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Sayfa 
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gayrı tabi eşhastan metruk emlâkin, emval 
ve emlâki düşman, üsat ve hasibellüzum hükü
met tarafından tahrip edilenlere tevziini muta-
zammm 13 Mart 1340 tarihli Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının müstacelen müzakere ve inta
cına dair Başvekâlet tezkeresi (3/416) 192:193 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 193 
1. — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara 

kâğıdı inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarih-

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

BOKSANYEDİNCİ İÇTİMA 

8 Nisan 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap

tı. sabık hülahası kıraat ve aynen kalbul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Sayfa 
li Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinin tefsiri 
hakkında (3/391) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Tütün Encümeni mahsusu mazbatası. 193:195 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin Ana
dolu Demiryollarının mubayaasına ve Müdü
riyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine mü
teallik 22 Nisan 1340 tarihli Kanuna bir zeyl 
ilâvesi veya mezkûr Kanunun tefsiri hakkında 
teklifi kanunî ve mazbatası. (2/470) 195:202 

3." — 1341 senesi Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası (1/506) ' 202:214 

İstiklâl Madalyası Kanununun altıncı maddesi
nin tadili hakkındaki teklifi kanunî müzakere ve ay-
neg kabul olundu. 

Mardin Mebusu Derviş Beyin vefatı dolayısıyle 
merhumun hatırasına hürmeten müzakere beş daki
ka tehir edildi. 

Müteakiben, Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihasının müzakeresine geçilerek 14 ncü, 15 nci, 17 

••>• *m>m<t 

1. — HAFİ CELSE 

Birinci ve İkinci celseler hafidir 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,05 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

2. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 190 — 
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nci ve 19 ncu maddeleri aynen ve 16 ncı madde tas-
ıhihen kabul ve 18 nci madde tay, 20 ve 21 nci mad
deler nazarı dikkate alman takrirlerle birlikte En
cümene iade olundu ve teneffüs için celse tatil 
edildi, 

REtS — Efendim; zaptı sabıfk haıkkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

1. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, gerek 
Harbi Umumî ve gerek Mücadelei Milliye esnasında 
ciheti askeriyece işgal olunan emlâk bedeli icarının 

Mazbatalar 
1. — Katil maddesinden onbeş sene küreğe mah

kûm edilen Derviş oğlu Reşit hakkında verilen hü
kümde hatayi adlî vukua getirildiğinden af suretiy
le telâfisine dair Başvekâletten mevrut (3/388) nu
maralı tezkre ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Okunacaktır: 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Mülga Kayresi İstinaf Mahkemesince bir katil 
maddesinden dolayı onbeş sene küreğe mahkûm ve 
hakkındaki hüküm temyizen musaddak bulunan Der
viş oğlu Reşid'in hini ikaı cürümde onsekiz yaşını 
ikmal etmediği mütehakkık olduğundan kanunun sa-
rahatına muvafık ve elyevm turuku kanuniyeye mü
racaatla ıslâhı mümkün olmayan hükmü mezkûrun 
tashihi ancak affı hususî istihsali ile* kabil olduğu 
Adliye Vekâletinin 23.2.1341 tarih ve 27/1348 nu
maralı tezkeresinde işar kılındığı cihetle muktezası-
nın ifa ve neticesinin imhasını muhtevi ve Adliye 
Encümenine mevdu 2.3.1341 tarih ve 6/1103 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve merbutatı tetkik edil
di. Kayseri'nin Horeste kariyesinden Muhtar Ali 
Kâhyayı katil ve maznunualeyh olan Derviş oğlu 
Reşidin diğer iki şeriki ile beraber icra kılınan mu
hakemeleri esnasında 1319 tevellüdü olduğunu der-
meyan eylemiş ve tarihi vukuu cürümde 15 Haziran 
1337 olmasına göre cürmün zamanı ikamda onse
kiz yaşını ikmal edip etmediğini tetkik ve tahkiki 
lâzimeden bulunmuş iken memleketindeki nüfus kay
dının bulunamadığından bahisle tetkikat ve tahki
kat yapılmıyarak onbeş sene küreğe mahkûm ve bu 
hüküm mahkemei temyizce de tasdik edildiği ve te-
hiren müracaatı vakıa üzerine merkumun 1319 tevel
lüdü ile sicili nüfusa kayıt olunduğu Adliye Vekâ-

îkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek 15 imzalı 

bir takrirle vaki talep üzerine celsei hafiyeye geçildi. 
Üçüncü Celse hafidir 

. Zaptı sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

ashabı istihkaka ademî tesviyesi esbabına dair şifahi 
sual takriri. 

REİS — Maliye.ve Maarif vekâletlerine havale 
olunmugtur. 

letinin tezkeresinde beyan kılınmakta ve evrakı dava 
ise ahvali mebsutayı teyit etmektedir. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Çorum 

Mustafa Fevzi Münir 

3. — SUALLER 

4. — EVRAKI VARİDE 

Kanunu cezanın kırkıncı maddesinin bir fıkra
sında «hini ikaı cürümde onbeş yaşım itmam etmiş 
•olup dâ onsekiz yaşını ikmal etmemiş olanlar idam 
veya müebbet kürek veya müebbet kalebentlik veya 
müebbet nefi cezalarını müstelzim olan ahvalde ıs
lâhı nefs için yedi seneden onbeş seneye kadar hapis 
olunur.» Ve «Muvakkat kürek ve muvakkat kale
bentlik veyahut nefi muvakkat cezalarını müstelzim 
ahvalde kezalik ıslâihı nefs için mücazatı asliye müd
detinin nısfından sülüsanı müddetine kadar hapis 
olunur» diye muharrer olup fiili katil 15 Haziran 1337 
tarihinde ika edilmiş ve merkum Reşid'in ise 1319 
tevellütlü olduğu nüfus kaydryle mütehakkık bu
lunmuş olmasına meibni hini ikaı cürümde onsekiz 
yaşını itmam etmemiş olduğu cihetle onbeş sene kü
reğe mahkûm edilmesi fıkrai anifenin sarahatına 
muhalif ve hükmü ilâmın temyizen tasdiki hasebiyle 
de turuku adiyei kanuniyeye müracaat edilerek bu 
muhalefeti sarihai kanuniyenin ıslâhı imkânı mün-
selip bulunduğundan fazla mahkûmiyetin af hususu 
ile ref'i ve yine sarahati kanuniyeye muhalif olan 
kürek cezasının da hapse tahvili Encümenimizee de 
zaruri görülmüştür. 

Binaenaleyh merkum Derviş oğlu Reşid'in mah
kûm bulunduğu onbeş sene kürek cezasının nısfı olan 
yedibuçuk senenin affı ile beraber cezasının hapse 
tahvili Heyeti Umurniyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 
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Aza " Aza 
Konya Konya 

Tevfik Fikret Eyüp Sabri 
Aza Aza 

REİS— Efendim; Adliye Encümeni mazbatasını 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Adli
ye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

2. — Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarihli Kanunun 
16 ve 17 nci maddelerinin tefsiri hakkında (3/391) 
numaralı Başvekâlet tezkresi ve Tütün Encümeni 
mahsusu mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Orman Ni

zamnamesinin babı sanisinin ikinci faslına müzeyyel 
22 Nisan 1340 tarihli maddei münferidenin tadili 
hakkında (2/395) numaralı teklifi kanunisi ve Ziraat 
ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznaûieye alıyoruz. 

4. — Muvazenei Maliye Encümeninin; Anadolu 
demiryollarının mubayaasına ve Müdüriyeti Umumi-
yesinin teşkilât ve yazaifine müteallik 22 Nisan 1340 
tarihli Kanuna bir zeyl ilâvesi veya mezkûr Kanu
nun tefsiri hakkında teklif kanunî ve mazbatası 
(2/470). 

REİS.—- Encümen tarafından takdimen ve müs
tacelen müzakeresi teklif olunmaktadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Tütün Encümeni mahsusunun mazbatası 
tefsir mahiyetinde bir şeydir. Müstacelen halli lâ
zımdır. Bunun şimdi müzakere ve intaç edilmesini 
istirham ederim. 

REİS — Efendim; Encümenin ve Hükümetin tek
lifi, bu mazbatanın bugün müzakere edilecek me-
vadın başında müzakere ve halledilmesine dairdir. 
Bunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el .kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen.el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Saruhan Mebusu Reşat Bey ve rüfekasının 
Mübadele, İmar ve İskân Kanununun sekizinci mad
desindeki bazı tabir atın tefsiri hakkında (4/344) nu
maralı takriri ve İskân Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Tezkereler 

/. — Kuvvayi Milliye mensubinini düşmana ihbar 
ve düşman amaline hizmet cürümlerinden idama 
mahkûm Penayot Zare ile rüfekası haklarındaki hük

mün tasdikine dair olan (3/144) numaralı tezkerenin 
iadesi hakkında Başvekâlet tezkresi (3/417) 

REİS — Vardır, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İşgal esnasında Kuvvayi Milliye mensubinini ih

bar ve tevkif ve katlettirmek suretiyle düşman amali
ne hizmet ve muavenette bulundukları iddiası ile 
maznunualeyhim Penayot Zare ve Jozef ve Sokrat-
yadis haklarında Üçüncü Kolordu İki Numaralı Di
vanı Harbinden sadır olan ve berayi tasdik 25.9.1339 
tarih ve 6/2911 numaralı tezkere ile takdim edilmiş 
bulunan hükmü giyabiyi mutazammın evrakı hük-
müye ve teferruatının ahiren tadil olunan kanun mu
cibince muamelei tastikiyesine mahal olmadığı ci
hetle Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince iadesi 
talep edilmiş olduğundan evrakı mezkûrenin iade-
ten irsaline müsaade buyurulmasını rica eylerim 
©fendim. 

7 Nisan 1341 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim; esasen bu hükümetten gel
miş bir tezkeredir. Hükümet geri istiyor, iade edi
yoruz.; 

2. — Ruznamede bulunan ve Hükümet yedinde 
sahipsiz olarak mevcut ve mübadeleye gayrı tabi eş
hastan metruk emlâkin, emval ve emlâki düşman, 
usat ve hasbellüzum hükümet tarafından tahrip edi
lenlere tevziini mutazammın 13 Mart 1340 tarihli 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadili hak
kındaki kanun lâyihasının müstacelen müzakere ve 
intacına dair Başvekâlet tezkeresi (3/416) 

REİS — Var, okunacaktır : 7 . 4 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut ve mü-

baddeye gayri taibi- eşhastan metruk emlâkin, emval 
ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hükümet 
tarafından tahrip edilenlere nispet dahilinde tevzii
ni mutazammın 13 Mart 1340 tarih ve 441 numaralı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin tadiline mü
tedair ve 6.12.1340 tarih ve 6/4244 numaralı tezkere 
ile ınütekaddim lâylıhai kanuniyenin tesrii müzakeresi 
•Maliye Vekâleti Celilesinden mevrut tezkerede bildi
rilmiş olmakla muktezasınm acilen ifa ve neticesinin 
işarına müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; demin bir yanlışlık oldu. Müstaceliyetle 

— 192 — 
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müzakeresini istirham. ettiğim bu değildir. Bu ka
nun zaten Muvazenei Maliye Eacümeninindir. 

REİS — Efendim; bunun hakkında müstaceliyet 
• 'teklifi vardır. 

MALİYE .VEKİLİ- HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Muvazenei Maliye Encümeninin görmesi 
lâzımdır. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Bu kanun 
zaten Muvazenei Maliye Encümenindedir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kavanini 
Maliye Encümeninde ikmal edildi ve Muvazenei Ma
liye Encümenine verildi. 

REİS — Efendim; bunun, pazar günlerine mah
sus ruznamenin 48 nci maddesinde olduğu anlaşıl
mıştır. Yani Encümenden gelerek ruznamemize da-
hü olmuştur ve müstaceliyetle müzakeresi teklifi de 

• 2 . — Kastamonu Mubusu Halit Beyin; Tosya'da 
inşaası mukarrer çeltik fabrikası hakkında Ticaret Ve
kâletinden suali. • - . . - • I 

. REİS — Vardır, fakat Ticaret Vekili Bey 'burada 
mevcut değildir. Geldiği zaman cevabını verirler efen-" 
dim. I 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz
mir) — Efendim; Hariciye Encümenince tetkiki m- j 
taç ve ikmal edilmiş bir takım muahedat ve mukave- J 

/. — Tütün idarei muvakkatası ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkından 26 Şubat 1341 tarihli kanunun 16 
ve 17 nci maddelerinin tefsiri hakkında (3/391) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Tütün encümeni mahsusu 
mazbatası. 

REİS — Efendim diğer mevad tercihan bugün 
müzakeresi kabul buyurulan tütün inhisarına ait tütün 
encümeni mahsusunun mazbatası vardır. Ondan sonra 
da demiryollarına ait bir mazbata vardır. Şimdi tü
tün encümeni mahsusunun mazbatasını okuyoruz : 

Numara 
6 : 

1212 
Büyük-Millet Meclisi Kiyaseti Celİlesine 

Maliye Vekâleti. Ceülesindm mevrut 1 Mart 1.341 
tarih, ve 35/2402 varidat müdüriyeti numaralı tez-

— 193 

vardır. Müstaceliyetle müzakeresi kabul edilirse pazar 
günlerine mahsus rııznamemizdeki müstaceliyetler .me-
yanmda müzakere ederiz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Henüz tevzi edilme
miştir efendim. 

REİS — Ruznamededir. Önümüzdeki pazar gü
nü müstaceliyetle müzakeresi kabul edilirse o vakte 
kadar tab ve tevzi olunur. Binaenaleyh taıb ve tevzii 
mevzubahis değildir: Müstaceliyetle müzakeresine ka
rar verilirse tab ve tevziinden 24 saat sonra müzakere 
ederiz efendim, 

Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresini reyinize 
arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

lat vardır. Bunların pazar ruznamesine ithalini ve 
müstaceliyetle müzakeresini rica ediyorum (çok mu
vafık sesleri.) 

' REİS — Efendim; esasen muahedelere ait kanun
lar müstaceldir, yani bir defa müzakere olunur. Vekil 
Bey bunların pazar günü müstaceliyetle, müzakeresini 

I teklif ediyorlar. Binaenaleyh önümüzdeki pazar günü 
bu lâyihaların müstaceliyetle müzakeresini kabul eden-

j 1er İütfeıuel kaldırsın... Kabul etmeyenler Kitlen, el 
kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

kerede, Tütün idarei muvakkatesi ve sigara- kâğıdı 
hakkındaki 26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı ka
nunun 16 nci maddesinde «işbu kanunun tarihi me
riyetinden itibaren bilumum memurini devlet tü^jn 
ve sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defteri kâ-
çakçılığtnm men ve ihbarı ile ve memurini maliye üe 
memurini inzibatiye ve idariyede men, takip Ve ih
barla mükellef olduğu» ve on yedinci maddesinde 
«vuku bulan ihbar veya takip üzerine derdest olu
nan kaçak sigara kağıdı ve beyaz kopya kığıdı veya 
defterinden almacak eezayi nakdilerin nısfı tatısiline 
intizar olunmaksızın bu hususta hizmeti mesbuk olan
lara derhal tesviye olunacağı» muharrer olduğuna na
zaran on altı maddenin tazammun eylediği takibat 
ve on yedinci maddedeki ihbar 'keyfiyetlerinde tütün 
ve sigara kâğıdı hükmen müttehit olduğu halde cet al
tıncı maddede musarrah, «tütün» tabiri oa yecüacl 
maddede gayri mevcut bulunmuş ve binaenaleylt faö-

3. — SUALLER 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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kümde iştirak on yedinci madde müeddasının «tütün» 
hakkında da tatbikini müstelzim görülmüş olduğun
dan ve maddei kanuniyedeki ademi sarahat ise mese
lenin kararı tefsiri ile hallini ioap ettirdiğinden iktiza
sının ifası işar kılınmıştır. Bermucibi işar muktezası-
nın ve neticesinin imhasına müsaade buyrulmasını ri
ca eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Tütün Encümeni 
Adet 

3 

?91 8 . 4 . 1341 
Riyaseti Celileye 

Maliye Vekâleti Celilesinden mevrut 7 Mart 1341 
tarih ve 35/3402 numaralı tezkerede tütün idarei mu-
vakkatesi ve sigara kâğıdı hakkındaki 26 Şubat 1341 
tarih ve 588 numaralı kanunun on altıncı maddesin
de (işbu kanunun tarihi meriyetinden itibaren bilu
mum memurini devlet tütün ve sigara kâğıdı ve be
yaz kopya kâğıt ve defteri kaçakçılığının men ve ih
barı ile ve memurini maliye ile memurini inzibatiye 
ve idariye de men, takip ve ihbarı ile mükellef ol
duğu) ve on yedinci maddesinde (vuku bulan ihbar 
veya takip üzerine derdest olunan kaçak sigara kâ
ğıdı ve beyaz kopya kâğıt veya defterinden alınacak 
cezayi nakdilerin nısfı tahsiline intizar olunmaksızın 
bu hususta hizmeti mesbuk olanlara derhal tesviye 
olunacağı) muharrer olduğuna nazaran on altıncı 
maddenin tazammun eylediği takibat ve on yedinci 
maddedeki ihbar keyfiyetlerinde tütün ve sigara kâ
ğıdı hükmen müttehit olduğu halde on altıncı mad
dede musarrah «tütün» tabiri on yedinci maddede 
gayri mevcut bulunmuş ve binaenaleyh hükümde 
iştirak on yedinci maddede müeddasının tütün hakkın
da da tatbiki müstelzim görülmüş olduğundan ve mad
dei kanuniyedeki ademi sarahat ise meselenin kararı 
tefsiri ile hallini icap ettirdiğinden iktizasının ifası ile 
neticenin imhasına dair Başvekâleti Celileden bilvü-
rüt Encümenimize havale buyrulan bilâ tarih ve 
6/1212 numaralı tezkere müzakere ve tetkik olundu. 

Kanunun unvanı delâletinden de anlaşılacağı 
veçhile hükümetçe idare edilecek tütün inhisarı mu
vakkat olduğundan Encümenimiz Meclisi Âlinin ka
bul buyuracağı şekle göre esaslı bir kanun tanzimine 
kadar idarei rnuvakkatanın mülga reji şirketi zama
nında tütünün tafoi olduğu kavanin ve nizamatla ida
resini muvafık gördüğü cihetle tütün hakkında yeni 
ahkâm vazına lüzum görmemişti. 

Yalnız sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve 
defteri kaçakçılığının men, takip ve ihbarı ile mükel
lefiyete mütedair olan 16 ncı maddenin Muvazenei 
Maliye Encümeninde hini tadilinde bu mükellefiyet
te tütüne de teşmil edilmiş ve fakat cezayi nakdinin 
sureti itasına dair olan 17 nci maddede tasrih edil
memiştir. Hüküm ve mükellefiyetteki ittihat, bunun 
kuvvei teyidiye ve teşvikiyesi demek olan mükafat
ta da iştiraki icap ettireceği tabiî bulunduğundan 
kanunun on altıncı maddesinde tütün ve sigara kâ
ğıdı ve beyaz kopya kâğıdı ve defter kaçakçılığının 
men, takip ve ihbarı ile mükellef olanlara on yedinci 
maddedeki sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve def
terinden alınacak cezayi nakdilerin nısfının tahsili
ne intizar olunmaksızın ıbu hususta hizmeti mesbuk 
olanlara derhal tesviyesi hakkındaki hükmün tütüne 
de teşmiline dair olan hükümetin mütalâası Encü-
menimizce de muvafık görülmekle ıberveçhi ati fık-
rai tefsiriye heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarih ve 558 nu
maralı kanunun 16 ncı maddesi ile (alınacak cezayi 
nakdilerin nısfı, tahsiline intizar olunmaksızın, bu 
hususta hizmeti mesbuk olanlara derhal tesviye) olu
nacağına dair sigara kâğıdı ve heyaz kopya kâğıt ve
ya defterleri hakkında mevzu olan hüküm vuku bu
lan ihbar veya takip üzerine derdest olunan kaçak 
tütüne de şamildir. 

Tütün Encümeni 
Mahsusu Reisi 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Saruhan 
Etem 

Âza 
Ergani 
İhsan 

Âza 
Canik 

Mazbata Muharriri 

Süleyman Necmi 

Namına 
Saruhan 
Etem 

Aza 
Aksaray 
Vehbi 

Âza 
Canik 

(İzahat verilsin sesleri). 
REİS — Efendim; Heyeti Celile Encümenden iza

hat istiyorlar. 
TÜTÜN ENCÜMENİ MAHSUSU NAMINA 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; 26 Şu
bat 1341 tarihli Kanunun 16 ncı maddesinde tü
tün ve sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıt ve defteri 
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kaçakçılığının menine dair bir hüküm vardır. Maz
batamızda arz edildiği veçhile Tütün Encümeni Mah
susu bunu tetkik ederken o zaman tütünün istihlâk 
resminin ne şekilde cibayet olunacağına dair Mec
lisi Âlinizce bir karar verilmiş olmadığı için tütün 
çıkartmış, yalnız sigara kâğıdını ipka etmişitr. Bi-
lâhara kanun Muvazene! Maliye Encümenine gidin-
ve Muvazenei Maliye Encümeni tütünü de oraya it
hal etmişti. Bu cihet Meclisi Âlice de kabul edilmiş
tir. Binaenaleyh 16 ncı madde mucibince «Bilûmum 
memurini devlet tütün ve sigara kâğıdı ve beyaz kop
ya kâğıt ve defteri kaçakçılığının men ve ihbarı ile 
ve memurini maliye ile memurini inzibatiye ve ida
riye de men ve takip ve ihbarla mükelleftir». 17 nci 
maddesinde bu kaçakçılığı «îhbar veya takip üzeri
ne derdest olunan şeyden alınacak cezayi nakdinin 
nısfı, bu ihbar veya takip edenlere verilir» diye bir 
hüküm vardır. Fakat orada yalnız sigara kâğıdı zik
redilmiş, onartma maddeye ithal edilmiş olan (Tütün) 
kelimesi onyedinci maddeye ilâve edilmemiş. Dikkat 
buyurulursa ortada bir ceza meselesi mevzubahis 
değildir, yani onaltıncı maddeye göre «Tütün ve si
gara kâğıdı kaçakçısından cezayi nakdî alınacak» 
da onyedinci maddeye göre «Tütün ve sigara kâğıdı 
kaçakçısından cezayi nakdi alınacak ve tütün ka
çakçısından cezayi nakdi alınmayacak» gibi bir şey 
yoktur. Onun için mesele, ceza meselesi değildir. 
Meselenin mahiyeti, kaçak tütünü ihbar veya takip 
edecek olanlara verilecek mükâfatı nakdiyenin ba-
dettahsil veya kablettahsil verilmesi gibi bir mua
melei maliyedir, yani muamelei idariyedir. Onun için 
Encümeniniz cezada arayacağı sarahati, bu hususta 
aramaya lüzum görmedi. Madem ki onaltıncı mad
dede tütün ve sigara kâğıdı hakkındada aynı hü
küm kabul edilmiştir, yani takip esası kabul edilmiş
tir. O halde sigara kâğıdını tutanlara, alınacak ce
zayi nakdinin nısfı nasıl kablettahsil verilecekse tü
tünü ihbar veya takip edenler hakkında da bunun 
kablettahsil verilmesi zaruridir, yani muvafıktır. Hü
kümler müşterektir. Encümen, tütün hakkında da si
gara kâğıdı hakkındaki hüküm muvafıktır mütalâa
sında bulundu ve onun için sigara kâğıdı hakkındaki 
hükmün tütüne de şümulü mütalâasını Heyeti Celi-
lenize arz ediyor. Arz ettiğim gibi mesele bir ceza
nın tatbikini teşmil ve tevsi değil, Maliye Vekâletin
ce yapılacak bir muameleden ibarettir ki mesuliye
tini üzerine alarak Maliye Vekâleti de yapabilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Bu tefsire mü
tehammil, tefsiren halli mümkün bir mesele midir, 
kanaatiniz bu merkezde midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arz ediyorum 
efendim. Deminden beri arz ettiğim mesele budur. 
Eğer mesele bir cezayi teşmil, tevsi olsaydı tefsire de 
tahammülü yoktu. Bu cezayi teşmil, tevsi değildir. 
Maliye Vekâletinin yapacağı bir muameleyi tevsi 
ve teşmil meselesidir. Onun içindir ki Encümen, tef
sire mütehammül gördü ve bu suretle tefsir etti. Yok 
eğer ceza meselesi olsaydı tefsire katiyen müte
hammil değildi. Sarahati katiye vardır. 

RElS — Efendim; Encümenin mazbatasını reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; derhal müzakeresine karar verdiğiniz 
bir mazbata var, okunacaktır. 

2. — Muvazeni Maliye Encümeninin Anadolu de
miryollarının mubayaasına ve Müdüriyeti Umumi-
yesinin teşkilât ve vazaifine müteallik 22 Nisan 1340 
tarihli Kanuna bir zeyl ilâvesi veya mezkûr ka
nunun tefsiri hakkında teklifi kanunî (2/470) ve 
mazbatası: 

REÎS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Henüz vürut etmeyen mülhak bütçelerin biran 

evvel Meclisi Âliye şevki lüzumu hakkında Encü
menimiz tarafından Maliye Vekâletine yazılan tez
kereye vekâleti müşariileyhadan gelen cevap da Ana
dolu demiryollarının mubayaasına ve Müdüriyeti 
Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine müteallik 22 Ni
san 1340 tarihli ve 506 numaralı Kanunun dördüncü 
maddesi hükmünce idarei mezkûre bütçesinin tet
kik ve tasvibi Meclisi idarenin cümlei vazaifinden 
bulunduğu Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdü-
rüyeti Umumiyesinden alınan tezkereden anlaşıldığı 
ve bu sebeple bütçenin gönderilmediği bildirilmek
le keyfiyet Maliye Vekili Beyin huzuru ile Encüme
nimizde müzakere edildi, 

Filhakika salifülarz kanunun ikinci maddesinde 
müessesei mezkûrenin Hükümetçe mülhak bir büt
çe ve Nafia Vekâletine merbut bir müdüriyeti umu
miye tarafından idaresi kabul edildiği halde Mec
lisi idarenin vazaifinden bahis olan dördüncü mad
desinin (A) fıkrasında (Bütçenin ve tahsisatı mun
zamına tekliflerinin tetkik ve tasvibi) ve (C) fıkra
sında ise (Senelik hesabıkatinin tetkik ve tasvibi) 
mesaili Meclisi İdarenin salâhiyeti dâhiline bırakıl
mış ve bu suretle iki madde arasında aşikâr bir mü-
bayenet tahassül etmiş olduğundan Encümenimiz 
keyfiyetin tavzih ve tefsiri lüzumuna kail olarak ken-
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dişine her sene devlet bütçesinden birkaç milyon ti- j 
ra raddesinde mühim bir meblâğ ile müzaheret edi
len ve seyrîsefain gibi tamamen devlete ait bulunan 
bu idare bütçesinin mansup azadan mürekkep bir 
Meclisi idarenin tetkik ve tasvibi ile biliktifa mil
letvekillerinin murakabesinden azade tutulmasını 
muvafık görmeyerek bu bapta bir tedbiri salim it
tihazını bilittifak lüzumlu bulmuş ve bu nokta hak
kında icra eylediği müzakerat neticesinde idarei mez-
kûreye ait bütçenin ya Ziraat Bankası bütçesinde 
olduğu gibi Muvazenei Maliye ye Nafia encümenle
rinden müteşekkil bir heyeti umumiye tarafından 
tasdik olunması veya diğer mülhak bütçelerin tabi 
olduğu eşkâli takip ederek doğrudan doğruya Mecli
si Âlice kabul ve tasdik edilmesi hususlarından bi
rinin kabulünde inkisam eden aradan bir reyi ek
seriyet şıkkı evveli tercih etmiş olmakla keyfiyetin 
Meclisti Âlinin karar sahibine arzı muvafık görül
müştür. Şıkkı evvel tercih buyrulduğu takdirde 506 
numaralı Kanuna bir madde ilâvesi iktiza edeceğin
den bu maksada göre tanzim kılınan lâyihai kanu-
niyenin, şıkkı sani tercih buyrulduğu takdirde de 
atideki fıkrai tefsiriyenin kabulü hususunun takdi-
men ve müstaceliyetle müzakeresi arz olunur. I 

8 . 4 . 1341 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Şakir 
Âza 

Zonguldak 
Ragıp 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Âza 

M ar aş 
Mithat 

Âza 
Sivas 

Halis Turgut 
Âza 

Metni kanuna göre muhtacı tefsir görmekle Nafia ve 
Muvazene encümenleri ile müştereken tetkike taraf

tarım. 
Saruhan 

Reşat 

Âza Âza 
Giresun Gaziantep 
Kâzım Ahmet Remzi 

Anadolu Demiryollarının Mubayaasına ve Müdüri
yeti Umumi yesinin Teşkilât ve vazaifine müteallik 
22 Nisan 1341 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 

Birinci madde — Anadolu Demiryollarının mu
bayaasına ve Müdüriyeti' Umumiyesinin teşkilât ve 1 

[ vazaifine dair 22 Nisan 1340 tarihli Kanunun dördün
cü maddesi mucibince Anadolu - Bağdat Demiryol
larının Meclisi İdarece tetkik ve tasvip edilecek 
olan bir senelik mülhak bütçesi ile tahsisatı mun-
zamma teklifleri ve kezalik Meclisi İdarece tetkik 
ve tasdik edilecek olan senelik hesabıkatileri Büyük 
Millet' Meclisinin Muvazenei Maliye ye Nafıa Encü
menlerinden müteşekkil ve Heyeti Umumiye salâhi
yetini haiz müşterek Encümen tarafından sureti ka
fiyede tetkik ve tasdik olunur. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti-
I baren meriyülicradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Nafia 
I Vekili memurdur. 

Fıkrai Tefsiriye 
I Anadolu Demiryollarının mubayaasına ve Müdü

riyeti Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine dair olan 
22 Nisan 1340 tarihli Kanunun ikinci ve dördüncü 
maddelerine nazaran müdüriyeti mezkûre bütçe ve 
hesabıkatileri Büyük Millet Meclisince diğer mül
hak bütçeler misüllü tetkik ve tasdik olunur. 

(Encümen izahat versin sesleri, evvelâ Encüme
ni dinleyelim sesleri). 

I REİS — Efendim; evvelâ Encümen izahat versin. 
Çünkü : Encümenlerden gelen, müspet bir teklif de-

I ğildir. Meclisin kararma talik ediliyor. 
REFİK BEY (Konya) — Onun için izah etsinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Eğer Meclisi Âü müsaa
de ederse geçen sene ben Nafıa Encümeninin kâtibi 
iken bu lâyiha yapılmıştı. İzahat vereyim. Efendim! 

I Bu lâyiha ve bundan maksat bütçe Meclise tak
dim için hazırlandığı zaman evelemirde Meclisi 1da-

I renin tetkiki iptidaisi idi. Yoksa bütçeyi Meclisten 
geçirmemek değildir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim; mülhak bütçelerin bazılarının vurudu teehhür 
etmesi üzerine Encümeniniz bu teehhür eden mülhak 
bütçelerin biran evvel gönderilmesi için Hükümete 

I müracaat etmişti. Aldığımız cevaptan biri ki: Onda 
I Anadolu demiryolları bütçesinden bahsolunmuştur. 

Müdüriyeti Umumiyeden Maliye Vekâletine gelen 
J "cevapta kanunun dördüncü maddesi mucibince Mec

lisi İdare vazaifinden bahsediliyor. (Bütçenin ve tah
sisatı munzammanın tetkik ve tasvibi Meclisi İdare
nin cümlei vazaifinden) denmiş ve bunun üzerine 
(Bütçenin gönderilmesine lüzum olmayacağı) içtihat 
edilmiştir. Encümenimiz bu cevabı aldıktan sonra 

I meseleyi tetkik etti. Geçen sene kabul edilmiş olan 
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Anadolu Demiryollarının mubayaasına ve Müdüri
yeti Urriumiyesinin teşkilât ve vazaifine dair Ka
nunun ikinci maddesinde «Müessesei mezkûre mül
hak bir bütçe ile Nafıa Vekâletine merbut bir Mü
düriyeti Umumiye tarafından idare olunur» diyor. 
Bu maddenin hükmünü ve dördüncü maddenin bi
rinci fıkrasında «Bütçenin ve tahsisatı munzamına 
tekliflerinin tetkik ve tasvibi» denilmesi yine aynı 
maddenin (C) fıkrasında «Senelik hesabatı kafiye
nin tetkik ve tasdiki» denilmiş olmasını bir arada mü
talâa ederek bundan bir netice çıkarmaya çalıştı. En
cümenin vâsıl olduğu netice, mazbatamızda arz olun
duğu veçhile, dördüncü maddenin birinci fıkrasın
daki tetkik ve tasvib kelimesi, kati bir tasdik mâ
nasını tazammun etmez. Bahusus ikinci maddesinde 
(Doğrudan doğruya mülhak bütçe ile idare oluna
cağı) zikredildiğine nazaran buradaki tasvibin mâ
nası, ancak müdüriyeti umumiye tarafından tanzim 
ve ihzar edilecek olan bütçenin derecei saniyede tas
vip edileceğini tazammun eder şekilde anladı. Encü
menimiz tefsir lüzumunu hissettiren bu noktai na
zarda hemen hemen müttefiktir. Yani, kanunun met
ninde doğrudan doğruya bunun Meclisi Âliye arzı ve
ya diğer bir şekle tabi olup olmayacağı ile Meclisi 
Âlinin bunu tasdike salâhiyettar olup olmayacağım 
sarahaten anlayamadığını ve bunun bir tefsir sure
tiyle halli lâzım geldiğini tayin suretiyle müttefiktir. 
Encümende, ne suretle kabil olacağını tetkik ettiği
miz zaman iki noktai nazar tebellür etti. Bir noktai 
nazar, doğrudan doğruya «Tefsir şeklinde bunun Mec
lisi İdare tarafından yapılamayacağına göre Meclisi 
Âlice diğer mülhak bütçelerde olduğu üzere usulü 
dairesinde tetkik ve tasdik edilmesi hususunun mü
zakere edilmesi» şeklidir. Bu noktai nazar bir rey akal-
liyete kalmıştır. İkinci noktai nazar, «Meclisi Âli ta
rafından bütçenin müzakeresi, tasdiki ekseriya uzun 
zamana tevekkuf edeceği mülâhazası ile Ziraat Ban
kasında kabul edilmiş olan usul veçhile Müvaze-
nei Maliye ve Nafıa encümenlerinden müştereken te
şekkül edecek bir heyet tarafından ayrıca tetkik ve 
tasdik edilmesi noktai nazardır. Eğer bu noktai na
zar kabul edilecek olursa, bunun için bir lâyihai ka
nuniye ihzar ettik, takdimen onun müzakeresi lâ
zım gelir, eğer Meclisi Âlice doğrudan doğruya mü
zakeresi-tensip buyurulacak olursa o zaman bir fık-
rai tefsiriye arz ediyoruz. O fıkrai tefsiriye kabul edil
diği takdirde biran evvel bütçesini ihzar ile Meclisi 
Âliye takdim edeceğiz. Tabiî müstaceliyet teklifimi
zi Heyeti Celile takdir buyururlar. Hangi karar ka

bulü âlilerine iktiran edecek olursa onun intacına 
çalışmak için vaktimiz daralmıştır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Malûmuâliniz geçen sene bu demiryolla
rının satmalınmasına karar verdiğimiz zamanda bu
na bir şekli idare verelim dedik ve bu vereceği
miz şekli idarenin de mümkün mertebe vâsi salâhi
yette olmasını kabul ettik. Tabiidir ki, şekli idare
mizde vâsi salâhayeti haiz idareler, mülhak bütçe
lerdir. Bunu da mülhak bütçe suretiyle kabul ettik. 
Yalnız, mülhak bütçe deyince malûmuâliniz şekli hü
kümette muhtelif tarzlar vardır. Bunlar tamamiyle 
bir fiili müşterek teşkil edemezler. Bazılarının daha 
vâsi salâhiyeti olur, bazılarının daha az salâhiyeti 
olur. Demiryollar için karar verdik, fakat tamamiy
le satmalınmaması dolayıs'iyle, seyrisefain idaresi 
gibi katiyülmefat bir müdüriyeti umumiye diye ka
bul edemezdik. Onun için müstakil bir tarzda yapıl
ması kabul edilmek üzere mülhak bütçe olarak kabul 
etmiştik, Muvazene Encümeni Reisi Beyefendinin bu
yurdukları gibi dördüncü maddedeki tasdik veya 
tasvip, bütçenin tasdiki midir? Yoksa tasvip de çı
kar mı? İhtimal ki Meclisi Âli tasdik der, bendeniz 
kabul ederim. 

Yalnız bir şey istirham edeceğim. Malûmuâliniz 
bu gibi işler ve müessesat, Hükümet çarkiyle idare 
olunacak olursa Hükümet çarkı biraz ağır döner. 
Müsaadenizle bir teşbih yapmak isterim. Bir fabri
kaya gittiğimiz zamanda görürüz ki muhtelif çark
lar vardır. En büyük anaçarkı gayet büyüktür. O ya
vaş döner ve dönmesi icabeder. Diğer böyle hususi 
idareler şeklinde olan küçük çarklar çabuk döner 
ve onların çabuk dönmesi lâzımdır. Müsaade buyu
rursanız bunun çarkının da böyle çabuk dönebilme-
si için bir şekil kabul edelim. Müvazenei Maliye ve 
Nafia encümenleri Meclisi Âlinin bir uzvudurlar. Zi
raat Bankasında olduğu gibi onların tasvibinden geç
sin ve onların tasdiki ile iktifa edelim. Çünkü bu 
çarkı devlet çarkı ile döndürürsek ileride belki sakat 
yollara sebebiyet verebiliriz. Onun için Heyeti Âliye-
nizden istirham edeceğim. Müvazenei Maliye Encü
meninin teklifi gibi doğrudan doğruya iki Encüme
nin iştiraki ile yapılacak tetkik üzerine tasdikini 
kabu.l edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Müvazenei Maliye Encümeniniz bütçeyi 
tetkik ettiği zaman mülhak bütçelerin biran evvel 
şevkini Maliye Vekâletinden istemişti. Maliye Vekâ
letinin verdiği cevap üzerine bendenizi çağırdılar, 
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müzakerede hazır bulundum. Verilen , cevap, mev
cut kanuna nazaran demiryolları Müdüriyeti Umu
miye bütçesinin mülhak bütçe olarak Meclisi Âliden 
geçmesine lüzum olmadığı kanaatini ifham eden 
Maliye. Vekâleti tezkeresi bendenizin zamanımda 
değildir. Kendi noktai nazarıma göre Nafia Vekili 
Beyefendinin fikirlerine itirazım yok. Belki demir-
yolların sürati idaresi, serbesti idaresi maksada in-
fak bir şekil olabilir. Fakat elde mevcut olan kanu
nun gerek ikinci maddesi gerek diğer kayıt dola-
yısiyle onunla tearuz eden herhangi bir maddesi bu 
bütçenin Meclisi Âliye sevk edilmemesi salâhiyetini 
tazammun etmediği kanaatindeyim. (Bravo sesleri). 
Çünkü ikinci madde sarih olarak diyor ki «Nafia 

Vekâletine merbut bir Müdüriyeti Umumiye olarak 
mülhak bütçe ile idare olunur». Bu gayet sarihtir. 
Mülhak bütçe devletin malıdır, sarfiyatı devlet nâmı
na muzaftır, varidatı devlete aittir. Fakat mülhak 
bütçe haline konan hizmetin mahiyeti hususiyesi do
lay isiyle muamelâtı resmiye ile meşgul olan diğer de-
vairin tabi olduğu kavaitten istisna edilmek üzere 
yapılır. Zaten mülhak bütçelerin esası budur. Mülhak 
bütçelerin sureti umumiyede Meclisi Âliden geçmesi 
ve tasdik edilmesi icap eder. Meğer ki Ziraat Ban
kası bütçesine, kanununa tevfikan verdiğimiz son 
şekil mucibince, Meclisi Âli nâmına şu veya bu şe
kilde teşkil edilmiş olan bir Encümen tarafından 
bakılacağına dair müspet bir şey olsun. Böyle bir 
madde konursa olur. Konmadıkça dördüncü mad
dedeki Meclisi İdarenin vazaifini tadat eden fıkrası me-
yanında, bütçenin ve seneye ait olan hesabın Mec
lisi İdarece tetkik ve tasvip edilmesi, hatta bütçede 
büsbütün başka bir şey olan hesabıkatinin beheme
hal Meclisi İdarece tasdik edilmesi kayıtları, ikinci 
maddenin yani bütçenin mülhak olduğu hakkında
ki maddenin sarahatine katiyen icrayi tesir edeme
yeceği -'kanaatindeyim. (Çok doğru sesleri) Zati me
selede, bu müdüriyetin vaziyetinde biraz da ipham 
vardır. Bütçesinin Meclisi Âliden geçmeyerek daha 
serbest şekilde, nitekim kablessarf vize muamelâtı 
kanunla reffedilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İşte öyle bir şey 
yoktur burada. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Böyle bir sarih madde olmadıkça, mevcut kanuna tev
fikan bu Müdüriyeti Umumiye bütçesinin Meclisi 
Âlinin tasdiki haricinde olmasına imkânı hukukî 
olmadığı kanaatindeyim, 

Esas mesele bu istisnai kararı istilzam ediyorsa 
o halde Muvazenei Maliye Encümeninizin hazırla

mış olduğu maddeyi tasvip buyurursunuz, olur. Fa* 
kat böyle bir madde geçmedikçe böyle bırakırsanız 
buna imkân olmadığı fikrindeyim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — O halde Encü
menle berabersiniz, Hasan Beyefendi! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümenin noktai nazarına ilişmedim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Hasan Beyefendi bir Maliye mütehassısı 
olmak dolayısıyle bendeniz kendisine karşı bir şey 
söylersem biraz cüret olur. Fakat bir şeye nazarı dik
kati âlinizi celp edeceğim. Henüz hatlar tamamiyle 
satınalınmamıştır, muamele tamamen bitmiş değil
dir. Binaenaleyh bu şey hakkında mutlaka aynı Sey-
risefain bütçesi gibi hüküm vermek doğru değildir. 
Şirket nâmına idare olunuyor. Bunun için demin arz 
ettiğim gibidir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Biz onu, mil-
letin ve Hükümetin biliriz, artık o milletindir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendiler; 
esasen bütçenin tasdiki hakkı, doğrudan doğruya 
Meclisi Âliye ait bir haktır. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu bu hususta sarihtir. Binaenaleyh, Muvaze
nei Maliye Encümeninin filân kanundaki tasvib 
kaydına bakarak bütçeyi şu ve bu veçhile tefsire 
getirmesi bile nabımevsimdir. Malûmuâlinizdir ki, tas-
Vib kaydı, tasdik mânasını ifade etmez. Meclisi İda
rede görülecek demektir. Yoksa tasdik hakkı doğru
dan doğruya Meclisi Âliye ait bir haktır. Meclisi Âli
nin bu hakkı iptal edilemez. Onun için bu bütçenin 
Meclisi Âli tarafından görülmesi, tasvip edilmesi 
mecburidir. Buna kimse itiraz edemez. 

İkincisi; Ziraat Bankasına verilen salâhiyet mi-
sillü, buna da bir salâhiyet verilsin ve işler süratle 
görülsün deniliyor. Efendiler; Ziraat Bankasının 
vaziyeti ile bu şimendiferlerin vaziyeti ayrı ayrı 
şeylerdir. Ziraat Bankası muayyen bir bütçe dahi
linde ve muayyen bir sermaye dâhilinde ifayi va
zife eden bir teşkilâttır. Hükümetin, buna muayyen 
bir muaveneti vardır. Onu alır ve vazifesini ifa eder. 
Bunun için bütçesinin bir encümen tarafından gö
rülmesi muvafık olabilir ve belki faydası olabilir 
ve bu, tasdik edilmiştir. Fakat henüz şimendifer si
yasetine başlayan bir Hükümet, şimendiferlerinin va
ridatı nedir ve ne suretle idare olunuyor? İdaresinde 
ne gibi bir intizam görülmüştür? Bunu kendi bütün 
camiai milletine göstermesi mecburidir. Lalettayin 
bir şimendifer idaresi teşekkül etmiş, birçok sarfi-
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yat yapılıyor, kimse bilmiyor. Bizde alâkadar deği
liz, çünkü bilmiyoruz. Bütçesi Meclisi Âlice tasdik 
edilmemiştir. Bu, bu şekilde, yani Meclisi Âliye tas
dik ettirmeksizin katiyen olamaz. Çünkü şimendi
fer işleri ile bütün Türk Milleti alâkadardır ve bütün 
cihana, Türk Milletinin bu işte muvaffak olduğunu 
göstermek lâzımdır ve bunda bizim kanaatimiz var
dır. Binaenaleyh sarfiyat yapılıyor, şimendifer ida
re ediliyor ama, şekli nedir biz bilmiyoruz. Bize meç
huldür gibi bir yola biz katiyen gidemeyiz. Onun 
için bu bütçe biran evvel Meclise verilmelidir ve Mec
lisi Alide muayyen olan usul dairesinde Muvazenei 
Maliye Encümeni tarafından tetkik edildikten sonra 
Heyeti Âliyenin müzakeresine arz olunur. Başka tür
lü muamele ifa edilemez. Onun için Nafia Vekili 
Beyefedinin noktai nazarına iştirak edemeyeceğim. 
Bilhassa Maliye Vekili Beyin bütçe hakkında usule 
riayetkar olunmasına dair beyanatına teşekkür ve 
iştrak ederim ve bütçenin biran evvel Meclisi Âliye 
verilmesini teklif ederim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim; kanun
da bulunan «tetkik» kelimesi şu şekildedir. Malûmu-
âliniz idare! vilâyat Kanununda vilâyat meclisi 
umumiyesinin bir cüzü olan Encümen vardır. Encü
menin vazaifini kanun sayarken «Vilâyat bütçesini 
tetkik eder» diye bir bir cümle vardır. Nasıl ki, bu
radaki «tetkik» kelimesinden maksat (Meclisi Umu
miye takdim edilmek üzere hazırlar, tanzim eder ve 
tetkik eder) mânâsına ise, buradaki tetkik ve tasdik
ten anlaşılan mânâda Necati Bey arkadaşımızın bu
yurduğu gibidir. «Müdürü Umumi yalnız başına büt
çeyi hazırlar, Meclise gönderir veyahut vekâlet va
si tasıyle Meclise takdim eder» mânâsında da " değil
dir. Yani «Meslis İdaresi de bu bütçenin, tanzimi ile 
alâkadardır». Mânâsındadır ve maddedeki «tetkik» 
kaydı bundan başka bir mânâya alınamaz. Hususi ile 
bütçenin hat gerek mubayaa edildikten sonra ve ge
rekse mubayaa edilmeden bugünkü şekli dairesinde 
yalnız Meclisi İdarenin elinde kalması çok tehlikeli 
bir şeydir. 

Süleyman Sırrı Bey biraderimizin talep buyur
dukları kısım ise; diğer devairin takip etmediği mua
melâtın istilzam ettiği bazı esasatı heyeti idareye 
vermek keyfiyeti başka bir iştir. Bütçenin heyeti ida
renin elinde kalması da yine başka bir iştir. Bütçe 
hiçbir vakit Meclisi İdare elinde kalamaz. Ziraat Ban
kası ile bu idarenin aralarında fark vardır. Onun 
için devletin siyaseti umumiyesi ile alâkadar olan ve 
şimendiferlere aidolan bu bütçenin yalnız Meclisi 

İdarenin tetkik ve tasvibi ile mabihütatbik olması ka
tiyen muvafık değildir. Nasıl ki şimdiye kadar ve ge
çen sene bütçe Meclisi Âliden geçmişse bu sene de 
herhalde geçmesi zaruridir. (Müzakere kâfi sesleri). 

REİS — Efendim; söz isteyenler çoktur. Kifayet 
takriri de olmadığı için müzakereye devam etmek 
zarureti vardır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri maz
batada benim küçük bir işaretim vardır. İki kelime 
mâruzâtta bulunacağım, müsaade buyurunuz. 

Efendim; bu mesele hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeninde mazbatanın zirinde bendenizin de im
zam vardır ve imzamı şu. şekilde attım: «Bu işi yani 
bu meseleyi mucibi tefsir görmemekle beraber Ana
dolu demiryollar bütçesinin Muvazenei Maliye ve Na
fia encümenlerince görülmesine taraftarım» demiş
tim. 

Sebebi şudur: Bu kanunun bir maddesinde bir 
fıkra vardır. O fıkrada hatırımda kaldığına göre «tah
sisatı munzamma tekliflerinin tetkik ve tasvibi» su-
retindedir. Kanunun tarihi 22 Nisan 1340'tu\ Yani 
Meclisi Âliniz geçen sene altı ay müddetle tatil ka
rarını kabul ettiğiniz gün bu kanun kabul edilmiş 
ve bu fıkra, bu metin bu suretle tespit edilmiştir. 
Yani olabilirki, Meclisi Âlinin tatilinden üç gün son
ra fevkalâde bir hal zuhur eder, idare tahsisatı mun
zamma istihsal etmek mecburiyetinde kalabilir, hal
buki Meclisi Âli tatildir, kim tahsisat verecetkir? 
Binaenaleyh bu noktayı da nazarı dikkate alarak ka
nunun bu maddesinin de tashihi lâzımdır. Görüyo
rum ki Meclisi Âlinin temayulâtı «bütçenin Meclisi 
Âlice görülmesi» yolundadır. Eğer bu şekilde kabul 
edilecekse kanunun arz ettiği maddesinin de tashihi 
lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; ma
demki Anadolu demiryolu hükümet tarafından ida
re olunuyor, bendeniz de doğrudan doğruya bütçe
nin Meclisi Âlice tasdiki taraftarıyım. Bu, yalnız bu 
şimendiferlerin idaresinde bataetle muamele görül
mesi caiz olmadığından bu kanunda unutulmuş olan 
(Divanı Muhasebatın vizesinden istisnası) kaydını 
mutlaka derç etmelidir ve mutlaka bütçe kanununa 
da o kaydı ilâve etmelidir. Yalnız burada bendeniz 
Nafıa Vekili Muhteremi Beyefendinin ifadesinden 
mülhem olarak bir şüpheye düştüm. Hat henüz bi-; 
zim değil, şirketindir dediler. O halde Meclisi idare 
kimindir? Şirketin meclisi idaresi midir? Hükümetin 
meclsi idaresi midir? Yani kanunun birinci maddesi 
mucibince hat mubayaa olunacaktır, ikinci ve üçün-! 
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cü maddeleri mucibince heyeti idaresi teşkil oluna
caktır. Demek ki, hat mubayaa olunmamış, yalnız 
meclisi idaresi var, bu Meclisi idarenin vaziyeti hu; 
kukiyesi nedir? Kimin namına ve neyi tastik edecek
tir? Hat mubayaa olunmamış, henüz şirketin hattı
dır diye vekil bey beyanatta bulundular. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Meclisi Âli 
karar vermiştir, hat milletindir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Meclisi Âli hat
tın mubayaasına karar vermiştir ve mubayaası için 
de bu kanunu yapmıştır. Bendenize hattın mubayaa
sı hakkında yapılan kanunun yalnız meclisi idare teş
kili hakkındaki maddesi tatbik olunmuş ve diğer 
maddeleri tatbik olunmamış gibi geliyor. Vekil Be
yin beyanatından ben bunu anladım. Bu meclisi ida
re kimin namına hareket, ediyor? Hükümetin olmadı
ğını vekil bey söyledi (Hükümetin sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Öyle bir şey söylemedi. 
Biz işitmedik. . 

MUHTAR BEY (Devamla) — «Henüz devrolun-
mamıştır, muamelesi bitmemiştir.» deyince, ne olur? 

REFİK BEY (Konya) — «Hükümetin değildir» 
demedi. Henüzv mubayaa muamelesi ikmal edilmemiş
tir, dedi. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Mubayaa muame
lesi yapılmamış olunca hükümetin olur mu? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; tahsisatını 
kabul ettik. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Sonra, bu meclisi 
idare müdüriyeti umumiyenin hazırlıyacağı bütçeyi 
tetkik ve tasvip eder. Nasılki vekâletlerin bütçesini 
Heyeti Vekile yeniden tetkik eder, tasvip eder, mecli
se gönderir. Heyeti Vekileye teşbihe belki münase
beti yoktur. Her vekâletin' yapacağı bütçeyi heyeti 
vekile yeniden bir haddei tetkikten geçirir ve Mali
ye Vekâletinin mütalâasını alır. Ondan sonra Mecli
se gelir. Bu meclisi idarenin vaziyeti de.böyle olmak 
lâzım gelir. Binaenaleyh bütçenin Meclise gelmesi 
.şarktır. Hatta, istirham ediyorum, bu şimendifer mu
amelesinin bilateabhür yapılabilmesi için Muvazene! 
Umumiye Kanununa bir madde ilâve edelim ve o 
maddeye Divanı Muhasebatın vizesinden müstesna 
olduğunu koyalım ki, devam etsin. Yoksa, şimdiye 
kadar yapılan muamele kanunî değildir. Çünkü mü
lhak olunca, mutlaka Divanı Muhasebatın vizesinden 
geçmesi lâzım gelir. Halbuki birbucuk senedea beri 
vizede» müstesna olmuştur. 
^ ABİDİN BEY (Şaruhan) — Paşam, Encümen
lerden,, vekillerden bize sıra gelmiyecek mi? 
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REİS— Efendim; bu meseleyi aralarında halİe-
dememişler* hepsi noktai nazarlarını söylerlerse mev
zuu zannederim daha ziyade tenevvür eder. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim; bendeniz yalnız Muhtar Bey
efendinin buyurdukları bir meseleye cevap verece
ğim. İhtimal ki bendeniz söylerken topladıkları cüm
lelerden belki - hat bizim değildir diye - böyle bir 
mâna çıkarmışlardır. Hayır öyle bir şey söylemedim 
ve söylemek imkânı yotkur. Meclisi Âliniz burada 
karar verdi ve bu birçok safahattan geçti. Bunun geçir
diği safahat kadar uzun uzun tetkik edilerek karar 
verilmiş bir mesele yoktur (Bravo sesleri.) Hatırı âli-
nizdedir. Bu, Nafıa Encümeninden geçmiştir. Husu
si komisyondan geçmiştir. Muvazene Encümenin
den geçmiştir. Tekrar büyük bir komisyon teşkil edil-
mitşir. O komisyon da ben de vardım, imzam da 
vardır. Lüzumu iştirasına karar verilmiştir. Alınma
lıdır diyen bendenizdim. 

KEMAL BEY (Adana) — Yalnız parası verilme
miştir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) Yalnız bir şey vardır. Bu hattı kanunen 
satınalmaya hakkımız vardır. Fakat şirket, bizimle 
karşı karşıya gelip de müzakere edip «Ben size bu 
hattı teslim ediyorum» dememiştir. Tabiî demez. 
Çünkü bu hatta gözü vardır. En kıymetli bir hattır. 

Binaenaleyh kanunla bu hattın satınalınmasına 
karar verildi. Evvelce söylediğim bir muameleden 
ibarettir. Sonra bu projeye de bendeniz yaptım, ge
tirdim. Heyeti Celile bu projeyi kabul etti. Bu pro
je mucibince meclisi idare; şirket namına mıdır, hü
kümet namına mıdır, bu o kadar sarihtir ki, şirket 
namına meclisi idare olduğuna dair bunda hiç şemme 
yoktur (Olamaz sesleri.) Olmasına da ihtimal yok
tur. Çünkü Meclisi İdare azalarının nasıl tayin edile
ceğine, nasıl nasb olunacağına dair burada uzun boy
lu birtakım ahkâm vardır. Bu projeyi bendeniz yap
mış iken maruzatımdan böyle bir şey çıkacağına 
katiyyen kanii değildim. Fakat böyle bir şey varsa 
da varit değildir, katiyen yanlıştır. Yalnız muamelesi 
natamamdır, başka bir şey yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — En son kanun 
budur değil mi? Bu kanunun birinci maddesinde 
(mubayaası kabul edilen Haydarpaşa - Ankara ve 
Eskişehir - Konya ve Arif iye - Adapazarı demiryol
ları ve Haydarpaşa liman ve rıhtımının kâffei şuabat 
ve müştemilâtiyle beraber mukavele ve şartnamele-
rindeki ahkâmına tevfikan hükümetçe mubayaasına 
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mezuniyet verilmiştir.) Deniliyor. Buradan ceman 
yekûn çıkan mana, hükümetçe mezuniyet verilmesi 
şeklindedir, daha mubayaa olunmamıştır. Kanunen 
mubayaa olunmuş mudur? Meclis bu hattın muba
yaasına mezuniyet vermiştir (Gürültüler.) Sual so-
rayorum, mubayaa olunmuştur manası nereden çı
kıyor? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
Muamele natamamdır. Fakat mubayaasına Meclisi 
Âliniz karar vermiştir. 

REİS — Efendim; daha 8 - 9 zat söz istemiştir 
(Müzakere kâfi sesleri.) Kifayet takriri de vardır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Kifayet aleyhinde 
söyliyeceğim. Arkadaşlar; müzakere gayri kâfidir, 
çünkü bizim bu meseleye vaziyet edişimiz, hükümet 
tarafından biraz evvel gelip okunan bir tezkerede 
bunun müstacelen ve derhal, tercihan ve takdimen 
müzakeresinin teklif edilmiş olmasındandır. Burada 
Maliye Vekili ile Nafıa Vekilinin karşı karşıya bir 
vaziyette gördük, yani Heyeti Vekile de bu meseleyi 
halledemediler. Bizim hakemliğimize müracaat edili
yor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır hayır öyle bir şey yok. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Sonra esaslı bir nok
tadan bahsedilmiştir. Tavzih edilmek istenilen bir nok
ta vardır, o nokta da, hattın mubayaasıdır. Kanun 
gayet sarihtir. Mubayaası için kabul edilen kanunda 
bunlar musarrahtır. Geçen sene bu hususta kiyamet-
ler koparmışız. Bu hattın mubayaası için tereddüt
lere, tefsirlere, tavzihlere ihtiyaç bırakmamak üzere 
müzakerenin ademi kifayetine karar verilmesini is
tirham ederim, müzakere devam etsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bir noktayı izah edeceğim. Arkadaşımız 
Abidin Bey her nedense bizim ifadelerimizden; Mali
ye Vekili ile Nafia Vekilini karşı karşıya görüyoruz 
gibi bir ihtilâfı, noktai nazar kast buyurdular. Hal
buki böyle bir şey olmadığını arz ettim. Demek ki 
mevcut kanuna nazaran bu müdüriyet bütçesinin 
Meclisi Âliden geçmesine lüzum olmadığına dair ya
zılan tezkereyi bendeniz görmedim, bizim kabine 
göndermedi bu bir, sonra bu tezkere dolayısiyle Mu
vazene! Maliye Encümeni bendenizin fikrimi sordu
ğu zaman bendeniz kanaati şahsiyemi söyledim ki bu 
kanaatim; mevcut bu kanunun, yani bu bütçenin Mec
listen geçmesini istilzam eder iki. Bu noktai nazardan 
arada ihtilâf yoktur. 

Nafıa Vekili Bey diyorlarki, bu müessese olmak 
itibariyle bunun bütçesini Meclisten geçirmiyelim, 
bunun serbesti hareketini temin edelim. Muvazenei 
Maliye Encümeninizde - bu şekli tercihan - bunu 
ya tefsir veya bir madde şeklinde olarak Heyeti Ge-
lilenize arz etmiştir. O halde Nafıa Vekâleti ile Ma
liye Vekâleti arasında, hat nasıl idare edilmelidir, 
hususunda bir ihtilâfı nazar mevcut değildir ve'gör-. 

* düğünüz zahiri ihtilâf da bize ait değildir. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Bütçe bahsinde ihti

lâfınız vardır. 
REİS — Efendim takrirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mesele müteayyendir, müzakerede kâfidir. Mev

zubahis bütçenin Meclisi Âli de tetkiki lâzımdır. Bi
naenaleyh kifayetin reye vazı ile mezkûr bütçenin 
Meclisi Âliye tevdi edilmesinin kararlaştırılmasını arz 
ve teklif eylerim. 

Yozgat 
----- Ahmet Hamdi 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. Mesele tenevvür etmiştir. Re

ye bırakılmasını teklif eylerim. 
Erzurum . 

Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümenden gelen fıkrai tefsi-

riyenin reye vazını teklif ederim efendim. 
Trabzon 
Rahmi 

REİS -r- Evvelâ kifayeti müzakereyi reyinize vaz 
ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... Müzakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. , 

Efendim; bu üç takrirden birisi Muvazenei Mali
ye Encümeninin fıkrai tefsiriyesinin reye konması 
tarzındadır. Fakat bu Encümenin teklifi değildir. 
Meclisi Âli karar verdikten sonra o tefsir mevzuuba-
his olacaktır. Diğer biri de doğrudan doğruya Mec
lisi Âliden geçirilmesine dairdir. Tefsir filan mevzuu-
bahiş olmaz. Zaten usulen de gelen tefsir olduğu için 
tefsirin reye konulması hakkındaki takrir sonraya ka
lır. Yani diğerleri kabul edilmezse bu sonraya kalir. 
Rüştü Paşanın takriri de her iki teklife uyar. En zi
yade Encümenin fikrine muarız olan Hamdi Beyin 
teklifidir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — En-



t : 98 9 , 4 .1341 C : 3 

cümen iki teklif arz ediyor. Birisi doğrudan doğruya 
Meclisi Âlice bunun da diğer mülhak bütçeler gibi. 
usulü dairesinde tetkiki teklifidir. Bunu tefsiren bir 
fıkra halinde arz ediyoruz, eğer Meclisi Âli tasvib 
ederse maksat hâsıl olacaktır. Şayet bunu tasvib et
mezlerse o zaman müşterek Encümen meselesine ge
liyor. 

REÎS — Yani siz iki şey getirmişsiniz. Bunlardan 
birisi tefsirdir. Tefsirin reye konulması hakkında bir 
takrir vardır. Bir de başka bir teklif vardır. Bunda 
tefsir mevzuubahis değildir. Bütçenin doğrudan doğ
ruya Meclisten geçirilmesi hakkındadır. Evvelâ onu 
reye koyalım. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Efendim; bu takrir büt
çenin Meclisten geçirilmesini mutazammın olduğu 
için tefsirin esasını kabul mahiyetindedir. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Hayır efen
dim; tefsire muhtaç değildir. Mutlaka Meclisten de 
geçecektir. Tefsire muhtaç değildir. Mesele sarihtir 
diyorum. .""""'-

İSMET BEY (Çorum) — O vakit tefsir reye vaz 
edilemez. 

REtS — Zaten bu takrir kabul edilirse tefsir re
ye konamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam, 
benim takririm de okunsun. 

REtS — Yeni geldi, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Anadolu demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi büt

çesinin Meclise uğratılmıyarak Nafıa ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinin tasdiki ile iktifa etmek doğru 
değildir. Çünkü masrafı devletin muvazenei umumi-
yesine dahil olan bir idarenin bütçesi Meclisi Âliden 
geçmek Teşkilâtı Esasiye Kanunun yirmi altıncı mad
desi ahkâmmdandır. Her iki Encümene bu hususta 
salâhiyet vermek Meclis içinde Meclis teşkil etmek 
demektir. Bittabi doğru değildir. Binaenaleyh Encü
men mazbatasının reddini ve emsali misillü bütçenin 
Meclisten tastikini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

(Hayır, hayır sesleri). 
REİS — Efendim; müsaade buyurun Ahmet Ham-

di Beyin takriri de, Süleyman Sırrı Beyin takriri de 
Encümen mazbatasının reddi mahiyetindedir. Süley
man Sırrı Beyin takriri birtakım esbabı mucibeyi ha
vidir ki muhtacı tetkiktir. Onun için bunu reye ko
yarsak nazarı dikkate alınmak kaydıyîe reye koya
rız. (Hayır, hayır sesleri). 

RElS — Eğer Süleyman Bey geri alıyorsa... 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hamdi Be

yin takrirlerine iştirak ediyor. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Takriri

min esbabı mucibesi Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki 
sarahattir. Bu hak Meclisindir. Kimseye verilemez. 
(Geri al sesleri). Binaenaleyh Ahmet Hamdi Bey ar
kadaşımın tekliflerine iştirak ediyorum. 

(Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REtS — Efendim; Ahmet Hamdi Beyin takririni 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Ar
tık diğer takrirler mevzuubahis değildir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim; kanunun 
metni tashih edilmek lâzımdır. Tahsisatı munzamma-
ya ait kayıt vardır. Meclisin tatilinde onu kim yapa
caktır?-

REÎS —'• Bu kabul olunan teklif Encümene veri
lecektir. Binaenaleyh Encümen ne gibi tashihat ya
pacaksa Encümenden geldiği vakit kabul edilen şe
kil tebliğ olunacaktır. Bu mesele hitam bulmuştur. 
Muvazenei Umumiye Kanununu lâyihasının müza
keresine devam ediyoruz. 

(Bu esnada ismet Bey Riyaset Makamını işgal et
mişlerdir). 

3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası (1/506) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası : 

REtS — 21 nci maddenin müzakeresine başlıyo
ruz efendim. 

Madde 21. — Kibrit inhisarı için mevzu ahkâm 
hilâfında hareket edenler, kibrit ve sigara kâğıdı ve 
rüsumu istihîâkiyesi hakkındaki kanunlarda münde-
riç mücazata tabi tutulurlar. 

Kaçak olarak derdest olunacak kibrit kutuları 
müsadere olunmakla beraber beher kutu için tahsili 
emval kanununa tevfikan cezaen yirmi beş kuruş 
ahz olunur. 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Muvazenei 
Umumiye Kanunun bir sene zarfında ifa olunacak 
muamelâtı şâmil olmak lâzım gelir. Halbuki bu sene-
ki Muvazenei Umumiye kanununda tuhafiye mağa
zası gibi her şey var. Şimdi kanunu cezalardan da 
bir kaç madde getirmişlerdir. Daimi tatbik edilecek, 
daimi hükmü şâmil olacak iki madde daha koymuş
lardır. Bu kanunu cezaya ait bir şeydir. Sonra muha
keme, bu cezayi tatbik edecek memurları nereden 
bulacağız ve bu memurlar, bunu nereden bilsin. Bu 
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muvazenei umumiye kanunu her tarafa gönderilir 
mi, mahkemelerde de bunu tatbik edeceksiniz diye 
verilir mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanun değil mi tabiî her yere gidecektir. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Bu yirmi 
birinci maddede (kibrit ve sigara kâğıdı rüsumu is-
tihlâkiyesi hakkındaki kanunlarda münderiç cezalar 
tatbik olunur) diyor. Kanunda o ceza varsa burada, 
tatbik edilir, ,diye söylemeğe ne lüzum vardır? Sonra 
onu veli eden (22) nci madde de (âlâ vesaire müsa
dere olunur ve ceza tayin olunur) diyor. Bunu da Ma
liye Vekili Beyle Encümenden sual ediyorum. Bu ce-
zayi kim tayin edecek, bu âlât ve edevatı kim mü
sadere edecektir, yoksa bir kararla mı müsadere olu
nacaktır? Mahkemeye mi vereceklerdir? Bunu sual 
ediyorum ve bu iki maddenin tayyini teklif ediyo
rum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; Hamdi Beyefen
di; kanunda esasen bu cezalar mevcut iken ne için 
buraya ithat edilmiştir? Buyurdular. Filhakika kanun
da bu cezalar vardır. Fakat bunlar rüsumu istihlâki-
ye kanunlarında vardır. Ahiren kibrit inhisar sure
tinde idare edildiği için inhisara muhalif harekette 
bulunanlar hakkında da rüsumu isthlâkiye kanununa 
muhalif hareket edenlerin tabi olacakları cezaların 
teşmili maksadiyle konmuştur. 

REİS — Başka bir mütalâa var mı efendim? Ta-
dilname yoktur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; iki 
sualim vardır. Bu cezayi kim tatbik edecek ve kim 
hüküm verecektir? Alâtın müsaderesini kim takdir 
edecektir? Bunlara cevap vermediler. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kanunu kim tatbik 
edecekse cezayi o verecektir. Rüsumu istihlâkiye ka
nununda bunlar tasrih edilmiştir. (33) tarihli rüsu
mu istihlâkiye kanununda muhalif harekette bulu
nanların ne surette cezadide olacakları ve cezaların 
nasıl tayin edileceği musarrahtır. O teşmil olunacak
tır. Ahkâmı umumiye dairesinde hareket olunacak
tır. 

REİS.— Başka mütalâa yoktur. (21) nci maddeyi 
aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Alev hâsıl edip kibrit makamında 
istimal olunan her nevi mevad ve alâtın memaliki ec-
nebiyeden ithali ve dahilinde imal ve furuhtu mem
nudur. Hilafı memnuiyet ithal ve imal edilmiş olan 

mevat ve alât müsadere olunmakla beraber beher 
alet için tahsili emval kanununa tevfikan eezaen iki 
yüz kuruş alınır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; sual soraca
ğım. 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim; bu madde
den anlaşıldığına göre çakmaklar da men ediliyor. Bu 
da kibrit yerine istimal olunmamak için anlaşılıyor. 
Sonra kibrit yerine istimal olunan eski usul demir 
çakmaklar vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onlara tesiri yoktur. 

TAHÎR BEY (Devamla) — Onlara tesiri yoksa 
burada izah edilmemiştir. Haydi onlara tesiri olma
sın. Benzinli çakmakları söyliyelim. 

Efendiler; malumu âlinizdir ki, kibrit inhisarı ya
pılmışsa, kibritlerin satılması inhisarı verilmiştir. Hü
kümet bu inhisarla dahilde kibrit imâl etmiyor, fab
rikada yapmıyor ki bir inhisar olaraktan böyle ken
disine bir hak verelim, şu halde Avrupa'dan, öteden 
beri gelen kibritleri tüccara sattırmıyacak hükümet 
kendisi satacaktır. Bu suretle tüccarın kazandığı pa
rayı hükümet toptan kazanacak ve bütçeye varidat 
temin etmiş olacaktır. Hükümet bununla, halkın elin
de benzinle kullanmakta oldukları çakmakları men 
etmeğe ne hakkı vardır? Biz milleti terakkiyatı mede-
niyeden nasıl men edebiliriz? Demek millet bu terak
kiyatı medeniyeden istifade edemiyecek mi? Böyle 
bir şey zannedersem doğru değildir. Bendeniz bu 
maddenin tayyini teklif ediyorum. Hükümet inhisarı 
istibdat değildir ya?. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Tahir Beyefendi alev hâsıl eden benzinli 
çakmaklarla köylünün istimal ettiği taş çakmakla
rın bu suretle tahtı memnuiyete alınmış olduğunu 
söylüyor. Bendeniz zannediyorum ki bunun zemini 
münakaşası kibrit inhisan kanunu idi. 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Bunlara şü
mulü yoktu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz. Herhangi bir madde, herhangt 
bir hizmetin ifasına taallûk ettiği zaman aynı ihtiya
cı istiyfaya hadim olan eşyayi istisna etmek, yapıl
mış olan inhisarı suya düşürmektir. Tahtı inhisara 
alınan maddenin tabi olduğu şerait inhisara nazaran 
ya o maddei inhisariye ortadan kalkar. Herkes aynı 
ihtiyacı diğer nevi eşya ile istiyfa eder. Yahut tahtı 
inhisara alınan eşya aynı ihtiyaç için diğer eşya ile 
beraber o da kullanılır. Kibrit inhisarından dolayı 
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halk, menfaatini, istifadesini benzin çakmağında gö
rürse ö halde herkes gerek ateş yakmağa ve gerekse 
sigara yakmağa için kibrit yerine çakmak kullanır, 
o zaman inhisar ne olur, güme gider. 

ALI RIZA EFENDİ (Amasya) — Ondan resim 
alırsınız (Sarahat vardır sesleri, gürültüler). 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz. Şu halde, eğer inhisar vaz et
mekten maksat herhangi bir meselei maliye dolayısiy-
le tahtı inhisara alınan eşyanın istihlâki üzerinden 
Hazinei Devlete varidat temini ise, bendenizce bun
da inhisardan başka bir gaye görmüyorum. O gaye
yi temin edecek tedabirin de inhisarla beraber temin 
edilmesi zaruri bir neticedir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Bunların müsadere
sine istibdat derler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —. 
Otur hemşehrim otur, müsaade buyur. 

Bir de tahir bey buyurdular ki : Devlet kibrit 
alım ve satımını tahtı inhisara almıştır. Gelecek olan 
kibritler Avrupa'dan mubayaa edilecek ve dahilde 
hükümet namına satılacak. 

TAHİR BEY (Giresun) — İşte öyle. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
öyle değil. (Handeler). İşin büsbütün doğru olmı-
yan kısmı burası. Derhatır buyururlar ki kibrit inhi
sarı müzayede ile bir şirkete ihale edilmiştir ve bu 
şeraiti ihale meyanında idarei inhisariyenin satacağı 
kibritlerin, haddi asgarî bir müddet zarfında mem
leketimizde bir fabrika açarak, dahilde yapılması me
selenin bir maddesidir. 

ABİDÎN BEY (Saruhan) — Bu olacak mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzori) — 
Bu olmazsa inhisarı kaldırmak lâzımdır. Bendeniz 
asıl kanaatimi arz edeyim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bu sözünüzü hüccet 
ittihaz ederiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Evet efen
dim, hüccet ittihaz ediniz. Asırlarca kibritini yap
mayan milletler inhisar vaz edilince kibrit yapmışlar
dır. Bizde asırlar geçtiği halde bir kibrit fabrikası 
yapılamamıştır. Bu inhisar sayesindedir ki memleke
timizde kendi istihlâkatımıza mahsus kibritlerin imâ
latını temin etmiş oluruz. 

ALt RIZA EFENDİ (Amasya) — Öyle ise cıra 
ile diğer şeyleri de tahtı inhisara alalım. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Devamla) — 
Yapılan bu şirketin şeraiti mukavelesinde 19 ncu mad
dede bu ahkâm tamamen mevcuttur. Heyeti Celilenize 
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bir madde halinde arz edilen şey, devletin- yaptığı bir 
muamele, akdettiği bir mukavele ile taahhüt etmiş 
olduğu ahkâmın ifasından, icrasından ibarettir. Bu 
madde ile Heyeti Celilenize yeni bir şey arz etmiş de
ğiliz. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Vekil Beyefendiden 
sormak isterim, kibrit inhisar şirketi yapılırken bu 
şeraitle şirkete karşı hükümet bağlanmış mıdır? (Ha
yır sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mukavelenin 19 ncu maddesini okumamı mı arzu 
buyurursunuz? İfadenizden bunu anlıyorum. Müsaa
de buyurun da okuyayım. «1340 senesi muvazenei 
umumiye kanunun 8 nci maddesi mucibince teessüs 
eden kibrit inhisarı mahiyeti ne olursa olsun kibrit 
makamına kaim olacak alev hâsıl edecek mevadm 
kâffesine şâmil olacağından hükümet kibrit maka
mına kaim olacak bu kabil mevadın ve alâtın ithal 
ve imal ve füruht ve istimalinin inhisara dahil oldu
ğu...» 

RAHMİ BEY (Trabzon) — İstimal yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu okuduğum, maddenin aynıdır. (Burada 
yok sesleri). «Hususunun tefsiri keyfiyetini Büyük 
Millet Meclisine arz ve teklif eylemeyi taahhüt ey
ler». 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; şimdi köylü
ler ağaçlardan hâsıl olan mantardan bir nevi kav ya
parlar ve bu kavı çakmak taşına koyar ve çelikle vu
rarak yakarlar. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY — O herkesin 
bildiği şey, herkes kullanır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Evet efendim ağaçlar
dan hâsıl olan bu kavı çakmak taşı ile yanıbaşında 
taşıdığı çelikle yakar. Bu çakmak ve gerek yanında 
taşıdığı çelik bu meyanda dahil midir, değil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; maddenin ibaresine, sarahatına arkadaşı
mız dikkat buyurursa, (Alev hâsıl edip kibrit maka
mına kaim olan mevat ve alât) deniliyor. Yani bu
yurdukları çakmaklar dahil değildir. (Alev hâsıl edip 
ve kibrit makamında istimal olunan şeyler) demekle, 
ibareyi bu suretle yazmakla kast ettiğimiz .şey; köy
lünün cebindeki çelik çakmak, çakmaktaşı ve kav 
değildir, bunlar ibareye dahil olmuyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sonra efendim, kibritten 
başka şeye memnuiyeti teşmil ediyorsunuz, bizim ta
raflarda tütün yerine bir nevi ot istimal ederler o da 
memnu mudur? 
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REİS — Bu sualiniz mevzu hiricidir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Memnu olmıyan bir şeyi istediğin kadar iç karde
şim. Seni kimse men edemez. Sarahaten Heyeti Ce-
lilenize arz ettim. Mesele bundan ibarettir. Sizinle 
ayrı bir noktai nazar ifade ettiğim mahal yoktur 
ki... 

REİS — Hasan Bey; Vehbi Bey sualini ikmal 
edeceklerdir. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Efendim; vekâlet bu
nu bir çakmak inhisarı şeklinde ayrıca satmak için 
inhisar yapacak mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kibrit inhisarının eczayi mütemmimesinden olmuş 
oluyor. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Bunu kabul etmek 
zaruri midir? Niçin çakmak inhisarını da zam ola
rak şirkete verelim, yeni bir inhisar yapalım. Mem-
nuiyeti kabul ediyorum, fakat menfaatini niçin şirke
te verelim? Yeniden bir inhisar şeklinde idare ede
lim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunun ayrı bir şirkete verilmesi verilmemesi yine ay
rı bir meseledir. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Bendeniz memnuiyeti 
kabul ediyorum, lâkin şirket menfaatına olarak değil, 
bunun için bir takrir veriyorum. 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendiler; 
mesele tebarüz etmemiştir. Çünkü demin Bozok Me
busu Ahmet Hamdi Bey arkadaşımızın dediği gibi 
bütçe kanunu hakikaten çorbaya döndü. Ahkâmı hu
kukiye var, ahkâmı kanuniye var. Her türlü şeyler 
vardır hatta ihtimal hayal ve hatıra gelmiyen her 
türlü ahkâm vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ahkâmı inhisarıye de 
vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi böy
le esasatı tetkik edilmeden, tahlil edilmeden birtakım 
mevzuat koyuyoruz. Bu, bütçe kanunlarında yanlış 
bir çığırdır. Bunun neticesi şuna müncer olur ki se
nenin Muvazenei Umumiye Kanunu tanzim edilme
diği, mevkii müzakerede olmadığı anlar da birtakım 
maddeler ait oldukları Encümene giderek orada mü
zakere edilir, Muvazenei Umumiye Kanunu geldiği 
zaman bu Encümenlerin faaliyeti tatil edilir. Ayrıca 
her türlü ahkâm Muvazenei Maliye Encümeninden 
geçerek ve diğer Encümenlerin tetkikine hacet kal

madan geçer gider, ki bu yanlış bir çığırdır. Maat
teessüf bazı memleketlerin bütçe müzakeresinde git
tikleri yanlış yola, bu suretle esasata ve Muvazenei 
Maliyeye taallûk etmiyen hususları derç etmekle biz
de o yola gitmiş oluyoruz. Onun için bari gelecek 
sene olsun bu gibi şeyleri yapmamaklığımız lâzımdır 
ve bu sene hiç olmazsa Muvazenei Umumiye Kanu
nunda bu gibi mevadı kanuniye müzakere olunurken, 
oldu oldu diyerek işin içinden acele çıkmamalıyız, 
meseleyi tamik etmeliyiz. 

Efendiler; bakınız bu maddei kanuniyede ne gibi 
şayanı dikkat noktalar vardır. Evvelâ alev hâsıl eden 
mevadın imal ve füruhtu memnudur diyor. İmâl ve 
füruhtu memnudur. Peki bu gibi alât gelmiş, tücca
rın elinde vardır. Memnuiyete müstenit olarak paza
ra getirmiş ne olacaktır? Bunun hakkında ahkâm 
konmamıştır. Şimdi herkes pazar ticarete birtakım 
komant) yaparak ecnebi memleketlerinden mubayaat-
ta bulunmuş, getirmiş, satıyor. Bu adamın hukuku 
hususiyesi ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kibrit hakkında ne buyuruyorsunuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim; 
Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları nokta, kı
yası maalfarktır. Vazıı kanun kibrit için müddet koy
muştur, ilân etmiştir, ihbar etmiştir. Halbuki bu da* 
kikaya kadar bundan malumatı olmıyan bir tüccar 
ecnebi tüccarına çakmak ısmarlamış olabilir. Bendeniz 
sigara istimal etmediğim için bu madde ve alet hak
kında tafsilâta malik değilim. Görüyorum ki herke
sin elinde çakmak vardır. Bu taammüm etmiş, köy
lere kadar gitmiştir. Bugün birçok arkadaşlarımızın 
üzerinde mevcut olduğu gibi memleketin her tarafın
da, en küçük dükkânlarda bu mevcuttur. Binaenaleyh 
görüyorsunuz ki sümmetedarjk, alelimya işlerle bir
takım garip vaziyetler karşısında kalınacaktır. Hükü
met ne yapacaktır, soruyorum? Meclisi Âlinin bu 
seneki faaliyeti hitam bulup gittiği zaman bu adam
ların hakkı ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ellerinden toylayacağım, parasını vereceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendini; 
nasıl toplarsınız, nasıl parasını verirsiniz? Ellerinden 
alırsınız ama, bu bir maddei kanuniye ile olur. Bu 
gibi hususatın imâl ve füruhtu memnudur ve bu gibi 
stok malları olanlara hükümet tazminat ita eder ve 
bunları ellerinden alır diye bir maddei kanuniye var 
mıdır? (Yok sesleri) Yok! Binaenaleyh görüyorsunuz 
ki efendiler, halkın hukukuna taallûk eden en mü-
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him nokta mühmel kalıyor. Efendiler; memlekette ti
careti inkişaf ettirmek, iktisadiyatı teali ettirmek is
tiyoruz. Hergün herkesin zihninde bir endişe dolaşa
caktır. Acaba Millet Meclisi bir kanun yaparken, bu 
sefer de filan eşyayi men etmiyecek mi? Bu gibi men
lerde durulacak noktayi tespit etmek lâzımdır. 

Maliye Vekili Beyefendi Tahir Beye karşı buyur
dular ki bunu «kibrit inhisarı kanununda söyleye idi
niz.» Bendeniz de kendilerine şu noktayi arz etmek 
istiyorum ki madem ki o zamanki kanunla bu mese
le halledildi de niçin bu maddeyi mevkii müzakereye 
vaz ediyorlar? Bu madde mahalli müzakerededir, 
mahalli münakaşededir ve onun mütemmimi ve mür-
tebiti değildir. Maliye Vekili Beyefendi mütalâada 
bulunurlarken dikkat ettim kendileri de bundan ne 
gibi mevat kast edildiği hususunda aşikâr bir man-
zarai tereddüt izhar buyurdular (Handeler). Efendi
ler; geçen sene Meclisi Âlinizden bir kanun çıktı. Şu 
Meni Müskirat Kanununun tadili hakkındaki mevadı 
kanuniye. Hayatında nedamet hissettiğim bir husus
tur. 

O gün onun Adliye Encümenine gitmesini teklif 
edemedim. Gerçi Adliye Encümeninden geçmediğin
den mesuliyetten kısmen tahallüs etmiş oldum. Bili
yorsunuz ki o kanundaki «emsali vesaire gibi» ta
birlerden bir rakı meselesi ne kadar eşkâl arz etti. Ka
dehle içilir dediler, şunu dediler, bunu dediler, filha
kika bu bantaki vaziyeti kanuniye nedir diye bugün 
beni imtihana çekseler sıfır alırım. (Handeler). Em
sali vesaire gibi birtakım tabirlerin içinden çıkabil
mek imkânı yoktur. Bakınız «alev hâsıl edip kibrit 
makamında istimal olunan her nevi mevat ve alâtın..» 
cümlesinin içinden çıkmak kolay değildir. Muvaze-
nei Maliye Encümeni Reisi Çatalca Mebusu Muhte
remi Şakir Beyefendi kürsüye çıksın, bunu ifade et
sin. Vazıh bir surette tefsir etsin. Edemez efendim, 
edemez. «Mevat ve alât» kelimesinin içinde neler da
hildir, neler değildir? Bunun içinden Maliye Vekili 
Beyefendi de bir fetha bulup çıkamadılar. Temenni 
ederim ki Şakir Beyefendi bir fetha bulup bunun için
den çıksınlar. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Efendim; 
hakikaten bu maddeyi bendenizde ağır buluyorum. 
Doğru değildir. Kibrit inhisarını kabul ettik diye 
memleketin diğer bir kısmındaki sanayi şuabatını im
ha mı edeceğiz? 

MALİYE VEKÎLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu sanat bu memlekette yoktur. (Var sesleri). 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Vardır 
efendim, bu memlekette sarf olunan çakmakların üç
te ikisi dahili mamulattır. 

Efendiler; birçok sigaracı dükkânlarında havaga
zı lambalarının yanına incecik bir boru çıkarıp onun
la da yakabilir. Sonra çıra vardır. Onlardan da tabiî 
bir şey alamıyacaksınız. Bunun en doğrusu; büsbü
tün serbest bırakmıyarak eskisi gibi bunlardan resim 
alınması taraftarıyım. Bu hususta bir de tadil takri
ri veriyorum. Kabulünü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bu maddeyi Encümeni Âlinize teklif ve 
Encümeni Âlinizin de kabulüne saik olan esas mu
kavelenamenin maddesini okudum. Bu, o taahhüdü 
ifadan ibarettir. Nasıl tefsir ederseniz öyle amel ede
rim. Devlet namına ortada mevcut bir taahhüt var
dır onu arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Müzakere usulsüz mü cereyan ediyor? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Hayır fakat bir 

şey arz edeceğim. Arkadaşlar Maliye Vekilinin oku
duğu mukavelenamenin maddesinde (hükümet böyle 
bir maddeyi Heyeti Celileye arz edeceğini) ifade edi
yor. Hükümet vazifesini yapmıştır. Fakat tabiî biz, 
o taahhütle mukayyet değiliz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hah! söyleyenden anlayan Arif olmalı!.. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; bu madde
deki inhisarın benim anladığım şekilde bir mazarra
tı olmadığı tahakkuk ediyor. Kibrit inhisarı denin
ce; kibrit makamında istihlâk olunan kâffei mevadı 
iştialiye, kâffei muhteriatı medeniyeyi ortadan kal
dırmak aklıma sığmıyor. Mutlaka benzinli çakmak 
kullanmayacaksınız. Ya? Kibrit kullanacaksınız!.. 

Efendiler; ihtiraatı medeniye daha ileri gider de 
daha başka bir şey icat olunursa o da men olunacak 
öyle mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O da kendi kendine inhisara girer. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendiler; bu şu de
mektir ki bugün bir çarık inhisarı ihdas olunsa, ar
tık Türkiye'de Kundura imâl edilmiyecek, mutlaka her
kes çarık giyecektir. Sonra bugün bir saban inhisarı 
yapılsa mutlaka Türkiye'ye makine getirmiyecek, her
kes karasaban kullanacaktır. Buna aklım ermiyor 
efendiler! Bu, kibrit inhisarıdır. Kibrit az sarf olun
sun, çok sarf olunsun. İnhisar edilen kibritin. Eğer 
çakmaklar kibrit makamında istimal edilecek diye 
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düşünülürse şu halde bütün ihtiraatı medeniye inhi
sar altına alınmak lâzım gelir, onun için de ayrıca 
bir kanun yapılır. Fakat kibrit makamında alev hâ
sıl eden bilcümle alâtı kullanmıyacaksın, mutlaka 
kibrit yakacaksın demek buna aklım ermiyor ve bu 
havsalama sığmıyor efendiler! (Bravo sesleri). (Mü
zakere kâfidir sadaları). 

REÎS — Efendim; kifayet takrirleri vardır. Oku
nacaktır : 

Riyasete 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vazını 

teklif eyleriz. 
İzmir Bitlis 
Kâmil Muhittin Nami 

REİS — Efendim; evvelâ müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. Madde
nin tayyi için takrirler vardır. Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin tayyını teklif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin tayymı teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin tayyını arz ve teklif eylerim 

efendim. 
Trabzon 
Rahmi 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin tamamen tayyını teklif eyler. 

Giresun 
Tahir 

REİS — Efendim; tadil teklifleri de vardır. On
ları da okuyacağız. Ondan sonra tay teklifini reye 
arz ederim. 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin berveçhîâti tadilini teklif eyle

rim : 
Madde — Alev hâsıl edip kibrit makamında isti

mal olunan her nevi mevat ve alâtm memaliki ecne-
biyeden ithal ve dahilinde imal olunanlarının beherin
den yirmi kuruş resim ahz ve istiyfa olunur. 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 
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Riyaseti Celileye 
Tahtı inhisara alman kibrit inhisarı Meclisi Âli

nin verdiği bir kanunla yalnız kibrite münhasırdır. 
Elinde taşıdığı benzinli çakmaklardan halkı men et
mek hukuku hazineye müdahale mahiyetini arz eder. 
Meclisi Âli bu yolda bir kanunu mahsus kabul et
medikçe muvazene kanundaki bu madde ile halkın 
hukukunu ihlâle tasaddi etmek gayrı caizdir. Mad
denin tayymı teklif ederim. . 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Alev hâsıl edip kibrit makamında kullanılan me

vat ve alâtı yalnız fen kitaplarında görmemekliğimiz 
için mezkûr alât ve edevatın hükümetçe takarrür ede
cek bir fiyatla ayrıca sattırılmasını teklif ederim efen
dim. 

Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celileye 
22 nci maddenin berveçhîâti tadilini teklif ede

rim : 
Kibrit makamında istimal olunan her nevi mevat 

ve alâtın memaliki ecnebiyeden ithali ve dahilde imal 
ve füruhtunun hükümet inhisarı şeklinde idaresine 
hükümet mezundur. 

Aksaray 
Vehbi 

(Bu ayrı bir şeydir, tay teklifini reye koyun ses
leri). 

REİS — Efendim; rüfekanın tadil teklerini de bit
tabi okuyacağız, zabta geçecektir. Buna muhalefet 
etmeğe imkân var mı? (Doğru sesleri). 

REFİK BEY (Konya) — Bendenizin tay teklifim 
reye konsun efendim. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Tay tek
lifine bendeniz de iştirak ediyorum efendim. 

REİS — Efendim; beş tay teklifi vardır. Birisi es
babı mucibelidir. Diğerleri esbabı mucibesizdir. Bi
naenaleyh bu tay tekliflerini reyinize koyacağım. Tay 
teklifini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Madde tayyedilmiştir. 
(Alkışlar). 

Efendim; Vehbi Beyin takriri teklifi kanunî ma
hiyetinde olduğu için onu reye koyamıyacağım. 

Madde 22. — Sigara kâğıdı inhisarının emaneten 
veyahut hükümetin murakabası altında efrad ve şir-
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ketler tarafından veya efrad ve şirketlere devir su
retiyle idaresine hükümet mezundur. 

RElS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

ABtDÎN BEY (Saruhan) — Efendim; Muvaze-
nei Umumiye Kanunu içerisinde bazı ahkâmı umu-
miyeye taallûk eden maddeler vazına taraftar olma
dım. Fakat bütçe kanunu içerisinde bazı mahallerde 
böyle kayıtların girebileceğini söyleyen Maliye Ve
kili Muhteremi Hasan Bey kardeşimiz, şimdi bir tay 
teklifi karşısında kalmakla müşkülâtın ne kadar doğ
ru ve isabetli olduğunu anlamışlardır. Eğer doğru ol
saydı, bundan kendisine ait bir hissenin hükümet elin
de yumuşak olan Muvazenei Maliye Encümenine te
mas ettiğini de söyliyeceğim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Abidin Bey; bi
raz tavzih edin. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar; yirmi 
ikinci madde olan ve sigara kâğıdının inhisarından 
bahis bulunan şu madde benden evvel bir kaç arka
daş tarafından arz edildiği veçhile gayet tehlikeli bir 
çığıra doğru gidilen ve Muvazenei Umumiye Kanu
nuna ithal edilen ahkâmı umumiyedendir. Bu, bu 
muvazenei umumiye kanunu, ki diğer kavanini tadil 
eden bir kanun külliyatıdır, külliyatı kavanin olmuş
tur. 

İHSAN BEY (Ergani) — Mecellei Kavanin. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Bunun içerisinde ne
ler yok efendim. Ne isterseniz var. Meclisi Âlinin 
mütemadiyen bir sene çalışıp da meydana getirmiş 
olduğu bütün kavanini ilga eden o kadar kuvvetli 
sarih, fıkralar görürsünüz ki, bunlar karşısında hay
ret edersiniz. Misal mi istersiniz? İşte şimdiki mad
de. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ne var yani? 

ABİDİN BEY (Devamla) — İzah edeceğim : Ha
tırı âlinizdedir ki hükümet sigara kâğıdı inhisarını 
Meclisten 26 Şubat sene 1341 tarihinde çıkarmıştır 
ve orada münhasıran hükümetin inhisarını kabul et
miştir. Şimdi müzakere edilen maddei kanuniyeyi 
okuyorum. «Sigara kâğıdı inhisarının emaneten ve
yahut hükümetin murakabesi altında efrad ve şirket
ler tarafından» diyor. Anlayamadım. Anlamak iste
diğim halde anlayamadım, izharı ac*z ediyorum. An
layamadığım en mühim bir nokta. Üstazei hukukiye 
ve adliyeden Maliye Vekili hazırının... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Estağfirullah lâtife buyuruyorsunuz. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Hükümet inhisarı 
nedir? Hükümet inhisarını, efrada (transfer) etmek 
nedir? Bunların hepsinin iktisat bahsinde ayrı ayrı 
şekilleri olduğu halde burada hepsinin bir arada cem 
ve telfik edilmiş bulunmasıdır. Hükümet muayyen 
eşya hakkında bir inhisar vaz edebilir ve buna hükü
met inhisarı denir. Fakat hükümet inhisarı ben ya
pacağım der. Fakat bu, öyle bir siyaseti maliye ve 
iktisadiyedir ki, mutlaka bunun bir anahattı bulun
malıdır. Evvelâ hükümet inhisarı şeklinde al, sonra 
efrada, daha sonra şirketlere ver, bunu anlıyamıyo-
rum. Anlamakta - tekrar arz ediyorum - izharı acz 
ediyorum: Eğer bütçe kanununun muvazenei umu-
miyeye ait olan şu kanun içerisinde, şimdi açmış oldu
ğumuz çığırda birçok esaslı siyaseti iktisadiyeye, si
yaseti maliyeye, inhisar siyasetine, şu, bu eseslı pren
siplere tearuz eder ahkâm kabul edecek olursak, bu, 
Meclisi Âlinin bütçe müzakeresinde keenlemyekûn 
olduğunu ilân eder. Şu halde arkadaşlar; bundan ev
velki maddenin akibeti bu madde ile şiddetle karşı
laşır. Binaenaleyh bu madde tay olunmalıdır. Onu 
teklif ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; ben
deniz yalnız hükümete vadini derhatır etmekle iktifa 
edeceğim. Tütün ve sigara kâğıdı inhisarının şirket
lere verilmiyerek hükümet tarafından idare edilece
ğini alenen ve sarih olarak buradan söylemişler ve 
Meclisi Âliye bunu vaddetmişlerdir. Onun için mu
vakkat inhisara temayül göstermiştik. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tütün için. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Şimdi şirketlere 
el evir meselesi olunca mesele başka şekil alıyor. Eğer 
hükümet bunu kendi inhisarı altına alırsa, bu suret
le verilecek ceza halka ağır gelmiyor. Lâkin şirket
lere filan verilirse halk ondan müteessir oluyor ve 
memlekette birçok fenalıklar hudusuna sebebiyet ve
riliyor. Onun için bu maddeyi kabul etmiyelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Abidin Bey biraderimiz Muvazenei Umu
miye Kanununun birçok kanunlara - gerek tadil, ge
rek tefsir ve gerekse ahkâmı cedide vaz etmek su
retiyle - temas eden mevadı ihtiva ettiğini ve bir 
mecmaı kavanin olduğunu serdettiler ve birçok me
vadı muhtelifeyi ihtiva ettiğini söylediler. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öyle. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Bu hususu öyle zannediyorum ki bendeniz kendile
rinden evvel söyledim. Bizim Muvazenei Umumiye 
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Kanunlarımızın böyle bir şekil alması, maalessef 
bütçe kanununun müzakeresinde tuttuğumuz usullerin 
neticei tabiiyesidir. 

Evvelcede arz etmiştim ki, bu yalnız bize mün
hasır değildir. Birçok memleketlerin Muvazenei Umu
miye Kanunlarını alınız; böyle 57 madde değil, 157, 
257 maddeye tesadüf edersiniz. Buraya bu madde
leri koymak zarureti hâsıl olmasaydı konmazdı. Ben
deniz bütçe tanzimi hakkındaki esasata tamamen sa
dık kalarak bunlardan haddi azamîde içtinab ve te-
vekki etmek hususunu iltizam eden bir arkadaşını
zım. Fakat taallûk ettiği mesailin müstaceliyeti ve ge
rek varidatı devlete ve gerek muamelâtı umumiyeye 
tesiri itibariyle bunların ayrıca levayihi kanuniye ile 
Meclisten geçirilmesine imkân olmadığındandır ki 
Muvazenei Maliye Encümeni ile bittemas bazı şey
ler ilâve etmişimdir. Şunu da ilâve edeyim ki gördü
ğünüz lâyihanın heyeti umumiyesi benim değildir. 
Efendiler yani ilâveler benim değildir. (Handeler). 
Bir kısmı benim ise, bir kısmı da Muvazenei Umu
miye Kanununa girmek üzere konmuş şeylerdir ki, 
lâyiha teklif edildiği zaman konmuştur. Yoksa bu 
57 madde tamamen bir zeyl ve bir ilâve halinde tek
lif edilmiş bir şey değildir. 

Esas meseleye gelince : Bu alev hâsıl edip kibrit 
makamında istimal olunan şeyle sigara kâğıdını Abi-
din Beyefendi aynı mahiyette tutmak istediler. Hal
buki bu tamamiyle ayrı bir meseledir. Arz ettiğim gi
bi alev hâsıl eden çakmak hakkındaki bu madde, ya
pılmış bir taahhütten mütevellit tekliftir. Meclisi Âli 
bu husustaki noktai nazarını izhar buyurdu. Ve mese
le bitti. 

Diğer meseleye gelince : Tütün Encümeni mah
susu ile bu hususta temasta bulundum. Vaziyeti arz 
ettim. Zannedildiği gibi mutlak olarak devlet inhisa
rı vaz edilmiş de şimdi devlet inhisarından şirket in
hisarına geçiliyor gibi bir sistem, bir usul yoktur ve 
şirket inhisarına geçiliyor gibi, bir tebeddül de yok
tur. 24 Şubat 1341 tarihli kibrit inhisarına taallûk 
eden kanunun ikinci maddesini tetkik buyurursanız 
görürsünüz ki bu inhisarın süveri tatbikiyesini hükü
mete bırakmışsmızdır. Tütün hakkında muvakkat 
idarei inhisariyenin hitamından itibaren bandrol şek
linde yani serbest imal ve füruht turukunu iltizam ve 
bunu Meclisi Âlinize mütalâai mahsusa ile teklif eden 
Tütün Encümenimiz sigara kâğıdını hem b i t varidatı 
temin etmek hem de tütün kaçakçılığına karşı bir va-
sıtai tahdit olmak üzere hükümetin yapmasını kabul 
ve tecviz buyurmuşlardı. Sigara kâğıdını tahtı inhi

sara almaktan maksadımız, bandrolla aldığımız va
ridattan daha fazla bir varidat temini değildir. 

Bu babtaki maksadımız, daha ziyade kaçakçılı
ğı tahdittir. Esasen bandrol şeklinde dahi bazı ka
çakçılık olacaktır. Tütün, sigara kâğıdı ile istimal ve 
istihlâk edilecek bir madde olduğundan sigara kâğı
dını inhisar altına almak, tütün kaçakçılığını tahdit 
edecektir, tşte sigara kâğıdı inhisarından maksadımız, 
kaçakçılığa karşı mani bir tedbir ittihaz etmektir. Ya
ni bu inhisardan maksat; hem kaçakçılığa mani ol
mak ve hem de tütün sanayi ve imalinin serbesti cere
yanını teminden ibarettir. Maksadımız budur. 

Şimdi bu maksatla tahtı inhisara alınmış olan siga 
ra kâğıdını hükümet doğrudan doğruya kendi hesa
bına sipariş etsin ve sigara kâğıdı idarei inhisariyesi 
diye kendi kafasına uyan uymayan şekilde kâğıt imal 
etsin ve halka satsın mı demek isteniliyor? Eğer bu 
isteniliyorsa; tütün sanayiinin ve bandrolünün daha 
ziyade inkişafına hizmet edecek şekil bu mudur? Yok
sa bu işi bir zihniyeti ticariye şeklinde idare edecek bir 
şirkete vermek şekli midir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mutlaka Maliye 
Vekili makası alıp da kâğıt kessin demedik ya! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hulâsa olarak arz edeyim efendiler, bendenizin dü
şündüğüm şey, bu sigara kâğıdı inhisarını da aşağı yu
karı kibrit inhisarı şekline koymaktır ve bundan da 
gaye, sigara kâğıdını mubayaa edip müstehlike sat
mak değil, aynı zamanda sigara kâğıdı ile beraber diğer 
kâğıt imalâtının da temini gayesidir. îşte düşünce
miz bu inhisarı bu gayeyi temine alet olmak üzere 
istimal etmektir. Bu sayede memleketin hem sigara 
kâğıdı fabrikaları, hem de alelumum kırtasiyelerde 
kullandığımız kâğıtlar ki, malumu âlileri olduğu 
veçhile bu kâğıtlar için senevi harice milyonlar ver
mekteyiz, devaire verdiğimiz kırtasiye tahsisatı faslı 
mahsuslarında tetkik buyurduğunuz veçhile bir^mıl-
yon liraya baliğ oluyor. Sarfedrlen bu meblağ, sırf 
istihlâkatı resmiyemizdir. Buna idarei hususiyeler, 
belediyeler, mülhak bütçeler dahil değildir. Arz et
tiğim rakam, sırf Muvazenei Umumiyeye dahil olan 
kırtasiye masrafıdır. Binaenaleyh bizim için esaslı 
işlerden birisi de kâğıt fabrikalarının vücuda getiril
mesini temindir. 26 Şubat tarihli kanunun buna ait 
olan maddesinin son fıkrasından da az çok noktai 
nazanm müsteban buyrulacağı veçhile inhisarı bu 
şekle ifrağ etmekten maksadımız, aynı zamanda 
memlekette kâğıt imâlini, kâğıt fabrikalarını vücu
da getirmeyi temindir ve bizim için esaslı olan bu 
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fabrikaları ve bir faidei iktisadiyesi olan bu müesse
seleri bu sayede temin etmek imkânı vardır. Fakat be
hemehal sigara kâğıdını hükümet hariçten ithal et
sin ve kâğıt ihtiyacı olanlara satsın şeklinde istiyor
sak ve emaneten işi idare edecek olursak arzu ettiği
miz gayelere vasıl olmayı imkân dahilinde görmemek
teyim. O itibarladır ki bu madde ile, sarih olarak, kib
rit inhisarı şeklinde, sigara kâğıdı inhisarını da tütün
le memzuç olarak ve muayyen bir zamanda mem
lekette kâğıt imalâthanelerini tesis etmek gibi şerait 
altında müzayedeye çıkararak ihale etmek istiyorum. 
Eğer Heyeti Celile bu fikri müsip görmezse kibrit, 
sigara kâğıdı maddei asliyesindeki şekilde, devlet in-
hisarındaki şeklinde kalsın ve bu şekli istemiyoruz der
se mesele hallolunur. Bunu yazmakla kast ettiğimiz, 
gaye bundan ibarettir. Heyeti Celile buyurur ve hük
münü verir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; Ha
san Beyefendi bu mesele için Tütün Encümeni ile de 
görüştüm buyurdular. Onun için bir sual sormak iste
miştim. Bilâhare söz söylemek mecburiyetinde kal
dım. Malumu âliniz Tütün Encümenine sigara kâğı
dı meselesi hiçbir şekil ve surette havale buyrulma-
mıştır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben de onun için görüştüm demiştim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Binaenaleyh 
Tütün Encümeni hiçbir halde kendine bir salâhiyet 
vererek resmiyet ifade edecek surette Maliye Vekili 
ile görüşemez. Hasan Beyefendi - geçende bendeniz bu
rada maatteessüf yoktum - Meclisi Âliye bazı mutalâ-
ât arz etmişler. Demişler ki, siz bandrola karar veri
niz. Fakat Tütün Encümeni Bazı tedbir ittihaz etsin 
demişler ve buruda okunmadık bazı kâğıtları, notları 
makamı riyasete, vermişler. Bu meselenin esası tütün 
Encümenine havale edilmiş. Notlar Meclisi Âlide okun
mamış, Maliye Vekili' Beyefendi o Mecliste bir taraftan 
hükümet namına söylüyorum dedikleri halde diğer 
taraftan bu babta Hükümetçe takarrür etmiş bir şe
kil yoktur demişlerdir. Meclisi Âli de meselenin esasi
ni Encümene havele etmişler. Ne imiş bilmiyorum. 
Çünkü havale edilmiş bir şey yoktur. Resmen gelmiş, 
okunmuş bir şey yoktur. Mamafih biz toplandık, Ma
liye Vekili Beyefendi ile görüştük. Maliye Vekili Be
yefendi zannederim Meclisi Âliye maruzatta bulunur
ken yalnız tütün meselesini mevzuubahis etmiş, sigara 
kâğıdı meselesini unutmuş. Halbuki o notların içinde 
bir de sigara kâğıdı hakkında buradaki maddenin ay
nı bir şey vardır. Biz dedik ki burada bize ait bir şey 

yoktur. Bir esas gelmiş, fakat bize taallûk eden bir şey 
yoktur ve altıncı maddeyi mevzuubahs ettik. Meclisi 
Âli Vekil Beyin tütün meselesindeki maruzatının esa
sını Encümene havale etmiştir. Sigara kâğıdı hakkın
daki maruzatının esası Meclisi Âliye arz edilmemiş, 
binaenaleyh sigara kâğıdı mevzuubahs değildir. 

Altıncı maddeyi okuduk: «tşbu kanunun tarihi 
meriyetinden itibaren efrad ve şirketler tarafından si
gara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıdı ve defterleri ithal 
ve ticareti memnudur. Sarfiyatı dahiliyeye mahsus si
gara kâğıtları Hükümetçe münasip görülecek şekil ve 
surette mevkii istihlâke vaz olunur.» Deniliyor. Bu 
maddeyi orada sureti hususiyede okuduk. Maliye Ve
kili Beyefendiye dedik ki; bu maddenin birinci fıkra
sına muhalif bir harekette bulunamazsınız Çünkü bu 
madde bir ay evvel kabul edilmiştir. Bu maddenin 
ikinci fıkrası size salâhiyet veriyor. O salâhiyeti isti
mal edersiniz zannederim. Bütün konuştuklarımız bun
dan ibarettir. Değilmi Hasan Beyefendi? Tütün En
cümeninde mevzuubahs olan budur. Başka bir şey de
ğildir. Onun için hakikaten şimdiki teklifle altıncı 
maddeyi karşı karşıya koyacak olursak yani 26 Şubat 
tarihli kanunun da demin arz ettiğim maddesi muci
bince tarihi meriyetten itibaren efrad ve şirketler ta
rafından sigara kâğıdı ve beyaz kopya kâğıtları ve 
defterleri ithal ve ticareti memnudur. Şimdi teklif olu
nan maddede sigara kâğıdı inhisarının emaneten ve
yahut hükümetin murakabesi altında efrad ve şirket
ler tarafından idaresine veyahut efrad ve şirketlere 
devrine hükümet mezundur deniliyor. Bendeniz şahsen 
bu son fıkradan bir mana. pek anlayamadım. Çün
kü sigara kâğıdı inhisarının emaneten idaresi veya hü
kümetin murakabesi altında efrad ve şirketler tarafın
dan idaresi de bir dereceye kadar kanunun altıncı 
maddesinin son fıkrasına tevafuk eder. Yani sarfiyatı 
dahiliyeye mahsus sigara kâğıtları hükümetçe müna
sip görülecek şekil ve surette mevkii istihlâka konu
lur? - Bir dereceye kadar diyorum - eğer bu son fıkra
nın yukarısındaki «Hükümetin murakabesi altındaki» 
fıkrası buraya da şamil ise, yani hükümetin muraka
besi altında efrad ve şirketlere devri ise, o halde «Hü
kümetin murakabesi altında efrad ve şirketler tarafın
dan, hükümetin murakabesi altında efrad ve şirketlere 
devir suretiyle» bundan pek mana çıkaramıyorum. Şir
ketler tarafından, denilerek ferd kelimesi de, şirket ke
limesi de cemi olarak kullanılıyor. Binaenaleyh hiç 
olmazsa .iki tane olmalıdır. Bir şirkete, bir ferde veri
lemez Hasan Beyefendi! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Öyle bir 
şey söylemedim. 
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YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — O halde demek 
ki sigara kâğıdı inhisarını hükümet terk etmek istiyor. 
Efrad ve şirketlere vermek istiyor. Bu cihet Meclisi 
Âlinin bileceği bir şeydir ve tütün Encümeninden 
böyle bir şey geçmemiştir. Onun için bendeniz Muva-
zenei Maliye Encümeninden rica ediyorum. Şu son 
fıkranın hükümetin murakabesi altında efrad veya şir
ketler tarafından idaresi ifadesiyle, hükümetin mura
kabesi altında efrad ve şirketlere devrin farkı ne ol
duğunu izah eylemesini bendeniz şahsen rica ediyo
rum. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATASI MUHARRİRİ ŞAKÎR BEY (Çatal
ca) — Yusuf Kemal Beyefendinin atfettikleri 
veçhile «Veyahut hükümetin" murakabesi altın
da efrad ve şirketlere devri» hakkındaki fıkra En
cümenin noktai nazarıdır. Bundaki mana, ikisi arasın
daki fark, birincisi hükümetin doğrudan doğruya ef
rad ve şirketlere kendi murakabesi altında idaresini 
terk etmesidir. Bunda yine inhisar mevcuttur. Ancak 
muayyen şerait dahilinde efrad ve şirketler tarafından 
bu inhisarın işletilmesi keyfiyeti, hükümetin doğru
dan doğruya idaresini değil, efrad ve şirketlere devri
ni tazammun etmektedir. Sonra fıkra hükümetin kib
rit inhisarında olduğu gibi iştiraki suretiyle efrad ve
ya şirketlere devri mahiyetini havidir. Malumu âliniz 
geçen sene Muvazenei Umumiye kanununda yedinci 
maddeyi kabul buyurmuştunuz. Bu madde şimdi mü
zakere edilmek üzere bulunan formüle muvafıktır. 
O zaman kibrit inhisarı mevzuubahıs. Şimdi sigara 
kâğıdı inhisarı mevzuubahstı. Encümeniniz bu gibi 
teklifatta daima Meclisi Âlinin tasvibine iktiran et
miş noktai nazarları kendisine rehber addederek ona 
muvafık bir formül teklif etmeyi muvafık bulmuştur 
ve arz etetiğimiz formül de geçen seneki yedinci madde
nin tamamen aynıdır. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim; inhisarı ef
rad ve şirketlere yermek demek, şirketlerden bir be
del almak demek değilmidir ve bu da iltizam manasına 
gelmez mi? İnhisarla iltizam arasında fark yok mu 
efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim; inhisar hükü
metin bizatihi bir şey yapmasıdır. İltizam, bilvasıta 
yapmaktır. İnhisar ve iltizam arasında bir fark var
dır. Geçen sene kabul edilmiş olan yedinci madde, 
kibrit inhisarı için de aynı hükmü ihtiva ediyordu. Bu
nun sureti tatbiki Meclisi Âlinizin malumudur. Vari
dat bütçesinde maktu ve nisbî olarak iki nevi varidat 
vaz etmişizdir. Mecmuu bir milyon üç yüz otuz bin li

ra tutuyordu. Meclisi Âli bunu kabul ederken şüphe
siz ki bütün teferruatına vakıf olarak hükmünü, ka
rarını vermiştir» ; 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
Muvazenei Umumiye Kanununda böyle mühim esa-
satın mevzuubahs olmasındaki mahzur.bir daha ken
dini gösteriyor. Muvazenei Umumiye Kanununu mü
zakere ederken en mühim mesaili iktisadiyeyi hallet
mek karşısında kalıyoruz. Binaenaleyh bunun teker
rür etmemesini bir defa daha rica etmek ve gelecek se
ne için Muvazenei Maliye Encümenine bir veçhe ver
mek lâzım gelirse mahzur meydanda. Bunun bir kerre 
daha tespiti lâzımdır. 

Şimdi efendim; esas maddeye gelelim. Efendim; 
böyle sigara kâğıdı inhisarını bir ferde veya bir şirke
te ferağ etmek hakkını hükümete bahşetmek ve hükü
metin bunu şirketlere vermesi; kabul ettiğimiz bandrol 
usulü ile ne dereceye kadar kabili teliftir?. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Daha iyi, hem ahenktir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Malumu 
âliniz badrol, iktisadı millî mülâhazasiyle kabul edil
miş bir esastır ve inhisarın zıddıdır. Şimdi şirketlerin 
birisine veya bir ikisine sigara kâğıdı inhisarını verecek 
olursak o zaman kendisine sigara kâğıdı inhisarını ver
miş olduğumuz şirketler daha alâ sigara kâğıdını ken
di tütünlerine vererek pazarı ticarete çıkacak tütünlerin 
imalinde nefaset hususunda bir fark vücuda getirebi
lir ve bu suretle kendi lehlerine nevuma bir inhisar 
vaziyeti ihdas etmiş olurlar. Bendenizce bu suretle si
gara kâğıdının cinsinde fark usule„ getirebilmek im
kân ve ihtimali olduğuna nazaran nevuma-bir sureti 
mutavassıta ile inhisar istikametinde atılmış bir hatve-
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, hiç münasebet yok. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bu nokta 
varidi hatırın oluyor. Heyeti Celile Mülâhaza buyu
rur, muvafık görür, görmez ayrı meseledir. İkinci 
nokta, bir devlet inhisarı yapıyoruz. Bunu niçin yapı
yoruz? Fazla varidat vücuda getirelim ve sanayi tesis 
edelim diye. Şimdi burada fazla varidat getirmek ga
yesi mevcut olmadığı gibi, bizim bu gayeyi temin ede-
bilmekliğimiz için de bu tarzda hareket etmekliğimiz 
icap etmez. Niçin bir şirket bunu alsın da, sigara kâ
ğıdı imal etsin de, sair şirketler, sair ferdler sigara kâ
ğıdı imal etmesinler? Neden bu hususta teşebbüsat 
ta bulunmasınlar? Bundan ne gibi bir faide kastedili
yor? Ancak varidatı devlet gayesi kast olunur. Fakat 
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iktisadı millî noktai nazarından - ki Meclisi Âlinin 
en mühim umdelerinden biridir - iktisadî millî noktaı 
nazarından bunda mahzur vardır. Çünkü halkın te-
şebbüsatı hususiye sahasındaki tesisatlarına, faaliyetle
rine mani oluyor. Ama, denecek ki varidatı nasıl temin 
edeceğiz? Varidatı temin etmek için bu hususta talip 
olanlar daha ağır bir vergi konmak suretiyle menabii 
hazine temin olunur. Hem de hürriyeti iktisadiye ve 
teşebbüsiye mümkün olduğu kadar muhafaza edilmiş 
olur. 

Maliye Vekili Beyin kâğıt meselesi hakkında mü
talâalarına ise son derece atfı ehemmiyet ettim. Haki
katen kırtasiye işlerine devlet bütçesindejı bir milyon 
lira sarf ediyoruz. Binaenaleyh bu meseleyi böyle si
gara kâğıdı meselesi içerisinde halletmektense hükü
metçe bu bapta esaslı bir lâyihai kanuniye hazırlata
rak Meclisi Âliye getirilirse zannederim ki muhtaç ol
duğumuz mevadı sanayiinin memleketimizde teessüsü
ne alâkadar olan ve alâkasını şeker hususunda vesair 
hususlardaki alâkasiyle ispat eden Meclisi Âli kâğıt 
hususunda da her türlü teşebbüsatı mümküneyi tabi-
atiyle kabul ve takdir eder. Onun için bununla âhır şir
kete ferağ etmek meselesinde bir münasebet olmadığı 
gibi Maliye Vekili Beyin âhır bir şirkete ferağ etmek 
hususundaki noktai nazarını esbabı mucibe olarak ka
bul etmekte de bir faide yoktur. 

Diğer bir noktada şudur ki: Bu gibi hususatta hü
kümet kendisine bir prensip ittihaz etmelidir. Madem 
ki kendisi inhisar esasında bir faide görüyor. O halde 
inhisarı nefsine hasr ve" kasr etmelidir. Yoksa inhisar 
sahasına girmemeli ve menafi hazineyi başka suretle 
temin etmeli. Fakat inhisar sahasına da girdikten sonra 
ahere ferağ ederek memlekette teşebbüs ve hürriyeti 
iktisadiye esasını lüzumsuz bir surette manialarla iha
ta etmesindeki faideyi anlayamıyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; müzakere buyurduğunuz maddenin yeni bir 
şey olmadığına ve 1340 Muvazenei Umumiye lâyiha
sında da kibrit inhisarı için aynı maddenin aynı for
mülün mevcut bulunduğunu ve o zaman Heyeti Ce-
lilenin tasdikine iktiran etmiş olmakla bu sene de böy
le bir maddenin aynı ihtiyaç dolayısıyla tekrar ettiğini 
arz ettiler. O zaman tasvip olunmuş şimdi itiraz olu
nuyor. Bilmem, yalnız Feridun Fikri Beyefendinin 
ifadelerinden anladığıma göre acaba hükümet band
rol işletmek üzere tütün fabrikası yapacak olanlardan, 
efrad ve şirketlerden bazılarına bu sigara kâğıdının in
hisarı dolayısiyle bir mukavele ile bu işi devr etmek 
suretiyle onların eline sâhai iktisatta bir tefevvuk te

min edecek bir silâh vermiş olmaz mı? Buyurdular. 
Bendeniz bunu hiç bir zaman alıma bilş getirmedim. 
Eğer böyle iltibas varsa - ki bendeniz düşünmek mec
buriyetindeyim - bu işi hükümetle beraber yapacak 
olan şirketler hakkında - kendi nam ve hesabına - tü
tün fabrikasiyle hiç alâkadar olmıyacak bir şekil koy
mak mümkündür. İsterseniz onu buraya bir madde 
olarak koyabilirsiniz. Buna hiçbir mani yoktur. 

Kâğıt fabrikası meselesinin bununla alâkadar gör
mediler. Bunun için ayrıca inhisar mı getirelim, her
halde alelade kırtasiye için bir inhisar meselesini dü
şünmedim ve bunun muvafık olacağına da kani deği
lim. Fakat sigara kâğıdı inhisarında varidatı hazine 
maksut olmakla beraber ikinci bir faidesi de vardır ki 
tütün kaçakçılığına mani olmak üzere bir tedbir ola
rak istimal etmek lâzım geliyor. Hem de varidattır. 
Ben hiç varidat değildir, demedim. Fakat varidat ol
maktan ziyade diğer nevi varidatın ziyaa uğramasına 
mani olacak bir tedbir diye arz ettim. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Buraları çok doğru. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bendeniz de bu varit değildir. Sigara kâğıdı inhisarını 
efrada veya şirketlere hükümet nam ve hesabına dev
retmek yahut onların hesabına hükümetin murakabe
si altında bu işe müsaade etmek suretiyle tütün band-
rolunda onları hariçte bırakmak gibi bir şey maksut 
değildir. Eğer Heyeti Celileye böyle bir fikir varit olu- ^ 
yorsa bunu refetmek için onu sarahaten nefi eden bir 
fıkra ilâve buyurülsun. Bunu arz etmek istiyorum. 
Onun aleyhinde değilim. Bunu arz etmek için söz al
dım. 

YUSLTF KEMAL BEY (Sinop) — İki kelime arz 
edeceğim. Gerek Feridun Fikri Beyin fikrinde ve ge
rek Hasan Beyefendinin şimdiki sözlerinde, şimdi ce
reyan eden müzakeratın ileride vazedilecek olan band
rol kanununu hiçbir veçhile takyit etmiyeceğinin zap
ta geçmesini isterim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Elbette hiç alâkası yok. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yani icap 
ederse o zaman Meclisi Âli düşünecek, muvafık gö
rürse bu inhisar baki kalırsa icap eden tadilatı yapa
caktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; ben
deniz Hasan Beyin sözlerinden bir noktaya cevap ver
mek istiyorum. Veyahut tenevvür etmek isterim. 

Hasan Beyefendi buyurdular ki, sigara kâğıtları in 
hisarı kanununun bir maddesi vardır. Bu madde ile 
hükümet esasen bu kabil devir salâhiyetini uhtesinde 
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tattıktadır. Çünkü suveri tatbikiyesi kendisindedir. 
Btiyördular. Bendeniz suveri taibikiyesinin kendisinde 
olmadığına kaniim. Böyle olmadığı, böyle bir madde-
mn teklif i ile Sabittir. 

MALÎYE VEKrLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabu değil mi? 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
basan bu surette tavazzuh etmesini lüzumlu görü
yorum. Yusuf Kemal Beyeiendi, ehemmiyetli bir nok> 
taya temasa ettiler ki, bendenizde ona iştirak ediyorum. 
Maddede; efrad ve şirketler tarafından veya efrad ve 
şirketlere devir suretiyle deniyor. «Hükümetin mura
kabesi atlında» tabiri «Efrad ve şirketlere devir» ta- j 
birine muzaftır buyuruldu. Yani devrolunacaktır. 
hem devcolunduktan sonra hükümetin murakabesi j 
altında devam edecektir, demektir ki, bu ibareden o ; 
mana çıkmaz. Ancak efrad ve şirketler tarafından ida
re edilir ve hükümetin murakabesi altında kalır. Son
ra efendim; ikinci bir noktai nazar olarak şu gösteri
lebilir ki: Efrad ve şirketlere devretmek herhalde in
hisar esasına muvafık olsa da yani bir şirket tarafın
dan, bir ferd tarafından bu inhisar işletilecektir ma
nası çıkabilse de efrad ve şirketler bu suretle cemi ola
rak kullanıldıktan sonra inhisar esası tamamiyle bal
talanmış olur. Onun için maddede bu noktai nazara 
göre tadilât lâzım geldiğine kaniim ve kendi noktai i 
nazarım da şudur ki; Mademki tütünde bandrol esası 
kabul edilmiştir ve bu esas kabul edilinceye kadar hü
kümet tütünü bugünkü günde bir sene müddetle işlet
mekte devam edecektir. O halde bu işin de bu suretle 
idamesine taraftarım (müzakere kâfi sesleri) bunuri için 
bu maddeye lüzum görmüyorum. 

REİS — Efendim; kifayeti müzakere takririni 
«okuyoruz. 

Riyasetei Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin aynını teklif ederim. 

Denizli 
Kâzım 

RElS — Evvelâ kifayeti müzakereyi reye arz edi
yorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kâfi görmiyenler ellerini kaldırsın.. Müzake
re kâfi görülmüştür. 

Efendim; maddenin tayyi hakkında bir takrir daha 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye Kanununun 22 nci maddesi

ni teşkil eden sigara kâğıdı inhisarının ilh. diye mu
harrer maddenin tayyını teklif eylerim. 

Saruhan 
Abidin 
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REİS — Tay tekliflerini nazarı iti bar e alanlar 
lütfen el kaldırsın... Tay teklifini kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Tay kabul edilmiştir efendim. 25 nci 
madde, 22 nci olmuştur, okunacaktır. 

Madde 22. — 1341 senesi zarfında Banka Osmani 
ite olan Hazine hesabı carisinden kısa vadeli avans
lar ve hesabı cariler akit ve küşadına Maliye Vekili 
mezundur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim. 
ba madde ile Maliye Veİâletİ, kısa vadeli avanslar 
ve hesabı carîler âkit ve küşadi hakkında mezuniyet 
ve selâhiyet istiyor. Bendeniz bu maddenin yalmz 
bir fıkrasına muarızım. «Bankı Osmani ile olan Ha
zine hesabı carisinden maada» fıkrasına lüzum gör
müyorum. Mademki kısa vadeli avanslar diye bir 
fıkra vardır ve mutlaktır ve cemidir, o halde Bankı 
Osmani ile olan muameleye de bu fıkra saridir. Bi
naenaleyh bu fıkrayı zait görüyorum. Sebebi mucibi 
şudur : Bankı Osmaninin müddeti Ağustosa kadar 
devam edecektir. Yeni bir itilâf müzakere olunacak
tır. Bu itilâfın neticesinin ne olacağı malum değildir. 
Binaenaleyh şimdiden o itilâfı kabul eder bir vaz ve 
mana ile bu fıkranın buraya konulmasına lüzum yok
tur. Selâhiyet almaktan maksat, kısa vadelerle avans
lar almaktan ibarettir. «Kısa vadeli avanslar ve he
sabı cariler» demekle maksat tamamiyle hâsıl olmak
tadır. Binaenaleyh bu fıkranın tayyma lüzum vardır. 
Bu fıkranın tayyı ile maddenin kabul edilmesini tek
lif ederim. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; 
bu klişedir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
Muhtar Bey klişe kelimesiyle ifade buyurdular. Şim
diye kadar Meclisi Âliden ne kadar Muvazenei Umu
miye Kanunu geçmişse böyle bir madde mevcuttur. 
Bu maddede ondan ibarettir. 

Hakkı Tarık Beyefendinin mülâhazalarına ve en
dişelerine gelince : bu varit değildir. Bankı Osmani 
mevcuttur ve hükümetle Bankı Osmani arasında eski 
mukavelâta müstenit bir hesabı cari muamelesi vardır 
ve bu hesabı cari muamelesi bu bankanın sonuna ka
dar devam edecektir. Öteden beri bu hesabı cari ile 
kısa vadeli avanslar vesair muamelât hakkında ayrı 
ayrı ahkâm vardır. Hesabı carinin şeraiti büsbütün 
başkadır. Çünkü mukaveleye tabidir. Bu madde, her
hangi bir ihtiyaç için Osmanlı Bankası ile vesaire ile 
kısa vade ile bir (terezor) muamelesi yapılması salâ
hiyetini istiyorum. Bu salâhiyetede her sene olduğu 
grbi bu sene evleviyetle ihtiyaç vardır. Banka mem-
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lekette dururken' mukavelâtın hükümet lehinde olan 
ahkâmından, yani cari kısmından istifade etmeyecek 
demenin manası yoktur. Bu muamele tamamen hükü
metin menafiinedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
bendeniz Bankı Osmani ile muamelâtınızı kesiniz ve 
ondan istifade etmeyiniz demiyorum. Bilâkis diyorum 
ki, kısa vadeli avanslar ve hesabı cariler demek su
retiyle bu salâhiyet mutlak surette hükümetin eline 
geçmektedir. Binaenaleyh Bankı Osmani ile Avans
lar ve hesabı cariler akit ve küşadını zikretmek faz
ladır. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeyim efendim; buradaki hesabı cariler mut
laka Osmanlı Bankasına mahsus değildir. Diğer mü-
essesatı maliyeye de şâmildir. Saniyen bu aşağıki he
sabı carilerle yukarıki hazine hesabı carisi ki bakınız, 
bunun başında bir Hazine hesabı carisi kelimesi var
dır. O hesabı cari büsbütün ayrı şerait altındadır. Bi
risi mukavelâttan mütevellittir, şerait ile muayyendir. 
İkinci hesabı carinin şeraiti vesairesi tarafeyn arasın
da yeniden takarrür edecektir. Fark budur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Rica ederim, 
burada bu fıkranın ipkası halinde Ağustostan daha 
öteye geçmeyeceğinin zabta geçmesi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, yakında o mesele de Heyeti Celilenize ge
lecek ve onun hakkında kararınızı vereceksiniz. Bu
rada ne madde korsanız koyunuz. Hesabı cari, Ban
kı Osmani ne derseniz deyiniz, buradaki Osmanlı 
Bankasının müddetini kendi kendine temdit etmez. 
Böyle bir endişeye mahal olmadığı kanaatindeyim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim; bendeniz 
söz istemiştim. Fakat son itilâf nameye taallûk etme
diği için ve Maliye Vekili Bey bunu söylediği için 
sözümden sarfınazar ediyorum. 

REİS — Efendim; bu madde yirmi ikinci madde 
olmuştur. Reyi âlinize vaz ediyorum. Yirmi ikinci 
maddeyi aynen kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Yirmi ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. Efendim; vakit gecikmiştir. 
Müzakereye devam edemeyeceğiz. Cumartesi günü 
bermutat içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 5,05 
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