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YÜZBEŞÎNCİ İNİKAT 

20 Eylül 1338 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Küşali saati : 4.45 

REİS : Reisisâni Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS — Celse kuşat olundu. 
Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendi celsei ha

fiye icrasını talep ve esbabı mucibesini arz etmek is
tiyor. Sözü kendilerine veriyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş
hane) — Efendim; cibayeti Düyunu Umum iyeye mu-
havvel rüsum ve varidattan B. M. Meclisinin zamanı 
küşadı olan 23 Nisan 1336 tarihinden itibaren bir çok 
kanunlarla zamaim icra edildi. Tuza, aşara, ağnama 
ve saireye... Halbuki Düyunu Umumiyenin kanunlar
la mutlak olarak Heyeti Celilenizden çıktı - Halbuki 
Düyunu Umumiyenin istikbali sulhu umumîden son
ra alacağı şekle göre taayyün edecektir. Şimdiden esas 
hakkında bir şey arz etmiyorum. Fakat biz bu rüsum 
ve varidatın tezyidini, kanunlarla kabul ederken lâ
zım gelir idi ki, o kanunların her birisine işbu zama
im, masarifi harbiye karşılığı olmak üzere doğrudan 
doğruya Muvazenei Umumiyeye aittir. Böyle bir fık
ra veya bir madde ilâvesi lâzım gelirken her nasılsa 

zühulen yapılmamış, şimdi Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile Maliye Vekâleti bir madde teklif etti. Bu
nun 23 Nisandan itibaren vaki olan bu zemaimin arz 
ettiğim şekilde harp masarifi olmak üzere ve bu nam 
altında hazineye ait olduğunu tespit etmek isteriz. 
Halbuki Muvazene Kanununun ne vakit şekli kanu
niye! iktisap edeceği malum olmadığından Avans Ka
nunu ile tekrar ettik. Muvazenei Maliye Encümeniniz 
bunu, kanun şeklinde değil, tefsir suretinde yapılma
sının daha muvafık olacağı yolunda bir mazbata ka
bul buyurulacak şekil taayyün ettikten sonra alenî 
celsede yalnız bir okuyup merasimi kanuniyesini ifa 
etmek lâzım gelir. Bir hafi celse akdini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim hafi celsenin mevzuunu Maliye 
Vekili Bey arz ettiler. Hafi celsenin akdini kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Hafi celse akdedilmiştir. 

Zaptı sabık hulâsası kıraat olunacaktır. 

V. ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

18 Eylül 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil inikat, 

İcra Vekilleri Heyetinin Başkumandan Paşa ile görüş
mek üzere cepheye azimetleri Rauf Beyefendi tara
fından Meclise arz ve bu bapta müzakere cereyan 
ederek neticede yalnız Heyeti Vekile Reisi ile Hari
ciye Vekilinin azimetleri karargir olduı ve ahvali si
yasiye ve harbiye hakkında sorulan suallere Rauf 

Beyefendi tarafından cevap ita edilerek teneffüs için 
celse tatil olundu. 

Reis 
Reisisâni 

Adnan 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı?.. (Yok sadalan) Zaptı sabık hulâsasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi esas mevzua geçiyoruz 

2. — MÜZAKERE EDİLEN M EV AD 

1. — Düyunu Umumiyeye muhassas varidat mat
rahlarına harp masrafları karşılığı olarak yapılan zam-
miyatın Düyunu Umumiye hesaplarından tefriki ile 
muvazanei umumiyeye intikaline dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim şunu da arz edeyim ki; 
bu mazbata esasen ruznameyi müzakerattan hariç 
bir şey değildir. Çünkü a,vans kanununa merbuttur. 
Avans kanununu demin çıkartmıştık, yalnız bu -kal-
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nııştı. Binaenaleyh esasen ruznamei müzakerata da
lı ı.i bir şeydir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatasını oku-
> oruz. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Harbi hazırın istilzam ettiği masarifi fevkalâde

nin temini için bazı rüsum ve tekâl'iften masarifi har
biye karşılığı olmak ve harp müddetinee devanı etmek 
üzere muhtelif nispetlerde vuku bulan zamaün meyanın-
Ja cibayeti Düyunu Umurndyeye muhavvel varidattan 
damga, tuz, saydı berrî ve bahrî resimlerine ve Reji 
idaresinin satmakta olduğu tütün ve sigaraların fiyatla
rına bazı zamaim icra edilmişti. Encümenimiz işbuza-
maimi daima harp karşılığı olarak kabul ve muhtelif 
mazbatalarda bu hususu kayıt ve işaret ettiği halde her 
nasılsa Düyunu Umumiye idareleri esasen varidatla
rını hazineü maliyeye vermekte olduklarından, harp 
karşılığı olan işbu zamaim için hesap tutmadıkları ve 
cibayet ettikleri harp karşılığı varidatı fevkalâdei, va
ridatı asliye meyanında hazineye teslim ettikleri ve 
işbu zamaıirnin esas varidattan ayrıca olarak istifade 
edilip edilmeyeceğinde tereddüt eyledikleri görülmüş 
ve elhaleti hazAhi düşmandan istirdat okman vilâyat 
ve Elviyedeki Düyunu Umumiye idarelerinin de ba
dema cibayet edecekleri mezkûr rüsumu munzamıma 
için ayrıca hesap tutmakta tekâsül göstermeleri mel
huz bulunmuştur. Binaenaleyh Encümenimiz mevzuba
his rüsum ve tekâlife zamaim icrasına dair 23 eylül 
1336 ve 29 eylül 1336 ve 16 nisan 1338 tarihti kanunlar 
ve tütün, sigara fiyatlarına zam icrasına dair Teşrinisa
ni 1336 ve Şubat 1337 tarihli Heyeti Vekile kararname-
leriyle cibayet edilen munzam rüsumun harp karşılığı 
olarak vaziyet edildiği suretinde tefsir eylemekte ol
duğundan Heyeti Celileye bu şekli tefsirin kabulünü 
ve şimdiye kadar cibayet edilen rüsumu munzamına 
hesabatının tefrikiyle, miktarının tespiti, badema ci
bayet edilecek rüsumu munzamma için de ayrıca bir 
hesap tutulması ve zamaimi saire mislu tütün ve si
garalara yapılacak zamaimin de herhalde Meclis ka
rar i yi e olması hususuna itina edilmesi ve bunlardan 
hasıl olacak mebaldğin varidat bütçesine harp karşı
lığı, varidatı fevkalâde nam/iyle kuşat edilece'k 61 A 
faslına irat kaydı hususunun Maliye Vekâletine teb
liğini teklif eyleriz. 

Reis M. M, 
Gaziantep Hakkâri 
Ali Cenani ' Mazhar Müfit 

Katip Aza 
Yozgat Erzincan 

M<. Emin 

Heyeti Vekilenin hotbehut za
maimi mucubi mesuliyettin. 
Bu ciheti işaretle imza ediyorum. 

Feyyaz Ali 
Aza îçel 

Mehmet Sami 
Feyyaz Âli Beyin fikrine işti
rak ediyorum. 

Mehmet Emin 
Aza Aza 

Sivas Yozgat 
Ziyaeddin Bahri 
Aza Aza 
Kayseri Lazistan 
Osman Ziya Hurşdt 

REİS — Mazbata üzerinde buyurun Hüseyin Av-
ni Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
tarzı ifade bu güne kadar hesap yapılmamasının 
yanlış sebebini göstermiştin Yani bu hususta me
murin tereddüt etmiş değil de bütün Düyunu umu
miye varidatı hazineye geçmiş olmakla hesap tutul
mamış denirse zannederim daha iyi olur. 

HASİP BEY (Maraş) - Bu hesabı ayırmalı. 

ALt CENANİ BEY (MUVAZENEİ MALİYE 
ENCÜMENİ REİSİ) (Gaziantep) — Efendim; Dü
yunu Umumiye varidatı üzerine zamedilmiş olan rü
sumu munzamma, her nasılsa kanunların hini tedvi
ninde zuhül edilmiş, bunun harp karşılığı olarak ko
nulduğu tasrih olunamamış. Encümenimizin bun
dan üç dört ay evvel bu ciheti nazarı dikkate aldı. 
Düyunu Umumiye İdaresiyle muhavere ettik, ayrı 
hesap tutuyor musunuz, tutmuyor musunuz? Ve 
bunun miktarı ne kadardır diye sorduk. Ayrı hesap 
tutmadıklarını anladık. Fakat takribi bir hesap gör
mek imkânını gördük. 1336 senesi için 6 Eylül 1337 
senesi için bir senenin rüsumu münzammenin miktarı 
hakkında Düyunu Umumiye mazbatasına bir cetvel 
raptettik. Heyeti Celileniz o cetvelde miktarını gö
rebilir. O cetvelde her nasılsa varidat bütçesinde bir 
faslı mahsus açılarak o faslı mahsusa kaydolunmamış. 
Bu hususta hem kanunda sarahat yok. Hem de bir 
faslı mahsus olarak o fasla irat kaydolunmadığı için 
Düyunun Umumiyenin umum varidatı meyanında 
mahreç olarak kalmış reji paketleri üzerine zamme
dilen miktar da aynı şekildedir. Onların da miktarı 
hakikisini bulmak için bendeniz çok uğraştım. Fa
kat bulamadım. Şimdi efendiler, Düyunu Umumiye
nin vaziyeti malumu âlileridir. Bunun için zannede-

— 801 — 



1 : 105 20 . 9 . 1338 C : 3 

rim uzun uzadıya bahsetmek bira/ külfet olur. İnşal
lah Ordumuzun ka/andığı zaferi Heyeti Celilerim şim
diye kadar ibra/, buyurmuş okluğu siyaset savesinuc 
bir sulha nail olabiliri/. Sulh akdolunduklan sonra 
veyahut sulhun esnayı akuindc Düyunu l'mu m i ye 
meselesi, herhalde mevzubahis olacaktır. İs!,h/a-
ratı sulhiye komisyonunda Heyeti Celileniz diğer rü-
feka ile bendenizi de memur etmişlerdi. Orada Dü
yunu Umumiyenin miktarını ve bunların sureti tev
ziini arıyoruz. Her halde tevzi edildikten sonra 
Düyunu Umumiyenin bir miktarı bizde kalacaktır. 
Çünkü mamuldür ki; Avrupa Hükümetleri Düyunu 
Umumiyenin ellerinde mevcut olan mukaveleler mu
cibince frank veya Siterling tesviyesini talep edecekler, 
Hükümetimizin göstereceği esbap meyanında Duyu
nu Umumiyenin karşılığı olarak rehin olmak üzere 
gösterdiği varidattan fazla olarak bir şey tahsis oîu-
namıyacağı, çünkü Devletin diğer varidatı kendi 
masarifatını kapatamadığı esbabı mucibe olarak gös
termek zarureti vardır. Bu rüsumu munzammanın 
şekli sabıkında kalması onların elinde senet olabilir. 
Bize derler ki Düyunu Umumiyenin varidatını tezyit 
kabil olabilir. Nitekim siz bunun kimisini beş misli. 
kimisini üç misli tezyit etmişsiniz. Dayinlerimizin 
elinde ve bizimle hali harpte bulunan ve henüz akdi 
sulh etmemiş olan Hükümetlerin elinde böyle bir 
senet bulunması bizim için muzır olabilir. Binaena
leyh bunu encümen, gerek varidat mazbatasında, ge
rek Düyunu Umumiye mazbatasında harp karşılığı 
olarak telâkki etmiş ve harp karşılığı olarak göster
miştir. Yalnız kanunlarda bu sarahat yoktur ve 
tayin olunmamıştır. Hali harbin hitama ermesiyle 
bunun hali sabıka iadesi lüzumuna kanaat ediyoruz. 
Maliye Vekili Beyefendi bir maddei kanuniye teklif 
etmişlerdi. Bunun için Encümen dedi ki; teklif olu
nacak bu madde eski kanunun bir defa vücudunu 
tasdik gibi olabilir. Sonra kanunun tarihi neşrinden 
muteber olması lâzım gelir. Tarih neşrinden mute
ber demiyerek maziye ait olarak kabul etsek hem 
kavaidi hukukiyeye muhalif, hem de sümmettedarik 
yapılmış gibi bir şey olur. Binaenaleyh biz dedik 
ki; gerek Düyunu Umumiyenin tezyidine ve gerek 
varidatı umumiyenin tezayüdüne ve tütünlerin üze
rine zammeddilen miktarı harp karşılığı olarak vazet
tik. Harbin hitamiyle beraber bu vergiler kalkacak
tır. Bir tefsir kabul edilir, varidat bütçesinde buna 
dair ayrıca bir fasıl açılır ve o fasla irat kaydoiunur-
sa bu mahzur bertaraf edilmiş olur. Binaenaleyh bu 
tefsirin kabulünü teklif ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (MALİYE VEKİLİ) (Gü
müşhane) — Efendim; Encümeni mali ile esasatta 
müttefikiz. İster maddei kanuniye şeklinde olsun, is
ter tefsir suretinde olsun, ihtilâf edilecek mesele de
ğildir. Yalnız maksadı temindir. Bendeniz bunda da 
bir şey görmüyorum. Encümenin tefsir halindeki nok-
tai nazarına iştirak ed;y.orum. Yalnız Encümen maz
batanın sonunda bir fıkra ilâve etti ki, bunun tatbi
katta münasip ve muvafık olamıyacağını arz edece
ğim. Malumu âlini tütün paketlerinin satılışı hakkın
da tarifesini Maliye Nezareti tayin ederdi. Beşinci ne
viden başlıyarak ekstra ekistra ekistraya - kadar ola
rak yedi nevi üzerine tertip edilmiştir. Onun fevkin
de yeni olarak çıkarılacak sigaraların fiyatı tarife ha
ricidir. Onlar muayyen bir fiyata da tabi değildir. Ta
rifenin fevkinde böyle lüks olarak sigara imali mu
kavele mucibince, imtiy a/name mucibince mahut şir
kette müsaade edilmişti. Asıl bendeni/in ilişmek is
tediğim nokta; Encümeni Âli diyor ki: hotbehot ya
pılmıştır. Evet; 13.V> senesinde 1 erit Beyin Maliye 
Vekâleti zamanında bu tarife ufak bir nisbelte tezyit 
edildi. Bu tezyit elde mevcut inhisarı duban kanunu 
mucibince Maliye Vekili Ferit Beyefendinin salâhi
yetini istimal etmesinden ileri gelmiştir. O kanun ta
dı edilmedikçe o salâhiyet yine bakidir. Şimdi Encü
meni Âli bu mazbata ile İnhisarı Duhan Kanunu
nun o maddesini takyit etmek istiyor. O madde bu
nun satış fiyatlarının terfi veya tenzilinin Heyeti Ce-
lileye getirilmesinin her zaman için münasip olmaya
cağını izah eder. Malumu âliniz satış tarifesini tan
zim etmek, için yaprak tütün imaline ve ücreti nak
liyelere dair masarifi imaliye nazarı dikkate alına
rak bir tarife tanzim edilir. Halbuki - evvellerinden 
bahsetmiyeyim - son iki sene zarfında tütün batman 
ile alınıp satıldığı için ekseri piyasalarda beşden on 
sekize, yirmiye kadar çıkmıştır. Şimdi böyle senede 
muhtelif şekillerde piyasadaki şümullerine göre se
nede on defa Meclisi Âliden satış tarifesi almak müm
kün müdür ve doğru mudur? Yalnız mazbatada de
nilebilirdi ki; tenzil veya zam mevcut tarifenin f

f 2U* 
sini veya ellisini tecavüz etmemek üzere Maliye Ve
kâleti yapar. İnhisarı Duhan kanuniyle de bir taar
ruz teşkil etmezdi ve böyle senede bir kaç defa da 
satış tarifesi için Meclisi Âli tasdi edilmiş olmazdı. 
Yani bunun fevkinde tanzim edilecek, tayin edilecek 
yüzde tenzilât fevkinde bir tenzilât veya zemaim ic
rası iktiza ederse Meclisi Âliye arzı tensip edilir de
seydi, belki mesele biraz daha basitleşmiş olsaydı, 
bu itibarla zaten mevcut olan bir kanunu tefsir ile 
takyit etmek olamıyacağından bendenizce bu yolda 
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icra edilen zemaim, tütünlere icra edilen zamaimdir. 
Doğrudan doğruya ait olmak üzere olan kaydı baki 
kalmak, yani Düyunu Umumiye varidatı gibi baki 
olmak, yalnız tarifenin ileride tenzil veya zammı ica-
bettiği takdirde, mutlaka kanunla olacaktır, yolundaki 
fıkrasının tayyedilmesi muvafıktır. Bununla İnhi
sarı Duhan Kanununu takyit etmiş oluruz. Fakat takyit 
etmekle fesih değil iğlak etmiş oluruz. Mütemadiyen 
iki ayda bir, üç ayda bir tarifenin üzerinde zam, ten
zil kanunu almak zarureti hasıl olacaktır ki; bu hem 
doğru değildir, hem de muvafık olmaz. Zamaim hazi
neye aittir, bunda müttefikiz. Hatta bundan sonra 
yapılacak zamaim değil, daha evvelden yapılmış 
B. M. Meclisinin yevmi küşadından sonra yapılan 
bütün zamaim doğrudan doğruya hazineye aittir. Za
ten şimdi varidatı umumiyesini alıyoruz ya... O baş
ka, ilerdeki tasfiyei zamaim esnasında hazineye ait 
olanını irat olmak üzere tefrik edeceğiz; bunda müt
tefikiz. Yalnız bir zam icabederse tarife üzerinden, 
bunun Heyeti Celilenin kararına talik edilmesini mu
vafık görmüyorum. Bu, İnhisarı Duhan Kanunu ile 
taaruz teşkil eder. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
bendeniz iki kelime ilâve edeceğim. Bunun tefsiren 
olması, hukukan da muvafıktır. Ayrıca bir maddei 
kanuniyeye hacet yoktur. Maliye Vekili kabul edi
yor. Bendeniz bunu izah etmek isterdim, tefsir me
selesi kâfidir. 

ALİ CENANİ BEY (MUVAZENEİ MALİYE 
ENCÜMENİ REİSİ) (Gaziayıntap) — Efendim: me
sele yalnız, Reijinin tütün tarifesinin tezyit veya ten
kisine ait olsaydı, refiki muhteremim, Maliye Veki
li Beyefendinin fikrine bendeniz de iştirak ederdim. 
Filhakika reji idaresinin tütün tarifesi üzerinde ya-

— • > • • ' 

pacağı zammiyat ve tenzilât, Maliye Nazırının mu
vafakati ile tatbik etmek tarafı, buyurdukları gibi İn
hisarı Duhan Kanununda mevcuttur. Fakat mazbata
nın esası tütün ve sigara fiyatlarına zammedilen mik
tarın harp karşılığı olmak üzere tayin edilmiş olduğu 
sarahatinde bulunduğumuz için biz bunun takyidine 
lüzum gördük. Kanunla ancak bir vergi tarh oluna
bilir, esası üzerine kanunsuz bir vergi tarh oluna
maz. Bunu Maliye Vekili Heyeti Vekile yapamaz de
meğe mecbur olduk. 

Esasen biliyorsunuz, doğrudan doğruya bu cihet
ler düşünülmiyerek, bunun tarifesi Maliye Vekili ve 
Heyeti Vekile tarafından yapılmıştır. Fakat biz onu 
Reji idaresinden bir varidat olmak üzere kabul etme
diğimiz için, harp harp karşılığı telakki ettiğimiz için 
bunu hatbehot yapamazlar, demek zaruretinde kal
dık. Binaenaleyh bundan sonra yapılacak zamaimin 
de yine bu şekilde yapılması için kanun teklif etmek 
lüzumuna kani olduk. Binaenaleyh zannederim Ma
liye Vekili Beyefendi bizimle ittifak buyururlar. 

REİS — Efendim; söz alan kalmadı. 

NECİP BEY (Mardin) — Müzakere kâfidir. 
REİS — Bir tadil teklif tahririsi de yoktur. Maz

batayı reye koyacağım, efendi; mazbatanın tekrar 
okunmasını arzu ediyor musunuz? (Hayır sesleri) O 
halde mazbatayı reyi âlinize vazediyorum. 

Mazbatayı aynen kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Mazbata aynen kabul edilmiştir. Efendim bu 
mazbata şimdi tekrar celsei aleniyede müzakere mev
zuu yapılacaktır. Zannediyorum ki verdiğiniz karar 
mucibince, bilâmünakaşa reye vazedilecektir. O hal
de celsei hafiyeye lüzum kalmamıştır. Celsei hafiye
nin hitamını kabul buyuranlar. Lütfen el kaldırsın.., 
Celse alenîdir. 

<.... 
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