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BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,35 sonra 

REİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KATIP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet. var, celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Cetec 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri
yasetlerinde saat iki buçukta bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraet ve aynen kabul olundu. Muh
telif zamanlardaki teberruattan Meclis kasasın
da mevcut para ile gazilere hediye alınmasına 
dair olan teklifle azadan Riyaseti Celilenin ten
sip buyuracağı zevatın ahzı asker devairi nezdi-
ne memur edilmelerine dair olan . teklif kabul 
olundu. Burdur Mebusu Ali TJlyi Beyle Bayezid 
Mebusu Hacı Mehmed Efendiye ahvali sıhhiye
lerine mebni mezuniyet itası tensibolundıı. Bi-
lâhara istiklâl mahkemeleri âzalıkları için rey 
istihsal olunarak tasnif edilinceye kadar celse 
tatil olundu. 

(ikinci celse hafidir.) 

Üçüncü celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde ini-
kadederek istiklâl mahkemesi âzalıkları için ya
pılan intihapta ihrazı ekseriyet eden on bir za
tın esamisi tebliğ olundu. Fevzi Paşa Hazretleri
nin harekâtı harbiyeye dair beyanatı istima 
olundu. Diyarbekir Mebusu Hamdi Efendinin 
mezuniyetini tensib ve Ardahan Mebusu Hilmi 
Beyin mazbatai intSha'biyesr okunarak mebuslu
ğu kabul olundu. Ve Pazartesi günü içtima edil
mek üzere saat yedide Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Dr. Adnan M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Zaptı sabık kabul olundu. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Eneümenmde tet
kik edilmiş ve bugünkü ruznameye ithal edilmiş 
iki lâyiha! kanuniye var. Tekâlifi cedide hak
kındadır, vaziyet icabı olarak tabiî kanunları
mızı süratle tetkik etmek ve bir an evvel çıka
rıp mevkii tatbiika koymak mecburiyeti vardır. 
İstirham ediyorum Heyeti Celilenizden, bugün 
bu kanunlar çıksın, Muvazenei Maliye Encüme
ninizin kabul ettiği iki lâyihai kanuniye terci-
han müzakere edilsin. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi
nin teklifini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — MAZBATALAR 
./. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, İhra

cat Rüsumu Kanununun ilgasına dair kanun 
teklifi, Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataUrı (2/255) t • 

REİS — Şimdi efendim, ihracat Resminin il
gası hakkında bir lâyihai kanuniye vardır, is
terseniz onun müzakeresine başlıyalım. 

Riyaseti Celileye 

Dairei intihabiyem olan Söke, Koçarlı, Çine, 
Karacasu, Bozdoğan semtlerinde ve mücavir 
olan Milas ve Muğla cihetlerinde halkın elinde 
zeytinyağları ve sair inalları kalmıştır. Buna se
bep işgal altında bulunan Aydın'dan ve Ayva-
lıik semtinden düşmanlar külliyetli zeytinyağı 
ve saire İzmir ve memaliki ecnebiyeye sevk 
ederek ucuz fiyatlarla »atmasıdır. 

Halkımızın İhracât Resmi pek büyük mazar
ratını muciboluyor. Hâkipâki vatanda hayatı 
ticaret sönüyor, mahvoluyor. İhracat Resminin 
mazarratı güneş gibi aşikâr. İhracattan alınacak 
resmin ithalâta zammedilmesiyle menafi! azî-
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me hâsıl olacağı derkâr almakla vâkıfı her hal, 
sahibi kemal olan Heyeti Celilenin nazarı tak
dir ve irfanına îhracat Resminin ilgası hakkın
da berveçhiâti mevaddı kanuniyeyi takdim ey
lerim, 

Madde 1. — Yirmi Eylül 1336 tarihli İhra
cat Rüsumu hakkındaki Kanun mülgadır. 

Madde 2. — Anadolu'dan memaliki ecnebi-
yeye veya işgal altında bulunan aksamı mema
liki Osmaniyeye ihracolunacak bilûmum mevad-
dan yüzde bir Resim istifa olunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden ve 
ilânından muteberdir. 

Madde 4. — %bu kanunun icrasına Maliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 

19 Mart 1337 
Aydın Mebusu 

Esad 

İktisat Encümeni mazbatası 

Aydın Mebusu Muhteremi Hoca Esad Efen
dinin, İhracat Resmine mütaallik teklifi kanu
nisi encümenimizice şayanı kabul görülmüş, şu 
kadar ki', ihracatı takyidedeceği mülâhazasiyle 
ikinci maddesi tayyedilmiş ve teklifi kanuni 
şekli âtide tesbit edilerek Heyeti Umumiyeye 
sevk olunmuştur. 15 Haziran 1337 

MADDE 1. — 20 Eylül 1336 tarihli İhracat 
Resmi hakkındaki Kanun mülgadır. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşir ve 
ilânından muteberdir, 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Katip 
Adana 
Zamir 

Âza 
Mersin 

Mustafa ziya 

Âza 
Yozgad 
Ahmed 

Halil İbrahim 
Âza 

Erzurum 
Asım 

Âza 
Yozgad 

Bahrî 

- Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

İhracat Resminin ilgasına dair Aydın Mebusu 
Esad Efendi tarafından verilip lâyiha Encüme-
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nince şayanı müzakere görülen lieclittetkik Heye
ti Umumiyeden İktisat, Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye encümenlerine havale olunan tekli
fi kanuni encümenimizce de mütalâa olunmuştur. 
İhracat Resminden tamamen ilgası hakkında 
İktisat Encümeninin noktai nazarı muvafık gö
rülmüş ve birinci, ikinci maddeler şeklen tadil 
edilmiş olmakla Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdi kımldı. 7 Temmuz 1337 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Kâtip 
Mardin 
Necib 

İçel 
Haydar Lûtfi 

Âza 

Mazbata 

îayseri 
Rıfat 

Mhıharr 

Âza 
Çorum 
İsmet 

Kastamonu 
Dr. Suad 

MADDE 1. — Yedi muharrem 1339 ve 20 Ey
lül 1336 tarihli İhracat Resmi Kanunu mülgadır. 

MADDE 2. — İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu knunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur, 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

İhracat Resminin ilgasına dair Aydın Me
busu Esad Efendi tarafından verilip lieclittet
kik Heyeti Umumiyeden encümenimize muhav-
vel teklifi kanunisi ile Kavanini Maliye Encü
meninin mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 
Kavanini Maliye Encümeninin tâdili veçhile 
olan üç maddelik kanun aynen kabul edilmiş 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olu
nur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

14 Temmuz 1337 

Mazbata Muharriri 
Saruhan 

, Mustafa Necati 

Kâtip 
Mardin 
Necib 
Âza 

Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Antalya 

Hasan Tahsin 
Âza 

Tokad 
Ahmed Nuri 

Âza 
İsparta 

Okunamadı 
Âza 

Kozan 
Dr. Mustafa 
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Aza 

Kângırı 
Neşet 

Âza 
Kütahya 

Besim Atalay 
Âza 

Kırşehiı 
Olcun ama 

Ha 

di 

Âza 
Karesi 

cim Muhiddin 
Âza 

Çanım 
Haşini 

Âza 
Tokad 

Mustâfa 
Âza 

Mer*sin 
Salâhaddin 
Âza 
İçel 

M.ehmed Sami, 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? (Hayır, hayır, aynen 
aynen sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ka
nunlara numaralar vaz'edilir. Binaenaleyh bu 
kanunda evvelki kanun numarasının zikri lâ
zımdır. (Hay hay »adaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tâyini 
esami isteriz. 

İhracat Resminin ilgasına dair Kanun 

MADDE 1. — 7 Muharrem 1339 ve 20 Ey
lül 1336 tarihli İhracat Resmi Kanunu mülga
dır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — 23 numaralı 
imiş. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey bu 
numaraları vaz'eden Meclis değildir. Dairenin 
kalemidir. Binaenaleyh resmî numara değildir, 
kanuna vaz'edilemez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim nu
maralar resmîdir. Öyle bir resmiyeti haizdir ki, 
Meclisi Alinizin karariyle kabul edilmiştir. Bu
rada bu tarihler zikredilmeksizin (23 numaralı 
Kanun mülgadır) denilmiş olsa bile mesele ta-
mamiyle tavazzuh eder. Ve gayet suhuleti mu
ciptir. Binaenaleyh bu tabiî bir şeydir. 23 nu
maralı kanun mülgadır diye dercedilmelidir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) .— Onlar 
sıra numarasıdır. Kanuni bir mesele değildir, 
mevzuubahsolamaz, binaenaleyh hacet yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu resmî bir 
şey değildir. Meclis vaz'etmiyor. Daire vaz'edi-
yor, buna lüzum yoktur. 

REİS —• Hilmi Bey böyle bir numara vaz'-
edelim, diyor. (Ret, sesleri) Kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi. Maddeyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

1337 C : 1 
MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülieradır. 
REİS — Söz istiyen yok. Efendim, maddeyi 

reyi âlinize vaz'ediyorum, kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyi âli
nize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal bu
yurunuz. 

2. — Sigara kâğıdı İnhisarına ve Kibrit İstih
lâk Resminin artırılmasına dair kanun lâyihaları 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları 

REİS — Efendim, sonra sigara ve kibrit is
tihlâki hakkındaki kanun vardır, onu müzakere 
edelim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Şimdi ka
bul ettiğimiz kanunun telgrafla mülhakata ta
mim edilmesini teklif ediyorum. İyi bir tesir ya
pacaktır. 

REİS —• Netice bitsin de öyle efendim. 

5 . V . 1337 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesinc 

Sigara kâğıdı İnhisarına dair tanzim kılınıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 5 . V . 1337 tarihinde
ki ietimamda kabul olunan lâyihai kanuniye su
reti musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rap-
ten takdim kılınmıştır. İfayı muktezasiyle neti
cesinin işarına müsaade buyurıılmasmı rica ede
rim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Sigara kâğıdı İnhisarı esbabı mııcibesi 

Masarifi mühiınmei vataniyeyi temin ve mu-
vazenei maliyemizi teshil için halkı tazyik etmek
sizin menabii cedidei varidat bulunması zaruri 
görülmekte ve sigara kâğıdı İnhisarından Hazine 
için Bandrol Resmi usulüne nispeten mühim bir 
fazlai varidat memul bulunmaktadır. Bu vari
dat senevi 1 800 000 lira tahmin edilmekte olup 
bandrol rüsumunun temin ettiği senevi (200 000) 
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liraya nazaran (1 600 000) lira fazladır. Bu 
fazlanın inhisar tesisi halinde tahakkuku esbabı 
âtiye dolayısiyle pek ziyade kabuldür. 

Kvvelâ sigara kâğıdı tacirlerinin kâğıt fiyat
larına zammettikleri kârlar Hazineye kalacak
tır. 

Saniyen : Sigara kâğıdının Bandrol Resmine 
tabiiyeti zamanında bir kısım sigara kâğıtları 
kaçak olarak ithal ve fiiruhat edilmekte oldu
ğundan Hazine bu yüzden mutazarrır .olmakta
dır. Halbuki inhisar usulünde sigara kâğıtları 
esasen inhisara tâbi bulunan tütünler ile bera
ber ve paket derununda satılacağından kaçak 
sigara kâğıdı istimali müşkül olacaktır. İşbu 
inhisarın tatbiki müşkül olmıyacaktır. Günkü, 
bu iş ilerde memleket dâhilinde sigara kâğıdı 
fabrikaları tesis edilinceye kadar kâğıtların 
Avrupa'dan tedarik ve celbinin temininden ve 
memleketin muhtelif ve münasip birkaç mahal
linde pek az masrafla kabili tesis ve idare olan 
imalâthanelerin küşadmdan ve kâğıtların zaten 
mevcut maliye inhisar idareleri marifetiyle fü-
ruhatından ibaret olacaktır. Sigara kâğıdı inhi
sarının daha ehemmiyetli bir faydası da inhi
sar tütünleri ve inhisar sigara kâğıtlariyle bir
likte satılması gibi bir tedbir sayesinde kaçak 
tütün müstehlikleri kaçak tütün içmek için baş
ka sigara kâğıdı bulamıyaeaklarından tütün 
kaçakçılığının vâsi mikyasta ortadan kalkması 
ve Hazinenin bu suretle müteneffi olmasıdır. 

Sigara kâğıtlarına tâyin olunacak fiyatla
rın tütün nıüstehliklerinee esasen .sarfına itiyat 
edilmiş olduğundan yeni bir resim halinde te
lâkki edilıniyeceği de bedihidir. 

Lâyihai kanuniye sureti 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Karar : 834 

MADDE 1. — Menıaliki eenebiyeden veya
hut işgali ecnebi altında bulunan aksamı mem
leketten sigara kâğıdı ve sigara kâğıdı imaline 
mahsus alât ve edevat ve levazım ithali, imal 
ve füruhatı Hükümetin tahtı inhisarmdadır. 

MADDE 2. — işbu kâğıtlar Heyeti Vekilece 
tâyin ve icabı hale göre tezyit veya tenzil edi
lecek fiyatlarla mevkii füruhta vaz'ohmacak-
tır. 

. 1337 G : 1 
MADDE 3. — işbu kanunun tarihi ilânın

dan itibaren 15 gün zarfında bilcümle sigara 
I kâğıdı tüccar, esnaf ve âmilleri ve sair alâkada-
1 ran mamul veya gayrimamul olarak meveut si

gara kâğıtlarını ve sigara kâğıtları imaline 
! mahsus alât ve edevatını bedelleri kendilerine 
I mal oldukları fiyatlara göre tâyin edilerek te

diye olunmak üzere bulundukları mahallerin ma
liye dairelerine makbuz mukabilinde teslim ede-

I çeklerdir. Bu müddetin hitamında teslim edil-
i miyen sigara kâğıtları ve alât, edevat müsade

re olunarak esmanı Hazineye irat kaydolun-
! malda beraber sahiplerinden yüz liradan bin li-
; raya. kadar cezayı nakdî ahzolunacaktır. 

I MADDE 4. — Hükümet tarafından ithal edi-
! len sigara kâğıtları ve sigara kâğıdı imaline 
| mahsus alât ve edevat Gümrük Resmiyle sair 
• her gûna resminden muaftır. 
i 

MADDE 5. — tşbu kanunun tatbiki tarihin
den itibaren Sigara Kâğıdı Bandrol Resmi mül
gadır. 

MADDE G. — İşbu kanunun sureti tatbikine 
dair bir talimatname tanzimine ve işbu İnhisa
rın. tatbik ve idaresi için lâzımgelen teşkilâtın 
icra ve müessesatın ihyasına Maliye Vekâleti 
memurdur. 

MADDE 7. — İşbu İnhisarın tesisi için bir 
milyon lira sarfına Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

5 . V . 1337 
İcra Vekilleri Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili 
Mehmed 

Hariciye Vekili 
Bekir Sami 

Maarif Vekili N. 
Dr. Refik 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Ata 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 
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Kavanîni Maliye Encümeninin esbabı mucibe 

mazbatası 

Sigara kâğıdı inhisarına dair Heyeti Veki-
lece tanzim olunup 12. V . 1337 tarihinde Hey
eti Umumiyeden encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanuniye tetkik ve mütalâa olunmuştur. 
Sigara kâğıdının Bandrol Resmine tâbiiyeti su
retiyle idaresinde nıatlubolan fayda ve mazbu-
tiyetin temin edilememesi ve esasen inhisara tâ
bi tütünlerle beraber paketler derununda Reji 
İdarelerinde satılmak suretiyle kaçakçılığa dahi 
meydan vermiyeeek şekilde inhisara tâbi tu
tulması halkı tazyik etmeksizin bir buçuk mil
yon lirayı mütecaviz varidat temin edeceği gi
bi, sigara kâğıdı fabrikalarının tesisine kadar 
şimdilik inhisarın şekli, kâğıtların doğrudan 
doğruya Avrupa'dan tedarik ve celbinden ve 
memleketin münasip birkaç mahallinde az 
masrafla kabili tesis ve idare olan imalâthane
lerin küşadmdan ibaret olup bu suretle kâğıt
ların muhtelif komüsyoncularla büyük küçük 
tacirlerin eyyadii tedavülünden kurtarılarak 
istenildiği gibi yüksek, gayrimuttarit fiyatla
ra satılmasına dahi mâni olunarak bir kat daha 
fayda ve mazbutiyet temin edileceği anlaşıldı
ğından lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edil
miş ve yalnız üçüncü maddede, (fiyatlara göre 
tâyin edilecek) ibaresinden sonra (hini teslimin
de derhal) ibaresinin ve yedinci maddede, (te
sis) ten sonra (ve idaresi), (bir milyon lira) 
dan sonra da (sermaye vaz ve sarfına) kelime
lerinin ilâvesi münasip görülerek olveçhile ta-
dilen tanzim olunan lâyihai mezkûre lieclittet-
kik Muvazene! Maliye Encümenine tevdi kılın
mıştır. 

2 . VI . 1337 
Kavanîni Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 
Kâtip Âza Assa 

Mardin İçel Antalya 
Necib Lûtfi Ali Vefa 
Âza Âza Âza 

Karahisarı Şarki Münhal 
Mustafa 

Muaddel lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Memaliki ecnebiyeden ve
yahut işgali ecnebi altında bulunan aksamı 
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memleketten sigara kâğıdı ve sigara kâğıdı 
imaline mahsus alât ve edevat ve levazım it
hal, imal fürühtü Hükümetin tahtı inhisarın-
dadır. 

MADDE 2. — İşbu kâğıtlar Heyeti Veki-
lece tâyin ve icabı hale göre tezyit veya ten
zil edilecek fiyatlarla mevkii fürühta vaz'olu
nacaktır. 

MADDE 3. - İşbu kanunun tarihi ilâ
nından itibaren on beş gün zarfında bilcüm
le sigara kâğıdı tüccar, esnaf ve âmilleri ve
saire alâkadaran mamul veya gayrimamul ola
rak mevcut sigara kâğtılarını ve sigara kâ
ğıtları imâline mahsus alât ve edevatını be
dellerini. kendilerine mal oldukları fiyatlara 
göre tâyin edilerek hini tesliminde derhal 
tediye olunmak üzere bulundukları mahalle
rin maliye dairelerine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Bu müddetin hitamında 
teslim edilmiyen sigara kâğıtları ve alât ve 
edevat müsadere olunarak esmam Hazineye 
irat kaydolunmakla beraber sahiplerinden 
yüz liradan bin liraya kadar cezayi nakdi ah-
zolunacaktır. 

MADDE 4. — Hükümet tarafından ithal edi
len sigara kâğıtları ve sigara kâğıdı imaline mah
sus alât ve edevat Gümrük Resmiyle sair her 
gûna resimden muaftır. 

MADDE 5. — İşbu kanun tatbik tari
hinden itibaren Sigara Kâğıdı Bandrol Res
mi mülgadır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun sureti tatbi
kine dair bir talimatname tanzimine ve iş
bu inhisarın tatbik ve idaresi için lâzımge-
len teşkilâtın icra ve müessesatın ihyasına 
Maliye Vekâleti memurdur. 

MADDE 7. — İşbu İnhisarın tesis ve ida
resi için bir milyon lira sermayenin vaz'ı ve 
sarfına Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

Kavanini Maliye Kâtip 
Encümeni Reisi Mardin 

Erzurum Necib 
Hüseyin Avni 
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Antalya 

Ali Vefa 
Karahisari Şarki 

Mustafa 

28 . V . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkında 
tanzim olunup îera Vekilleri Heyetimi 27.V.1337 
tarihindeki içtinıamda kabul edilen lâyihai ka
nuniye sureti musaddakasiyle esbabı mucibe lâ
yihası rapten takdim kılınmıştır. İfayı mukteza-
siyle neticesinin işarına müsaade buyurulması-
nı rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
'Müdafaa! Milliye Vekili 

Fevzi 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidine ait Ka
nunun esbabı mucibe lâyihası derımunda elli
den altmışa kadar kibriti muhtevi bir kutu için 
30 Eylül 1336 tarihli Kanun mucibince on para 
İstihlâk Resmi istifa kılınmakta ise de mezkûr kib
ritler perakende suretiyle çarşıda elyevnı yüz 
para ve üç kuruşa fürulıt olunmakta olup fiyatı 
mezkûre mukabil işbu Resmin dahi haddi lâyi 
kına ircaı muvafık görülmüş ve resmî mezkûrun 
20 paraya iblâğı hakkında tanzim olunan maddei 
kanuniye merbutan takdim kılınmıştı. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Elliden altmışa kadar kibriti 
muhtevi bir kutu için 30 Eylül 1336 tarihli Ka
nun mucibince alınmakta olan on para İstihlâk 
Resmi 20 paraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meriyetin
den itibaren on beş gün nihayetine kadar bilû
mum kibrit âmil ve tacir ve bayileri yedlerin-
deki bandrollü kibrit kutularına daha onar pa
ralık bandrol ilsak edeceklerdir. Bu müddetin 
hitamında yirmi paralık bandrol ilsak edilme
miş olan kibritler bandrolsüz addolunarak bun
lar için kibrit ve kav İstihlâk Resmine dair olan 
kanunun altıncı maddesinde muharrer ceza tat
bik olunacaktır. 

MADDE 3. — 14 Mart 1334 ve 30 Eylül 1336 
tarihli kanunların işbu mevaddı kanuniyeye 
muhalif olmıyan ahkâmı bakidir. 

1337 0 : 1 
MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İş bu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili mezundur. 
İcra Vekilleri Heyeti Seriye Vekili 

Reisi ve Müdafaai Fehmi 
Milliye Vekili' 

Fevzi 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah Sublıi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Erkânı -Harbiyei Umumiye Vekâleti 
Vekili 
Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkındaki 
lâyihanın aynen kabulüne dair; Kibrit İstihlâk 
Resminin tezyidi hakkında tanzim olunup Heye
ti Umumiyeden 18 . V I . 1337 tarihinde encüme
nimize havale edilen lâyiha tetkik ve mütalâa 
olundu. Heyeti Vekilenin esbabı mucibesiyle tek
lifi muvafık görülerek lâyihai kanuniye aynen 
kabul edilmiş olmakla Muvazenei Maliye Encü
menine tevdi kılındı. 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 

Maliye. Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sihhiye Vekili 
Dr. Refik 

Kavanini Maliye 
cümeni Reisi 

* Erzurum 
Hüseyin 
Kâtip 

Mardin 
Necib 
Âza 

Kayseri 
Rıfat 

Avni 

Eı 1-

Âza 

Âza 

İsmet 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
İçel 

Haydar Lûtfi 

Muvazenei Maliye Kncüıneni mazbatası 

Sigara kâğıdı inhisariyle Kibrit İstihlâk Res
minin tezyidi hakkında Heyeti Vekilece tanzim 
ve Kavanini Maliye Encümeninden encümenimi
ze muhavvei 15 . V . 1337. ve 18 . V I . 1337 ta
rihli mevaddı kanuniye Maliye Vekilinin huzu-
riyle tetkik ve mütalâa olundu. Kibrit İstihlâk 
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Kesininin tezyidi hakkındaki Kanun sigara kâ
ğıdı misüJlû Hükümetin inhisarı tarzında satıl-
ması ciheti bandrol usulünden daha enfa mürec
cah görüldüğündün Sigara kâğıdı hakkındaki Ka
nunla birleştirilerek müzakere edildi. Ve her 
ikisinin inhisar suretiyle idaresi kararlaştırılarak 
tadilen tanzim kılman mevaddı kanuniye ile be
raber Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Miıvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bâzı mevaddı na muhalifim Saruhan 
Mazhar Müfid. Mustafa Necati 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Kütahya Yozgad 
Necib Besim Atalay Ahmed 

Âza Âza 
Kozan Kırşehir 

3 ncü ve 2 nci maddelerin Sadık 
şekillerine muhalifim 

Dr. Mustafa 
Âza Âza Âza 

Bayezid Kângırı Kastamonu 
Atıf Neşet Nâzım Dr. Suad 

Âza Âza 
Mersin Fiyatın Meclisçe 

Salâhaddin takdirine muhalifim„ 
Hacim Muhiddin 

Aza Âza Âza 
Tokacl Antalya Kozan 

Mustafa Tahsin Fikret 

Aza 
Mardin 
Midhat 

Âza 
İçel 
Şevki 
Âza 

Antalya 
Ali Vefa 

Aza 
Niğde 
Hakkı 

MADDE 1. — Memaliki ecnebiyeden veyahut 
işgali ecnebi altında bulunan aksamı memle
ketten sigara kâğıdı ve kibrit ile bunların ima
line mahsus olan alât ve edevat ve levazım ithal, 
imal ve füruhtu Hükümetin tahtı inhisarı udadır. 

MADDE 2. — îşbu kâğıtlar ile kibritler Bü
yük Millet Meclisince tâyin ve icabı hale--göre 
tezyit v«ya tenzil edilecek fiyatlar ile mevkii 
füruhta vaz 'olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun tarihi ilânından 
itibaren on beş gün zarfında bilcümle sigara kâğıdı 
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ve ki lir it tüccar ve esnaf ve hâmilleri vesair 
alâkadaran mamul veya gayrimamtıl olarak mev
cut kibrit ve sigara kâğıtlarını ve sigara kâğıt
ları imaline mahsus olan alât ve edevatını be
delleri kendilerine maloldukları fiyatlara göre 
tâyin edilerek hini tesliminde derhal tediye 
olunmak üzere bulundukları mahallerin Mali
ye dairelerine makbuz mukabilinde teslim ede
ceklerdir. Bu müddetin hitamında teslim edil-
miyen kibrit, sigara kâğıtları ve alât ve edevat 
müsadere olunarak esmanı Hazineye irat kay
dolunmakla beraber sahiplerinden yüzer liradan 
bin liraya kadar cezayi nakdî ahzolunacaktır. 

MADDE 4. — Hükümet tarafından ithal 
•edilen kibrit ve sigara kâğıtları ve sigara kâğıdı 
imaline mahsus alât ve edevat Gümrük Resmi 
ile sair gnna Resimden muaftır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun tatbiki tarihin
den itibaren Kibrit ve Sigara Kâğıdı Bandrol 
Resmi mülgadır. 

MADDE 6. —• İşbu kanunun sureti tatbikine 
dair bir talimatname tanzimine ve işbu inhisarın 
tatbik ve idaresi için lâzımgelen teşkilâtın icra 
ve müessesatm ihyasına Maliye Vekâleti memur
dur. 

MADDE 7. — İşbu İnhisarın tesisi ve ida
resi için bir milyon lira sermayenin vaz'i ve 
sarfına Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 8. —• İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye 'Vekili memurdur. 

MAEİVE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim; malûmuâlinizdır ki; menabii devlet 
muhtelif vergiler ve menabii servet üzerine mev
zudur. Bütün memaliki mütemeddinede Devlet 
varidatının mühim kısmını vergilerden aldığı gi
bi, ihtiyacatı memleketten bir kısmını da hükü
met inhisarı halinde kendine bırakarak, mamu
lün muayyen bir fiyat ile istihlâke tahsis ederek, 
ondan büyük bir varidat alması usuldendir. Bil
hassa mükeyyefat nev'inden olan birçok eşya, 
bir iki memleket istisna edilecek olursa, hemen 
dünyanın her memleketinde Devletin Hazinesine 
varidat temini maksadiyle inhisar altına alınmış
tır. .Tütün ve tütüne merbut olan sigara kâğıdı 
ve emsali eşya Avrupa memleketlerinin ekser 
yerlerinde Devlet idaresinde meydana .getirilir 
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ve ihtiyaeatı memlekete göre muayyen bir fiyatı 
mirî ile satılır. Varidat bütçemizde bu senenin 
varidatı meyanma sigara kâğıdı ve kibritin, her 
yerde müteamel olduğu gibi, Devlet inhisarına 
tâbi tutulması suretiyle menbaı varidat aranıl-
mıştır. Giriştiğimiz istiklâl mücadelesinin istil
zam ettiği masarifi azîmiye bizi şimdiye kadar 
memleketimizde cari olan tekâlifi kadimeden 
maada yeni yeni birtakım menabii cedide tahar
ri etmeye sevk etmiştir ki, bu icabatı maliyenin 
neticesi olarak hükümet yeni menbalar aramış 
ve bulduğu membalar arasında şimdi müzakere
sini kabul buyurduğunuz İnhisar Kanunu da 
bulunmuştur. Malûmuâliniz olduğu veçhile şim
diye kadair İlgara kâğıdı ve kibrit memleketimiz
de serbestli ticarete dâhildir. Kibrit yalnız mü-
keyyefata tâbi eşyadan madudolmakla kalmayıp 
kısmen ihtiyaeatı beytiye ve zaruriyede kullanı
lır bir madde olmak itibariyle kısmen ihtiyaeatı 
zaideden ve kısmen ihtiyaeatı zaruriyeden oldu
ğu halde yine kibritin de birçok memleketlerde 
hükümet tarafından inhisar halinde imal ve aha-, 
liye füruhtu vâkıdır. 

Fransa'yı size misal olarak gösterebilirim. 
Her memleket istihlâki dâhiliye rüsumu şeklin
de de inhisara tâbi tutulmıyan bu gibi mevad-
dan ağır vergiler istifa etmektedir. O derecedir 
ki; bizim evvelce yüz paraya yediğimiz şekeri, 
istihsal edilen şehirlerde dört kuruşa yemenin 
imkânı yoktur. Çünkü ağır îsti'hlâkât Resmine 
tâbi idi. 

Bu İnhisarı tesis etmekle Hükümet derhal 
imalâtı kendisi temin edeceğini biraz müşkül 
gördüğü için, hiç olmazsa bu sene için şimdiye 
kadar memleketimizde hangi fabrikalardan, 
hangi memleketlerden kibrit ve sigara kâğıdı 
tedarik ve ithal ediliyorsa badema Hükümet o 
yerlere siparişi kendi namına vererek, memle
kette gerek kibriti ve gerek sigara kâğıdını 
muayyen ve mutedil bir fii mirî ile satarak aha
linin ihtiyacatını temin etmek cihetini derpiş et
miştir. Fakat inhisar muamelesi tam bir safha
ya girebilmek için Hükümet ahval müsaidolduk-
ça tahtı inhisara aldığı maddelerin imalâtını da 
bizzat demlide etmek suretiyle inhisar muame
lesini ikmal etmek emelindedir. Bunun defaten 
vücuda getirilehilcceğmi zannetmiyorum. Bu
nun memleketimizde sanayii resmiye halinde te
sis edebilecek olursak sanayiin tesisine de bir 
kapı açılmış olacaktır. Malumuâlinizdir ki, tah-

1337 0 : 1 
ti inhisara alınmak istenilen mevaddın elyevm 
serbest olarak alınıp satılması halinde müsteh
likine mal olduğu satış fiyatiyle Hükümetin sa
tış fiyatı arasındaki farkın acaba müstehlike 
daha fazla ve fevkalâde gali olması varit değil 
inidir? (Bendeniz tamamen aksinin vâridolacağı-
nı düşünüyorum. Bir kere sigara Ikâğıdı ve kib
rit memleketimize ne suretle gelmektedir? 
Müstehlik bu mevaddı alıp istihlâk edinceye ka
dar elden ele geçen safahatı tieariyesini takib-
edecek olursak görürsünüz ki; bu mevaddı alıp sa
tan birkaç sınıf tüccar Avrupa'dan doğruya 
doğruya bu malı toptan getirterek İstanbul'da 
tesellüm edip memleket dâhiline sevk eden top
tancılara ve sonra toptancıdan perakende alıp 
satan bakkallara, esnaflara gelinceye kadar lâa-
ikal ara yerde dört, beş sınıf tüccarın elinden 
fahiş zamaimle geçmiş olduğundan müstehlik 
fahiş fiyatla bunun parasını ödemekte bulun
muştur. Halbuki Hükümet bunu deruhde ede
cek olursa çok miktarda hem de doğrudan doğ
ruya membalarma yani fabrikalara sipariş ver
mek suretiyle ucuz tedarik edileceği gi'bi size de 
temin ederim ki, şimdiki satıldığı fiyat tezyid-
edilmemek suretiyle, bunlardan fazla varidat 
temini imkânı da hâsıl olacaktır. 

Yani orta yerde mutavassıtların cebinde ka
lan parayı Hükümet inhisar şeklinde Hazinesine 
almak suretiyle ehemmiyetli bir varidata malik 
olduğu gibi, bu eşyanın fiyatlarını şimdiki fiyat
lardan daha yüksek fiyata çıkarmamak mümkün 
olacaktır. Mevaddı zaruriyeden olmıyan bu gibi 
mevad, her memlekette müteamel olduğu veç
hile, tahtı inhisarda bulunduğundan bizim mem
leketimizin şu mühim zamanını nazarı itibara 
alarak, muhtacolduğu şu zamanda bu gibi me
vaddın tahtı inhisara alınması, memleketin ikti
sadiyatına tesir yapmıyacaktır. 

Kısacık arz ettiğim veçhile; bu lâyihanın tas
dik ve neşri her halde muvafık olacağı kanaatiy
le takdim ettik. Kavanini Maliye ve Muvazene! 
Maliye encümenleri bunu nazarı itibara alarak 
müzakere etti. Ve müzakerelerimiz neticesinde 
buna kanaat hâsıl olduğu için Heyeti Celilenize 
takdim etti. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Ne kadar 
varidat temin ediyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Ve bunu tatbik etmek için takriben bir milyon 
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lira sermaye istiyoruz. Sermaye olarak istedi
ğimiz para da; Muvazenei Maliye Encümenimizin 
maliye masraf bütçesini tetkik ettiği zaman 
gördüğü bir paradır ki, bu para ile memleketi
mizde şimdiye kadar ticareti serbest olmak iti
bariyle erbabı ticaret yedinde mevcut bulunan 
malı kendilerine mal olduğu fiyat üzerinden fa
tura mucibince evvelâ Hükümet malı yaparak, 
sonra istihlâki umumiyeye arz, fakat kendi ser
mayesini zarar ve ziyana mâruz bırakmamak iyin 
yüzde üç veya yüzde beş gibi bir komüsyon üc
reti mukabilinde yine erbabı ticarete ve tütün 
bayilerine bu muameleyi, yaptırmaktır. Bunu ya
pabilmek için memleketimizde mevcut sigara 
kâğıdını mubayaa edeceğiz. Bunun için birbuçuk 
milyon lira kabul edilmiştir, (Varidat ne kadar 
sesleri) Varidatı da birbuçuk milyon kadar tah
min ediyoruz. 

BÎR MEBUS Bey — Varidatı safiye midir? 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) - -

Evet, safiye: 
Bu kanun teklif edildiği zamandan beri 

tabiî epeyce zaman geçmiştir. Şimdi senenin 
yarısına gelmiş oluyoruz. Bugünden itibaren 
senenin altıncı aynına girdik. Bu sene varida
tın bu miktarı muhammene vâsıl olacağını ümi-
dedemiyorum. Fakat seııei âtiyede inhisar mu
amelâtı elaha iyi teessüs etmiş ve lâzım gelen 
teşkilât ikmal edilmiş olacağından bu suretle 
mühim bir membaı varidatımız olacağına kaani 
bulunuyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
buçuk milyon varidata karşı ne kadar sarfiya
tınız olacaktır"? » 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
Safi varidat diyorum, yani ezgayri masraf. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bunlar her vilâyette her tarafta aynı fiyatla 
mı, satılacak? Meselâ serbest ticaret olduğu 
vakitte kibrit burada ne fiyatla satılıyorsa Di-
yarbekir'de de, Van'da da aynı fiyatla mı sa
tılacak? Sonra her tarafa naklini Hükümet mi 
deruhde ediyor. Yoksa tüccar mryapacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Kanunun sııveri tatbikiyesine dair bir nizam
name yapacağız, depolardan mirî fiyatla ^alına
caktır. Yalnız zamınolunacak şey masarifi nak
liyedir. 

"YASİN Br (öâ"ziahfeb) :^- Maliye' Vekâleti 
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inhisarı yapabilmek için ayrıca bir teşkilâta lü
zum görüyor mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim; bu teşkilâta ihtiyaç varsa da fa
kat bilhassa reji teşkilâtından istifade ettirece
ğim ve hattâ sattırmakta olduğumuz reji tütün
lerinin içerisine sigara kâğıdı koyduracağım 
ve bunun kaçakçılığa karşı bir mâni olarak is
timal imkânı vardır. İhtimal ki, ihtiyacatı te
min etmek için, evvelâ arz ettiğim gibi reji 
paketlerine konacak, sonra kendilerine itima-
dettiğim ve serbest bayi olarak tanıdığım er
babı ticarete bir komisyon vasıtasiyie sattıra
cağını, bu da olacak. Yani münhasıran Devlet 
ticareti halinde sattıracak değilim, erbabı tica
retin benim ile irtibatından istifade edeceğim. 
Onun için erbabı ticaret hizmet mukabilinde 
ve yüzde üç. gibi ve bazan da yüzde beş gibi sa
bit bir kâra nail olacaktır. 

ARİF B. (Bitlis) — Efendim Bitlis'de, Di-
yarbekir'de buradan daha ucuzdur. 

BİR MEBUS BEY — Nereden geliyor ora
ya 

ARİF B. (Devamla) — Musul'dan geliyor. 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Ben de Musul'dan geleni oradan mubayaa ede
ceğim. 

ARİF B. (Devamla) — Demek oradan mu
bayaa edeceksiniz... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devanda) — 
Tabiî efendim. Mubayaa ettiğim yerden gelece
ği yere kadar olan masarifi nakliyesi ne ediyor
sa ilâve etmek lâzımgefiyorsa o masarifi zaruri -
yesi de ilâve edilecektir. Bittabi oraya Samsun'
dan gelen emtia pahalı olur. Fakat yakından 
ithal olunacak bir mal bittabi daha ucuz olur. 
Binaenaleyh bu suretle ithal edilen sigara kâ
ğıdı orada ucuz olur. Bu inhisarın Maliye Ve
kâletine temin edeceği menfaat ve varidatı sa
fiye memleketin her yerinde siyyanen olacaktır. 
Ancak bir yerde fiyatın diğer yerdeki fiyatla 
arasındaki fark yalnız masarifi nakliyeye aid-
olaeaktır. 

ARİF B. (Bitlis) — Bayiler mükeffel mi ola
cak? (Canım ö mesele başka sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Pek tabiî mükeffel olacak. Kanunun süveri tat-
bikiyesini mübeyyin nizamname yapacağız (Gü
rültüler) müsaade buyurunuz efendim. Bayiler 
yitede beş para satış ile depomdan maisat ın al-
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diktan sonra kefalete raptolunur. Eğer onlara 
kredi yapacak isem, hükümete aidolan sigara kâ
ğıdı üzerine bir kredi muamelesi yapacak olur
sam, elbette netice tabiîdir ki, yine Hazinenin 
menfaatinedir. Yani Hükümet bir nevi şubei sa
natı Hazineye irat temin etmek nıaksâdiyle (Hü
kümet menfaati) halinde işletmek istiyor. Bina
enaleyh arz ettiğim gibi, birçok menabii vari
dat ; Devlet tarafından idare edilen imalâtı sı-
naiyeden temin edilmektedir. Biz de bu küçük 
sanatı burada yapmak istiyoruz. (Müzakere kâ
fi sadaları) 

ARİF B. (Bitlis) — Tütün, sigara kâğıdı ve 
kibritleri mubayaa edeceksiniz değil mi? 

REİS — Müsaade buyurun efendini, söz ve
reyim. 

ARİK B. (Bitlis) "-- Sigara kâğıdı ve kibriti 
ne suretle mubayaa edeceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun, kanundaki madde sarihtir. 
Maddede diyor ki, Hükümete teslim edilecek 
olan sigara kâğıdı ve kibrit bedeli derhal peşin 
tediye edilecektir. Ben bu kanun mucibince tüc
carın elinde bulunan ve faturası mucibince mu
bayaa ettiğim sigara kâğıdı ve kibritin parasını 
peşin vermek mecburiyetindeyim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim evvelâ 
Hasan Beyefendiye bir hitabım vardır : Öyle 
zannederim ki, malî mesailcle dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olacak... 

Sonra mükeyyefa't için bütün arkadaşlarım
la beraber ben de bu gibi eşyanın inhisara alın
ması taraftarıyım, sigara kâğıdını inhisara ala
cağız; i3sasen sigara kâğıdı; tütün ve rakıdan 
daha ziyade hayata muzir olduğu için bumı~iıı-
hisara alırlarsa hiç olmaza bu halk babasından 
görmüş olduğu lüle tâbir edilen çubuğunu dol
durur, içer... Hiç olmazsa kâğıdın mazarratın
dan kurtulur. 

NECİB B. (Ertuğrul) — O daha muzırdir. 
SALİH Ef. (Devamla) — O daha muzır de

ğil... Zararı daha ehvendir. Karşımda doktorlar 
var sorar anlarsınız. 

Halk bu suretle sigara kâğıdına, arzı ihtiyaç 
etmeyip ve bulamayıp içemiyecektir. Kâğıt bi
zim malımız değildir; hiç olmazsa bundan millet 
de kazanacaktır. 

Sigara kâğıdı bizim mahsulümüz' değildir; 
Avrupa'dan geliyor. .„. ;.:. 
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Bu takdirde paramız memleketimizde kala

caktır. 
Kibrite gelince : Kibrit zaten memleketimiz

de pahalı satılan bir şeydir ve kibrit; ihtiyacatı 
beşeriyenin en mübremi olan bir şeydir. 

BİR MEBUS BEY — Değil.. 
SALİH Ef. (Devamla) — Değil kelimesini 

zatâliniz kalbinizde saklar, sonra çıkar söyler
siniz. Kibrit öyle bir ihtiyaçtır ki, hiçbir şeye 
benzemez. Yani insan suya, ateşe, ekmeğe ne ka
dar muhtaç ise kibrit de ona müsavidir. Kibrit 
inhisara alınacak.. 

Sonra bendeniz saat on ikide kibrit almak is
tersem gece gişe memurunu bulacağım ve bu su
retle kibrit alacağım, (öyle değil sadaları) (Gü
rültüler) Müsaade buyurun efendim... 

ATİF B. (Bayezid) — Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunuyorsunuz.. 

SALİH Ef. (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunduğum halde kalkı karanlık
ta koymak istemiyorum... 

ATIP B. (Bayezid) — Dikkat etmemişsin.. 
SALİH Ef. (Devamla) — Çok dikkat etmi

şimdir. Rica ederim... Biz kibritten, iğneden, tel
den, kınadan ve saireden - çünkü arkadaşlarımız 
arasında konuşulmuştur - hattâ karanfilden, pa-
tenta etmek usulünden rica eedrim, biraz uzak 
olalım. Sigara kâğıdını bu serbestiden istisna 
edeceğim. Kibritin de serbest bir halde bırakıl
masını rica ederim. Sigara kâğıdı için ve saire 
için hakikaten inhisar vaz'edelim. Ve daha çok 
para alalını ki, millet de kurtulsun. 

FAİK B. (Edirne) — Efendim kanunun 
şekli hâzırı hükümete bir hakkı ticaret vermek
ten ibarettir. 
i SALİH Ef. (Devamla) — Hükümet tüccar 

değildir. 
ı FAİK B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 

hükümet buyurdukları gibi tüccar değildir, ti
caret yapamaz, halbuki Hükümet fabrikatör, de 
değildir... 

Bendeniz inhisarın nazariyatı iktisadiyesin-
den uzun uzadıya bahsederek sizi işgal etmek 
istemem. Fakat efendiler derhatır buyurursunuz 
ki; tütün inhisarı bu memlekete otuz seneden be
ri, otuz sekiz bin kişiye malolmuş ve ona mu
kabil otuz sene zarfında ancak bir bucuk milyon 
kâr bırâkabilmiştir, 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 

— 0 hal rejiden dolayıdır, inhisardan dolayı de
ğil... 

FAÎK B. (Devamla) — Ayniyle kibrit ve si
gara kâğıdı inhisarı da böyle olacaktır. 

Sonra efendim buyurdular ki: Bütün mileli 
mütemeddine bu gibi şeyleri inhisar alır. Bu da 
yanlıştır. Kibrit inhisarı yalnız Fransa'da mev
cuttur. Sonra... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Başka yerlerde îstihlâkât Resmi vardır. 

FAİK B. (Devamla) — Sonra sigara kâğıdı 
inhisarı mileli mütemeddinenin hiçbirinde yok
tur. Yalnız tütün inhisarı Macaristan ve İtalya'
da vardır. Bulgaristan'da varsa da şekli yine 
başkadır. Ondan sonra bunların hepsi her vakit 
istihsali kolay resimdir. Müstehlikler için de 
büyük bir bârı mucibolmaz. Binaenaleyh bende
niz teklif ediyorum; bu kanunu reddediniz ve si
gara kâğıdı üzerine iki misli İstihlâk Resmi vaz'-
ediniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, esas 
itibariyle böyle bir kanunu Meclise getirdiğinden 
dolayı Maliye Vekilini tebrik ederim. Çünkü her 
türlü millî teşebbüsatı iktisadiyenin j^erleştirilmesi 
devresinde bulunduğumuz için bu cihetten şayanı 
tebrik görüyorum. Fakat kibrit kutularını say
makla, sigara kâğıtlarını üflemekte, bilmem ne 
ile uğraşacak bir zamanda mıyım, değil miyim?.. 
Saniyen bundan bana ne kadar kâr gelecek ve 
sonra acaba bunun astarı yüzünden pahalı olmı-
yacak mı? 

Bizim bu gibi teşebbüslerde resmî muvaffaki
yetimiz zannederim maatteessüf epeyce eskidir... 
Binaenaleyh sözü kısa keselim, vaktimiz de kıy
metlidir. Kanun da kıymetli olmakla beraber 
zamanı değildir, reddedilmelidir. (Bravo, sadala-
rı) 

LÛTFİ B. (Malatya) — İnhisar esasen ma-
mulâtı dâhiliye için olabilir. Fakat bunun da 
faide ve muhassenatı ve sonra mazarrat ve men
faati hakkiyle muvazene edilmek lâzımgelir. Biz 
vaktiyle tütünler iein bir inhisar vaz'ettik. Sad
razam Said Paşa zamanında vaz'edilen bu inhi
sarı tarih lanetle yâd etti. Biz de tütüne inhisar 
vaz'edilmezden evvel, tütünden Senevi S - 9 yüz 
bin lira Hazinei millete varidat temin edilirken, 
nihayet 750 bin lira ile inhisarı kabul etti. Re
ji İdaresiyle de ticaretine iştirak eyledi. Netiee 
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itibariyle kaçakçıların inhisar kolcularının vukua 
getirdiği telefat ve gerek bilmukabil meydana ge
len zararlar senevi bir ordu teşkil edecek kadar 
efrat kaybettirdi. Sonra ticaretimiz itibariyle 
neticeyi muvazene ettik. Ve eski aldığımız vari
data nail olamadık. 

Şimdi gelelim ikinci meseleye: Hükümet şim
diye kadar bütün vazaifini hüsnüsuretle ifa etti 
de şimdi de ticaret ve sanatla iştigal edecek ha.. 

Evet ticaretle iştigal edecek ne yapacak... Kâ
ğıdı inhisara alacak. Bunun için bir teşkilât ya
pacak, memurlar tâyin edecek, birçok masraflar 
ihtiyar edecek; (Hayır, hayır, sesleri) Rica ede
rim, sözümü kesmeye kimsenin hakkı yoktur^, yal
nız Makamı Riyasetin hakkı vardır. Tenkid ede
cek zat ben sözümü ikmal ettikten sonra gelir 
buraya, istediği gibi tenkid eder. Nizamnamei Da
hilîye, rica ederim itaat edelim. (Doğru, sesleri), 
(Devam devam, sesleri) Nizamnamei Dahilî mu
cibince benim sözümü kesmeye kimsenin hakkı 
yoktur. 

Şimdi efendim, Hükümet bunun için bir teş
kilât yapaeak ve bu teşkilât için memurlar tâyin 
edecek, rica ederim, size en katî bir lisanla söy
lüyorum ki, Halep hududu üzerinde Suriye'den 
Anadolu'ya nakledilecek eşyayı ticariye için rü
sum vaz'edildi. Maliye Vekâleti bu rüsumu hak
kiyle muhafaza ve cibayet edemediğinden dolayı 
külliyetli suiistimal vâki oldu. Beş yüz kuruş 
maaşla tâyin ettiği bir memur belki on beş bin 
liralık ihtilas yaptı, sirkat etti. Malatya'ya gelen 
eşyayı ticariye milyonlara baliğ olmuşken sirkat
le mahvoldu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Mevzu ile münasebeti ne?... 

LÜTFİ B. (Devamla) — Mevzu ile münase
beti olup olmadığını buraya çıkar söylersin. 

REİS — Lûtfi Bey, inhisara dair söyleyiniz. 
LÜTFİ B. (Devamla) — Pekâlâ; şimdi Hü

kümet bizden bir milyon lira istiyor ki; sanatkâr 
yetiştirsin, sigara kâğıdı }rapsm. Verebilecek mi
yiz, bir milyon lirayı Maıliye Vekilinin emrine?.. 
Sanathaneler yapacağız, fabrikalar vücuda ge
tireceğiz... Altı yüz, yedi yüz seneden beri ya
pamadığımız şeyleri bugün yapacağız, efendiler! 
İVe kadar güzel, ne kadar terakki, ne büyük tepH 
var, böyle Maliye Vekilini tebrik değil, takdis 
etmeliyiz, (Handeler) 

Sonra efendim, kibrit meselesi, bu kibrit esa
sen kâğıt gibi mamuîâti eene'biyedendir, Biz 
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şimdiye kadar kibrit ima/l edememişiz, bizde bü
tün mürekkebatı mevcut, sonra meşelerimiz, bu 
gibi eşyayı husule getirecek ağaçlarımız mev
cut. "Fakat biz şimdiye kadar vücuda getireme
dik, eğer Hükümet namına böyle bir fabrika 
yapar da (kibrit meydana getirmeye çalışırsak, 
işe ters tarafından başlamış oluruz. Çünkü Hü
kümet Feshane fabrikası yaptı. Biliyorsunuz ki, 
dehşetli milyonlarla liralar sermaye koydu. 

YASIN B. (Gazianteb) _ Hangi Hükümet? 
LÛTFl B. (Devamla) — Türkiye Hükümeti, 

istanbul Hükümeti, (Devam sesleri) Feshane 
fabrikasının ilk vücuda getirdiği şayak, hakika
ten emsali Avrupa'da çıkmıyan şayaklardan idi. 
Lâkin boyası suiistimal edildi. Sureti nescine, 
sureti imaline hile îkarıştı, olmadı. Bu hilenin 
önünü alamadılar ve hiçbir yerde Hükümet sa
natla iştigal edemez. Çünkü memurlar vasıta-
siyle idare edecek, o memurlara nezaret etmek 
üzere diğer bir, memur tâyin edecek, onu da 
teftiş etmek için diğer memurlara lüzum görü
lecek, bunu Hükümet yapamaz, bu sırf şirket
lere mahsus işlerdir. Şirketler mal sahibidir. 
Sermaye sahibidir. Kendi adamlarını kor üzeri
ne, kendileri iyi idare ederler. Hükümet eğer 
ciddî bir 'hizmet yapacak ise, geçen gün yaptı
ğımız kanuna karşı bir faaliyet göstersin de el-
deiki mensucat fabrikalarını intizama «oksun. 
Memurinin, mualliminin kamilen yerli mensu
cat giymesini tahtı mecburiyete aldık, bu kanu
nun tarihi neşrinden bu ana kadar acaba Maliye 
Vekâleti ne yaptı? Hiçbir şey. (Kanun daha çık
madı sesleri) 

Çıksa bile ne ehemmiyeti var, ne yapmak ih
timali var? Gelelim sadede; şimdi hükümetin 
imal edeceği tezgâhlar, hükümetin sanayi ile 
iştigali, fabrikalar tesisi bizzat Hazinei millet
ten para; sarf etmek suretiyle tesisi, tarihi kâ
inatta hiçbir hükümette görülmemiştir. Çünkü 
işte arz ettiğim gibi memurlar vasıtasiyle idare 
edilecek, kontrol yapılamıyacak, suiistimalât 
olacak, evet bugün Hazinei milletin paraya ih
tiyacı var, fakat böyle inhisara lüzum yoktur. 
Efendiler, zaten sigara kâğıdı üzerine bandrol 
yapıştırılıyor. Bunların fiyatını tezyidedebili-
riz, Hazine bu suretle müstefidolsun, bugün 
tezyidederiz, yarın, zaman gelir ki, onu tenkis 
ederiz. Fakat bu inhisara başlanırsa birçok sui
istimale sebebiyet verecek ve birçok paralar he
der olup gidecek, millete de nâkabili tahammül 
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bir bârı azîm olacaktır. Nazarı dikkatinizi celb-
eder ve bu kanunun temelinden reddini teklif 
eylerim. (Ret sadaları) 

KAVANtNl MALÎYE ENCÜMENİ REİSÎ 
HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim; 
arkadaşlarımın buyurduğu mütalâat encümeni-
mizce de tetkik olunmuştu. Kibrit hakkında Ka-
vanini Maliye Encümeni inhisarı değil, on pa
ralık bandrolün yirmi paraya iblâğını kabul et
mişti. 

Sigara kâğıdına gelince efendim; malûmuâli-
leri inhisar olarak tütün mevcuttur. Tütün in
hisarda olduğu gibi kâğıt da evleviyetle olabilir. 
Bugün sigara kâğıdı inhisara alınacak olursa 
hem tütün kaçakçılığına mâni olur ve hem bu
yurdukları gibi bunun için ayrıca bir teşkilât 
yapılacak değil, mevcut reji teşkilâtı tütün mik
tarında paketlerin içine kâğıt koyacak ve bu 
suretle satacaktır. Encümen tütün inhisar al
tında iken sigara kâğıdının da inhisarında bir 
beis görmedi. Çünkü reji teşkilâtı vardır, efen
dim. 

ARÎF B. (Bitlis) — Vilâyatı Şarkıyenin hiç 
birisinde reji teşkilâtı yoktur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Tabiî 
oralara da teşmil edilecektir. Oralarda ihtimal 
ki ihtiyaç haline gelmemiştir. Belki bu suretle ka
çakçılığa da mâni olacaklardır. Bunun için kâ
ğıt inhisarını muvafık bulduk. Kibritin de arz 
ettiğim gibi inhisar değil, bandrolünün tezyidini 
muvafık gördük, çünkü Hükümetin her şeyden 
evvel paraya ihtiyacı vardır. 

CAVlD B. (Kars) — Bendeniz 1332 senesin
den beri vilâyatı Şarkiyedeyim. Seferberliğin 
başladığından beri o havalide Rejinin ahalinin 
ihtiyacını temin eylediğini görmedim. Memleke
timizde mebzulen tütün yetiştiği halde Reji ida
resi tütün yetiştirip Vilâyeti Şarkiyeye vermezse; 
Avrupadan gelecek kibrit ve sigara kâğıdını 
nasıl tanzim edip de (Buyurun, efendiler...) diye 
ahaliye verecek? Her halde ahali bu hususta bir
çok müşkülâta mâruz kalacaktır. 

Kibrit meselesine gelince; filhakika kibrit Av
rupa'da inhisar altındadır. Hükümet on tane 
kibriti kimya gibi bin müşkülâtla veriyor, hattâ 
Hükümetin gözü önünde tütüncüler dükkânla
rında yanar lâmbalar ihdas etmişler, tütüncü 
dükkânından sigara, alan adam lâmbadan siga
rasını yakar, hiç olmazsa kibrit sarf etm iyeyim, 

~ 381 -
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diye... Binaenaleyh Lûtfi Bey arkadaşımızın 
teklifi gibi, eğer Hükümete varidat lazımsa band
rolleri bir miktar daha tezyit ile bu parayı aha
liden veyahut her nereden almak lazımsa bu su
retle alalım. Yoksa bu suretle ahaliyi tahtı taz- . 
yikte bırakmıyalım. Yedi, sekiz gün evvel iki 
arkadaşımla hep Vilâyatı Şarkiyeden geldik, 
orada yirmi kuruşluk bir reji sigara paketinin 
bir mecidiye bir buçuk mecidiye, altmış kuruşa 
kadar satıldığı görülmüştür, efendim. Ben mu
tasarrıftım, benim gözümün önünde kıyamet ka
dar paket paket kaçak tütün satıldı. 

BÎR MEBUS BEY — Bugün nefsi Ankara'da 
Reji tütün temin edemiyor. 

CAVÎ1) B. (Devamla) '— Evet, burada da 
böyle; o halde Hükümete teklifim; eğer varidat 
lazımsa açıktan satılan tütün üzerine bandrol 
koysun ve açığı kapatsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, arkadaşları dinledim. Bütün itirazat 
iki noktada toplanıyor. Birisi; Hükümet, teşkilâ-
tiyle ahaliye muhtacolduğu şeyleri veremiyecek 
ve inhisar altına girecek olursa herkes kibritsiz 
kalacak, sigara kağıtsız kalacak. Diğeri de; pa
rasına taallûk eder bir keyfiyet gibi geldi. Ben
deniz arz ettim ki; Hükümet bu muamelâtı kendi 
teşkilâtı ile yapacak değil, Hükümetin istediği 
şey, şimdiye kadar serbestli ticarete dâhil olan 
sigara kâğıdı ve kibriti inhisara tâbi eşya haline 
getirmektir. Şimdilik ne fabrika meselesi mev-
zuubahistir, ne de başkası mevzuubahistir. Onu 
da arz ettim; bu sene sigara kâğıdı fabrikası ya
pacağım ve kibrit fabrikası yapacağım demiyo
rum. Memleketimize şimdiye kadar sigara' kâ
ğıdı ve kibrit hep memaliki eenebiyeden geliyor 
ve memaliki meşguleden geliyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
O halde inhisarın ne faydası olacak? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Kimin elinde varsa satınalaeağım, ayrıca bir teş
kilâta ihtiyacım yoktur. Efendiler. Bunu vesaiti 
ticariye ile her yerde sattıracağım, satacağım. 
Binaenaleyh o cihet varit değildir. Fabrika tesis 
etmiyorum. Bu gibi eşyanın Hükümetin kendi 
elinde bulunması, hattâ Hükümetin fabrikatör
lük yapması doğru mudur? Değil midir? Diye 
şimdiye kadar kokmuş bir (Liberalizm) nazariye
sini tekrar ettiler, maatteessüf bendeniz o mektebi 
iktisadiye mensub değilim, Hükümetin muvaf-
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fakiyetle işleteceği birçok sanayii cesime vardır 
ve bizim memleketimiz bu sahai iktisadiyatta bu 
mesleki tutmadıkça hiçbir zaman Avrupa 'ııın esa
reti iktisadiyesi altından kurtulmak imkânı 
yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) —• 
Ben (Liberalizm) meslekine mensub değilim di
yorsunuz, ne demek? 

ÂRİP B. (Bitlis) — Fransızca bilmiyoruz. 
Türkçesini söyle; 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Yani serbest ticaret, kapıyı aç gelsin geçsin, iş 
kendi kendine cereyan eder, diyenlerden değilim, 
bu meslekin taraftarı değilim. 

İstihlâk Resmini tezyit suretiyle almayıp da 
neden inhisar sekine tâbi tutulmak istendiğini 
soran da oldu, ben arz ettim ki, bizim için gaye 
varidattı t*. 

Eğer şimdiki İstihlâk Resmini, Bandrol Res
mini, tezyit suretiyle istediğim varidatı almak 
mümkünse ve bu şekil tatbikat itibariyle kolaysa, 
işte onu tercih etmekliğim lâzımgelir. Neden 
daha dolaşık olan inhisar şeklini, İstihlâk Res
minin tezyidine tercih eyledim t 

-Sebebi efendiler! Arz ettim ; sigara kâğıdının 
kibritin elyevm perakende olarak satış fiyatını 
artırmaya matuftu. Eğer Bandrol Resmini tez
yit suretiyle sizden varidat istemiş olsaydım, bu
gün yüz paraya satılan kibrit o zaman üç ku
ruşa satılacaktı, üç buçuğa, satılacaktı. Ben bu
nu inhisar suretiyle yaptığım takdirde, fazla 
varidat almak suretiyle, satış fiyatlarımı artır-
mıyacağım, sebebi; malı üç beş tüccarın elinden 
geçirdikten sonra müstehlike sattırmıyaeağım. 
Toptan alacak ve doğrudan doğruya membaın-
dan alacağım. Herkesin kırk kuruşa aldığını 
toptan, ve teminatla alacağını için otuz kuruşa 
alacağım ve satış fiyatlarını artırmıyacağım. iş
te İstihlâk Resmini tezyit etmeyip inhisar usu
lünü tercih etmekliğimin sebebi budur. Efen
diler! zannediyorum ki ; şimdiye kadar olduğu 
gibi resimlerini bir daha tezyidetmemek çare
sini temin için bu meseleler uzun uzadıya encü
mende görüşülmüştü. Kanunun esbabı mucibesi 
de budur. Heyeti Celilenizin vereceği karar mu
cibince kanunun mukadderatını tâyin ederiz. 
(Müzakere kâfi, sa d al arı) 

Müsaade buyurursanız bir de şunu arz ede
yim ki ; alelümum inhisar muamelâtı zannetme-
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yiniz ki,. •behemehal fazla fiyat tâyin etmektir. 
Hayır efendiler! inhisar fiyatlarında sahibi in
hisarın menfaati daima kendine hasılatı sâfiye-
yi en ziyade temin edecek olan fiyatları bulmak
tır. Ve bu fiyat, ben size grafiklerle dahi ispat 
ederim ki, âzami fiyat değildir. Çok defa vari
datı veren fiyatlar mutedil fiyatlardır. Ben mu
tedil fiyatı ve Hazineye en ziyade varidat bul
mak için hazırlık yapıyorum, bana salâhiyet ve
rirseniz istediğiniz fiyatı tâyin et, deseniz dahi 
buna Hazinenin menfaati müsait değildir. 

İBRAHİM B. (Mardin) — Reji müstahdemi
ni ile bu iş temin olunuyor mu ? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN 11. (Devamla) 
. Reji müstahdemini ve -reji .gişeleriyle tamamen 

temin edilecek, demedim. Sigara kâğıdı ve kib
rit satışını temin eden bütün erbabı ticaret, 
bakkallar ve esnaf ve emsali 'fabrikatörlerden 
alacağını, depomdan, aynı fiyatla, daha ucuz 
alarak muayyen bir komisyon vermek suretin
de onlara sattıracağım ve istifade edeceğim. 
Behemehal satıştan istifade edeceğim, diyorum. 
Fakat memurlar vasıtasiyle aldıracağım. 

Arkadaşlar, Malatya Mebusu Bey, hiç taal
lûku olmadığı halde Cenup sahasında teşkilât 
yapılamadığından, iyi memur bulunamadığın
dan, birtakım suiistimal olduğundan, birçok 
eşyanın gümrük vermiyerek geldiğinden bah
settiler. İhtimal bu vâki olabilir, efendim. Fa
kat bizim Cenup gümrük hududumuz bu sene 
teşekkül etti. Muvazenei Maliye Encümeninden 
tahsisat istedim. Bu tahsisatı ne zaman verir 
ve tahsisatını kabul ederseniz orada da diğer 
yerlerde olduğu gibi emri muhafaza ve rüsumu 
tahsil edecek memurini rüsuiniyeyi. temin ve 
tezyidederim. Fakat şimdilik orada gayet za
yıf memurlarımız vardır, kaçakçılık fazladır, 
ben de buna vâkıfım. Cenup hududu teşkilâtı
nı yapabilmek için bir an evvel tahsisata intizar 
ediyorum. 

ARlF B. (Bitlis) — Kaçakçılık suretiyle'ol
muyor. Suiistimal yapılıyor, memurlarla uyu
şuyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ben mütaaddit yerlerde tahkikat yaptırmak 
için adam göndermişim. Hususi suiistimaller 
varsa meydana çıkarmak hepimizin vazifesi
dir, zannederim. Yalnız benim vazifem değildir. 
Bana malûmat verirsiniz, bendeniz tetkikat ve 
tahkikat yaparım. 
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LÛTFİ B. (Malatya) — Yapmıyorsunuz. 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Kaç defa yaptım, ona dair bendenizden haber 
aldınız mı, efendiler? 

LÛTFİ B. (Malatya) — Oradan haber alı
yoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Onu bu mesele ile karıştırmıyalım. Onlar ayrı 
şeylerdir. Benim bütün gümrük müfettişlerimi 
lâğvetmişsiniz. Tahkikat için kimi gönderece
ğim? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Demin bu
yurdunuz ki, fabrika tesis etmiyecek, Avru
pa'dan veyahut memaliki meşguleden muba
yaa yapacağız. Mubayaayı Hükümet bilâvasıta 
mı, bilâvasıta mı veya tüccarı tavsit ederek mi 
yapacaktır, yoksa doğrudan doğruya mı yapa
caktır ? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hangisinde kolaylık görülürse; hiç şüphesiz ki, 
doğrudan doğruya bir fabrika ile olursa, o da
ha iyi olur. Bunda ne var, yani? Ben mal imal 
eden fabrikatörü bulursam müsait, şerait ile 
m üb ay a at yapacağım. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Müsaade 
buyurursanız bir şey hatırlatayım. Donanma si
gara kâğıdını mubayaa eden evvelâ mubayaa 
memuru, sonra bir yahudi idi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ben vasıtaya teşebbüs etmek taraftarı değilim. 
Bunu muamelâtım ispat eder. Fakat sigara kâ
ğıdı hakkında bir şey arz edeyim ki, memleketi
mizde bunu piyasaya arz edenlerin yüzde yet
miş, seksenini İstanbul'da, birçoklarımızın bil
diğimiz gibi Musevi fabrikalarıdır. Bunların bi
ze birçok müracatleri vardır. Ne istiyorsanız 
biz yapalım diyorlar. Fakat biz bunları nazarı 
itibara almıyoruz, Hazinenin menfaati için aha
liye şimdikinden fazla bir fiyatla o eşyayı istih
lâk ettirmek istemiyorum. Biz Hazineye fazla 
varidat temin etmek istiyoruz. Bittabi gayem bu
dur. Eğer bu İstihlâk Resmini tezyit suretiyle ve 
ahaliye daha fazla varidat tahmil etmek sure
tiyle temin ede'bilseydim, ben de sizinle beraber 
İstihlâk Resminin tezyidini tercih etmek ister
dim. Şimdiki hal cereyan edecek olursa, resim
lere vükubulacak zamaim ile satış fiyatlarına 
yüzde on zammedersem, erbabı ticaret yüzde 
yirmi zammedecek. Netice itibariyle yüz paraya 
alman sigara kâğıdı üç kuruşa alınacaktır. 

—• 383 — 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahib) — 

Efendim, bendeniz öyle zannediyorum fei; bunu j 
Maliye Vekiline yaptıran saik, doğrudan doğ
ruya bütçenin açığını kapatmak için varidat 
bulmaktır. Yani kendilerinin söyledikleri gibi 
bir sistem meselesi, 'bir usul meselesi değildir. 
Ben öyle zannediyorum ki; Maliye Vekilinin 
kendine mahsus bir malî siyaseti yoktur. Şimdi
ye kadar teklif etmiş olduğu kanunlar bize gös
teriyor ki, ve göstermiştir ki, siyaseti maliyesi 
yoktur. Ne devlet sosyalizmini takibetmek mak
sadı siyasisi vardır, ne de liberalizm esası var
dır. Bir gün devlet sosyalizmini tesis etmek için 
böyle bir kanun getirir, inhisar yapar. Bir gün 
serbest yapmak için liberalizm esasına müstenit 
bir kanun teklif eder. Yani bunların hepsi bir 
usul, bir sistem kabul etmek esasına müstenit 
gelmiş kanunlar değildir. Doğrudan doğruya 
bütçe açığını kapatmak için yapılmış bir kanun
dur. Binaenaleyh, biz şimdi öyle bir vaziyette 
bulunuyoruz ki, bütçemizi tevzin için eshel bir 
surette bulabileceğimiz varidatı düşünmek mec
buriyetindeyiz. Eğer Hükümet bir sistem kabul 
etmiş olsaydı, o sistem dâhilinde gelecek kavanini 
de o suretle münakaşa edebilirdik ve Meclis için 
esaslı bir prensibolabilirdi. Maatteessüf bu yok
tur. Belki içinde bulunduğumuz ve devam et
mekte olan keşmekeşler hep o yüzdendir. Şimdi 
bendeniz öyle zannediyorum ki; bu suretle yapı
lacak şey, memleket için, bütçenin açığını kapat
mak için nâfi olacak değildir. Çünkü, kendileri 
de burada tekrar ettiler ki, ben fabrika yapmı-
yacağım, dediler. Efendiler, istihlâk inhisarı yap
mak için hiç fabrikasız iş görülür mü? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Bu sene yapmıyacağım, dedim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet 
efendim, bu sene mademki, yapmıyacaksınız ve 
yapmak kudretini haiz olmadığınızı buradan 
kendiniz itiraf ettiniz, biz de bu sene bu kanunu 
kabul etmek mecburiyetinde olmadığımızı anla
mış oluruz. Binaenaleyh, Maliye Vekili gelecek 
sene fabrika yapabilecek kadar bir kudreti ken
disinde görürse böyle bir kanunla karşımıza ge
lir. Böyle bir kudreti kendinde göremediğini bu
radan, bu kürsüden söylerken bu kanunun bura
da müzakeresi- mânâsız olur. Binaenaleyh, bizim 
yapacağımız, bandrol miktarını bir miktar daha 
tezyidetmekten ibaret kalacaktır. 

1337 O : 1 
ATIF B. (Bayezid) — Halkın üzerine niye 

yükletelim; 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — iki 

mecburiyet karşısındayız. O da; bu kanunu ya 
reddetmekten ibarettir. Veyahut bütçenin ma
lûm olan açığı, vaziyeti maliyemizi nazarı 
itibara alarak milletin sırtına bir bâr daha 
yükletmek ihtiyaç ve zaruretinde kalacağız, 
birçok kamburlara bir kambur daha ilâve et
mek mecburiyetinde kalacağız. 

Sonra efendiler bu işin Reji Dairesinde 
görüleceğini söyledi. Efendiler Rejinin mem
leketimizde inhisar meselesinde ne derece
ye kadar muvaffak olduğunu hepiniz takdir eder
siniz. öyle bir muvaffakiyettir ki, millet için 
pek elemli, felâketli bir muvaffakiyettir. Biz 
elimizden gelirse onu kökünden keseceğiz ve 
buna muktediriz, temelinden yıkmak mecburi
yeti vazifesi karşısında bulunuyoruz. Bu Hü
kümeti Milliyenin ilk işi o olacaktır. Fakat 
maatteessüf bugüne kadar yapamadık, fakat 
yapmak zaruretindeyiz. Binaenaleyh böyle 
bir kanunu kabul değil reddetmek lâzımdır. 
(Müzakero kâfi sesleri) 

HALİL ÎBRAHÎB B. (Antalya) — Reis-
beyefendi memleketimiz iktisadiyatının kâr 
ve zararı hakkında İktisat Vekili Beyefendi 
izahaf verseler.. 

İKTISAT VEKIL! MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) —• Arz edeyim, efendim. Arkadaş
lardan bâzıları kâğıt ve kibrit inhisarını Re
ji inhisarı ile mukayese etmek istediler. Ben
deniz hiçbir zaman Hükümetin şimdi yapmak 
istediği inhisar teklifi ile Rejinin tevali et
mekte olan inhisar sisteminin aynı suretle 
nazarı mütalâaya alınacağını kabul edenler
den değilim. Bir defa Rejinin mazarratında 
umumiyetle müttefikiz; buna şüphe yoktur. 
Fakat Rejinin memleketin serveti ziraiye ve 
iktisadiyesi üzerinde muzır olmasının en bi
rinci sebebi; bizim .istihsalâtımızı tahdidetmiş 
bulunmasıdır. Bizim zürraımızm elini kolu
nu bağlamış olmasıdır. Bizim tütün ticare
tiyle meşgul olan erbabı yesârımızın birta
kım kayıt altında bulunmasıdır. Bundan daha 
ileriye giderek hepinizin bildiği veçhile bir
takım entrika vaziyetini memleketimizde ih
das etmiştir. O da memlekette tütün ekmek ve 
fazla istihsalâtta bulunmak istiyenleri istih-
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şalâttan meni ve mahrum etmek ve onlar 
mahrum olduğu takdirde bittabi kaçak- , 
ç ılığı menedip varidatını tezyidetme^ gibi ken
di nef'ine usullerdir. Binaenaleyh bendeniz Be
jinin memlekette ihdas eylediği vaziyeti mühli-
keyi evvelâ istihsal âtımız üzerindeki suitesiri 
dolayısiyle muhakeme etmekle birinci derecede 
mahzur görüyorum, lâkin kibrit inhisarı hiçbir 
zaman bu şekilde değildir. 

FAlK B. (Edirne) — Acaba kibrit ve siga
ra kâğıdı inhisarında kaçakçılık olmıyacak mı, 
beyefendi? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Devamla) — Faik Beyefendiye cevap veriyo
rum. 

Ben Rejiden bahsederken Rejinin malûm 
olan kaçakçılığından şikâyet etmedim. Birinci 
derecede rejinin memleketimizde istihsalâti tak-
yidetmesinden yani memleketimizde serveti zi-
raiyeyi tehdidetmekte olduğundan bahsettim. 

Kaçakçılığa gelince; dünyada her ş'eyin mu
kabil tedbiri alınmıştır. Dünyanın tekmil yer
lerinde muamele bu suretle cereyan etmektedir. 
Fakat ufak bir tehlikesi vardır, diye bu teşeb
büsten içtinabetmek de dünyada ilâıühaye âtıl 
kalmak demektir. 

Elbette biz kâğıt kibrit üzerine inhisar vaz'-
ettiğimiz takdirde bunun kaçakçılığı olacaktır. 
Bizim gibi böyle vâsi hududa malik ve bizim 
gibi maalesef teşkilâtı nakıs olan bir idarede 
azçok kaçakçılık olmıyacağmı iddia etmek saf
lık olacaktır, zannederim. Maliye Vekili arka
daşım da bunu size katiyetle temin edememiş
tir ve edemez. Ve memleketin vaziyeti buna mü
sait değildir. Yalnjz neticeyi bütçeye tesiri do
layısiyle nazarı itibara almak lâzımgelir. Ben
deniz Maliye Vekili arkadaşımın iddiasını kuv
vetli bulurum. Kibrit üzerine Bandrol yapmak 
üzere Heyeti Umumiyenizin temayül gösterdi
ğini ve bütçe açığına medar olmak üzere bu ci
hetin tercih edildiğini görüyorum. Fakat, Mali
ye Vekili arkadaşım diyor ki, biz bunun tica
retini serbest bıraktığımız takdirde bir misli 
zammın bunun satışını temin eden zevat tara
fından dahi zam suretiyle gerek kibritin ve ge
rek kâğıt fiyatlarının memleketin muhtelif ye
rinde derhal tezayüdedeceğini söylüyor ki, mil
let vekilleri için de şayanı nazar bir meseledir. 

İ337 0 : 1 -
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

Tüccarlar da o vakit Hükümete aynı fiyatla sa
tacak. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂ B, (De
vamla) —- Fakat efendiler, dünyanın her nok
tasında bir cereyanı iktisadi vardır ve kuvvet
lenmektedir. Müstahsıllarla müstehlikleri karşı 
karşıya bulundurmak, tâbirimi mazur görün, 
iktisadi bir tâbirdir, tufeyli bir vaziyete düşen 
mutavassıtların kârını müstahsil ve müstehlik
lere bırakmaktır. Maliye Vekili, bu sureti ihti
yardan maksadının istihsal edeceği kârı Maliye
ye bırakmak ve müstehliklerin de menfaatini 
tehdidetmemek olduğunu söyledi, ki bu gayet 
kuvvetli bir iddiadır. Şu halde fiyatın gali ol
maması temin olunduğu takdirde bunun memle
kete mazarratı olmıyacağı, bütçemize varidat 
getirmek suretiyle nafi olacağı kanaatindeyim. 

Sonra iki cihet daha geliyor. Biz birçok za
mandan beri memleketimizde muvazenei iktisa-
diyenin muhtel olmasından şikâyet etmekteyiz. 
Bu muvazeneyi temin edebilmek için gümrükle
rimize ve dâhildeki vaziyeti iktisadiyemize hâ
kim olmaklığımız zarureti vardır. Dâhilde aca
ba bizim şimdiye kadar müessesatı sınaiye vü
cuda getiremediğimiz esasını ortaya atarak böy
le gitmesini arzu edenler ve bunun böyle olma
sını arzu edecek bir kimse var mıdır? Ben şim
diden katiyetle söylüyorum ki, hayır efendiler. 
Şu halde memleket dâhilinde müessesatı smai-
yenin vücuda gelmesine taraftarız. Fakat yal
nız mazideki suimisali ortaya atarak hareketten 
içtinabetmek, faal ve müsmir hareketlerden 
kaçmak doğru bir hareket değildir. Biz büyük 
ve muazzam bir dâvanın üzerinde bulunuyoruz 
ve Cenabıhakkın inayetiyle dâvamızı herkese 
tasdik ettirmeye doğru gidiyoruz. Şu halde ka
biliyeti sınaiye ve imaliyemizi âleme göstermek 
zamanı yaklaşıyor ve geliyor efendiler. Pek çok 
teşekkür ederim bir arkadaşıma ki; burada, 
memleketimizde kibrit yapılması için lâzım olan 
mevaddm mevcudolduğunu söylediler. Belki bi
zim eksiğimiz varsa o da erbabı ihtisastır. Ve 
erbabı ihtisası getirmek de pek kolay ve pek 
mümkün bir şeydir. 

Efendiler İktisat Vekilinizin mütalâası bun
dan ibarettir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dah\ dört 
takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. 
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Efendim, heyeti umumiyesi hakkında tadil ve 

ret teklifleri vardır. 
LÜTFÎ B. (Malatya) — Evvelâ ret teklifini 

reye vaz'ediniz. 
R E İ S — Rica ederim efendim, takrirleri 

okuyalım dinleyiniz, geçen gün bu mesele uzun 
uzadıya mevzuııbahsolmuştu. Nizamnamede böy
le bir şey yoktur beyefendi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kavanini Maliye Encümeninin mazbatası veç
hile Kibrit İstihlâk Resminin yirmi paraya iblâ
ğını ve sigara kâğıdının dahi tütünle beraber in
hisar suretiyle füruhtuna karar verilmesini tek
lif ederim. 

Eminini Mebusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celilcye 

Varidatı Hazinenin tezyidi maksadiyle sigara 
kâğıdı ve kibritin tahtı inhisara almmaktansa 
bunlardan şimdi alınmakta olan rüsumu iütihlâ-
kiyenin münasip miktarda tezyidi ile teklif edi
len İnhisar Kanununun reddini ve berveçhi zir 
mevaddın kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Lîıtfi 

MADDE 1. — Sigara kâğıdının destesine ve 
kibritin de beher kutusuna yirmişer para Rüsumu 
Istihlâkiye vazedilmiştir. 

MADDE 2. — Vaz'edileıı bu Rüsumu Istihlâ-
kiye elyevm alınmakta olan Bandrol üzerine zam-
medüeeektir. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Diğer teklifler de aşağı - yukarı red
di tazanımun ediyor. Evvelâ tadil tekliflerini re
ye koyacağım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, ret 
tekliflerinin bidayeten vaz'edilmesi pek mantıki 
bir şeydir. 

REİS — Efendim, bu olamaz. Bu teklifiniz 
Nizamnamei Dahilînin tadilini icabettirir. 

Geçen gün bu münakaşayı yine yaptınız, Ni
zamnameyi tadil için bir takrir veriniz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun, efendim.. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim bu 

ret tekliflerinin reye vaz'edilmesi hem teamül ica
bıdır ve hem de mantıki bir şeydir. Çünkü bu 
mesele esasından halledilsin. Her zaman mevzu-
ubahsoluyor. Oiinkii prensip ve esas itibariyle 
bir şeyin kabul ve ademikabulü taayyün etmek
sizin eşkâl müzakere edilemez. Yoksa esası he
nüz kabul edilmeden şeklen tâyin edilen tadilâtı 
reye vaz'etmek, gayrimantıki bir emrivaki teşkil 
etmek demektir. Belki o kanunun reddi hakkında
ki takrir reye konulduğu takdirde reddedilecek. 
Binaenaleyh hükümsüz kalacaktır. Kabul ve mle-
mikabul meselesinin bidayeten halledilmesi lâzım
dır. Ve Reislerimizden bilhassa Hasan Beyefen
di her vakit ret tekliflerini takdimen reye koy
muştur. ("Jünkü mantıki bir şeydir. Bu mesele
nin evvel emirde hallolunmasını isterim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Basri 
Bey biraderimizin istinadettiği Hasan Bey, bilâ
kis kendi iddialarının aleyhinde olmak üzere bir 
teamül icadetmiştir. Bendeniz diyorum ki, bu-
yıırduklan gibi bir teklifin esasından reddi zım
nında vâki olacak bir teklif o kanunun ihtiva et
tiği bütün mevaddın kabul ve ademikabulü reye 
vaz'ından sonra olur. Hangimiz şu dakikada 
yalnız Kâtip efendinin okumasiyle, umumi elfa-
zı ile bu kanunun teferruatının ihtiva ettiği ah
kâma vâkıftı. Rica ederim Basri Beyefendiye. 
Hasan Beyin koydukları usulden her vakit bah
sediyorlar. Bu iddiadan vazgeçsinler. Müza
kerenin kifayetiyle maddelerin müzakeresine ge
çilmesini teklif ederim. Bendeııizce ret teklif
leri kanunun heyeti umıımiyesinin müzakeresin
den sonra olabilir. (Gürültüler, hayır, sesleri) 

HASAAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
Nizamname bu mesele hakkında, sâkittir. Nizam
namenin sâkit olduğu yerlerde Meclisin teamülle
ri zannederim Nizamnamei Dahilî kadar kuvvet
lidir. Şimdi heyeti umumiyesini müzakere etti
ğimiz şu kanunun neden ibaret olduğu hakkında 
Heyeti Celilece bir kanaat husule gelmiştir. He
yeti Cclile Refik Şevket Beyefendinin zan bu
yurdukları gibi bu kanunun mahiyetini anlıya-
mıyaeak bir şekilde, bir derecede değildir. Biz, 
bu kanunda müzakere ediyoruz ki, bu kanunun 
kabulü ve mmelekette tatbiki millet için mucibi 
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fayda mıdır? Yoksa bâdii zarar mıdır? Bir kere 
millet hakkında bâdii zarar olduğuna dair bazı
larınca veya ekseriyetçe bir kanaat hâsıl olduk
tan sonra bu kanunun esasının kabul ve ademi-
kabulü esasını bırakarak şekli tadilât ile meşgul 
olmak gayrimantıki bir şeydir. Biz, eğer bunu 
reddedecek olursak maddelerinin de müzakeresi
ne hiç hacet kalmaz. Binaenaleyh, her vakit te
kerrür edip duran bu meselenin bu vesile ile 
hallolunmasını Heyeti Celileden istirham ediyo
rum. (Muvafık sesleri) Geçenlerde yine böyle 
bir mesele hadis olduğu zaman makamı riyasette 

^ bulunan bir zat tarafından eğer ret teklifleri 
bidayeten reye vaz'olunursa hiçbir kanun çık
maz, tarzında idarei kelâm edilmişti. Efendiler: 
Demek ki, Heyeti Oelilenin reddetmek istediği 
ve reddine bir cereyan hâsıl ettiği kanunların 
müzakeresinde bile ret meselesi mevzuubahsedil-
mek istenilmiyor. Eğer kanunun memleket hak
kında mucibi fayda olacağını zannediyorsak 
kajmnun müzakeresine devam edelim. Fakat 
bu kanundan memleket hakkında zarar görü
yorsak ret tekliflerinin tekaddüm ettirilmesi 
lâzımdır. Binaenaleyh, bendeniz bu meselenin 
hallini rica ederim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhaıı) — Nizamna-
mei Dahilînin sâkit kaldığı bu mesele müsaade 
buyurursanız 64 neti maddede mevcuttur. (64 
ncü madde; birinci müzakere evvelâ kanun lâ
yiha ve teklifinin heyeti umumiyesi hakkında 
cereyan eder. Müzakerei umumiye hitam bul
dukta reis tarafından maddelerin müzakeresine 
geçilip geçilmemesi Meclisten sual olunur. Mec
lis maddelere geçilmemesine karar verirse reis 
lâyiha ve teklifin kabul olunmadığını beyan 
eder. maddelerin müzakeresine karar verildiği 
takdirde sırasiyle her madde ona müteferri ta
dilât teklifleriyle beraber müzakere olunur. 
Maddelerin müzakeresi hitamında Meclis ikinci 
müzakereye geçilip geçilmemesine karar verir.) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Refik Şev
ket Beyefendiye arzı teşekkür ederim. Bende
nizi. teyidettiler. 

REİS —• Rica ederim efendim. Müsaade bu
yurunuz. bundan başka bir şey var. Bu kanunun 
heyeti umumiyesinde tadil teklif ediyorlar ki; 
kanun bu suretle tadil edilirse kabul edilir, di-
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yor. Bunu reye koymak mecburiyetindeyim. 
(Gürültüler, hayır, sesleri) Rica ederim, efen^ 
dim. Tadil tekliflerini birer birer reye vaz'edi-

" yorum. (Hayır, hayır, sesleri) Bendeniz bu 
tarzda anlamıyorum. Burada Nizamnamçi Da
hilîyi münakaşa edemem. Tadil teklifini reye 
koyacağım. Kabul etmezseniz maddelere geçil
mesini reye koyacağım. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Onlar reye 
konamaz. (Onlar olamaz, sesleri) 

REİS — Maddelere ait değil? heyeti umu
miyesinde tadilât teklif ediyorlar. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey
efendi, heyeti umumiyesinde tadilât olmaz, efen
dim. Heyeti umumiyesin/de müzakere kâfi görü
lür veya reddedilir. 

REİS — Rica ederim, efendim, Bir encümen 
çıkıyor, benim yaptığım şeyin kabulünü teklif 
ederim, diyor. Baştan aşağı kanunu tadil edi
yor. Bunu kabul etmezseniz maddelere geçilme
sini reyinize koyacağım. Ne için gürültü edi
yorsunuz ? « 

Şimdi Kavanini Maliye Encümeninin teklifi 
veçhile kibrit bandrolünün yirmi paraya iblâ
ğını ve sigara kâğıdının tütünle beraber inhisa
rını kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

O halde Lûtfi Beyin takririni kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti Oelileye 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müza
kere kâfidir. Maddelere geçelim. 

Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilme
sini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, efendim. (Aksini reye koyunuz, sesleri) 
Efendim, bendeniz saydım, ekseriyet vardır. 
Kanaat hâsıl ettim. Rica ederim, niçin böyle gü
rültü ediyorsunuz? (Gürültüler), (Ekseriyet 
yok, sesleri) Ekseriyet vardır. Ekseriyet oldu
ğuna kaani olan arkadaşım da vardır. (Ekseri
yet yok, sesleri) 

On dakika celseyi tatil ediyorum. 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 5 sonra 

REÎS — Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTlP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Demin ihracat 
Resminin ilgası hakkındaki Kanunun tâyini esa
mi ile reye vaz'mda (144) kişi ancak reye işti
rak etmiştir, nisap yoktur. Binaenaleyh şimdi 
tekrar reyi âlinize vaz'edeceğiz. Efendim siga
ra Kâğıdı ve Kibrit İnhisarı hakkındaki Kanu
nun birinci maddesine geçiyoruz.: 

MADDE 1. —• Memaliki ecnebiyeden veya
hut işgali ecnebi altında bulunan aksamı mem
leketten- sigara kâğıdı ve kibrit ile bunların 
imaline mahsus olan alât ve edevat ve. levazım 
ithal, imal ve füruhtu Hükümetin tahtı inhisa-
rmdadır. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Bu lâyihai 
kanuniyenin ruhu birinci maddesindedir. Birin
ci maddesinde, Hükümetin memlekette yeni bir 
inhisar daha tesis edeceği gösteriliyor. Demin 
Avrupa'da bu gibi mevaddm inhisar altında bu
lunduğu söylendi. Fakat dünyanın hiçbir yerin
de inhisarın iyi bir şey olduğuna dair bir şey 
söylenmemiştir. Bilhassa son zamanlarda tica
rette serbesti bir esastır. Vakıa son zamanlarda 
Rusya'da her şeye Hükümet vaziyet etmiş ve her 
şey Hükümet tarafından verilmeye başlanmıştır. 
Fakat zannediyorum ki, bu bir ifrattır. Zaman, 
bu hali bu vaziyeti tadil edecektir. Çünkü tekâ
mül Kanununa mugayirdir. Kurunuvüstada 
insanlar mesleklerinin haricinde dahi olsa mutla
ka muayyen bir sanat ve meslekle iştigal mecburi
yetinde tutuluyordu. Ticaret sınıfa taksim edil
miş ve herkes için bir meslek ayrılmıştır. Böyle 
Kurunu Vustada cari olup da tekâmül neticesin
de hali tabiîsine doğru giden bir vaziyetin deva
mı zannederim ki, mümkün değildir. 

Efendiler, Hükümetin vezaifi esasiyesi asayişi 
temin, adaleti tevziden ibarettir. Bunun haricin
de kalan şeyler Hükümetin vezaifi esasiyesinden 
hariçte demektir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Asla!. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Demin 
bir refiki muhterememin beyan buyurduğu veç
hile hükümet, fabrikacılık yapamaz, hükümet ti
caret yapamaz; bu gibi işlerle uğraşamaz. Eğer 
uğraşırsa hükümet, hikmeti teessüsünden ayrı 
bir gayeye doğru gitmek mevkiinde kalır ki, bu 
doğru değildir. 

Efendiler; bu maddei kanuniyeyi ben mem
lekette gayrikabili tatbik göıüyorum. Bugün 
reji müessesesi meydanda; biz buna vaziyed et
tik; teşkilâtını tevsi ettik. Fakat maatteessüf 
idare edemedik ve edemiyoruz. Eğer bahis re
ji bahsi olmuş olsaydı; bunu bâzı misallerle is
pat edebilirdim. Rejiden sarfı nazar, kabul etti
ğimiz bandrol usulünün tatbikinde bile hükü
met birçok müşkülâta mâruz kalıyor. 

BÎR MEBUS BEY — Reis Bey; müzakere 
heyeti umumiyesi hakkında mıdır? Yoksa mad
deler hakkında mı? Maddelere geçilmesi takar
rür etmiştir. 

REÎS — Basri Bey maddelere dair söyleyi
niz. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler; 
Türkiye'de binlerce köy vardır. Bu binlerce kö
ye sigara kâğıdı ve kibrit gidecek, yalnız mer
kezdeki tevziatı bile idare edemiyen hükümetin, 
bugün köylerin ihtiyacatına kadar idamei faali
yet edebileceği zannederim cayi şüphedir. 

Sonra bu maddenin tatbiki yüzünden memle
ketimiz ilerde vâsi teşkilât karşısında kalacaktır. 
Vakıa bugün pek mahdut ellerle bunun tatbik" 
edileceği söyleniyor. Fakat efendiler; bizde her 
türlü teşkilât katrelerden başlamış ummanlar 
olmuş ve bu milleti boğmuştur. İtiraf ederim. 
Hükümete, bilhassa şu zamanda pek bol ve pek 
mebzul para lâzım ve bütün millet de İstiklâl 
mücadelesinde muvaffakiyetimiz için fedakârlık
tan çekinmemiş ve çekinmiyecektir. Fakat hükü
met kabili tatbik bir kanunla milletin karşısına 
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.çıkmadı. Binaenaleyh bu maddenin bendeniz red
dini teklif ediyorum. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim ben
denizden evvel söz söyliyen Basri Bey biraderi
miz kanunun ruhu birinci madde olduğunu söy
lemişti. Bu itibarla âdeta kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında söz söyledi. Çünkü bu madde
den sonra kanun yok demektir. Binaenaleyh 
Heyeti Umumiye müzakeresine müşabih söz söy
lemek lâzımgelir. Çünkü mesele, inhisarı kabul 
edelim mi, etmiyelim mi? Bu itibarla zannedi
yorum ki, bâzı arkadaşların zannettiği gibi sa
detten hariç değildir. 

Şimdi inhisar meselesi, bandırol meselesi, 
serbesti meselesi, bunlar zannediyorum ki, ga
yet büyük mesaildir. Bu meseleler Avrupa'da 
bile senelerce tetkik edildiği halde henüz hallo-
lunmuş bir mesele değildir. Her iki meslekin de 
leh ve aleyhinde bulunanlar vardır. Lehinde 
bulunanların delili ne kadar kuvvetli ise aley
hinde bulunanların da delili o derece kuvvetli
dir. Binaenaleyh zannediyorum ki, şimdilik bu
nu halledecek bir vaziyette değiliz. Mesele ba
riz bir vaziyettir. Basri Bey biraderimizin söy
lediği veçhile bugün memlekete muhtacolduğu-
nıuz parayı bulabilmekliğinıiz için bir kanun 
teklif ediliyor. 

Şimdi ortada bir bandırol meselesi var. Ban
dırol resmi memlekete, yani hazinei maliyeye 
bir irat temin ediyor. Maliye Vekâleti bandı
rol resminden alman iradı iki yüz şu kadar bin 
lira diyor. Bunu bir inhisar altına alırsak ve 
inhisar şekline korsak bir milyon şu ka
dar yüz bin lira alacağız, diyor. Bir milyon iki 
yüz bin lira da tabiî bugün istisgar edilecek bir 
para değildir. Şimdi bizim düşüneceğimiz, zan
nediyorum ki, bugün yapılan teklifin millete 
ne derece bâr olacağıdır. Eğer hakikaten hal
kı ezecek derecede ise bu, her (halde toptan 
reddedilmek lâzımgelir. Fakat Maliye Vekili 
Beyefendinin verdiği izahatla kanunda görüyo
ruz ki ; bir defa bu meselede Hükümet sigara 
kâğıdının satışına bir zam yapacak değil. Bi
naenaleyh Bandırol Resmine zam yapmak sure
tiyle halkın cebinden parasını almak istemiyor. 
Biliyorsunuz ki, mevaddi ticariye, muhtelif 
ellerden geçer, komüsyonc.ular ve saire bilmem 
birçok ellerden geçer. Binaenaleyh Hükümetin 
ortadaki muatavassıtların tekmilini ortadan kal-
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i di rinasına imkân yoktur. Ancak Hükümet bun* 

lardan bir kısmını kaldırıp onların menfaatini 
Hazineye koymak ve bu itibarla Hazinenin men
faatini artırmak istiyor. Şimdi bendeniz bu hu
susta bir misal arz edeceğim: İstanbul'da Do
nanma Cemiyeti sigara kâğıdı yaptı. Bendeniz 
de orada âza idim. Donanma Cemiyeti sigara 
kâğıdı yaptığı zaman diğer sigara kâğıtlarının 
imali.inhisar altında değildi. İnhisar sırf ha-

' nıiyct meselesi idi. Halkın Donanma Cemiye
tine karşı göstermiş olduğu rağbetten ibaret 
idi. Böyle olduğu halde donanmanın mütaah-
hidi piyasada satılan kâğıtların fiyatından faz
la fiyata zam •etmediği halde iş görmüştür. Ve 

I birçok taklitler mevcudolduğu halde donanma 
cemiyetine senesine göre yani bidayette elli 
bin liradan başladı, yüz bin liraya kadar çıktı. 
İşte böyle istifade büyüktür. Donanma cemiye
tine yüz bin lira verdiği halde kendisi de üç 
yüz bin lira alıyordu. Her halde başka türlü 
vermez. Hükümet doğrudan doğruya yapacağı
nı söylüyor. Bendeniz bunu kabul edemem, da-
rassmaalar filân, bilmem bugün bunların yapıl
ması imkânı yoktur. Fakat sigara kâğıdı yap
mak güç bir şey değildir. Yanlış söyledim. Si
gara kâğıdı esas değil efendim, şu kesme def
ter halinde yapması bir şey değildir, onu bura
da da yapabiliriz, güç bir şey değildir. Bunu 
Hükümet de yapabilir. Şimdi, İstanbul'daki bir
çok Musevi ticarethanelerinde ne yapılıyor? Av
rupa'dan fabrikalardan toplarla kâğıdı getiri
yor. Muhtelif namlarla getiriyor, satıyor, bir
çok para kazanıyor. Reklâm yapıyor. Şimdi, Hü
kümet bu tarzda., gerek İstanbul'dan olsun ve 
gerek Avrupa'dan olsun yapılan mamul sigara 
kâğıtlarını memlekete sokmayı menedecek olur
sa ve kendisi fabrikalardan doğrudan doğruya 
alacak olursa ki, Hükümet alamaz ben buna ka-
aniim. Her halde mutavassıt lâzımdır. Esasen 
almak istese bu ihtiyaç için koyacak sermayesi 
yoktur. Mutlaka bir sermayedar çıkıp bunu alıp 
Hükümete teslim etmek mecburiyetindedir. Şim
di, bunu alacak olursa ne olacak? arada birçok 
mutavassıtların menfaati Hazinei Maliyeye gir
miş olacak ve bundan biz müsfcefidolacağız. Bu
nun maddi olan misalini demin arz etmiştim. Va
sati olarak donanma sigara kâğıdından 80 - 100 
bin lira para alıyorduk. Bütün rakipler rekabe
tini yaptığı halde ve donanma sigara'kâğıdının 
birçok taklitleri bulunduğu, halde ve satmak 
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için rağbet sırf hissi hamiyetten ibaret olduğu 
halde... Maddi bir şey vardır ki, Anadoluya 
mamul hiç bir sigara kâğıdı girmiyecek. Ka
çak meselesi mevzuubahis değil, her şeyde ka
çak olabilir. Ehemmiyeti yoktur. 

Sonra ikinci bir mesele; memlekette sigara 
kâğıdının bendenizee zannediyorum ki, mamul 
sigaradan fazla sarfiyatı yoktur. Sigara kâğı
dının bugün maatteessüf; temas ettiğim için 
söylüyorum, sadet harici addetmeyiniz, Reji 
idaresi bugün elimize geçmiştir bugün Reji Da
iresi bundan meselâ altı ay evvelki varidatı te
min edemiyor. Çünkü bilmiyenler iş içine geç
miştir ve sigaraların bâzılarını ortadan kaldır
mıştır. Halk alışmıştır. Bir de muhtelif yer
lere göndermiş oldukları tütünler küflenmiş ve 
birçok masrafla yine Samsun'a eelbolunmuştur. 
Halkı görecek olursanız, daima mamul sigara 
kullanıyor. Binaenaleyh mamul sigarayı reji 
yapıyor, elimizde bir müessese vardır. Biz ona 
vaziyedetmişiz. Bu kâğıdın imali de gayet ko
laydır. İstihlâk yapacak olanların kısmı âzami 
buralardadır. Binaenaleyh Hükümet her halde 
Reji İdaresinde lâzımgelen teşebbüsatta bulu
nur ve halk bugün hiçbir yerde kâfi miktarda 
sigara bulamadığı için kaçak tütün içiyor, efen
diler; kaçak tütün içenler pekâlâ bilirler. Har
man yapılnııyan tütün içilmez. Fakat halik ıstı
rar karşısındadır. Sigara bulamaz, bulduğu si
garalar küflüdür. Onun için kaçak tütün içer. 
Efendiler, ben isterim ki, Reji İdaresi müdiranı 
çok arzu ettikleri halde getirtemedikieri beş 
bin liralık makina ki - istihsalâtı beş misli artı
racaktır - bunu getirtsinler. Böyle ufak mese
leyi yapamadılar, bunları yapsınlar. Bu itibarla 
memleketteki sigara kâğıdı ve fiyatının sarfiya
tının kısmı âzami malhdut bir sahadan çıikacağı 
için kontrolü gayet kolay olur. Hükümet diyor 
ki : Sigara kâğıtlarını tütün paketleri içerisine 
koyacağız, bunu da koyduktan sonra tabiî bu da 
kontrol edilecek, bunun haricinde bir şey kal
mıyor. 

Şimdi bendenizee inhisar meselesi doğru 'mu
dur/yanl ış mıdır? Bu mevzuubahis değildir. 
Bu üzuıı uzadıya bahse şayan "bir meseledir ve 
bir meslektir, siyaseti malîye meselesidir. Zan
nederim, bunu burada böyle dar bir zamanda 
bizim görüşüp halletmekliğimizin imkânı yoktur 
ve şimdiye'' kadar da halledilmiş değildir. Bir 
kısmı kabul eder, doğrudur der, diğer kısmı ka-
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bul etmez, doğru değildir der, bunun da delâili 
vardır, diğerlerinin de. Bâziın bugün yapacağı
mız şeyi, halka bâr olmaksızın Hazinei maliyeye 
bir menfaat temin etmektir. Hükümet de tabiî 
şu kanunla ve o kanuna mukaddime yapmış ol
duğu esbabı mucibe lâyihasında gösterdiği veç
hile halka hiçbir bâr olmaksızın fazla varidat 
alacağını söylüyor. Bizim vazifemiz, Hükümet 
halka bâr olmasın da nasıl yaparsa yapsın, ona 
müsaade etmektir. Binaenaleyh bendeniz, bu ka
nunun kabulünü teklif ediyorum. Çünkü bunun 
haricinde yegâne çare arz ettiğim gibi Bandrol 
Resmine zamdan ibarettir. Bu zam ise doğrudan 
doğruya köylünün ve halkın cebinden çıkacak
tır, başka bir şey -değildir. (Çok doğru şada-
lan.) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - - Arkadaşlar; 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile bu Hükümetin 
programı halk Hükümeti program olmuştur. Bi
naenaleyh bu halk Hükümetinin karşısında bu
lunan bu halk meclisinin bu halle kürsüsünden 
zannınıca inhisar aleyhinde en hafif bir kelime
yi sarf etmek katiyen halkçılığa mugayirdir. 
(Halkı himaye ediyoruz bilâkis sadaları) Efen
dim istirham ederim, halkı himaye eden en ziya
de kooperatiflerin lehinde bulunur. (O başka 
sadaları) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Sigara kâğıt
larını satan, halk tüccarıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, sigara kâğıdını kim satıyormuş efen
dim? Halk tüccarımı? O halk tüccarı Hükümet 
olacaktır ve inşaallah Hükümetin eline ticaret 
geçecektir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkındaki 
müzakerenin kifayetine dair takrir var. Müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el lou 
dırsm. Kâfi görülmüştür. 

Şimdi efendim bir tadil takriri var : 

Riyaseti Celileye 

Pek ayandır ki, icabı asır olarak kibrit ha-
vayici zaruriyedendir, sigara kâğıdı ise mükey-
yifattan birinin müteferriatındandır; şu halde 
kibriti sigara kâğıdına kıyas etmek doğru ola
maz ve zaten gerek Heyeti Vekilenin teklifi ve 
gerekse Kavanini Maliye Encümeninin tadilen 
kabulü yalnız sigara kâğıdına münhasır olup 
kibrite şâmil değildir. Binaenaleyh birinci nıad-
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de olmak üzere Kavanini Maliye Encümeninden 
gelen şeklin kabulünü ve kibrit hakkındaki fı-
karat ve ahkâmın tayyını teklif ederim. 

1 Ağustos 1-837 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

REİS — Malûmâliniz Muvazenei Maliye En
cümeni... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Reis Bey müsaade buyurun, bendeniz teklif et
mişimdir. Sigara kâğıdının münhasıran inhisarı 
hakkındaki lâyiha epeyce eskidir. Bendeniz ve
kâlete geldikten sonra da kibrit inhisarı mese
lesi juevzuubahsoldu. Ve bunu sigara kâğıdı in
hisarı hakkındaki teklifi kanuninin Muvazenei 
Maliye Encümeninde esnayi müzakeresinde bir 
madde ilâvesi ile tevhidini düşündük. Ayrıca 
hakkında bir lâyiha takdim etmemiştik. Mua
mele bu suretle cereyan etmiştir. Mesele Muva
zenei Maliye Encümeninde müzakere edilirken 
kibritin dahi bandırol resmini tezyit suretiyle 
değil, sigara kâğıdı gibi inhisar halinde idaresi 
doğru olacağını bendeniz teklif ettim. Bu husus
ta Muvazenei Maliye Encümeni ile mutabık kal
dık. Lâyiha o şekilde gelmiştir. Bu Muvazenei 
Maliyenin re'sen teklifi değil Hükümetin tekil
dir. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Bu 
maddede kibrite ait bir kelime bile yoktur. 

REİS — Efendim o halde Süruri Efendinin 
tadil teklifini reye koyuyorum. (Ret sadalan) 
Kibritin tayyını teklif ediyor. Kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim Karesi Mebusu Basri Bey birinci 
maddenin reddini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 

Birinci maddenin reddini teklif ederim. 
Karesi Mebusu 
Hasan Basri 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Ret sadalan) Kabul edilmedi. 

O halde efendim birinci maddeyi tekrar oku
yoruz. (Okundu.) * 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Birinci madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 2. — İşbu kâğıtlar ile kibritler Bü
yük Millet Meclisince tâyin ve icabı hale göre 
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tezyit veya tenzil edilecek fiyatlar ile mevkii fü-
ruhta vaz'olunacaktır. -

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim Maliye Ve
kili Beyefendinin izahatından anlaşıldığı veçhile 
Hükümetin bu kanunu teklif etmekten maksadı; 
sigara kâğıdı ve kibritlere yeniden bir rüsum 
zammetmek olmayıp ancak Avrupa'daki, fabri
kalardan istihlâk mahallerindeki müstehliklerin 
yedine vâsıl oluncaya kadar büyük tüccar ve 
komisyoncuların elinden geçmekten ise mütaad-
dit ellere intikal eden intifanı Hazineye temini 
ve bu suretle bir varidat bulmaktan ibaret oldu
ğuna göre ki, bu hakikaten iyi bir şeydir. Malû
mâliniz mütaaddit tüccarlar mütenevvi fabrika
lardan bu malı alırlar ve birçok ellerden geçmek 
suretiyle mütaaddit tüccar eline geçer. Fakat 
Hükümet bunu külliyetli bir surette fabrika
lar beyninde rekabet hâsıl etmek suretiyle 
alabileceği için bu suretle pek çok istifade 
eder. 

BİR MEBUS BEY — İkinci maddeyi müza
kere ediyoruz, beyefendi. 

TAHSİN B. (Devamla) — Müsaade 'buyu--
, runuz ikinci maddedif. 

Sonra efendim birçok tüccarlardan komis
yonculara geçer. Onlar da bundan intifa eder. 
İşte Hükümetin de maksadı bunu elde et
mektir. Şu halde bendeniz şunu demek isti
yorum ki, ikinci madde «İşbu kâğıtlar ile kib
ritler Heyeti Vekilece tayin ve icabı hale 
göre tezyit veya tenzil edilecek fiyatlar ile 
mevkii füruhta vaz'olunacaktır.» denecek yer
de madde şöyle densin, çünkü Hükümetin 
maksadı yeniden bir vergi zammetmek değil-
dİT. Sigara kâğıtları işbu kanunun her ma
halde tarihi neşrindeki fiyatlarla mevkii fü
ruhta vaz'olunacak ve icabı hale göre Heyeti 
Vekilenin kararı ve Büyük Millet Meclisinin 
tasdikiyle tezyidedilebileeektir. Çünkü bir de
fa sigara kağıtları fiyatlarını istediği gibi 
tezyit ve tenzil etmek iktidarını iktisabetmiş 
olursa, tenzil mevzuubahsolmaz. Her halde 
tezyrdedileceğini Meclisten sormıyacaktır. İs
tediği gibi tezyidetmek,. tenzil etmek iktidarını 

haitf olacaktır. •••;•• . • 

M M M E D ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Büyük Millet Meclisinde deniyor beyefendi! 

TAHSİN B. (Devamla) — İkinci madde 
hakkındadır efendim. Yani • bendeniz maddei ' 
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kanuniyenin böyle tadilini teklif ediyorum. I 
Çünkü Hükümet başka bir şey istemez. Tüc
carların ve diğer komüsyoncularm, mütaaddit 
vasıtaların eline geçen intifaı kendi eline al
mak istiyor. Şu halde bugün bu tüeearana, bu 
komüsyonculara bu faideyi bırakmıyor. Bunu 
tezyidetmek için Büyük Millet Meclisinin ka
rarına iktiran etmesi ^lâzımdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Maliye Vekili bu kanunu teklif ederken 
esbabı mucibe olmak üzere bandırolları tezyit 
suretiyle halka bâr olmamak için olduğunu 
gösteriyorlar. Halbuki bu madde mucibince; 
ikinci madde bu şekilde kabul edilecek olur
sa daima halka bâr olacak, açık bir kapı 
bırakacak, icabı hale hale göre daima tezyi-
dedilecek. Binaenaleyh bu yine halka bâr ola
caktır. Yani esbabı mucibe bu madde ile red
dedilmiş olacaktır. Halka bâr olmamak için 
inhisardan Hükümet istifade edebilmek için bir 
fiyat takdir edilmeli. O fiyatla halka satılmalı
dır. Onun tezyidi, tenkisi ikide bir mevzuubalis-
olmamalıdır ki, halkın müteneffi olduğu ve hal
kın sırtına yeni bir vergi, yeni bir teklif konul
madığı anlaşılabilsin ve halk da bunu anlasın, i 
Şimdiki halde ikinci maddede icabı hale göre 
Büyük Millet Meclisince bunların fiyatları tez
yit veya tenkis edilecektir, dendiği zaman, bu 
her zaman tezyide doğru gidecektir. Tenkis edi
lecek ciheti hiç yoktur. Zaten hiçbir vergi vaz'-
edildikten sonra zannetmem ki tenkis edilmiş 
veya kaldırılmış olsun. Bunu hatırıma getirmi
yorum. 

RÎFAT B. (Kayseri) — İhracat Resmi Ka
nununu daha yeni lâğvettik. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — İhra
cat meselesi esasen mantıksız olarak vaz'edilmiş
ti onun mantıksızlığı Heyeti Vekilece de sabit 
olduğundan ref'edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Man- I 
tıksız olursa bunu da reddederiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Pekâlâ... 
öyle eğer açık bir kapı bırakmak istiyorsanız 
onu da yapabilirsiniz. Ona hiç mâni yoktur. 
Bendeniz böyle açık kapı bırakılmamasını temen
ni ediyorum. Binaenaleyh bu maddenin zaidol-
duğuna kaaniira. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kâğıtların 
fiyatları Heyeti Vekilece tâyin edilecektir, 1 
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REÎS — Yanlıştır efendim, Büyük 'Millet 

Meclisince... 
HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Yahut Bü

yük Millet Meclisince tâyin edilecek. 
Efendiler demin kanunun gayrikabili tatbik 

olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu maddeye 
intikal ediyorum. Mevcut sigara kâğıtları, kib
ritler bakkallardan tüccarlardan toplanacak, de
po edilecek, Maliye devairine verilecek. Sonra 
fiyatın tâyini meselesi gelecek. Her tarafta fi
yat tâyin oluncaya kadar halk müthiş bir ihti
yaç altında kalacaktır. Maliye devairi ki zaten 
işi baştan aşmıştır, bir de basma kibritçilik, si
gara kâğıtçılık meselesini alacağı için ahali bü
yük bir buhran karşısında kalacaktır. Vaktiyle 
Bulgaristan'da günlerce karanlık hayat geçir
dikleri gibi... Binaenaleyh bendeniz bu madde
yi gayritabiî görüyorum ve gayrikabili tatbik 
görüyorum. Reddini teklif ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Hükümet teklifindeki muamelâtı ik
mâl edip mevcut sigara kâğıdı ve kibritleri mu
bayaa ettikten sonra mevkii füruhta koyacağı 
kaydı, daha ziyade serbestii harekâta malik ola
cağı içindir. Yoksa fazla varidat almak maksa-
diyle değil. Varidatı, kendinin sipariş edip doğ
rudan doğruya mubayaa edeceği miktar üzerin
den olacaktır. Şimdiye kadar serbestçe mubayaa 
edilen mevat bu kanunun mevkii tatbika vaz'olun
duğu tarihten itibaren tahtı inhisara alınmış ol
mak itibariyle şimdiden tüccarın elindeki sigara 
kâğıtlarını tabiî onlara gadretmemek için muba
yaa edeceğiz. Kanunun bir maddesiyle söylüyo
ruz ki, kendisine kaça mal olmuş ise katiyen za
rar etmeksizin o fiyatla mubayaa edeceğiz. Şim
di piyasada mevcudolup bu mubayaa edilecek mik
tar üzerinden Hükümetin büyük bir kâr temin 
edeceği yoktur, efendim. Bir kere onları mubayaa 
ettikten sonra yüzde on fiyatla satılacaktır. Asıl 
kârı ve asıl varidatı temin edecek doğrudan doğ-
ruya kendi mubayaa edeceği ve tevzi edip sattı
racağı şeylerden olacaktır. Onun için Heyeti Ve
kilece bu fiyatın tâyin ve tezyit ve tenkisi için 
bir madde konulmuştur. Halbuki Müvazenei Ma
liye Encümeni buna muarız^ bulundu. Dedi ki : 
Fiyatın tezyidi, tâyini vergi vaz'etmek demek
tir. Heyeti Vekile bumu karariyle yapamaz. Bu 
ancak Meclisçe yapılması icabeden bir meseledir. 
Tahsin Bey içtihadiyle o maddeyi Büyük Millet 
Meclisinin tâyin edeceği fiyat dedi. Buna nazaran 
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muamele §u olabilir. Bu kanun çıkar çıkmaz ya
rından itibaren muameleye başlıyamayız. Ve ni
tekim sekizinci maddenin tadilini ona göre teklif 
edeceğim. Binaenaleyh hazırlığımızı yaptıktan 
sohra her yerde erbabı ticaret elinde bulunan mal
ları münasip fiyatla mubayaa ettikten sonra ve 
hec yerde kaça satabileceğimizi tesbit ettikten 
sonra fiyat için bir haddiâzaıni istiyeceğim efen
dim. Haddi asgariye lüzum yoktur, efendim. Mec
lisin bendenize haddi âzami için vereceği salâhi
yet kâfidir. Onu geçmemek şartiyle onun dûnun
da fiyatları tenzile salâhiyeti vardır. 

Binaenaleyh, sebebi hakiki budur efendim. 
Yüzde kaç Hükümet kâr temin etmek istiyor? 
Bunun Hfjekmda da yüzde şu kadar sarih bir fi
kir şimdiclen dermeyan etmiyeceğim, efendim. 
O fiyatların haddi âzamisi esbabı mucibesiylc 
sigara kâğıtlarının kaça mal edebilirim, yekûn 
itibariyle kendi siparişim ve buradan, alman kâ
ğıtlar bana kaça m alo] muştur, bundan memul 
ettiğimiz varidatı yine şimdiki piyasadan faz
laya satmamak şartiyle kaça satacak olursam 
temin eder? Bunların miktarını tesbit ettikten 
sonra Heyeti Celilenize arz edeceğim, maddei 
münferide ile malûmat verebilirim. Yüzde kaç 
menfaat temin etmek istiyorum. Şimdilik bil
mem. Fiyatın kaça mal olacağını hesabetmeli-
yiııı ki, fiyatı meydana koymalıyım. Haddi âza
misi hakkmda Heyeti Celileııizden istiyeceğim 
mezuniyet üzerine kârın ne olacağını ve şim
diki piyasaya nazaran teklif edeceğim fiyatın 
ne derece dun olacağını veyahut ona müşabih 
olup olmıyaeağmı ancak o zaman arz edebilirim, 
efendim. Binaenaleyh Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifine bendeniz de muvafakat et
mişimdir. Fiyat hakkındaki haddi âzami mik
tarı hesabedip maddei kanuniye ile Heyeti Ce
lileııizden alacağım. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bir sual 
soracağım. Hükümetin mesleki siyasisi nedir ki, 
Hükümet buna girişiyor? 

REİS, — Bu mesele başkadır efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum)— Bu, meselenin ru

hudur. „• - . 
MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

•— Bu mesleki siyasii malî değil efendim, buna 
mesleki iktisadi diyeceğiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mesleki iktisadisi 
nedir efendim? 
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, MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— Buna mesleki iktisadi diyeceğiz. Mesleki ma-
| lî mesleki iktisadiden bir cüzdür. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ne sorduğumu 
anlıyorsunuz değil mi efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devanda) 
— Yani biz aşikâre söyledik ki, vekilleriniz mes
leki serbesti taraftaranından değildir. Bende
niz (ekul mancester) denilen mesleki serbesti
nin değil, bizim memleketimizde bütün meına-
liki mütemeddinede sahai iktisadiyatta tatbi-

j katı yavaş yavaş kaybettiğini ve hattâ son za
manlara kadar serbesti ocağı tanılan serbesti 
taraftarlarının son melcei olan İngiltere'de da-

I hi mesleki serbestinin mevzuatı kanuniyede, 
I tatbikatı iktisadiyede yavaş yavaş orta yerden 

kalktığını görüyorum. Binaenaleyh bendeniz 
mesleki serbesti taraftarı olmadığım gibi zanne
diyorum ki, arkadaşlarımın kısmı âzamisi de 
aynı mesleki iktisadi müntesiplerindendir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Onu yaparsanız 
bravo. 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) — Mev-
zuubahsolan mesele istilılâkât rüsumundan bir 
şeydir. Ve mevzuu da sigara kâğıdıdır. Arka
daşlar bahsediyor ki, şu maddenin tatbikinde 
ahali birtakım tasibata duçar oluyor, sigara 
kâğıdı bulamaz. Men'i Müskirat Kanununu çı-

, karan bu Meclis, halkın şeraiti sihhiyesini, ah
vali sihhiyei memleketi düşünerek hukuku sih
hiyesini aramıştır. Bugün sigaranın zararı is
pirtonun zararından daha fazladır. * Keşke da
ha ziyade tazyikat yapsalar ve büsbütün orta
dan kalksa memleket istifade eder. Âzami ola
rak bir miktarı kabul edelim. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Madde hak
kındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Takrirleri okuyoruz: 

Riyasete 

Maddedeki (işbu) fazladır. (Tenzil edile
cek) yerine (Tenzil edilen) ve (vaz'olunatîalo 
tır) denilmek lâzımdır. Maddenin bu veçhile 
tashihini teklif ederim. 

Bolu 
I Tunal^üilmi 
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Riyaseti Celileye 

İkinci madde — Maliyenin yüzde kaç kuruş 
kâr ile ahaliye füruht edeceği keyfiyetini tek
lif ederim. 

Haeı Nuri 

Riyaseti Celileye 

Hükümetin maksadı sigara kâğıtlarına yeni
den rüsum zammetmek olmayıp mütaaddit mu
tavassıtların yedi intifama geçen menfaatin lıa-
zinei maliyeye intikali suretiyle bir varidat bul
maktan ibaret olmasına göre maddenin şu veç
hile yazılmasını teklif ederim. 1 Ağustos 1337 

Aydın 
Tahsin 

Madde 2. — Sigara kâğıtları işbu kanunun 
her. mahalde tarihi neşrindeki fiyatlarla mevkii 
füruhta vaz'olunacak ve icabı hale göre Heyeti 
Vekilece tenzil ve Büyük Millet Meclisinin kara-
riyle tezyidedilebilecektir. 

Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin berveçhiâti sureti tadilini 
teklif eylerim. 

Madde 2. — İşbu kibrit ve kâğıtlar Büyük 
Millet Meclisince tâyin ve icabı hale göre ten
zil edilecek fiyatlarla mevkii furuhta vaz'oluna
caktır. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Şimdi efendim, tadil takrirlerini 
birer birer reyi âlinize vaz'ediyorum. 

(Tunalı Hilmi Beyin teklifi tekrar okundu.) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmedi. 
(Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin tek

lifi tekrar okundu,) 
REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmedi. 
(Aydın Mebusu Talisin Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Bu tekl iö kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Kabul edilmedi. 
(tkinıei madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyiâlinize vaz'ediyorum. 

Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, efendim. 
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MADDE 3. — İşbu kanunun tarihi ilânın

dan itibaren on beş gün zarfında bilcümle si
gara kâğıdı ve kibrit tüccar ve esnaf ve âmil
leri ve sair alâkadaran mamul veya gayrimamul 
olarak mevcut kibrit ve sigara kâğıtlarını ve 'si
gara kâğıtları imaline mahsus alât ve edevatı
nı bedelleri kendilerine mal oldukları fiyatlara 
göre tâyin edilerek hini tesliminde derhal te
diye olunmak üzere bulundukları mahallerin 
maliye dairelerine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. Bu müddetin hitamında teslim 
edilmiyetı kibrit ve sigara kâğıtları ve alât ve 
edevat müsadere olunarak esmanı Hazineye irat 
kaydolunmakla beraber sahiplerinden yüz lira
dan bin liraya kadar eezayi nakdî ahzolunaeak-
tır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, biı 
kanun neşredildikten on beş gün sonra ellerin
de sigara kâğıdı ve kibriti bulunan kimseler 
mallarını Hükümete teslim edecek, iyi. Bu ka
nun neşir ve ilân edildiği tarihten sonra halk, 
mevcut sigara kâğıtlarını ve kibritlerini toplı-
yacağı için, Hükümete esasen bir şey kalmıya-
eaktır. Binaenaleyh halkın toplamasına da mâ
ni olabilirse Hükümet, bu madde kabili tatbik 
bir hale gelebilecektir. Bu maddede mantıksızlık 
vardır. Bunun da reddini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Şimdi efendim, Hükümet, ashabının elinde mev
cut sigara kâğıdı ve kibritlerinden kâr beklemi
yor. ve Hükümete, Hazineye varidat verecek 
olan bu madde değildir. Bu madde münhasıran, 
onları mutazarrır etmemek ve ellerindeki malı 
kaçak addetmemek içindir. Şimdiye kadar ser
best olan bir safhayı bir inhisar safhası addede
rek onların hukukunu muhafaza ederek ve on
ların malının bedelini vermektir. Başka bir şey 
değildir. Ve sonra Hükümet keza diğer bayiler 
gibi muamele yapmıyaeaktır. Bunun devri ve 
sairesi defter üzerine olacak ve ben tercihan 
mevcut miktar için, sahiplerini komüsyonıcu ola
rak tanıyacağım ve bu kısım üzerinde arzu et
tiğim varidatı almak ümidinde değilim. Buna 
imkân da yoktur. Eğer buna rağmen Hükümet 
tamam bedelini vermeye razı olduğu halde fii
liyat itibariyle ileride sigara kâğıdı buhranı, 
kibrit buhranı olacak emeliyle bunları toplar, 
bir ambara kor, ve hapseden bulunursa, onlar 
hakkında ahkâmı cezaiye meselesi mevzuuba-
histir. f - .-:„ „ 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ahaliden 

alınırsa tabiî ahali toplıyacaktır. Toplanınca bir 
muvazenetsizlik hâsıl olacak. Binaenaleyh yine 
buhran hâsıl olacak. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B.~(Devamla) — 
'Ben toptan, defaten satmanı, bir kere tabiî ba
na devredilecektir. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — 0 sizin 
elinize geçmiyecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ben aynı zamanda bu kanunun tadilini teklif 
edeceğim. Sekizinci maddede tarihi neşrinden 
itibaren mevkii icraya koymak taraftarı deği
lim. Istihzarata mee'burum. Hiç olmazsa bir ay 
iki ay bir mühlet istiyeeeğim. O müddet zarfın
da ihtikârın önüne geçecek yegâne çare budur 
ve mevkii tatbika koyarken, yanıbaşında sipa
riş edilmiş, gelmiş sigara kâğıdım olacak. O 
zaman ihtikârın imkânı yoktur. Çünkü aynı 
maj yanıbaşmda aynı fiyatla tevzi edilirken 
kim malmı benden kaçırmaya, saklamaya mu
vaffak olmuş, olan adamdan gidip sigara kâğı
dı alacak i 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — O halde bir 
ay maalesef kâfi değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— İki ay istihzarat müddeti istiyeeeğim ve ka
nunu mevkii tatbika korken ihtiyatlı hareket 
edeceğim, bununla ihtikârın önüne geçmeye ça
lışacağım. Efendim, onun için sekizinci madde
nin tadilini istiyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Basri Beyefendinin ifade etmek istedikleri 
şey, müstehlikler; kanun mevkii tatbik ve icra
ya konmazdan evvel bugün satan tüccardan, 
âmillerinden tedarik edecek olurlarsa sizin bu 
husustaki vaziyetiniz ne olacaktır! Demişlerdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Aylarca, yıllarca memleket ihtiyacını temin 
edecek stok mu var zannediyorsunuz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Memlekette ne stok vardır ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Memlekette ne stok olduğunu da söyliyece-
ğim. Bunların ekserisi gümrük kaydından, be
nim kaydımdan geçmiştir. Miktarını da söyliye-
eeğim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Sizce bu cihet düşünülmüş müdür nedir? Ya-
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ni anlamak isteriz. Gümrüklerden geçen ve mem
leket dâhilinde olan stok nedir 1 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Henüz rakamını toplamış değilim. Siz kanu
nu bir an evvel verin, benim elimden muayyen 
bir müddet zarfında memlekete ne kadar sigara 
kâğıdı girmiştir? Tabiî yüzde doksan beş kaçak 
olarak hiçbir şey girmez. Yüzde bir kaçakla 
takribi olarak hakikat olmak üzere size rakam 
verebilirim. Sekizinci maddenin arz ettiğim 
veçhile tadili Basri Beyefendinin korktukları 
buhrana mâni olur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Bu kanun ile tek
lif edilen ve aşağıda gösterilen cezayı nakdî ce
zası pek ziyade geliyor zannediyorum. Binaena
leyh kabiliyeti tatbikiyesi yoktur zannediyorum. 

BİR MEBUS Bey — Bir sandık, beş sandık 
için böyle binlerce lira ceza muvafık değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Yüz liradan bin liraya kadar ceza zannederim, 
çok değildir. Dört sandık sigara kâğıdı müsade
re edildiğinde bir sandığın vasati olarak yüz el
li kutuyu ihtiva ettiği erbabı ticaretin malûmu
dur. Daha fazla miktar da olur. Fakat hâli tabiî
de sandıklar yüz elli ilâ iki yüz kutudur. Bir ku
tuda (190) ilâ (.120) defter bulunur. Bâzı ku
tular vardır ki, altmış defter bulunur, kıymeti üç 
yüz ilâ dört yüz liradır. 

BİR MEBUS BEY — Eğer bir kutu bulun
duysa yüz lira mı alacaksınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hayır efendim, behemehal bu kadar almak lâ-
zımgelnıez. Bir kutuyu ihtiyacından addederiz. 
Bir kutu saklamak ihtikâr yapmak değildir. İh
tikâr maksadiyle saklanmış denmez. 

BİR MEBUS BEY — Tüccar bittabi sigara 
kâğıdı getirtemiyeeek, siz de derhal gönderemi-
yeceksiniz. Bunun için ne düşünüyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Şimdi efendim, kanunu elime aldığım gibi 
derhal siparişe başlıyacağım. Tüccar sipariş edi
yor da mal mubayaa ediyor de ben niçin edemi
yorum. 

BİR MEBUS BEY — Kanunun neşrinden 
sonra sizin sigara kâğıdı getireceğiniz zamana ka
dar sigara kâğıdı bulunmıyan yerlerde ne gibi te-
dabir ittihaz edeceksiniz? Bâzı yerlerde bir hab-
belik sigara kâğıdı yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
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— Bu bir sene gibi büyük bir fasıla değildir. İki 
aydır, az görüyorsanız daha fazla yaparsınız. Fa
kat her halde stok tükeııinceye kadar sigara kâ
ğıdı getirteceğimi zannediyorum, stok benim ma
lım demektir. 

AL t SÜRUİlI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bir ciheti. Hasan Beyefendinin nazarı 
dikkatine arz ediyorum. Maddede sarahati kati
ye var. Bu kanunun tarihi ilânından itibaren 
on beş gün zarfında tüccar ve esnaf elinde bu
lunan mevcudu maliyeye teslim edecektir. Ha
san Beyefendinin şifahen verdiği izahatta kati
yen böyle diyor. Teslim muamelesi yapılmaya
caktır, bir kayıttan ibarettir. Rica ederim, ka
nun bir türlü .yapılır tatbiki başka türlü olur 
mu? Demek ki, Hasan Beyefendinin bu fikiile
rine göre .yapılacak talimat o esasa göre yapıla
caktır. Binaenaleyh ,madem ki, fiilen teslim ve 
tesellüm yapılmıyacaktır, niçin kanuna böyle 
sarahat dereohmuyor ? Hasan Beyefendini] ı 
maksat!an on beş gün zarfında bir beyanname 
almak ise ki, esasen .Bandrol Resmi vaz'edildiği 
zaman öyle yapılmıştır, maddeyi o suretle tas
hih etmek lâzımgelir. 

.MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendeniz" zannediyorum ki, tüccar bana beyan
namesini vakti zamaniyle verir ve elindeki malı 
vakti zamaniyle gider görürsem, Hükümetin 
malı olarak onu damgalarsam, elindeki fatura
yı tetkik eder, kendisine borçlanırsam ve aynı 
zamanda kendisini bayi telâkki ederek Hükü
metin malını bu defa satmak üzere eline teslim 
edersem, kanunun hükmü yerine gelmiş olur 
mu, olmaz mı? 

ALİ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — Şu 
kanuna göre olmaz. İmkân yoktur, bunun için 
bendenizce maddeyi tatbik olunacak bir şekilde 
.yapmak lâzımdır. Burada teslimi bendeniz böyle 
anlıyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
—- Tüccar malını getirmiş, teslim etmiş. Para
sını kaça mal olmuş ise bildirmiş, Hükümetten 
almış, diğer taraftan Hükümet de bir şey yap
mış o malı satmak için. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Şimdi efendim, rica ederim. Böyle bir mesele 
mahkemeye gelse, malını teslim etmemiş bir 
tüccar diye, yalnız beyanname vermekle o tüc
car mahkemenin huzurunda şu maddeye göre 
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, acaba kendisini kurtarabilir mi? Katiyen kur-
j taramaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
—• Yalnız beyanname değildir. Beyanname ile 

| birlikte malı dahi göreceğim. 
| ALÎ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — Şu 
r halde teslim yoktur. 
) MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
I — Malı dahi damgalatacağım. Şu arz ettiğim 

şekli tatbiki ile tearuz olmadığına kaaniim. Ye-
j gâııe kabili tatbik olan şekil budur, Heyeti Gc-
| lileniz orada bir tearuz görüyor ise ibareyi ona 

göre tadil edelim. Bendeniz tearuz olmadığına 
kaaniim. 

[ ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) --* 
j Bendeniz ibareyi ona göre tashih ettirmek isti-
| yorum, çünkü, tearuzu sarih vardır. 
| MALİYİ-] VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
i — Bendeniz zannetmiyorum. 
I SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
I elim, maddede tüccar ve esnafın yedlerindeki 
I sigara kâğıtlarının miktarı hakkında Maliye 

Vekâletine beyanname vermek için tâyin edi-
I len müddet 15 gün olarak yazılmış, bendenizce 

bu müddet azdır. Meselâ bundan evvel ziynet 
i eşyasının men'i hakkında bir. kanun çıkardık, 
I, bu kanun hatırımda kaldığına göre 18 Mayısta 
i çıktı, 18 Haziranda hitanı buldu. Kanunların 
!' ekserisi Öeridei Resmiyenin gayrı gazetelerle 
i neşredilmiyor. Ceridei resmiye ise mahdut ve 

resmî ellerde kalıyor. Halkın bu kanunun inti-
I sarından malûmatı olmuyor. Bendeniz ziynet 

eşyası hakkındaki Kanunun müddetinin bittiği 
| gün ondan malûmatı olmıyau tüccar gördüm. 
| Onun için maddenin balâsına işbu kanunun ta-
| rihi ilânından, diyor. Bendeniz bunun işbu ka-
I ımn her tarafa kelimesinin ilâvesini ve müdde-
İ tin de bir aya iblâğını teklif ediyorum. 
j IIEİS — Efendim, başka söz istiyen yok, ta-
I dil teklifleri var. 

BEHÇET B. (Kâugırı) — Eıkrai cezaiye lü-
I zumundan pek fazla olmuştur. Kavanini esasi-
ş yemize müracaat edildiği zaman müsaderenin 
j memnu olduğu görülür. İttihaz ettiğiniz şu ka-
j nuna bakılacak olursa Kanunu 'Esasi dairesinden 
j nükûl etmiş olduğumuz görülür. Diyoruz ki, 
ı on bes gün zarfında su alât ve edevatı - ki, ken-

dilerinin mal ve mülküdür - ashabı hükümete 
i teslim etmezse müsadere olunur ve satılır ve 

bedelleri mal sandığına irat kaydolunur, Acaba 
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bir kimsenin mülkünü keyfe mayeşa zapdetmek 
hakkını hükümet nereden almıştır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B, (Trabzon) — 
Bu kanuna mahsus değildir.' 

BEHÇET B. (Devamla) — Kanunu Esasi
mize müracaat ettiğimiz zaman bu paranın hiç-
lyr vakit Hazinei Devlete girmek imkânı yok
tur. İkinci bir fıkra olmak üzere bu emre itaat 
etmiyen kimse bin lira kadar mücazatı nakdi 
ye veriyor. Belânın iki katı .... Katmerli müca-
zat .... O kavanin nasıl tatbik edilebilir. Bura
daki cürüm emre ademiitaatten ibarettir. Yok
sa meselenin künhü, heyeti içtimaiyenin menfa
atini muhafaza veyahut mazarratını refi husu
sunda ittihaz olunmuş bir emir değil. Ancak, 
deminden beri beyan buyurulduğu veçhile büt
çede görülen açığın kapatılmasından neşet et
tirilmiş bir mevzudur. Binaenaleyh, pek şedid-
olan şu fıkranın : (Hükümet vasıtasiyle ceb
ren satılacak alât ve edevatın bedelleri ne tu
tarsa kendilerine verilecektir.) diye tadili lâ
zım gelir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Zannediyorum ki, memnu olan veyahut bir ka
nun ile muayyen bir zamandan itibaren eşhas 
elinde bulunması, eşhas tasarrufunda bulunması 
menedilen bir eşya hakkında birçok kavanin ile 
bu hükümler vaz'edilmiştir. Bu yeni bir mevzu 
değildir. 

Müskirat Kanunu hakkında ne yaptık rica 
ederim efendiler? (Müzakere kâfi sesleri), (Oü-
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rültüler). Eğer ahkâmı cezaiye şedit ise tezyit 
veya tenkis edilir. Kanuna ahkâmı cezaiye koy
madıkça kuvvei teyidiycsi kalmaz, kuvvei tedi-
biye lâzımdır. 

ALİ SÜKURİ Ef. (Karahisarı #arki) — 
Efendim, kuvvei teyidiyenin vücuduna elbette 
lüzum vardır. Bu şüphe götürmez, yalnız bir 
nispet yoktur. Haddi asgari yüz lira denmiş, 
şimdi beg, laıtu, on kutu sigara kâğıdı saklıya i; 
bir esnaftan, bir tacirden yüz lira ceza nasıl alı
nabilir? 

(Saklamasın sadaları). Zaten kanunu cezada 
da böyle bir madde olacak mebdee hacet yoktur 
Cezanın haddi asgarisini tâyine lüzum yoktur. 

Haddi âzamiyi tâyin etmelidir. Meselâ bin 
lira kadar demelidir, üç lira da verebilir. Mah
kemenin tatbikine göredir. Kanuna da muhalif 
olmaz. Binaenaleyh yüz lira teklifinin tayyını 
talebediyorıım. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yoktur 
(Müzakere kâfi sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Süruri Efendinin teklifini kamil ediyorum. Had
di âzami ceza tâyin edilsin. 

REİS — Müsaade buyurursanız ekseriyet d-.? 
kalmadı. 

Yarm cepheden gelen arkadaşlarla hasbihal 
edeceğiz. 

Celseyi yarın içtima etmek üzere tatil edi
yorum. 

Kapanma saati : 8,15 sonra 
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