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B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saçıti : 11,15 

BEİS — Birinci Reisvekiii Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Said (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekiii (Musa Kâzım Efendi Hazret

lerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 

hulâsası kıraat/ve aynen kabul olundu. İstiklâl 
mahkemelerinin hukuku şahsiyeye! mütaallik 
hükümleri hakkında Adliye Vekâletinden mev
rut tezkere Adliye Encümenine havale olundu. 
Muhakemat Heyeti azalarından bir kısmının 
Ankara'da mevcudolmamasından Heyetin içti
ma edemediğine dair tezkereyle mezkûr heyet -

\ 
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ten istifa ettiğine dair Kângırı Mebusu Behçet j 
Beyin takriri okunarak içtimai âtide intihap 
yapılması tensibedildi. Çorum Mebusu Haşim 
Beyin, şimendifer müstahdemini maaşatma dair 
takriri Nafıa Vekâletine havale edildi. Naci 
B. (Elâziz), Abdurrahman E l (Gazianteb), 
Akif B. (Batum), Hacı Garib Ağa (Ma
latya), Nureddin Ef. (Batum), "Rüstem B. 
(Oltu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Ru
şen B. (Gümüşane) Rüşdü B. (Maraş), Şev
ket B. (Bayezid), Cevdet B. (Kırşehir), izzet 
B. (Tokad) m mezuniyetlerine dair Divanı Ri
yaset kararı kabul olundu. Amasya Mebusu Ali 
Rıza Efendinin, evkafa mütaallik teklifi Lâyiha I 
Encümenine, taşralarda Adliye 'Encümeni Ri
yasetinin kadılara tevcihine dair teklifi Adliye I 
Encümenine, Himayeietfal menfaati için bâzı , 
rüsum ahzine dair teklif, Kavanin ve Muvazenei I 
Maliye encümenlerine, Taraklı nahiyesinin ka
zaya ifrağı hakkındaki teklif Dahiliye Vekâ
letine havale edildi. Kağnı yerine araba is- I 
timaline, tütün paketlerine birer kuruş zam- I 
mma, Umum Jandarma Kumandanlığmin Mec- I 
listen müntehap bir âza tarafından idaresine, I 
Zonguldak memurini maaşatı hakkındaki Kanu- I 
nun lağvına dair tekâlifi kanuniye Lâyiha En
cümeni mazbataları mucibince reddedildi. Me
murin Muhakematı Kanununun tadili hakkın
daki tekliflerin reddine dair Adliye ve Dahi
liye encümenleri mazbatalariyle Meclis ak- I 
lamında müstahdemken silâh altına alman me- I 
murinin maaşatma dair Muvazene! Maliye En- I 
cümeni mazbatası ruznameye alındı. Kars ve I 
Ardahan, Hopa tarikinin turku umumiye me- I 
yanma ithali hakkındaki teklifi kanuni muza- I 
kere edilerek maddeleri aynen ve heyeti umu-
miyesi ekseriyetle kabul olundu. Bayezid li- I 
vasına hariçten ithal edilecek za'hire resmine I 
dair teklifi kanuni dahi ruznameye alınarak I 
bâdelmüzakere birinci maddesi tadilen, ikinci I 
ve üçüncü maddeleri aynen ve heyeti umu-
miyesi tâyini esamiyle reye konularak 1 ret ye I 
2 müstenkife karşı 174 reyle kabul edildi. Ve I 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Yozgad Mebusu Süleyman Sır
rı Beyin, Salı günleri zaptı sabık hulâsasının 
kıraatini mütaakıp doğrudan doğruya Nevahi | 

= .1338' 0 : 1 
j Kanununun müzakeresine geçilmesine dair 

takriri kıraat ve müzakere edilerek Heyeti Ve-
kilece talep ve Heyeti Umumiyeee kabul edi
lecek mesaili mühimme ve müstacelenin müza-

' keresi müstesna olmak üzere mezkûr teklif ka
bul olunarak celsei hafiyeye geçildi. 

Üçüncü celse hafidir. 
Reis Kâtip 

* Birinci Reisvekili Kayseri 
Hasan Fehmi Atıf 

Kâtip 
I Muş 

Mahmud Said 

I Not : (25 ve 26 ncı içtimalar da hafidir.) 
REÎS — Zaptı sabı'k hulâsası 'hakkında Söz 

istiyen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

I 1. — Kayseri'de hasta bulunan Kütahya Me-
r busu Haydar Beye mezuniyet itası hakkında ka-
I rar. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Arka
daşlar, mezunen Kayseri'de bulunan Divanı Ri
yaset (kâtiplerinden Kütahya Mebusu Haydar 

I Bey biraderimize'- Allah cümleye afiyet ihsan 
I buyursun - nüzul isabet etmiş; kendisini ziya-
I ret ettiğim zaman dimağı pek yerinde değildi. 
I Hattâ teşhis edemiyordu. Akşam üzeri biraz iyi-
I leşmişti. Bendenize haber göndermişti. Mezuni-
I yeti hitam bulmasına mebni temdidini rica et-
I tiler. Bendeniz de Heyeti Aliyenizden istirham 
I ediyorum; teklifim kabul buyurulursa tam tah-
I sisatla mezuniyetini temdidedelim. (Kabul sa-^ 
I daları) > 

REÎS — Efendim, Kütahya Mebusu Haydar 
, Beyin müddeti mezuniyeti hitam bulmak üzere-

I dir. Tensip buyurursanız kesbi afiyet edinceye 
I kadar mezun addedelim. (Tam tahsisatla sada-
I lan) Kütahya Mebusu Haydar (Beyin iadeyi 
1 afiyet edinceye kadar mezuniyetini kabul eden-
I 1er lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Bilitti-
I fak kabul edilmiştir. Tam tahsisat itasını kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) 
Tam tahsisat itası da bilittifak kabul edilmiştir. 

2. — Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşanın irti-
| haline dair tebligat 

— 148 — 
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REÎS — Rüfekayı mu'hterememizden Bolu 

M'eibusu Yusuf îzzet Paşa Hazretleri vefat etti
ler. (Allah rahmet eylesin sadaları) Merhum 
cümlenizin malûmu olduğu üzere Teşkilâtı Mil-
liyenin iptidasında ıhidematı fevkalâdede 'bu
lunmuştur. Ve o günden bugüne kadar Meclis
teki mesaisiyle, 'bilhassa Sakarya muharebelerin
de hidematı mebruresiyle memleketine ve vata
nına en mübeccel vazifeyi ifa etmiş ve en güzi-^ 
de hizmetleri görülmüştür. Tensip "buyurursanız 
Meclis namma ailesine beyanı taziyet eyleriz. 
Zaten usulümüz veçhile, cenazesini teçhiz ve tek
fin masarifini Meclis veznesinden tediye ederiz. 
Bu kaidedir. Tahsisat meselesi için muayyen 
usulümüz vardır. Divanı Riyaset onu temin 
eder. Teçhiz ve tekfin masrafı mutlaktır. Ve bu 
da bittabi icra edilmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim He
yeti Aliyenizi uzun uzadıya tasdi etmek iste
mem. Hayat muvakkattir. Mevt mukadderdir. 
Hepimiz bu şeyden geçeceğiz. Sevgili bir arka
daşımı»; aramızdan çekilmiş, gitmişlerdir. Bu 
umuru tabiîyedendir. Hepimiz öleceğiz. Fakat 
cümlemizin ve tekmil milletin arkasında sürük
lendiğimiz gayei muazzama üzerinde Cenabıhak-
kın tevfikini refik etmesini ve makasidi mülk ve 
millete ve, gayemize isal • etmesini, yani istiklâli 
tammeye nail etmesini temenni eylerim. Asran 
ba'de asrın, neslen ba'de neslin, karnen ba'de 
karnin hepimiz bir gaye üzerinde bir fikir, bir 
vahdet üzerinde, elele, kalb kalbe vererek doğ
rudan doğruya açık açık, Allah'ın ve Peygam
ber in dediği yol üzerinde ve bigaraz ve ivaz 
neslin iyiliği, mülkün iyiliği noktai nazarından 
çalışacak olursak Cenabıhak milletimize ve bize, 
mülkümüze ve Hükümetimize, hepimize muin 
olur. Hepimizin gayesi budur. Başka suretle 
olan ihtilâf ve suveri eşkâl birer suretten iba
rettir. Bu suretle bu gaye üzerindeki mesai he
pimizi şüphesiz ki, birleştirmiştir ve birleştire
cektir. Aramızdan, bu gayenin cidden hadim ve 
fedakârlarından ve bu milletin elinde büyüttü
ğü ve yetiştirdiği ve bütün hayatını yine pu 
millete vakfeden sevgili bir arkadaşımızın zıyaı 
mülâbesesiyle biV iki kelimei teessür arz etmek 
isterim! Sizi tasdi etmek istemem. Merhumu 
hepiniz bilirsiniz. Sizin nasıl sevdiğiniz bir ar-
kadaşımzsa, bendenizin de çok sevgili arkada
şımdı. On, on beş senelik hayati'askeriyemizde 
muhtelif yerlerde az - çok iştirakimiz vardır. 

1338 C : ir 
Merhumun fazail ve mahasini için uzunuzadıya 
söz söylemiyeceğim. Refet Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları gibi mevt önünde artık paşalık fi
lân kalmamıştır. Yani Allah'ın huzurunda Yu
suf îzzet'tir ve milletin önünde bir çocuktur, 
yetim doğmuştur. Allah'tan gayrı kimsesi yok
tur. Uzunuzadıya hayatını bilmiyorum. Darüş-
şefakada okumuşlar, orduya girmişlerdir. Erkânı 
Harbiye Mektebine doğrudan doğruya imtihan 
vererek girmiştir. Sınıflarda akran ve emsali ara
sında sevilmiştir. Daima mütemayiz* hizmetlerde 
bulunmuştur. Balkan Harbinde Süvari Fırkası
nın başında erkânı harb olarak ve Çatalca Muha
rebesinde ikinci Kolorduda her suretle müstesna 
olarak, herkesten ziyade fedakârlık ve gayret gös
termiştir. Süslü kelimelere dilimi uzatamıyorum. 

Balkan Harbinde istihzaratı harbiye hususun
da dairelerde en ziyade hususi ve mühim işlerde 
çalışan bir arkadaşımızdı. Balkan Harbini mü-1 

taakıp Merhum, süvari fırkalarının başına, yani 
Şark Cephesine Dördüncü Orduyu Hümayuna 
gitmişti, ki, bu ordu bilâhara üçüncü olmuştur. 
Harbde süvari fırkaları kumandanlığını deruhde 
etmiştir ve Osmanlı süvarilerinin yüzünü ağart-
mıştır ve memleketin şerefini fedakârane surette 
müdafaa etmiştir. Orada bulunan arkadaşlarımız 
kaymakam ve Miralay Yusuf îzzet Beyin ve niha
yet mirliva olan Yusuf îzzet Paşanın bu vatanın 
nasıl hâlis ve temiz bir evlâdı olduğunu pek gü
zel Bilirler. Bendeniz tarihi askeri noktai nazarın
dan bir şey diyemem. Yalnız kendisinin atıldığı 
gayeler ve o gayelerde gösterdiği şahsiyetler nok- 4 

tai nazarından bâzı şeyler arz etmek istiyorum. 
Ordunun geri cepheler alması icabettiğinde 

birinci mıntaka" kumandanlığında bulunmuş ve 
o zaman tesadüf kendileriyle yanyana teşriki me
saiye bendenizi müşerref etmiş ve .o bahtiyarlığı 
vermişti. Bilâhara orduların ileri harekâtında 
Çanakkale Grup Kumandanlığında, doğrudan 
doğruya Şimalî - Kafkasya'da bâzı t vazaifi mü
himine ile her yerde Osmanlılığın ve m/ilk ve mil
letin terakkisi ve ilâyı şerefi için çalışmış arkada
şımızdır. Bu gayei millîyenin bidayetinde on 
dördüncü Kolordunun başında bulunmuşlardır. 
Bilâhara Bandırma cihetine geçtiler, Kolordu 
merkeziyle beraber buradan bilhassa îzmir üze
rine ayak basan düşmanlara karşı Akhisar ve ci
varında düşmanın harekâtını tahdit ve tevkif et
meye ve Hükümeti merkeziyenin hiçbir emir ve 
müsaadesi ve mezuniyeti olmadığı halde doğru-
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dan doğruya kendisi arkadaşlariyle beraber düş
manı ileri geçirmemek için vatanın ve milletin pâ-
mal edildiğinden bahsile düveli itilâf iye mümes
sillerine ültimatom veren ve orada ordusiyle, to-
piyle, tüfeğiyle düşmanı tevkif eden Yusuf İzzet 
Paşa Hazretleridir. Bilâhara birçok inkılâplar 
geçirerek içimize gelmişlerdir. Geçirdikleri hayat 
hususunda Heyeti Aliyenizi işhadederim. Cenabı-
hak kabirlerini pürnur eylesin. Kendileri yattık
ça mülk ve milletimizi ve cümlemizi gayei millî-
yenin husulünde muvaffak eylesin. Bir arkada
şımız aramızdan çekilmiştir. Hepimiz birer birer 
çekileceğiz, efendiler hepimiz öleceğiz, ölüm hak-
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tır. Peygamberler de ölmüştür. Kalan yoktur. 
Müslümanlık için, hak için yürüyelim. Birbirimi
zi sevelim, öyle bir gayeye gidiyoruz ki, uzak
tır. O gayeye giderken aramızda hiç fark yoktur. 
Allah için, mülk için çalışalım, ölenlere dua ede
lim. Orduyu islânıa muvaffakiyet temenni ede
lim. Allah cümlemizi tevfikatı samadaniyesine 
mazhar buyurusun. (Amin sadaları) 

(Merhumun ruhuna kaimen fatihalar ithaf 
olunmuştur.) 

REÎS — Beş dakika müzakereyi tatil ediyo
rum. >• 

Hitamı celse saat : 11,30 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 11,35 

REİS — Birinci Eeisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Çivril'den Mustafaoğlu Halil'm idam 
cezasının affına dair kanun lâyihası 

2. — Akşehir'den Alioğlu Veli'nin idam ceza
sının affına dair kanun lâyihası 

3. — Bozkır'dan Mustafaoğlu Ali'nin idam 
cezasının affına dair kanun lâyihası 

REÎS — Celse küşadedildi. idama mahkûm 
Mustafaoğlu Halil ve Alioğlu Veli ve Mustafa
oğlu Ali'nin aflar] hakkında Heyeti Vekil eden 
mevrut üç kıta lâyihai kanuniye var. Adliye En
cümenine havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendinin 
hacı Bektaş nahiyesinin kaza haline ifrağına 
dair kanun teklifi (2/513) 

REİS — Hacı Bektaş nahiyesinin kaza hali
ne ifrağı hakkında Denizli Mebusu Mazlum 
Baba Efendinin teklifini Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, cürmü 
âdi mahkûmlarının cezalarının cezayi nakdîye 
tahvillerine dair kanun teklifi (2/514) 

REİS — Cürmü âdi mahkûmları cezalarının 
cezayı nakdîye tahvili hakkında Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin teklifini Lâyiha Encümenine ha
vale «diyoruz. 

3. — Maras Mebusu Tahsin ve Hasib bey
lerin vatanın emri müdafaasını temin sırasında 
tahaddüs eden, nukud ve emvale müiaallik dea-
vinin devamı istimaiyle zararın Hazinece tazmi
nine ve saireye dair kanvn teklifi (2/512) 

REİS — Vatanın müdafaasını temin zımnın
da evvelce alınmış olan nukud ve emvale mütaal-
lik deaviye dair Maraş Mebusu Tahsin Byle rü-
fekasının teklifi var. Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — TEZKERELER 
lm — 28 §ubat İ338 tarihli avans Kanununun 

tefsir edilmesine dair Ura Veklileri Heyeti Ri-
yaseti tezkeresi 
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REÎS — 28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanu

nunun lüzumu tefsirine dair icra Vekilleri 
Heyeti Siyaseti tezkeresi var. Tensip buyurursa
nız Kavanini Maliye Encümenine havale edelim 
de mütalâası alındıktan sonra müzakere edriz. j 

• i 

2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun j 
140 ncı maddesinin tefsir edilmesİ7ie dair îcra i 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ı 

REÎS — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu- ı 
nun 140 ncı maddei rnuaddelesinin lüzumu tef-
şirine dair Heyeti Vekile Riyasetinin tezkeresi- ! 
ni Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. i 

3. —• Paris Mümessili Ferid Beyden, Müsyö \ 
Piyerloti'ye vâki olan ziyareti hâki alınan tafıri- j 
tat suretinin gönderildiğine dair Hariciye Vekâ- I 
leti tezkeresi 

RE IS — Mösyö (Piyer Loti) hakkında Paris j 
Mümessilinin tahrirat suretinin gönderildiğine I 
dair Hariciye Vekâleti tezkeresi vardır. Oku- J 
nacaktır. i 

I 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine ! 
7 Mart 1338 tarihli ve 1112/9 No. lı tezkerei i 

âciziye zeyildir. 
Paris Mümessili Ferid Beyden Müsyö Piyer

loti'ye vâki olan ziyaretini hâki alman tahrira
tın sureti lef fen takdim kılındı efendim. 

I I Nisan 1338 
* Hariciye Vekili 

Yusuf Kemal 

Hariciye Vekâleti Celilesine 
Mâruzu âcizanemdir. 
1.0 Şubat 1338 tarih ve 1.19 No. lı arizai âci

ziye zeyildir. 
Müsyö Piyerloti'den muahharen alınan tel-

grafnamede kısmen iktisabı afiyet ettiği cihetle 
vuruduma muntazır bulunduğu bildirilmesi üze
rine emri devletlerine bilimtisal Roşfor'a azimet 
edilerek Meclisi Âlii millînin tahassusatı şükrii-
güzarisi müşarünileyhe tebliğ olundu. Müsyö 
Piyerloti Büyük Millet Meclisinin deruhde etti
ği vazaifi mühimmei vatanperveri arasında ken
disini düşünmek lûtfunda bulunduğundan do
layı Meclisi Âliye fevkalhad minnettar olduğu- i 
nu, hayatının son demlerini yaşadığı için artık 
maalesef sevgili Türkiye'ye hizmet kabiliyetinde 
olmadığını ve bu mahrumiyet, teessürlerinden en 
büyüğünü teşkil ettiğini ifade ile gerek Büyük 

1338 0 : 2 
Millet Meclisine gerk Reisi Muhteremi Gazi Pa
şa Hazretlerine teşekkür ve ihtiranıatının iblâ- ( 

ğım rica eyledi. Arzı keyfiyet olunur efendim. 
3 Mart 1338 

-; : Paris Mümessili 
/ Ferid 

4. — M;iidafaai Milliye Encümeninin Mâlûli 
ni guzatm terfihleri hakkında kanun teklifi 
(2/510) 

REÎS — Mâlûlini guzatm sureti terfihleri 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeninde a bir 
mazbata gelmiştir. Tensip buyurursanız Muva-
zenei Maliyeye havale edelim de ondan sonra 
müzakere ederiz. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. Mütareke teklifi münasebetiyle muhtelif 
yerlerden mevrut telgraflar 

REİS — Mütareke teklifi münasebetiyle 
mülhakattan gelen telgraflar var. Usulümüz 
veçhile mevritlerini zapta geçiririz, cevap yaza
rız. 

Gene Müdafaai Hukukundan, 
Yalvaç Müdafaai Hukukundan, 
Dersim Müdafaai Hukukundan, 
Kâhta Müdafaai Hukukundan, 
Elmalı Müdafaai Hukukundan, 
Adana Mebusu Eşref Beyden, 
Taşııcu Belediyesinden, 
Köyceğiz Belediyesinden, 
Nazimiye Müdafaai Hukukundan, 
Ermenek Müdafaai Hukukundan 
Uluborlu Müdafaai Hukukundan, 
Kaş Müdafaai Hukukundan, 
Antalya Müdafaai Hukukundan, 
Koçarlı Müdafaai Hukukundan, 
Çal Müdafaai Hukukundan, 
Niğde Belediye Riyasetinden, 
Arapsun Belediye Riyasetinden, 
Akpazar Belediye Riyasetinden, 
Koçhisar Müdafaai Hukuk Riyasetinden, 
Umum Anadolu namına Osmaniye Beledi

ye Riyasetinden, 
Besni Belediye Riyasetinden, 
Eğridir Müftülüğünden, T 
Adapazarı Miting Heyetinden, 
Alâiye Müdafaai Hukuk Heyetinden, 
îsparta Müftülüğünden, 
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Savur Müdafaai Hukuk Heyetinden, 
Finike Belediye Kiyasetinden, 
Beşiri Belediye Riyasetinden.. 

3.—Elâziz Mebusu Feyzi Beyin, Muvazenei 
Maliye Encümeninden istifa ettiğine ddîr takriri 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeninden 
Elâziz Mebusu Hacı Feyzi Bey arkadaşımız is
tifa ettiklerine dair takrir veriyorlar. Hangi 
Şubeden ise aynı şube yerine başka âza intiha-
beder. 

Riyaseti Celileye 
Memurin Muhakematı tetkik encümeninde 

bulunduğum ve şu hale karşı evvelce intihabe-
dildiğim Muvazenei Maliye Encümenine devam 
edemiyeceğim cihetle mezkûr Muvazenei Ma
liye Encümenine mensubolduğum ikinci şube
den diğerinin intihabolunması zimnmda bu isti
fanamemin mezkûr şubeye havale buyurulması 
babında 

12 Nisan 1338 
Elâziz Mebusu 

Hacı Feyzi 

i. — Bitlis Mebusu Resul Beye mezuniyet 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

* 
REÎS — Mezuniyet hakkında Divanı Riya

set kararları vardır. 
Heyeti Umunıiyeye 

Bitlis Mebusu Resul Beyin üç ay müddetle 
mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisis anisi 

Hüseyin Rauf 

RElS — Bitlis Mebusu Resul Beyin üç ay 
müddetle mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, hasta bu
lunmasına mebni kıstelyevmden affedilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Ergani Mebusu Sırrı Bey hakkında 
Riyaset, kararı vardır, okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Ergani Mebusu Sırrı Beyin sureti nıusadda-

kası merbut takriri Divanı Riyasetin 11 . 4 1338 ]» 
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tarihli altıncı içtimaında tezekkür olunmuş ve 
mumaileyhin 28 Mart 1338 tarihli Heyeti Umu
miye içtimaında hastalığına mebni bulunmadığı 
anlaşılmış olduğundan mezkûr içtimada Heye
ti Umumiye karariyle icra edilen kıtelyevmden 
affı münasip görülmüş olmakla Heyeti Umumi
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

# Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

REÎS — Ef endam, kıstelyvm icrası Heyeti 
Celilenizin kararına iktiran ettiği için bu suret
le Heyeti Celileye tebliğine lüzum vardır. Ma
zereti tahakkuk edince zâten Divan icabını ic
ra ederdi. Kıstelyevm icra edilmemesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir efendini. 

6. — TAKRİRLER 

L — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Osman
lı altınıma fazla kıymet konulmasına dair tak
riri 

REÎS — Osmanlı altınına fazla fiyat tak
diri hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
takriri var. Tensip buyurursanız Maliye Vekâ
letine havale edelim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade bu
yurursanız Reis Bey, Osmanlı altınına faz
la bir kıymet vermek elimizdeki kavaimi nakdiye-
yi kendi elimizle düşürmek demektir. Hem de 
böyle piyasa ile oynanılmaz. Binaenaleyh şa
yanı müzakere değildir. 

REÎS — Müsaade buyurursanız bir encüme
ne verelim veyahut Maliye Vekâletine havale 
edelim. 

YAHYA UALÎB B. (Kırşehir) — Rus altı
nına bir kıymet koyduktan sonra buna bir kıy
met vermek ehemmiyetsizdir. 

HÜSEYÎN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair söyliyeceğim. Efendim, 
tasvip mahiyetinde olmamak üzere bunu Maliye 
Vekâletine gönderelim. Maliye Vekili bu bap
ta tetkikat yapsın. 

REÎS — Tensip buyurursanız tasvip mahiye 
tinde olmamak üzere Maliye Vekâletine tebliğ 
edelim. Bunu k#bul edenler ellerini kaldırsın. 
Efendim ekseriyete iktiran etmedi. Muvazenei 
Maliye Encümenine havalesini kabul edenler el-
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lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Ruznameye 
alınmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmedi. Şu halde takrir reddedil
miştir efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim bendeniz... 
(Ayak, patırtıları) (İstemeyiz, sesleri) 

6. — Siird Mebusu Kadri Beyin, Memurin 
Muhakemat Heyetinden istifası 

REİS — Siird Mebusu Kadri Beyin Tetkiki 
Muhakemat Encümeninden istifa ettiğine dair 
bir takriri vardır. Efendim, Muhakemat He
yetinden evvelce de istifa edenler vardı. On
larla beraber müsait bir vakitte yeni intihabı 
icra ederiz. 

8. — SUALLER 

1. — ttalya Hariciye Nazın ile mülakata dair 
Hariciye Vekâletinden sual takriri 

REİS — Antalya Mebusu Mustafa Beyin, 
Hariciye Vekâletinden bir sual takriri vardır. 
Hariciye Vekâletine havale ediyoruz. 

9. — MAZBATALAR 

1. — Hariçten ithal edilecek bâzı mevadda 
istihlâk resmi zammı hakkında kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 

REİS — Efendim, evrakı varide hitam bul
muştur. Ruznamei müzakerata geçiyorum. Müs
taceliyeti Heyeti Celilenin kararma iktiran eden 
malî kanunların müzakeresine geçeceğiz. Ha
riçten ithal olunacak bâzı mevadda tezyiden ilâ
ve olunacak istihlâkât resmi hakkında lâyiha! 
kanuniyenin müzakeresine başlıyacağız. Şeker, 
petrol ve saireye dairdir. 

T. B. M. M. Riyaseti Celiılesine 
Hariçten ithal olunacak bâzı mevadda tec-

diden ve tezyiden vaz'ı tensibolunan istihlâk 
resmi hakkında tanzim olunup İcra Vekilleri 
Heyetinin 26 . VI . 1337 tarihindeki içtimaında' 
kabul edilen lâyihaıi kanuniye sureti musadda-
kasiyle esbabı mucibe lâyihası rapten takdim 
kılınmıştır. İfayı muktazasiyle ^neticesinin işa
rına müsaade bııyurulmasmı rica ederim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

i . 1338 C : 2 
I Hariçten ithal olunacak bâzı mevadda tezyiden 
I ve tecdiden vaz'olunacak İstihlâk Resmi hak-
I kındaki Kanunun eshabı inucübe lâyihası 

I 25 Mart 1335 tarihli Kararname mucibince 
hariçten Memaliki Osmaniyeye ithal olunan şe-

I kerin 'beher kilosundan 'on, petrolden üç, kah-
I veden on, çaydan yirmi beş kuruş İstihlâk Res-
I mi istifa kılınmakta ise de, mevaddı mezkûre 
I hariçten pek ehven fiyatlarla mal edildiği hal-
I de dâhilde birkaç misli fazlasiyle sarf ve istih-
I lâk edilmekte olduğundan resmi mezkûrun da 
I rayici hazıra muvafık bir miktara ircaiyle şim-
I diye kadar İstihlâk Resmi istifa edilmiyen ve 
I 'hariçten gelmekte bulunan pirinç, alelûmum ba-
I harat, margarin yağları, mum, âdi sahun, iboş 
I çuvallardan dahi münasip miktarda resim ahzi 
I' menafıi Hazine noktai nazarından muvafık gö-
I rülmüş ve bu suretle elde edilecek varidatın 
I bütçenin iki milyon liralık bir açığını karşılıya-
I cağı tahmin edilmekte bulunmuş lolmaîkla müs-
I taeelen icrayı müzakeresi için bu barpta tanzim 
I olunan maddei kanuniye merbutan takdim kı-
I lınmıştır. 

I İstihlâk Resini kanım «lâyihası sureti 

I MADDE 1. — Şeker, petrol, çay, kahveden 
I 25 Mart 1335 tarihli Kararname ile istifa edil-
I mekte olan resim miktarı iberveçhi zir tezyidedil-
I mekle beraher pirinç ve bilûmum 'baharat, mar-
I garin yağları, mum, âdi sabun, boş çuvallar da 
I hizalarında gösterilen miktarda İstihlâk Res-
I mine tâbi tutulmuşlardır. 

I Şeker beher kilosundan on beş kuruş, 
I Petrol: !beıher kilosundan altı kuruş, 
I Kahve beher kilosundan yirmi kuruş, 
I ^ay beher kilosundan kırk kuruş, 
I Pirinç beher kilosundan on kuruş, 
I Baharat 'beher kilosundan otuz kuruş, 
I Margarin beher kilosundan otuz kuruş. 
I Mum beher kilosundan on kuruş, 
I Âdi sabun beher kilosundan heş kuruş. 
I Boş çuval 'beher adedinden beş 'kuruş. 

I MADDE 2. — İstihlâk Resmi mevaddı mez-
I kürenin hini ithalinde İthalât Rüsumiyle be-
I raber gümrüklerce istifa olunur. 

I MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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İşbu kanunun icrasına Maliye 

26/Haziran/1337 
îcra Vekilleri Heyeti 

Reisi Müdafaai Milliye 
Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili 
Refik Şevked 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal . 

Maarif V. 
Hamdullah Suphi 

tktisat V. 
Mahmud Celâl. 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye V. Na. 
Refik Şevked 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Hariçten ithal olunacak bâzı mevadda tecdi-

den ve tezyiden vaz'ı tensibedilen istihlâk Resmi 
hakkında tanzim ve Heyeti Umumiyeden encü
menimize muhavvel dört maddelik teklifi karni
ni tetkik ve mütalâa olundu. 

Mezkûr mevaddı kanuniye encümenimizce 
muvafık görülerek aynen kabul edilmiş olmakla 
bermucibi havale Muvazenei Maliyeye tevdi olu
nur. 16 Temmuz 1338 
Kavanini Maliye En. Rs. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Kâtip 
Mardin 

Neeib 
Âza 

Biga 
Mehmed 

Mazbata M. 

Âza 
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Çorum 
tsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Hariçten ithal olunacak bâzı mevadda tecdi-

den ve tezyiden istihlâk Resmi vaz'ı hakkında 
Heyeti Vekilece tanzim ve Kavanini Maliyece de 
kabul edilen lâyihai kanuniye encümenimizce de 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Şeker, çay, petrol, kahvenin en mühim olan 
ihtiyacattan madut olmaması eihetiyle 25 Mart 
1335 tarihli Kararname ile beraber miktarı res
mî istihlâk alınmakta ise de mevaddı mezkûre-
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nin hariçten ehven suretle alınmakta bulunduğu 
halde dâhilde pek fazlasiyle sarf ve istihlâk edil
mekte bulunması nazarı dikkate alınarak Hü
kümetin teklif eylediği veçhile şekerin beher ki
losundan on beş ve petrolün altı ve kahvenin yir
mi ve çayın kırk kuruş alınması muvafık 
görülmüş ve yeniden resim vaz'ı teklif edilen 
mevaddan margarin yağına Heyeti Vekilece her 
ne kadar beher kilosuna otuz kuruş resmî istih
lâk vaz'edilmiş ise de dâhilde imal edilen yağ
larla kabili kıyas olmıyaeak surette muhteviyatı, 
dahilî yağların revacına haizi tesir olmakta bu
lunması bilhassa encümence nazarı dikkate alı
narak mezkûr yağın beher kilosundan tekliften 
yirmi kuruş fazlasiyle tezyiden elli kuruş resmî 
istihlâk istifası tensibedilmiş ve diğer mücedde-
den resim vaz'ı teklif edilen pirinç, baharat, 
mum, âdi sabun ve boş çuvallardan dahi imalât 
ve ıstihsalâtı dâhiliyenin tergip ve tezyidi nok-
tasmca hariçten ithal edilecek mevaddı mezkû-
reden de esamileri hizasında murakkam resmi 
istihlâkin istifası muvafık görülmüş olmakla lâ
yihai kanuniyenin • ona göre tertibiyle Heyeti 
Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

5 Kânunuevvel 1337 

Muvazenei Maliye En. Rs. Mazbata M. 
Saruhan 
Reşad 

Kâtip 
içel 

Mehmed Rifat 
Âza 

Ali Vefa 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Âza 
Siverek 

Sırrı 
Âza 

Ali Cenani 
Konya Mebusu 

Mahsulât ve muamelâtı dahiliyeyi himayeten 
bunların hariçten geleceklerinden resim ahzi-
ne muvafık ve memleketimizde olmayıp hariç
ten tedariki zaruri olanlardan resim ahzine 

muhalifim. 
Musa Kâzım 

İstihlâk Resmi Kanunu 

MADDE 1. — Şeker, petrol, çay, kahveden 
25 Mart 1335 tarihli Kararname ile istifa edil
mekte olan resim miktarı berveçhizir tezyidedil-
me'kle beraber pirinç ve bilûmum baharat, mar
garin yağları, mum, âdi sabun, boş çuvallar 
da hizalarında gösterilen miktarda istihlâk Res-

14» 



1 : 27 15. 4.1338 C : 2 
mine tâbi tutulmuşlardır. 
Şeker 
Petrol 
Kahve 
Çay 
Pirinç 
Baharat 
Margarin 
Mum 
Âdi sabun 
Boş çuval 

MADDE 

behe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2. — 

r kil 

, 

osundan 
» 
» 
» 
» ^ 
» 
» 
» 
» 

adedinden 

On beş kuruş 
Altı » 
Yirmi » 
Kırk » 
On . » 
Otuz » 
Elli » 
On » 
Beş » 
Beş » 

İstihlâk Resmi mevaddı' mez-
kürenin hini ithalinde rüsumiy e beraber güm-
rüklerce istifa olunur. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. *" 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. * 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim lâyihai kanuniye elimizde yoktur. 

REİS — Efendim evvelce tabı ve tevzi edil
miştir. Yenisi de vardır. Almıyan arkadaşları
mız lütfen alsınlar. 

İstihlâk Resmi Kanunu 

MADDE 1. — Şeker, petrol, çay, kahveden 
25 Mart 1335 tarihli kararname ile istifa edil
mekte olan resim miktarı berveçhizir tezyidedil-
mekle beraber pirinç ve bilûmum baharat, mar
garin yağları, mum, âdi sabun, boş çuvallar da 
hizalarında gösterilen miktarda istihlâk Resmine 
tâbi tutulmuşlardır. 

Beher kilosundan 
Kuruş 

Şeker 
Petrol 
Kahve 
Çay 
Pirinç 
Baharat 
Margarin 
Mum 
Âdi sabun 
Bos euvaJ 

15 
6 

20 
40 
10 
30 
50 
10 
5 
5 Beher adedinden 

REİS — Maddenin heyeti umumiyesi 'hak
kında söz istiyen var mı? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
madde ile alınacak rüsumu istihlâkiyenin mik
tarları hakkında söylemiyeceğim. Yalnız iki ka
lemin bu resmi istihlâkten istisnasını rica edece
ğim. Bunun birisi pirinç diğeri de âdi sabun. 
Bir defa âdi sabun, malûmuâliniz fukarayı aha
linin kullandığı sabundur. Sonra sabunun sıh
hat itibariyle ehemmiyeti malûmdur. Bu itibar
la rica edeceğim bu kalem tayyedilsin. Çünkü 
memleketimizde henüz sabun imal edilmiyor. 
Sonra pirinç.. Hariçten gelecek pirinçler için bu 
resim vaz'edilebilir. Fakat dâhilde yetişen birinç-
lerle nasıl tefrik olunacaktı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Gümrüklerden geçerken. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — O başka.. Fa
kat sabun meselesi bence mühimdir. Çünkü sa
bunun sıhhate de taallûku vardır ve bunu fuka
rayı halk da kullanıyor. Fukarayı mutazarrır 
eder. Bunun için bu kalemin istisnasını teklif 
ediyorum. 

NEBİ Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim; 
arz etmek istediğim noktanın ekserisini Ali Şük
rü Bey söylediler. Yalnız bir nokta kalıyor ki, 
hariçten gelmiş de bugün tüccar elinde depo edi
len eşya var. Bunlardan da resim alacak isek 
bunlardan beyanname almak lâzımgelir. Değilse, 
tüccar elindeki malı Gümrük Resmi vermiş gibi 
pahalı sancak. Hazine bundan istifade etmiye-
cek. Bu tüccarın kesesine girecek. Binaenaleyh 
burada sarahat olmak lâzımgelir. Burada depo 
edilenler,varsa onlar beyanname vermelidir. Eğer 
onlar müstesna ise suiistimal ât şimdiden başlıya-
çaktır. Burası tasrih olunmak lâzımgelir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Eten
dim, birtakım eşya vardır ki, bunlara tarhedi-
len vergi azdır. Meselâ pirinç, Maraş'da, İçel'-
de, burada, memleketimizin muhtelif aksamında 
yetişiyor. Böyle olmakla beraber hariçten de 
mühim miktarda geliyor. Kendi dahilî mahsulü
müzü himaye etmek için bunlardan başka resim 
almak lâzımdır. Dersiniz ki, Maraş'dan Trab
zon'a gidemez. Bulgur yesinler, efendim. 

Sonra, efendim, mum; İstanbul camilerine 
dikkat ediniz ecdadımızın yaptığı mumlar hâlâ 
duruyor. Memleketimizde bu sanat şimdi Mah
volmuştur. Bu sanatı yeniden ihya için buna âza-
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mi tarife vaz'etmelidir. Bendeniz bunun için ta
dil takriri veriyorum. Sanayii dâhiliyeyi ihya 
edelim. Dahilî mumlar için balmumlarmı tercih 
•etmek için buna büyük miktarda vergi tarhet-
mek icabeder. Onu da arkadaşlar, söyliyeyim, 
pekmez satılmıyor, yalnız bozuluyor. Tasavvur 
buyurunuz ki, burada yirmi l)e§ kuruşa pekmez 
satılıyor. Taşralarda pekmez alan yoktur. Şeker 
birden bire ucuzladı. Pekmez satılmıyor. Emi
nim ki, her halde şekerin verdiği gıdayı pekmez 
fazlasiyle verir. Onun için şekere de zammetme-
lidir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz bu istih
lâk resmi hakkında yalnız sabun, pirinç mesele-,, 
sine itiraz edeceğim. Malûmuâliniz sabunun sıh
hat üzerinde çok mühim tesiri vardır. Sabun 
zeytin yağından veya iç yağından yapılır. Mem
leketimizde kimse yoktur ki, zeytin yağından sa
bun yapsın. Fazla miktarda hayvan da kalma
mıştır ki, yağından sabun yapılsın. Fukara, zu-
afa onu tedarik etsin, istimal etsin. Nezafet ve 
taharete dikkat etsin, memlekette tifüs, tifo-bil
mem daha sair birçok illetler vardır ki, bunlar 
doğrudan doğruya pislikten içimize giriyor. Bi
naenaleyh sıhhate taallûk eden sabundan sonra 
eczayı tıbbiyeden bilmem neden vergi almak ci
nayettir. 

Pirince gelince: Bu da mide meselesidir. Çün
kü; birçok hasta mideler vardır ki, etibba daima 
bunlara pirinç tavsiye eder, pirinçten maada bir 
şey yedirmez. Memleketimizde pirinç pek az ye
tişiyor. Sabun ve pirince vaz'edeceğimiz vergiyi 
çaya, şekere, kahveye vaz'etmek lâzımdır. 

Sonra bir de petrol meselesi var. Beyefendi
ler memleketimizde yetmiş seksen kuruşa petrol 
aldıktan sonra bunun üzerinden tekrar rüsum 
alırsak artık acaba hangi evde ışık yanacaktır? v 

Hangi bir evde lâmba yanacaktır? Hâli malisi 
müsaidolan adamlar bile bu halden müştekidir. 
Fukara, zuafa petrol alıp da nasıl idare edebilir? 
(Dört yüze de yaktık, sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, . dört 
yüze alıp yaktığımız zaman elimizde epeyce pa
ra vardı. Müsaade buyurursanız şekere, kahveye, 
çaya... Bu gibi şeylere resini 4 vaz'edelim. Petrol, 
sabun ve pirinci istisna edelim. Ve ümidederim 
ki, bunu arkadaşlarım da kabul ederler. 

LÛTFÎ B. (Malatya) —- Efendim, bu mese
lede iki gaye takibediliyor. Birisi: Eüsum vaz'-
iyle beraber bunlar memlekete girdiği zaman 

133$ C : 2 
Hazineye menfaat temin etmek. İkincisi: Ağır 
rüsum ile bunların* ithalini menetmek. Bizim 
maksadımız tezyidi varidat noktai nazarına ma
tuf olduğuna göre bunlara ağır rüsum vaz'ede
rek ithalini menetmek doğru değildir. 

Sonra bunların ekserisi ihtiyacı mübrem ve 
levazımı zaruriye halini almıştır. Meselâ şeker... 
Bundan bugün âzami surette büyük bir istifade 
temin edecek derecede biz buna rüsum vaz'ede
cek olursak bunlar memlekete girmiyecçk, gayet 
pahalı olacaktır. Güya paramız dışarıya çuanı-
yacaktır. Halbuki birtakım kaçakçılık ve sair hu-
susat ile yine ithal edilecektir. Nitekim ziynet 
eşyasına da böyle ağır suretle rüsum vaz'ettik ve 
hırsızlığa meydan açtık, bunlara vaz'edeceğimiz 
rüsum gayet hafif surette olmalıdır. Hırsızlığa 
da meydan vermiyecek surette ve millet de his-
setmiyecek derecede olmalıdır. Böyle ağır vergi
lerle bunların önüne geçemiyeceğiz, suiistimalâ-
ta sebebiyet vereceğiz. Halbuki bizim maksadı
mız menfaati Hazineyi temin etmektir. 

(İdareye taallûk eder efendim, sesleri) «Men-
cerrebelmücerreb hallet bihinnedame» idare te
min edemiyor. Bize açıktan söylüyorlar ki, hu
dudumuz Sinob'tan tâ Batüm sahiline kadar ta
mamen açık. Bunlara asker ikame etmek lâzım-
gelse, sahilleri muhafaza etmek lâzımgelse külli
yetli motorlarla bunları muhafaza etmek lâzım-
dir ki, bunu yapamıyoruz. İdare edemiyjruz, 
efendim. Bunun için, ağır rüsum vaz'edip ka
çakçılığa meydan vermeden ise Hazine bundan 
istifade etsin, hukuku Hazine zayi olmasın. 

İkincisi sabun mıeselesi. Sabun tanzifatı umu-
miyemiz için elzem olan bir maddedir. Bunu bu
gün kendi memleketimizde imal edemiyoruz. 
İmal ettiğimiz noktalar elimizde yoktur. Anado
lu'da böyle sabun imal edecek yer bilmiyorum. 
Rvvelce Halep'ten çıkıyordu. Şimdi sabuna re
sim vaz'etmek muvafık değildir. Çünkü milletin 
sabuna ihtiyacı vardır, bu, ihtiyacatı umumiye 
hükmüne girmiştir. Bunun buradan çıkarılması 
lâzımdır. Sonra yüz kuruşa da olsa halk bunu 
alacak. Bugün madem ki, ihtiyacatı umumiye 
tahtmdadır ve bugün sıhhati umumiye ile sıkı 
sıkıya merbut bir meseledir: Bunun için bunla
rın rüsumunu ağır olarak teklif etmek muvafık 
değil... 

Hariçten gelecek pirince gelince; bu pirinç
ler için ne kadar ağır resim vaz'edilirse edilsin, 
bugün dâhilin her tarafmaa "pirinç yetiştirmek 
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imkânı vardır. Hariçten gelenin men'ini istiyo
ruz. Hattâ bundan istifade »etmek bile isteme
yiz. Çünkü dâhilde yetiştiriliyor. Bundan istifa
de edebiliriz, dâhilde yetiştirebildiğimiz kadar 
yetiştirebiliriz. Fakat şeker ve sabuna ağır rü
sum vaz'ı muvafık değildir ve mümkün ise bu
gün bu rüsumu daha ziyade tenzil edelim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Jstihlâkât Resmine mütaallik lâyiha
da mezkûr olan eşyadan en ziyade itirazata he
def olan, rüfekanm sözlerine göre, sabun, şeker 
ve pirinç meselesidir. Lûtfi Beyefendi - ı«esmin 
mümkün mertebe hafif olmasını ve çünkü ka
çakçılığa meydan verilecğini beyan buyurdular. 
îstihlâkâtı Dahiliye Resminin, evsafı asliyesi, 
bilûmum eşya gerek hariçten ithal edilsin, ge
rek dahili memlekette istihsal edilsin, hepsinin 
resme tâbi tutulması esasıdır. Fakat 25 Mart se
ne 1335 tarihli- kararname ile kabul edilmiş olan 
istihlâkâtı Dahiliye Resmi, memlekette hiç ye-
tişmiyen ve hariçten tedarik olunan eşyaya 
mahsustu, onlar da dört kalem eşya idi : Şeker, 
petrol, kahve, çay. Tetkik buyurulursa bu dört 
kalem eşyadan hiçbirisi de memleket dâhilinde 
yetiştirilemez ve onlardan bir kısmı, memleket 
dâhilinde istihlâke dâhil olması itibariyle, bun
lardan alman istihlâk Resmi Gümrük. Resmine 
ilâve mahiyetindedir. Halbuki hakiki istihlâkâtı 
Dahiliye Resmi, arz ettiğim gibi, tekmil eşya 
üzerine mevzudur. Harbi Umumiden evvel Tir-
yeste'den, Fransa'dan gelen şekerlerin okkasını 
yüz paraya yer idik. Tiryeste'den buraya kadar 
masarifi nakliyesini ve yüzde on bir kuruş Güm
rük Resmini verdikten sonra toptan iki kuruşa 
ve perakende yüz paraya satılırdı. Halbuki o za
manda bize şeker istihsal edip gönderen memle
ketler şekerin kilosunu tam dört kuruşa yerler
di, kendi istihsalâtı olduğu halde... Çünkü o 
memleketlerde şeker kıymetinin iki misli istih
lâkâtı dahiliye resmine tâbi tutulmuştu. Bugün 
şeker ihtiyacatı umumiye meyanıria girmiştir. 
Bunun (Lüks) eşya olduğunu iddia edecek kim
se yoktur. Behemehal memleketimize gireceğine 
ve daima hariçten gelecğine nazaran kararna
mede mevcudolan, kiloda mevcudolan zammı bü
yük bir rüsum zannetmeyin. 

Petrole gelince : Petrol, bugünkü beş misli 
gümrük tarifesi üzerine üç kuruş istihlâkâtı Da
hiliye Resmi veriyor. O da Gümrük Resmine 
zammediliyor. Halbuki tenekesi, yerine göre bu-

. 1338 C : 2 
rai arda beş altı liraya, sahillerde iki buçuk, üç 
liraya satılıyor. Kilosu altı kuruştan aşağı geli
yor, bundan yüzde beş resim almanın bendeniz, 
ağır bir resim olacağını ve fukara halkı muta
zarrır edeceğini zannetmiyorum. Buna da altı 
kuruşu, emniyetle, halkı, tenvir ihtiyacı noktai 
nazarından tazyik etmeksizin, kabili zam gördü
ğüm için İstihlâk Resmini altı kuruşa iblâğ et
tim ; minhaysilmecmu kiloda alacağımız altı ku
ruş otuz para oluyor. Kahvenin kilosuna da beş 
kuruş ilâve ettik. Kahve, çaydan daha ziyade 
istihlâk edilir. Çay İstihlâk Resmi yirmi kuruş
tu. Şimdi (40) a iblâğ ediyoruz; çay miktaren 
daha az istihlâk ediliyor. İstihlâk edilmese de 
bir şey lâzımgelmez. Onu kırk kuruş yaptım. 
İki misli oldu. Dikkat buyurulursa bâzı kalem
lerde Muvazenei Maliye Encümeni Hükümetin 
teklifini tezyidetmiştir. Encümenin lâyihasında 
biraz fikri himaye mevcuttur. İstihlâk Resminin 
bir .kısmını bilhassa pirinç ve sabun gibi eşyadan 
alacğımız için bunu şimdiki şekilde; istihsalâtı 
miljîyemizden olan pirinçleri de himaye etmek 
mahiyetinde telâkki ediyoruz. Bendeniz dâhilde 
yetişen pirinç ve saireden yani istihlâkâtı dâhi
liyeden bir resim almak niyetinde değilim. Mısır 
ve Avrupa pirinci bizim memleketimize geliyor. 
Gümrük Resmi veriyoruz. Masarifi nakliye veri
yoruz. öyle olduğu halde pirinç istihsal edilen 
memlekete gelip ucuz satılıyor. Orada yetişen 
mahsulât satılamryor. Binaenaleyh bu madde
deki hariçten gelecek pirinçlerden istihlâkâtı 
dahiliye resmi almak, nevama kendi istihsalâtı -
mm, pirinç mahsulâtımızı himaye maksadına 
matuftur. 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Öyle ise bir 
kayıt lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devam
la) — Evet kayit lâzımdır. İşte bu maksatla 
bu kanun yapılmıştır. 

Âdi sabuna gelince; Heyeti Vekilede dahi 
bu, müzakere edilirken (Sıhhat meselesiyle alâ
kadardır. Bunda ihtiyatlı hareket edelim) den
di. Hattâ encümende esnayı müzakeresinde 
ekseriyetle kabul edildi * «çıkartalım» diyen 
arkadaşlarımız da oldu. Fakat kiloda beş on 
kuruş istiyoruz. Sabun, dâhilde okkası yüz ku
ruşa kadar satılıyor. Sahillerde ise elli kuru
şa satılmaktadır. Ben bunu ağır bir resim 
görmüyorum. Bahusus şu sırada, gayeyi millî-
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yenin istihsali ile sanayii millîyemiz olan sa- j 
bun fabrikalarımızı meydana getirdikten son- ' 
raya kadar, şekli kati zamanına kadar elzem
dir. itiraf etmeliyiz; ki; istihlâk ettiğimiz sa
bunların hepsi Yunan sabunudur. Midilli sa- | 
bunu, Girit sabunu; hattâ işgal sahasında olan 
sabunların hepsi Yunan sabunudur. Binaenaleyh 
bunun bir resme tâbi tutulmasını bendeniz 
hem resim noktai nazarından, hem fena mal 
girmemesi noktasından muvafık görüyorum. Bu 
itibarla bendeniz beş kuruş zammı. fazla bu
luyorum. Yani okkasını beş kuruş fazlaya 
alacak diye halk ne kadar sabun istihlâk ede
cekse yine ondan noksan istihlâk etmiyeceği 
kanaatindeyim. 

Baharata gelince; bunlar da (artigl kolon-
yal) dedikleri, memaliki hârre mahsulâtı ola
rak gelir. Onun için bunlardan istediğimiz 
resmi alabiliriz. Ve almalıyız. Onun için bun
lara otuz kuruş teklif ettim. Yani resim de
yince maksat, menmuiyeti katiye ihdası de
ğil, giren ve girmesine ihtiyacolan eşyayı res
me tâbi tutmaktır ve tutmak zaruridir. Mar
garinin sıhhata muzır olmadığını etibba söy
lüyor. Bunu da ağır bir resme tâbi tutmak 
ve hattâ hiç olmazsa ithalâtını biraz tahdit 
mahiyetinde olduğundan lüzumludur. Bu, ta
mamen sanayii ecnebiyedir. Buna dair bizim 
memleketimizde hiçbir şey yoktur. 

Boş çuval meselesi; boş çuvalı; biz kendi 
mahsulâtı iptidaiyemizi doldurup koymak için 
yapar kullanırız. Onun için belki tazyik 
yapar korkusu var. Fakat son zamanlarda, 
biraz ucuzladı. Ve memlekete çok giriyordu. 
istihlâki fazla olan aksam üzerine ve umumi 
olan şeylere fazla resim vaz'etmek lâzımdır. 
ki, mümkün mertebe ehemmiyetli bir şey arz 
etsin. Bu ümitle boş bir çuvalı beş kuruş 
resme tâbi tutmayı istememiz, mahsulâtı ip
tidaiye ve arziyemizin rekabetine mâni 'ol
man içindir. Bunu lüzumlu gördüğüm için 
bu kadar teklif ettim. Binaenaleyh bendeniz 
heyeti umumiyesi itibariyle bunun mutedil bir 
lâyiha olduğu kanaatindeyim. 

HAKKI B. (Van) — Konserveler ve ba
lıklar niçin buna dâhil değildir, efendim? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devam
la) — Hakkınız var efendim. Daha birçok eş
ya da bunun içine ithal edilebilir. Konserve 
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ve balıkları da arzu buyurulursa buraya koya
lım. Hattâ benim aklıma bir aralık tuha
fiye eşyası geldi. Kravat ve saire gibi. Fakat 
buna dair diğer bir lâyihamız var. Gümrük 
Resmî lâyihası. Onları orada ehemmiyetli su-

I rette nazarı dikkate almak için buraya ithal et-
miyelim. 

,. HAKKI B. (Van) — Yani mutlaka bunun 
içih bir kanun buraya gelecek. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Gümrük tarifesinde onları zorlamak lâzım. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) —Vakıa çay hakkın
daki resmi munzamını çok görmediniz. Halbuki 
Vilâyatı Şarkıyemizin çok yerlerinde çay âdeta 
havayici zaruriye sırasına geçmiştir. Erzurum 
ahalisi günde üç defa çay içerler. Dört yüz ku
ruşa aldığına nazaran ne kadar masraflı ola
cağını zatıâliniz düşünün. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Dört yüz kuruşu veren, yirmi kuruşu da verir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Binaenaleyh ça
yın tayymı teklif ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Efendi Hazretleri, cayın fazla resme kabiliyeti 
tahammüliyesi vardır ki, insan az bir miktar ile 
uzun zaman i'htiyaeatım temin edebilir.'Bir adam 
ne kadar çay içmiş olsa senede bir kilo çay içe
mez. Efendiler hesabediniz, bir sene içeceğiniz 
cayın miktarını eğer bir kilo ıçay ile temin ede-
mezseniz ben hiçbir şey bilmem. Çay az istihlâk 
edilir. Kıymeti ziyadedir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Kahveciler bun
dan istifade ederek bir bardak çayı on kuruşa 
çıkarırlar. 

-MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Bendeniz çok olduğuna kaani değilim. 

TAHÎR Ef. (Kanığın) — Kaşar peynirlerine 
zam yok mu? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Onları 'biz Gümrük Resmine bıraktık. Arzu »bu
yurursanız istihlâki dahiliyeye alalım. Binaen
aleyh bendeniz onu Gümrük Resminde mükellef 
etmek, ağırlaştırmak için evvelemirde istihlâki 

I dahiliyede biraz tecrübe yapalım, muvaffakiyet 
hâsıl oldukça bunları bir madd^i kanuniye ile 
yaparız. 

Ziynet eşyasına gelince; onların bir kısmı 
memnu sınıfa dâhildir. Bir kısmı da 28 tarihli 

! Kanun mucibince tecviz edildiği takdirde on 
i beş misline tâbi tutulmuştur. Sonra Nebil Efen-
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dinin bir noTstâi nazarı var ki, pek vâridihatır-
dır. Biz fbir resmi muayyene tâbi olan .eşyanın 
resmini veyahut fii resmîsini tezyidettiğimiz za
man, evvelki miktarı hakkında eshabmdan be
yanname istiyerek farkı resmi onlardan ararız. 
Nitekim tuz resminin fiyatı mîrîsi tezyidedildi-
ğinde öyle yaptık. Fakat bu eşya için kanuna 
böyle bir madde koymadığımın sebebi, isti^lâ-
kâtı dahiliye resmine tezyiden veyahut tecdiden, 
tâbi tuttuğumuz eşyanın memleket dâhilinde 
tevziatı gayet ziyade olduğundan, beyanname
lerle onu temin etmenin müşkülâtla olacağına 
kanaatimden ileri gelmişti. Bu müşkülâttan 
korkmasam tuz gibi yapmak daha. ziyade adale
te muvafıktır. Çünkü ıbu resmin tezayüdü doğ
rudan doğruya evvelki resme girmiş olan malın 
tezyidine sebebolaeaktır. Bu zaruridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fakat 
birdenbire .ticaret ihtikâr sahasına girecektir. 
Müteferrik dükkânların, tüccarların bu gibi eş
yadan ne miktara malik olduklarını beyanname 
ile bildirmelerine lüzum vardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bendenizce adalet noktai nazarından gayetle 
hakkınız vardır. Fakat tatbikattaki müşkilâtı 
düşünerek bu hususta tehaşi ettim, unuttum de
ğil. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu suretle 
fahiş paraların kazanılmasına mâni olmak, bu
nun önüne geçebilmek için Hükümet bir çare 
düşünmelidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Tensip buyurursanız bir şey yaparız.. Kanunun 
tarihi neşrinden itibaren mağazalarda bulunan 
bu nevi eşya ha'kkmda beyannameler isteriz. 
(Bir beyanname ile miktarını bildirmeleri ve 
farkı resmi tediyeye mecbur tutulmaları lâzım-
gelir) diye kanuna bir madde ilâve ederiz. Ya
pabildiğimiz kadar yaparız. Yalnız bu gibi hu-
susatta kaçakçılık başgösterdiği için biraz da 
tereddüdettim. Heyeti Gelileniz arzu ederse ya
parız. Ve adalete muvafık olan budur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Eğer mev
cut malları lâyıkiyle ve tamamen tesbit etmeye 
kaadir iseniz yapınız. Kaadir değilseniz yapma
yınız, Çünkü daha ziyade ihtikâr çoğalır, mev
cut mallar ortadan kaybolur. Tamamı tamamına 
muvaffak olabilecekseniz yapınız, olamıyacak 
iseniz yapmayınız. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 

Yapacağıma tamamen kaani olsaydım <bu mad-, 
deyi unutmuş değildim. Müşkilâtından Ikorkara'k 

, koymadım. Zaten her hangi bir gümrük resmi
ni tezyidettiğiniz zaman ondan evvelki farkı 
resmi aramak için bir madde koıynamıştır.; 

ALÎ SÜRURÎ E l ((Karahisarı Şarki) — 5 
Mart 1335 tarihli Kararname mucibince Resme 
tâbi olan dört şeydir. Bunların tezyidedildiğini 
bu maddei kanuniye ile zikrediyorsunuz. Yani o 
kararname ile alınan resim de bu resim içinde 
dâhil midir? Yoksa o da ayrıca alınacak mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon; 
;— Hayır her ikisinin yekûnu buna baliğ oluyor. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) - -
Öyle ise «5 Mart 1335 tarihli Kararname il? 
istifa edilmekte olan resim berveçhiâti miktara 
iblâğ edilmiştir», demek lâzımdır. Sonra bir 
madde ile de 25 Mart 1335 tarihli Kararnamenin 
mülga olduğunu zikretmek lâzımdır. Yoksa şu 
lâyihadan anlaşılan bu kararname ile ayrı bir 
resim ahnacak. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
ibarede bu mâna vardır. Halbuki teklifimzide 
bu mâna yoktur. Bunu ibareden çıkarırsanız -
onu düzeltelim. Ve 5 Mart 1335 tarihli 'Karar
namenin ilgasını da kanuna koyalım, efendim. 

VEHBÎ B. (Niğde) — Petroller için beyan 
nameye ihtiyaç yoktur. Bunlar depolarda mev
cuttur. Doğrudan doğruya depolara vaz'edilir 
ve resim alınır. Yoksa petrolden beyanname ala
cak olursak suiistimale kapı açmış oluruz. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim o maddeyi koyduğumuz zaman mevcut 
maldan yüzde kırk, yüzde ellisini tâbi tutabi
liriz ve bu şekilde farkı eşya resmini alırız. Mü
teferrik olanları bulamayız. Yoksa bir şey alın
maz, hepsi kaçar. Siz bilirsiniz bu da bir kaide
dir. Fakat tatbikatta birçok müşkülâta,: yolsuz
luklara sebebiyet verir korkusu bende mevcuttur. 

SALÂHADD.ÎN B. (Mersin) — Vekil Beye
fendi, bendeniz maddei kanuniyenin .şeklinden 
bunu tamamiyle 25 Mart 1335 tarihli Kararna
meye munzam bir resim olduğunu zannediyorum. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hayır... 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) — O halde met

ni kanun yanlıştır. Bendeniz aksi mânayı da 
alabiliyorum. «Kararname ile istifa edilmekte 
olan resim miktarı berveçhizir tezyid edilmiştir.» 

15* — 
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Yerine (Berveçhizir miktara iblâğ olunmuştur) 
demelidir. Berveçlıizir tezyidedilmiştir, derseniz 
mâna başka olur binaenaleyh bendenizin hatırı
ma gelen şey o miktar zammolunur zannediyorum. 
Yani bendeniz bunu eski vergilere za mm olarak -
istifa -edilecek 'diye anlıyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Esbabı mucibe lâ
yihasında bu açık olarak söyleniyor. 

SÜLEYMAN SIRRI. B , (Yozgad) — Esbabı 
mucibe kanun değildir. 

LÛTPl B. (Malatya) — Esbabı mucibe ka
nunun ruhunu teşkil eder. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, şekerin eskiden, 25 Mart 1335 ta
rihli Kararname ile verdiği resim on kuruştur. 
Şimdiki on beş kuruştur. Bunu ona zamime gö
rüyorsanız - ki ben öyle zannetmiyorum - o za
man kilo başına' yirmi beş kuruş olur ve ağır 
olur. Bendenizce lâyihanın maksadı esbabı mu-
eibede sarahaten gösteriliyor. Eski on kuruşu on 
beşe iblâğdır. Yani beş kuruş tezyittir, f 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu kanunla 
alınacak vergiyi ne miktar tahmin ve tasavvur 
ediyorsunuz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Birkaç yüz bin liradır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Halbuki Is^ • 
tihlâk Resmi ik̂ i milyon lira olarak düşünülüyor
du, burada düşünülecek bir nokta vardır. Ben
deniz müzakereyi gayrikâfi görüyorum, çünkü 
biz; bunu iki milyon olarak düşünüyorduk. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, bu nevi eşya için Heyeti Celilenize 
kanaat bahşolmak üzere arz 6deceğim, gümrük 
istatistikleri yoktur. Miktarı üzerindeki tahmi-
natı müsaade buyurursanız şimdi söylemiyece-
ğim. Bilâhara söyliyeceğim. Zaten şimdiye kadar 
istatistiklerin yapılamaması da gümrük muame
lâtımızın hali hazırda biraz istatistik tutmaya 
gayrimüsait şekilde cereyan etmek mecburiyetin
den ileri gelmiştir. Onun için bu farkı resimden 
ne kadar varidat bekliyorsunuz, denildiği vakit 
bendeniz ihtiyati bir rakam söylemek mecburi
yetindeyim. Onun için birkaç yüz bin lira diyo
rum. 

REÎS — Mütaaddit takrirler aldım. Tadil-
nameler de çoktur. (Müzakere kâfi, sesleri) Mü
zakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. Tadilnamelerin hemen 
ekserisi miktarların tezyidine ve birkaç tanesi de S 
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bâzı eşyaların maddeden tayyma dairdir. Yal
nız kanunun metnine ait Ali Süruri Efendinin 
takriri vardır. Onu okutalım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakereden hâsıl olan maksada göre birinci 

maddedeki (îstîfa edilmekte olan resim berveçhi 
zir tezyidedilmekle) ibaresinin (îstîfa edilmekte 
elan berveçhi âti miktara iblâğ edilmekle) şek- / 
ünde tadilini teklif ederim. 

15 Nisan 1338 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendeniz de bu hususa iştirak ederim. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili de bu nok-
tai nazara iştirak ediyorlar. 

BASRÎ B. (Karesi) — (Berveçhi âti mikta
ra) diyeceğimize (Âtideki miktara) dersek daha 
iyi olur. 

REÎS — Bu tâbire tadilname sahibi muva
fakat buyuruyor mu? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — O 
da muvafıktır. 

REÎS — Birinci madde ibaresinin Ali Sü
ruri Efendinin takriri veçhile tadilini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler cetvele aittir, onlarda okun
sun :., 

Riyaseti Celileye 
Çay ve kahveye mevzu resim azdır. Çayın 

yüz kuruşa ve kahvenin elli kuruşa ve dâhil 
memleketteki pirinçlerimizin temini istihlâki 
için Avrupa pirinçlerine mevzu on kuruş resmin 
otuz kuruşa iblâğını teklif eylerim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Margarinden istifa edilecek resmin elli ku

ruşa iblâğım teklif eylerim. 
15 Nisan 1338 

Kars 
Cavid 

Riyaseti Celileye 
istihlâk Rüsumu Kanunnamesinin birinci 

meddesinde şeker, pirinç, mum, margarin gibi 
mevaddm üzerine âzami vergiyi tarh etmek hem 
halkı ızrar etmez, hem de sanayii ziraiyemizi hi-
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maye eder. Binaenaleyh aşağıdaki suretle tadi
lini teklif ederim. 

15 .4 .1338 
Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 

Şeker 
Pirinç 
Margarin 
Mum 

beher kilosundan 
» » 
» » 
» » 

25 kuruş 
20 » 
80 » 
30 » 

Riyaseti Celileye 
Pirince vaz'edilen resim pek dun olduğundan 

yirmi kuruşa iblâğını teklif eylerim. 
15 .4 .1388 

Maraş Mebusu 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Anasırı esasiyesi memleketimizde mevcudol-

duğu halde Avrupa'dan ithali suretiyle sahai 
istihlâkte epeyce tesiri görülen makarna, irmik, 
güllâç gibi mevaddan dahi resim ahzini arz ve 
teklif eylerim. 

15 .4 .1388 
Dersim 

Abdullah Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Hariçten ithal edilmekte olan şeker, kahve 

ve saire meyanında bisküvit ve çikolatalardan da 
birer miktar İstihlâk Rüsumu ahzı muvafık ola
cağından bisküvitin beher kilosundan on beş 
ve. çikolataların beher kilosundan da otuz ku
ruş resim istifasının kabulünü teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Memleketimizdeki sabun 

imalâtını ve pirinç zeriyatmı siyanet için mad
denin aynen reye vaz'mı teklif ederim. 

15 Nisan 1338 
Bur3a 

Operatör Emin 
REİS — Şunlar da tenzilâta mütaallik dört 

takrirdir : 

Riyaseti Celileye 
Rüsumu İstihlâke tâbi olan havayici zaruri

ye meyanında yalnız petrol kaleminin istisnası 
lâzımdır. Çünkü petrol istihlâk edenlerin kısmı 
küllisi köylü ve fukarayı ahalidir. 
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Şu halde Petrol Rüsumundan ekserisini de 

zaten bârıgiranı tekâlif altında ezilmekte olan fu
karayı ahali verecektir. Petrol Rüsumunun bu 
'kanundan tayyını arz ve teklif eylerim. 

Gazianteb Mebusu 
Abdurrahman Lâmi 

Riyaseti Celileye 
Çay birçok vilâyetlerde havayici zaruriye 

halini almıştır. Binaenaleyh çayın rüsumu istih-
lâkden muaf tutulmasını teklif ederim. 

Erzurum 
Nusrat 

Riyaseti Celileye 
Âdi sabunun rüsuma tâbi tutulması muvafık 

değildir. Çünkü memleketimizde çıkarılan sa
bun ihtiyacı temine kâfi değildir. Binaen 
aleyh âdi sabunun istisnasiyle her nevi kokulu 
ve lüks sabunlardan tarife mucibince alınmakta 
bulunan resmin iki misle iblâğını teklif eyleriz. 

15 Nisan 1338 
Üsküdar Yozgad Van 

Hüseyin Hüsnü Süleyman Sırrı Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Sarfiyatın kesreti varidatın tezayüdünü mu-

cibolaeağı ve hüsnü istimal edildiği takdirde 
sarfiyatın çokluğu dolayısiyle mühim varidat 
temin edeceği muhakkak olan şekerin beş ku
ruşa tenzilini teklif eyleriz. 

Konya Mebusu Erzincan 
Ömer Vehbi Mehmed Emin 

CEMlL B. (Kütahya) — Reisi Bey benim de 
bir takririm vardı. Okunmadı. 

Riyaseti Celileye 
İstihlâk Resmine tâbi tutulacak eşya meya-

iıına makarna, şehriye ve emsali dahi ithal olu
narak bunların da beher kilasundan onar kuruş 
İstihlâk Resmi istifasını teklif eylerim. 

15 Mart 1338 
Kütahya 
Cemil 

REİS — Efendim, bâzı kısmın rüsumdan is
tisnası hakkındaki takrirleri reyi âlinize arz 
edeceğim. Muvazenei Maliyenin veyahut Kaya-
nini Maliyenin bu takrirler hakkında noktai na
zarları varsa söylesinler. 

m 
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HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendi- I 

ler! Arkadaşlarımız bu eşyanın bâzısının tenzilini I 
ve bâzısının tezyidini ve daha bir kısım eşyaya I 
teşmilini arzu buyuruyorlar. Esasen demin Ma- I 
liye Vekili Beyefendinin buyurduğu gibi, mak- I 
şadımız Hazineye varidat getirmek değil, ihti- I 
yaçlarımızı artık istihsal çarelerini bulmak esa- I 
sına matuftur. Rica ederim, bu millet1 kimi bek- I 
liyorsa bana lütfen onu söyleyiniz. Bendeniz I 
bunun aleyhindeyim. Bu para alındığı vakit I 
memleketin sanayi ve terakkiyatına sarf edil
seydi, tabiî daha ziyade istifade olunur \ e te§- I 
mili evleviyetle kabul edilirdi. Maksadımız bu I 
milletin zararına Hazineyi doldurmak değildir. I 
Mehma emken halkı bu gibi şeylerden müstağni I 
bırakmak ve bu ihtiyacı daha ziyade dâhilden I 
tedarik etmek ve iktisadiyata doğru bütün va- I 
ridatımızı sarf etmek emeline matuftur. Her I 
halde Heyeti Celile de buna iştirak eder. Üçün- I 
cü ve dördüncü derecedeı haizi ehemmiyet olan 
ihtiyaçlara teşmili evleviyetle kabul edilir. I 
Yalnız tenkis meselesine gelince; evet mübrern I 
bâzı ihtiyacatımız var. Bunun yerine ikame usu- I 
lünü tatbik edelim. Bezir yakmakla iftihar ede- I 
lim, ecnebi metaına iltifat etmiyelim. Efendiler I 
ahlâkımızı bu suretle tasfiye edelim. Bunları I 
her halde sokmamaya bakalım. Nitekim harb- I 
den evvelki sarfiyatla bugünkü sarfiyat arasın- I 
da azîm fark vardır. Her halde bunların bu şe- I 
kilde yapılması zaruridir. Fakat arz ettiğim I 
gibi, Büyük Millet JVteclisi alacağı bu gibi para- I 
lan menfi surette değil memleketin iktisadiya- I 
tında âmil olmak üzere sarf ederse isabet eder. I 

RElS — Efendim, Nusrat Efendi, çayın rü- I 
sumu istihlâkiyeden muaf tutulmasını teklif I 
ediyor. (Red sadaları) Bu takriri kabul eden- I 
ler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmedi. I 

Petrolün Resmi istihlâkten muaf tutulması- I 
m, yani kanundan tayyım teklif ediyorlar. (Red I 
sadaları) Bu takriri kabul edenler lütfen el I 
kaldırsın. Kabul edilmedi. I 

Konya Mebusu Vehbi Efendi ve Erzincan I 
ÖVf ebusu Emin Bey, şekerin de beş kuruşa tenzi- I 
lini teklif ediyorlar. Nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Van Mebusu Hakkı Bey sabunun mevcudu I 
ihtiyaca kâfi olmadığından âdi sabunun Resim- I 
den istisnasını teklif ediyor. I 

Âdi sabunun kanundan tayyım kabul eden* 
lar ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmedi. • 
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Diğer kısım kokulu sabunlardan da iki misli 

resim alınmalı diyor. Bunun için ayrı bir mad
de açmak lâzımdır. 

MALİYE VEKlLt HASAN B. (Trabzon) — 
Kokulu sabun ve emsali zinet eşyasının buraya, 
bu kanuna girmediğini, unutulduğuna atfetmeyi
niz efendim; onlar için ayrı ahkâm koyuyoruz; 
o da gelecektir. Makarna tilân gelecek teklifte 
dâhildir. Onlar unutulmuş değildir. 

RElS — Maliye Vekili Bey, zaten ruzuame-
mizde mevcudolan Gümrük Tarife Kanununda 
bunların nazarı dikkate alındığını söylüyor. Bu
na mütaallik teklifleri-hıfzediyoruz. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin de teklifi ma
karna ve emsali hakkındadır. Bu da Gümrük 
Tarife Kanununa aittir. Ayrıca reye vaz'a hacet 
yoktur. 

Efendim, istanbul Mebusu Ali Rıza Bey, çay 
resminin yüz kuruşa iblâğını teklif ediyor: Ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. (Ret, rat, ka
bul, sadaları) Efendim ekseriyet yok. 

Yine Ali Rıza Bey, kahve resminin elli ku
ruşa iblâğını teklif ediyor: Kabul edenler elle
rini kaldırsınlar. Ekseriyet yok. 

Ali Rıza Bey Pirinç Resminin otuz kuruşa 
iblâğını teklif ediyor. Halbuki, Maraş Mebusu 
Tahsin Bey ve Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Bey bu resmin yirmi kuruşa iblâğını teklif edi
yorlar. Evvelâ yirmi kuruşa iblâğım reyinim arz 
ediyorum. Pirinç resminin (Yirmi) kuruşa iblâ
ğını kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ekseri
yet yoktur. Yirmi kuruş hakkında da ekseriyet 
olmayınca o halde otuz kuruş için olan tpklifi 
reye vaz'a lüzum yoktur. 

Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey; marga
rin resminin seksen kuruşa iblâğını teklif ediyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Margarin 
kabul edildi ve resmi seksene- iblâğ olundu. 

Yine Besim Atalay Bey mumun resminin 
otuz kuruşa iblâğını teklif ediyor. Kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

Çorum Mebusu Dursun Bey, çuvallardan 
alman resmin on kuruşa iblâğını teklif ediyor. 
Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ekseriyet 
yoktur. 

MALİYE VEKlLt HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bunlardan aynı zamanda maksat, va
ridat bulmaktır. Yoksa otuz kuruş yerine otuz 
lira deyip de ithalâtı menetmek değildir. 
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REÎS ~ Çorum Mebusu Dursun Beyin tak- I 

ririnin ikinci fıkrası var : «Çuval imaline sa-
lih kanaviçelerin beher metresinden beş kuruş 
resim alınmasını» teklif ediyor. Kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 

Canik Mebusu Şükrü Bey bisküvit ve çuku-
latalardan da birer miktar istihlâk resmi alın
masını yani bisküvitin beher kilosundan on beş, 
çukulatanm beher kilosundan 30 kuruş resim 
alınmasını teklif ediyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendeniz istirham ediyorum ki, bu gibi eş
ya için Gümrük Tarife Kanununu bekleyiniz. 

RE IS — O halde bu takriri de reye vaz 'et
meye hacet görmüyorum. Tehir ediyorum. 

Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin de ma
karna ve emsali hakkında bir teklifi var. Bunu 
da Gümrük Tarife Kanununa bırakıyoruz. Bir 
takrir daha, var. I 

Riyaseti Celileye 
Listede mevzu şekerden maadasından bir 

misil rüsum ahziyle yalnız şekerden alınan on 
kuruş resmin kâfi görülmesini teklif eyleriz. 

İsparta Kırşehir 
H Hüsnü Sadık 

RElS — Efendim, resmin beş kuruşa tenzili 
hakkındaki teklifi reye vaz'ettim. Lâyihadaki 
teklif on beş kuruş olduğuna nazaran on ku
ruş resmin kifayeti hakkında bir teklif var. 
Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
memiştir. 

istanbul Mebusu Ali Rıza Bey, havyarıarın 
beher kilosundan iki yüz, balık yumurtaların
dan yüz elli, tuzlu balıkların otuz, aldıranım 
Avrupa peynirlerinin kilosundan elli kuruş re
sim alınmasını teklif ediyor. Tensip buyurursa
nız bunu da Gümrük Tarife Kanununa, bıraka
lım. 

Dersim Mebusu Abdulhak Tevfik Beyin de 
teklifi şudur : 

Riyaseti Celileye 
Anasırı esasiyesi memleketimizde mevcudol-

duğıı halde Avrupa'dan ithali suretiyle s&hai 
istihlâkte epeyce tesiri görülen makarna, irmik, 1 
güllâç gibi mevaddan dahi resim ahzmı arz ve 
teklif eylerim efendim. I 

Dersim I 
Abdulhak Tevfik 
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REİS — Efendim bu da Gümrük Tarife Ka

nununa taallûk ediyor. Şimdi reye vazetmiyo
rum. 

Birinci maddeyi cetveldeki tadilâtla reyinize 
arz ediyorum, kabul edilen takrirler veçhile ta-
dilen maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Tadilât veçhile birinci madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — istihlâk Resmi mevaddı mezkû-
renin hini ithalinde ithalât rüsumu ile beraber 
gümrüklerce istifa olunur. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) 
Efendim bu memleket dâhilinde bulunan esyy-

1 dan da bu resmin ahzı lüzumuna dair olabilir ki. 
rüfekayı kiramdan tadil teklifi vâki olur. Bina
enaleyh tatil zamanı gelmiştir. Müsaade buyu
runuz, öğleden sonraya talik edelim. Müzakere 
cereyan etsin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Reis Bey bendenizin bir istirhamım var. Kamı 
ıran bakıyei mevaddmm müzakeresi ve heyeti 
umumiyesinin tâyini esami ile reye konarak 
mevkii meriyete konmak üzere Heyeti Vekileye 
tebliği her halde saat ve gün meselesidir. Halbuki 
bu öyle bir kanundur ki, yarım saatte ehemmi-
yetli akisler yapacaktır. Birinci maddeyi kabul 
buyurduğunuza göre bendeniz şimdi gümrükle
re tebligat yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? 
Bunu anlamak isterim. (Hay, hay .yapabilirsin so
daları) 

O halde teşekkür ederim. | 
REİS — Efendim ikinci madde hakkında söz 

istiyen var mı? (Hayır sesleri) ikinci maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci m a el fi e 
kabul edilmiştir. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey, yarından itibaren şekeri, kahveyi pahalı 
yiyeceğiz. Halbuki Hazineye bir şey girmiyeeek-
tir. Tüccarlarda bakkallarda böyle birçok mal 
vardır. Bakkallardaki şekeri veya mumu saya
mayız. Fakat istoklar vardır. Büyük depolarda, 
bilhassa banka depolarında. Bu husus hakkında 
bir fıkranın ikinci maddenin nihayetine ilâvesi
ni teklif ediyorum. Maliye memurları bunu ha
ber alır - almaz, büyük tüccarların depolarım 
bankaları derhal tetkik ederler. Bakkallardaki 
ufaktefek şeyler sayılamaz, bunlar muaftır. 

MALtYE YEKlLl HASAN B. (Trabzon) — 
Henüz gümrükten çıkamıyanları tesbit edece
ğim . 
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YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Bendeniz tatil

den sonra müzakeresini teklif ediyorum. Bu 
maddedeki mesele müzakereye değer efendim... 

Efendim; Mersin gibi mahallerdeki depolar
da birçok istok mallar vardır. Şimdi bu istok 
mallardan resim alınacak mıdır? Yoksa yalnız 
gümrükten çıkan mallardan mı alınacaktır. Bu 
meselenin müzakereye değeri vardır. Bendeniz 
öğleden sonraki celsemizde bunun müzakeresini 
teklif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mademki Maliye Ve
kili Bey gümrüklere şu andan itibaren bâzı malî 
oyunlar oynatmamak için emir vermeye mezun 
kılınmıştır, öğleden sonra müzakeresinde beis 
yoktur. 

• REÎS — Efendim söz alan zevat yok ki, mü
zakereyi tehir edelim. Bu madde hakkında bir 
tane söz istiyen yoktur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim bu kanun varidat kanunudur. Tâyini esami 
ile kabul edilmedikten sonra meriyetine cevaz 
vermek caiz değildir. Belki kabul edilnıiyecek-
tif. Onun için her halde tâyini esami ile kabul 
edildikten sonra Maliye Vekili Bey icabeden 
mahallere tebligatta bulunsun.' 

Madde hakkına gelince zaten rüsumu istihlâ-
kiye olmasına nazaran her halde istok mallar
dan da aynı rüsumun alınması zaruridir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efondim şim
di gümrükten ithal edilecekler için bu resmi ka
bul ettik. Fakat elde mevcut stok veya peraken
de eşyalardan alınacak resmi tâyin ve tahrir et-
tirmiyecek olursak ve bunun üzerinden bir gün 
geçecek olursa zannederim ki, biz büyük bir zi
yan etmiş oluruz ve bu hükümet meselesi de
ğildir. Tüccar bunu duyar duymaz iki saat zar
fında elindeki malı ortadan kaybedecektir. Ben
deniz şimdi üçüncü madde olarak şunu teklif 
ediyorum ve şimdiden Maliye Vekili teşebbüsat-
ta bulunsun. Maliye Vekiline bu salâhiyeti ver
mek üzere şimdiden itibaren ona başlıyabilir. 
(Doğru sesleri) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim meselenin 
haiz olduğu ehemmiyti fevkalâdeye karşı Maliye 
Vekilinin bütün gümrük memurlarına acilen tel
graf vermesi bir tedbiri ihtiyatidir. Binaenaleyh 
o telgraf yazılsın, verilsin. Maahaza tüccar ye
dinde, esnaf yedinde bu eşyadan ne kadar eşya 
varsa bunlar derhal tesbit edilmelidir. Bunlardan 
beyanname istenilmelidir. Yoksa bir kısmı rü-
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suma tâbi, bir kısmı gayritâbi, bu caiz değil. Her 
halde dâhildekinden de alınmalıdır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Arkadaş
lar bu hususta izahat verdiler Bendeniz bir 
nıaddei kanuniye o&rak teklif ediyorum, ki dâ
hilde mevcut olan mallar da tesbit edilsin ve 
bunlardan İstihlâk resmi alınsın. Karar veriniz. 
bunu istirham ediyorum. (Hay hay s-esleri). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim 
dâhildeki eşyadan da bü resmin alınması her 
birimizce arzu edilen mesaildendir. Fakat o de
rece. kolay mıdır, acaba? (Kolay sesleri) öyle 
lafla kolay olmaz.' Stok mallar birkaç şahısta 
bulunmak itibariyle Maliye Vekili onlar h bir anda 
anlıyabilir. Fakat heyeti umumiyesi itibariyle 
memleketi malları tahrir edebilmek için ne teş
kilât kâfidir, ne ona memur bulabilir^ efendim. 
Şimdi demeliyiz ki: Yalnız büyük toptan olan 
mahallerde, taharriyatı lâzime yapsın. Onlardan 
alınsın; mehmaemken bu ciheti iyi düşünmek lâ 
zımdır ve kabiliyeti ieraiyesi olacak bir şey tek
lif etmeli. Demeli ki «Maliye Vekili, imkân dâ, 
hilinde, mevcut olan mallardan da bu resmi is
tihsal edebilir.» Fakat heyeti umumiyesiyle bir 
esnafın elindeki emvali tahrir etsin; buna imkân 
yoktur. Böyle bir kanun yapmayınız. 

REÎS — Efendim müzakere edilen mevzu 
üzerine Cavid Beyhf ve Nebil Efendinin takrir
leri vardır. Başka söz alan yoktur. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü madde olarak berveçhiâti maddenin 

kabulünü teklif eylerim. 

Madde 3. — Balâdaki mevaddan memlekette 
mevcudolanlarının resmi aynı miktara iblağ edi
lir. . 

15 Nisan 1338 
Karahisaıı Sahib 

Nebil 

Makamı Riyasete 
Berveçhi zir üçüncü maddenin kabulünü tek

lif ederim. 
15/Ndsan/1338 

Kars 
iCavid 

Bankaların ve ticarethanelerin depolarında, 
mevcudolan işbu mevat, hemen tesbit olunarak 
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işbu resim ahzolunur. Perakende satanlardaki 
mevaddan resim talebedilmiyeeektir. 

YAHYA GALÎB ıB. (Kırşehir) — Bir de ce
za maddesi ister ki, kaçıranlar tecziye olunsun. 
Bunu her halde kanuna 'koymak lâzımdır. . 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bu mutedildir, bir dereceye 'kadar ka
bili tatbiktir. Fakaz arz ediyorum, tamamen tat
bik edilemedi diye sonra beni muahaze etme
yin. Yalnız bir kuvvei teyidiye ister, onu ilâve 
etmek lâzımdır. «Cezaen iki misli, yahut üç misli 
alınır» diye bir şey denmelidir. 

REÎS — Cavid Beyin takririni üçüncü mad
de -olmak üzere (gürültüler) müsaade buyurun, 
efendim madde okundu. Üçüncü madde olmak 
üzere kabul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Tensip buyurursanız öğleden sonra müza
kere edelim^ 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi, bü

tün depolardaki, mağazalardaki eşya, bakkalla
ra 'gidecektir. Bendenizin takririmi de reye ko
yun, mağazalardaki eşya şimdi bütün dükkân
lara tevzi olunacaktır. 

REÎS — Karahisar Mebusu Ne'bil Efen
dinin takriri de okundu, Bu takrir, umumidir. 
Cavid Beyin takriri, yalnız bankalara, depola
ra aittir. Nebil Efendinin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. (Gürültüler) Efendim, 
müsaade 'buyurunuz, 'ekseriyet vardır. (Bu tak
rirlerin her ikisini Muvazene Encümenine veri
yoruz. Bu maddeye bir şekil versinler ve cezaya 
ait de bir şekil düşünsünler. 

Öğleden sonra müzakere edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse 
Saat 1 dakika 30 

Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
** Bed'i müzakerat 

Saat: 2, dakika, 30 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Ziya Hurşid Bey (LâzSsfcan) 

REÎS — Celse küşadedildi. 

2. — Tekâlifi emiriyenin ademitesviy esinden 
dolayı alman cezayı nakdilerin tezyidine dair ka
nun Ijyihası ile Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin, Hükümetçe ve belediyelerce alınmakta 
olan cezayı nakdilerin beş misline iblâğına dair 
kanun teklifi (2/373), Canik Mebusu Nafiz Be
yin, Kanunu Cezanın 37 nci maddesinin tadi
line dair kanun teklifi (2/394) ve AdUye, Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları 

REİS — İstihlâk Resmi Kanununun üçüncü 
maddesi nazarı dikkate alman takrirlerle bera
ber encümene gitmişti. Muvazenei Maliye Encü
meninden henüz gelmedi. Tensibederseniz İra ge

linceye kadar Ruznamemizde mevcudolan ve 
ikinci numarada bulunan Cezayı nakdilerin beş 
misline i'blâğı hakkındaki Kanunun müzakere
sine geçelim. 

HAMÎD B. (Biga) — Reis Bey, Adliye En
cümeni namına söyliyeceği'm. 

REÎS — 'Efendim, Adliye • Encümeninden 
geçmemiştir ki. 

HAMÎD B. (Devamla) — Efendim geçmiş
tir. Hükümetçe ve belediyeleree istifa edilmekte 
bulunan cezayı nakdilerin bugünkü nakit piya
sasına giöre haddi mâkule ircaı hakkında rüfe-
kayı mıılıterememizden Operatör Emin Beyin 
teklifi kanunileri vardı. Encümeni Adliyeye gel
mişti. Aynı zamanda rüfekamızdan Oanik Me
busu Nafiz Beyefendinin de Kanunu Cezanın 37 
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nei maddesinin tadiline dair olmak üzere yine 
bir teklifi kanunileri vardı. Bunun Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi edilmiş olduğu haber 
alınmış olduğunun, Muvazenei Maliye Encüme
ninden gelmesini bekliyorduk. Ve fbu meselenin 
umumi bir tarzı halle iktiran etmesi pek lâzım
dır. Binaenaleyh bu meselenin müteferrik tek
lifler ile hallinden ise umumunun birden nazarı 
dikkate alınmasını ve o teklifin yakın bir za
manda çıkması için Adliye Encümenine tevdiini 
rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN (B. (Trabzon) — 
Encümenden çıkmştır. 

HAMÎD B. (Devamla) — Halbuki encümen
ce derdesti tetkik bulunan mesele' alelûmum ce
zayı nakdilerin beş misline iblâğına dairdir. Yal
nız münferit teklif e ~ bakılacak olursa diğerleri 
kalacaktır. Halbuki encümende tdtikik edilen tek
lifler alelûmum Hükümetçe istifa edilmesi lâ-
zımgelen cezayı nakdilerin beş misline iblâğına 
dairdir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bun
da o da dâhildir. 

HAMÎD B. (Devamla) — O mesele bitme
miştir. Sahibi Operatör Emin Beydir. O teklif 
encümendedir. 

REÎS — Efendim evvelâ Adliye Encümeni 
mazbatayı geri istiyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kavani-
ni Maliye Encümeni namına söyliyeceğim. Ha-
mid Beyefendinin buyurdukları bu kanunda 
mündemiçtir. O cihet bu kanunda mutlak ve 
umumi bir şekildedir. Hattâ bu hususta Adliye 
ve Kavanini Maliye Encümenleri v arasında uzun 
uzadıya müzakere cereyan etmiştir. Onların da 
noktai nazarı umumidir, Kavanini Maliyenin 
de noktai nazarı umumidir. Teklifte bâzı istis
nalar vardır ki bu istisnalar esasen para far
kından ziyade sonradan yapılmış ve ağır ağır 
cezalar'olduğundan bu istisna mevcuttur. Eğer 
kendileri buyurdukları gibi bu istinadettiği 
mevadda şâmil olarak yeni mevad teklif ede- I 
ceklerse o başka. I 

HAMİD B. (Biga) — Esasen bizde bulu
nan mutlak bir tekliftir. I 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Bunu 
noktai nazarınıza arz ederim ki asıl mesele I 
esbabı mucibe olarak dermeyan olunan bu pa- I 
ra farkından ibarettir. Halbuki şu tadadolu- I 
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[ nan Men'i Müskirat Kanunundaki ceza, şimdiki 
I rayiç üzerinden konmuş bir cezadır. Bunların 

tezyidini muvafık bulmadık. Ve zannediyorum 
ki Heyeti Celile bundan sonra da bunları mu
vafık bularfîıyaeaktır. Her halde bu hususa dair 

I umumi müzakere cereyan etmeli. Eğer noktai 
I nazarları bu ise basittir. Burada da dermeyan 
I edebilirler. Bu; kanunun tehirini katiyen ica-
I b etmez. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-
I ruhan) — Efendim cezayı nakdîlerim beş misline 
I iblâğına dair olmak üzere, üç müstesna ile tek-
I lif edilen bu kanunun Adliye Encümeninde 
I minküllilvücuh diğer tekliflerle tevhidedilerek 

yarın veya öbürgün en seri bir zamanda mun
tazam bir şekilde Huzuru âlinize sevkı lâzım ve 
vaciptir. Şimdiki Kavanini Maliye Encümeni 

r Mazbata Muharriri veyahut* Reisi olan Hüseyin 
Avni B. diyor ki: Men'i Müskirat Kanunundaki 
cezai nakdî bugünkü rayice göre yapılmıştır. 
Bendeniz Heyeti Celilenize soruyorum. Bugün
kü rayice göre tanzim ettiğimiz yalnız Müski-

| <rat Kanunu mudur? 
Meselâ, bendenizin şimdi aklıma gelen; dü

ğünlerde İsraf atın men'i hakkındaki Kanunun 
bir maddesi diyor ki, «Meclisi idare tarafından 
verilen evamir ve talimata muhalif hareket 
edenler (50) liradan (250) liraya kadar ce-
zayi nakdî ile mücazat olunurlar» miktarı o ka
nuna korken, elbette bugünkü rayici aldık. Ha
len tatbik edilmekte olan birçok kavanin var
dır ki, yine evrakı nakdiye farkı nazarı iti-
bare ahnarak yapılmıştır. Onun için mesele
nin ehemmiyeti gayrikabili inkârdır. Adliye 
Encümeninde tekrar tetkiki lâzımdır. Yalnız 
Heyeti Muhteremeden bendeniz de rica % edi
yorum : Bu kanun en kısa bir müddet zar
fında, yine Heyeti Muhteremede • hallolunmak 
ve * encümende bulunan diğer tekâlifi kanuni-
yeden de istifade edilmek üzere, muvakkat bir 
zaman için Adliye Encümenine iade olunsun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dini, bendeniz mutlak olarak bunda vardır di
yorum. Refik Şevket Beyefendinin buyurduk
ları şeyler de burada keydolunabilir. Aramız
da büyük şey yok. Çünük bu kanun mutlak
tır. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Devamla) — Sonra iki nokta daha arz ede-

I 
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yim Buna malî noktai nazardan bakarsak ha
ta etmiş oluruz. Bu kanun ahkâmı umumiyei 
cezaiyeyi, ahkâmı usuliyeyi tebdil edecektir. 
Kanunu Cezanın 37 nci maddesi mucibince 
beher rubu lira için birgün hapis yatmak me
selesi var. Cezayı nakdiye beş misli zammo-
lunduğuna göre burada vaziyeti hukukiye ne 
olacaktır? Bin kuruşa kadar olan cezayı nak
diler kabili istinaftır. 500 kuruşu iki bin beş 
yüz kuruş yaptığımız zaman ne olacaktır? 
Binaenaleyh bu gibi mesaili hukukiye ve me
saili adliyeyi mevzuubahsetmek üzere, bu Ad
liye Encümenine gitsin, en kısa bir zamanda 
tesbit ve iade edilir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Ad
liye Encümenine gitmesinde bendeniz bir beis 
görmüyorum. Yalnız efendiler, Adliye Encü
meni esbabı mucibe mazbatasında bir şey 
vardır. Bu tezyidin, cürmün mahiyetine tesir 
yapmaması esası kabul edilmiş ve Adliye Encü
meni de bize bu suretle göndermiştir. 

ALÎ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, encümenlerin esbabı mucibe mazba
tası hiçbir zaman mahakime karşı düsturüla-
mel olamaz. Rica ederim maddei kanuniyede 
tasrih ister. Bu acele kaleme alınmış bir ka
nundur, noksandır. İki gün evvel olsun di
ye tacil edip de noksan bir kanun çıkarmaktansa 
iki gün sonra kâmil bir kanun çıkarmak da
ha muvafıktır. İki gün daha sabredelim, daha 
kâmil bir kanun çıkaralım 

REİS — Efendim, Adliye Vekili de bir kere 
encümene gitmesini teklif ediyor ve elzemdir 
diyor Kavanini Maliye Encümeni de lüzum 
yoktur "diyor 

ŞEREF B. (Edirne) — Bu mevzua dair 
söyliyeceğim, efendim. Maliye Vekilinin Meclise 
tevdi ettiği kanun varidatı Devlete mütedair
dir. Adliye Encümeninin noktainazarı para
ya mütedair değildir. Adliye Encümeni gaye 
encümenidir. Yani Meclisi Ali kuvvei teşriiye-
sini istimal edecektir. Ve cezayı nakdî bir va
ridat olmak üzere bir şahıstan istihsal edil
mez. Ceza olarak istihsal olunur. Onun için 
Adliye Encümeninin hakkı vardır. Zira ce
zayı tevzin ederken adaleti mutlaka ile men
faati âmmeyi gözetmek mecburiyetindedir. 
Adliye Encümeni bunun için bu kanunu isti
yor. Adliye Encümeni onun parasına doku-
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nacak değil. Bu kanun üzerine tetkikat icra 
edecektir. "Mahiyeti cürmiyeyi tağyir edip etme
diğine bakacaktır. 

ikincisi biz bu kanunların müstacelen çı
karılmasını kabul ettik ve ona göre bir had tâ
yin ettik. Şu kanun bugün Adliye Encümeni
ne giderse Adliye Encümeni akşama kadar in-
tacedebilir. Binaenaleyh teehhür etmiş olmaz. 
Böyle olursa hem Meclisin teşriî vazifesi kay
bolmaz, hem de Maliye Vekilinin dediği olur. 
Ve aynı zamanda Meclisi Alinin kuvvei teşriiye-
si ikmal edilmiş olur. Zira bu madde Kanunu 
Cezaya ceza olarak geçecektir» , Adliye Encü
menince henüz tamamiyle tesbit edilmemiştir. 
Onun için Adliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 
(îyi okumamışsınız sesleri) Okudum efendim. 
Tesbit edilmemiştir. Onun için Adliye Encüme
nine gitmesi şarttır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Biz mu
vafakat ederiz efendim. 

REİS — Efendim Kavanini Maliye Encüme
ni de tensibediyor. Onun için Heyeti Celileniz 
teusibederseniz Pazartesi gününe kadar yetişti
rilmek üzere Adliye Encümenine verelim. Pa
zartesi günü iade etsin. Binaenaleyh diğer ka
nunun müzakeresine geçelim. Adliye Encümeni 
alsın. Kanuni tetkikatmı yapacaksa .yapsın. 

3. — Sigara kâğıdı ve kibrit inhisarına dair 
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvaze
ne* Maliye Encümeni mazbataları 

REİS — Efendim ruznamemizdeki sırayı ta-
kibediyorum. 3 ncü numarada Merakibi bahri
yeden alınacak rüsum hakkındaki Kanun var. 
Fakat henüz taibedilmemiştir. Tensibederseniz 
diğerine geçelim. (Muvafık, muvafık sadalan) 

Sigara kâğıdı, kibrit ve kav kutularından 
alınacak İstihlâk Resmine dair iki kanun var
dır, raznamemizde. Birisi inhisar, diğeri resmin 
tezyidi hakkındadır. Tabiî bunların tevhidi icab-
eder. Bu hususta Muvazenei Maliye Encüme
ninin bir mütalâası var mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim orta yerde küçük bir zühul vardır. 
Sigara ve kibrit Bandrol Resminin tezyidi hak
kındaki lâyiha bendenizden evvel Heyeti Celile-
nize takdim edilmiş bir lâyihadır. Bendeniz in
hisar esasına göre ikinci bir lâyiha takdim ettim. 
Bunun birinci müzakeresine başlanmış. Heyeti 
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tımumiyesi hakkında müzakere cereyan etmiş, 
iki maddesi müzakere ve kabul edilmişi üçüncü 
maddesinin müzakeresine kadar gelmişti. Ev
velâ onu müzakere etmek lâzımdır. Tevhidedile-
cek bir mesele yoktur. Selefimin verdiği lâyiha
yı geri istiyorum. Heyeti Celilenizin tetkik et
miş olduğu lâyiha, inhisara müstenidolan lâyi
hadır. Binaenaleyh onun üçüncü maddesinin mü
zakeresine devam lâzımgelir. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Vekil Bey müsaa
de buyurur musunuz? Zatıâliniz inhisarı mev-
zuubahsedersen, evvelâ 1338 senesinde tücca-
ran üzerine vaz'ettiğin Temettü Vergisini tadil 
edersin. Çünkü bu vazife ile iştigal eden bilû
mum tüecaran elinde birçok sigara kığıdı ve 
kibrit var. Ye bundan çok para kazanıyorlar. 
Temettü Vergisi de ona göre vaz'edilmiştir. 

* • 

MALİYE VE. HASAN B. (Trabzon) — Efen
dim, inhisar esasına göre yapılan lâyiha üzerine he
yeti umumiyede müzakere cereyan etmiş ve 
heyeti umunııiyesinin müzakeresi kâfi görülmüş, 
birinci, ikinci maddeleri de kabul edilerek üçün
cü maddesine kadar gelinmiştir. Buyurduğu
nuz mütalâat kanunun heyeti umumiyesine 
aittir.Bu hususta söylenecek olan sözler de ev
velce söylenmiştir. Yanlız, bendeniz bu, inhisa
ra bir madde ilâve ettireceğim. Yani bu kanuna 
ahkâmı muvakkate olarak bir madde dan a > ilâ
vesini teklif edeceğim ki fikri âlilerini de tatmin 
eder zannederim. 

SALİH Ef. (Erzurum.) — Pekâlâ. 
REİS — Efendim inhisarlar kanununun ev

velce birinci, ikinci maddeleri müzakere edilmiş ve 
kabul Duyurulmuştur. Üçüncü maddenin müzake-
resindeyiz. Heyeti umıımiyesi hakkında söz-
yok. Yalnız üçüncü madde hakkında <6'>. sÖyli-
yeceğiz. Binaenaleyh evvelce inhisar esası kabul 
edildiğine göre o hususta yeniden müzakere 
açılamaz. Olsa olsa kanunun heyeti umumiy esi 
rv.ye vazedilirken söylenir. 

LÜTFİ B. (Malatya.) — Olamaz, söyliye-
ceğiz. 

REİS —• Efendim üçüncü madde hakkında 
söz vereceğim. Dosya elimizde birinci, ikinci 
nıadesi kabul edinmiştir. Bu teehhür bir karar 
ih> olmuş değildir. Her nasılsa öyle kalmış. 

Madde 3. —İşbu kanunun tarihi ilânından iti
baren on beş gün zarfında bilcümle sigara kâğıdı 
ve kibrit tüccar ve esnef ve âmilleri ve sair alâka-
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daran mamul ve gayrimamul olarak mevcut 
kibrit ve sigara kâğıtlarını ve sigara kâğıtları 
imaline mahsus olan alât ve edevatını bedelleri 
kendilerine mal oldukları fiatlara göre tâyin 
edilerek hiyni tesliminde derhal tediye olunmak 
üzere bulundukları mahallerin maliye dairele
rine makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. 
Bu müddetin hitamında teslim edilmiyen kib
rit, sigara kâğıtları ve alât ve edevat müsadere 
olunarak esmanı Hazineye irat kaydolunmakla 
beraber, sahiplerinden yüz liradan bin liraya 
kadar cezayı nakdî ahzolunacaktır. 

REÎS — Efendim, üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? Madde hakkında söz istiyen 
yok, reyinize vaz'edeceğim. -

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, vakıa, 
bir ve ikinci maddelerde kibrit de mevzuubahsol-
muş ve kabul edilmiş. ' Fakat malûmuâliniz ha-
vayici asliye hükmündedir. Hiç zerre kadar şüp
he etmeyiniz ki, Hasan Bey ne kadar teminat 
verse Jribrit inhisarını idare edemiyeeektir. İm
kânı yoktur ki, memlekete, kibriti, bugün tücca
rın tevzi ettiği şekilde tevzi etmek kudreti hükü
mette olsun. Binaenaleyh bendeniz kibritin ka
nundan kaldırılmasını ve inhisarın yalnız sigara 
kâğıtlarına münhasır kalmasını teklif edeceğim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, üçüncü madde dolayısiyle Eagıb 

Bey refikimizin mütalâası neticesi olarak ihti
mal ki, kanunun heyeti umıımiyesi hakkında ye
niden müzakerat açılmak gibi bir çığıra gidiyo
ruz. Kibrit kabili inhisar mıdır! Değil midir? 
Kibritin tahtı inhisara alınması kabil olduğu ve 
hattâ faydalı bulunduğu birçok memaliki müte-
meddinede kibritin tahtı inhisarda bulunmasiyle 
sabittir. Bendeniz kibritin derhal dâhilde imali
ne teşebbüs edecek .değilim. Bittabi kibriti ma
mul olarak tedarik ve tevzi edeceğim. Yalnız mu
amelâtı inhisariyenin mevkii tatbika konması bir
takım istihzara ti evveliyeyi intaceder. Binaen
aleyh bu mesele evvelemirde sermaye meselesidir. 
Saniyen stokların bedelâtmm tesviyesi meselesi
dir. Binaenaleyh kanunun tarihi neşrinden iti
baren ve içinde bulunduğumuz ahval ve şeraiti 
iktisadiye ile derhal inhisara geçmek belki biraz 
müşküldür. Şimdi onun için ahkâmı muvakkate 
olarak bir madde teklif edeceğim. Binaenaleyh 
«İşbu kanun tarihi ilânından itibaren» yerine 
«işbu kanun tarihi meriyetinden itibaren» diye 
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tashihini istiyeceğim. Ve ahkâmı muvakkate ola
rak bir madde tatbik edeceğim. Ve diyeceğim ki: 
«İnhisar, fiilen başlanıncaya kadar kibrit üzerin
den alınmakta olan bandrol resmi iki misli ola
rak istifa olunacaktır.» îşte Heyeti Aliyenize 
böyle ahkâmı muvakkate olarak bir madde teklif 
edeceğim, inhisar muamelâtını ikmal edip bun
dan sonra gerek mubayaayı ve gerek imali hü
kümet narama yapmak için arada zaruri olarak 
bir müddet geçecektir. Müsaade buyurursanız 
böyle ahkâmı muvakkate olarak halihazırdaki 
bandrol resmini iki misli olarak istifa edeceğim. 
Onun için maddelerde «tarihi neşrinden» değil, 
«tarihi meriyetinden itibaren» demek lâzımgele-
cek. Tarihi tatbikinden itibaren demek lâzımge-
locek. Yani bu kanunu bugün çıkarıyorsak ya
rın inhisara başlamıyacağız demektir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) —- Bir miat tâyin et
mek lâzım gelir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Olmaz. Tabiî, bugün bu kanun çıksa bile ya

rın inhisar tatbik edilemez. Onun için ahkâmı 
muvakkate olarak kanuna bir madde koyacağız. 
İsterseniz o maddeye bir müddeti muayyene de 
koyunuz. O da olabilir. 

HAKKI B. (Van) — İnhisar altına alman 
ine vat yani kibrit ve saire ne suretle ahaliye 
tevzi edilecektir! 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Tahtı inhisarda bulunan sair eşya nasıl tevzi 
ediliyorsa bunlar da o vasıta ile tevzi edilecek
tir. 

HAKKI B. (Van) — İnhisar olmıyan yer
lerde, meselâ vilâyatı Şarkiye'de ne vasıta ile 
tevzi olunacaktır? Orada reji yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Buyurduğunuz mahallere kibrit şimdi ne va
sıta ile gidip satılıyorsa inhisar halinde de yine 
o vasıta ile gidecek ve tevzi edilecektir. Yani bu i vakkat kabulünü istiyeceğim, efendim 
lâyiha ile Heyeti Celilenizden istediğim şey ev
vel bevvel inhisar esasının mazharı kabul olma
sıdır. Mevkii tatbika konuncaya kadar da bir 
müddeti muvakkate için şimdiki resmin iki mis
line tezyidini istiyeceğim. f 

REİS — Gerek zatıâlinize ve gerekse diğer 
vükelâya Nizamnamei Dahiliye hürmeti, riyaset
ten söz almaksızın sual soranlara cevap vermek 
mecburiyetinde olmadığınızı derhatır ettirmek is
terim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Pekala. 

REİS — Sıra ile söz alınız. Ondan sonra 
söyleyiniz. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, bu kanunun ilk müzakeresinde; «Tarihi ilâ
nından» kaydını koydunuz. Bugün de; «Tarihi 
meriyetinden iitbaren» kaydını koymaktan mak
sadınız evvelce parasını peşin vererek tüccara-
mn elindeki mevcut kâğıt ve kibriti elinden al
mak içindi. Ve bu gayeye matuftu. Şimdi bun
ların parasını peşin verip alamıyacağmız için 
mi, bunu koyuyorsunuz böyle^ 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Müsaade buyurun, tüccarın elindeki malı alıp 
kendilerine bayi vazifesini gördürmek üzere ge
rek alım ve" gerekse satım muamelesine halel gel
memek şartiyle bir taraftan teslim, diğer taraf
tan tevzii yapabiliriz. Her halde ona mâni de
ğildir. Gerek kibriti ve gerek kâğıdı inhisar ha
line koyduktan sonra artık şahıs namına, hususi 
ticarethane namına yeniden sipariş devam etmi-
yecektir. Orta yerde memleket dâhilinde bir stok 
kalıyor. Halbuki, stoklar da memlekette çabuk 
ve az zaman zarfında sarf edilebilir. Başka bir 
kimse de sipariş vermeye mezun olmadığı için 
inhisarı tatbik mümkün olur. Ancak; inhisar 
şeklinde temin edileceğine nazaran, Hükümetin 
lâzımgelen teşebbüsatı yapmak ve" siparişatııu 
vermek, imalâtını temin etmek için bir müddete 
ihtiyacı vardır ve müşküldür. Vaziyeti hâzıra 
ve ahvali hâzıra bu müşkülâtı biraz ziyadeleş-
tirmektedir Gerek şimdiye kadar serbestii tica
ret dâhilinde bulunan bir maddei tieariyenin 

, ani olarak inhisar altına alınmasından mütevel
lit zararlara ve sairelere mahal vermemek ve ge
rekse hem zemini ihzar etmek ve hem de inhisar 
muamelâtın1, teshil ve temin için bir devri mu-

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, bu in
hisarı Hükümet vasıtasiyle mi, idare edeceksi
niz1^ Yoksa bir şirkete mi vereceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, inhisar esası kanunen kabul edil
dikten sonra bunun sureti tatbikıyesini mübey-
yin bir nizamname yapacağız. Şekil ikidir. Ya 
doğrudan doğruya imalâtını veya celbini Hükü
met kendi elinde tecemmu ettirir veyahut da 
kendi parasiyle, bu hususta kendisine sermaye-
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siyle, faaliyetiyle muavenet edecek millî bir şir
ket bulur. Bunun muhtelif şekilleri vardır. Hü
kümet hangisini memleketin menafiine muvafık 
görürse o şekillerden birisini kabul ve tercih 
eder. Ve bunun için de istihzarat lâzımdır. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Kabiliyeti tat
bikiye noktai nazarından hangi cihetin faideli 
olacağını tasavvur buyuruyorsunuz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Sigara kâğıtlarının, memaliki eenebiyeden 
memleketimize giren aksamı günden güne azal
maktadır. Mamul sigara kâğıdı istanbul'daki 
millî müessesatımızdan gelmektedir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Rumlardan gelmektedir. 

MALİYE VEKlLt HASAN B. (Trabzon) 
— Mezhepleri, ırkları ne olursa olsun bi
zim misakı millî dahilindeki müessesatr 
smaiyeden geliyor. Bunlar Türkiye tâbiiyetini 
haiz olan adamların elindedir. Bir müddet son
ra sigara kâğıdı için Avrupa'ya imalât noktai 
nazarından belki ihtiyacımız olmıyacaktır. 
Kibrit için ise, kibriti Türkiye'de henüz yapa
cak fabrika yoktur. Böyle bir fabrika vücuda 
gelmemiştir. Avrupa'dan doğrudan doğruya 
kibrit fabrikalarına Hükümet namına mühim 
miktarda sipariş verilmek suretiyle; bunun in
hisarının temin edilmesi lâzımdır. JYapamaz-
sın sadaları) Bendeniz zannediyorum ki zaten in
hisar şekline rücuun sebebi de bu idi. Şimdi 
istihlâk ettiğimiz kibrit yine bize Avrupadan 
geliyor. Fakat dört, beş yaşıta ile geliyor. Ve 
her vasıtası tabiî bir kâr temin ettiği için ve 
ve bugün memleket dâhilinde yüz paraya satı
lan kibrit kutularını doğrudan doğruya mühim 
miktarda muayyen febrikalara bağlanmak şar-
tiyle celbettirirsek tanesini kırk paraya mal eder 
ve yirmi para da kendisi kazansa Hazineye 
menfaat temin etmekle beraber piyasada bir kib
rit kutusunu şimdiki fiy»attan yüzde elli noksa
nına satmak kabil olur. inhisar fikrine rücuun 
zaten sebebi budur. Mutavassıtltrı ortadan kal
dırmak, piyasa fiyatını artırmadan Hazineye 
kibrit üzerinden fazla bir varidat temin etmektir. 
imalâtı hükümet kendisi yaparsa daha iyidir. 
Fakat takdir buyurursunuz ki, hükümetin fab
rikalara malik olması lâzımdır. Bu ise zaman 
meselesidir, para meselesidir. Âtinizi meselesidir. 
Şimdilik inhisar mubayaa ile yürüniek mecburi
yetindedir. 
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MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efendim, 

bu üçüncü madde çığırından çıktı. Meselâ bu
rada diyor ki : Memlekette mamul ve gayrimamül 
ne kadar kibrit ve sigara kâğıdı varsa hepsini 
alacağız ve parasını vereceğiz. Acaba Maliye Ve
kâleti Memaliki Osmaniyede mevcut kibrit ve 
sigara kâğıcjınm esmanmm kaç kuruşa baliğ 

/ olduğunu hesabetmiş mi? 
MALİYE VEKlLt HASAN B. (Trabzon) — 

Ettim. , 
MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Maliye 

Vekili bu parayı nereden alacak? Eğ>er para var
sa bu kanuna lüzum yok. Anlaşılıyor ki -mevcut 
sigara kâğıdı ve kibrit makbuz mukabilinde alı
nacak, parası ise bermutat ilerde inşaallâh veri
lecek. imkânı yoktur. Şurada diyor ki: Mevcut 
sigara kâğıdı ve kibrit makbuz mukabilinde alı
nacak ve derhal esmanı tediye edilecektir. Mali-

i 

ye Vekili bunu yapamaz. Buyurdular ki : Devir 
muamelesi yapacağım. Bu devir niuamelesinden 
benim anladığıma göre, Maliye Vekili tüccardan 
alacak ve diyecek ki; «muvakkaten sende dur
sun, sonra benim hesabıma yine sen sat» yani 
Maliye namına ^ hem alacak ve hem de o adama 
sen sat diyecek... Rica ederim efendiler böyle 
şeyden vazgeçelim de şu istihlâk Resmini bir mi
sil mi? iki misil mi tezyidedeceksek onu yapa
lım. Çünkü bîz istihlâk Resmini de bihakkın 
yapamayız. Bandrolü bile yapamadık. Bugün 
devâiri maliye bandrol kâğıdı ile doludur. Tüc
car beyanname verecek, sandık emini kalkıp ara
yacak. Bilmem ne olacak. Bunlar uzun mesele
ler.. Maliye Vekili Beyefendinin buyurduğu çok 
igüzel. Avrupa'ya, fabrikalara sipariş edeceğiz. 
Bu bugünün işi değildir. Bu bir fikir, bir hayal
dir. Avrupa'ya yazacağız, sigara kâğıdı gele
cek. Sonra inşallah beş sene sonra maden kömü
rü bulacağız; gaz bulacağız. Memlekette elek
trik fabrikası, gaz fabrikası yapacağız; sigara 
kâğıdı imal edeceğiz... Efendiler zannederim ki, 
biz bugün varidat bulmak için, kanun müzakere 
ediyoruz. Bu kanun bence on para fayda temin 
'etmiyecek. Niçin etmiyecek? Çünkü malûmu 
ihsanınız; sigara kâğıdı ve 'kibriti toplamak, 
tevziatı yapmak için muhakkak bir sigara kâğı
dı ve kibrit müdiriyeti umumiyesi ihdası lâzım-
gelecektir. (Bravo, alkışlar) Sonra bir sigara 
kâğıdı ve kibrit muhasebecisi, bilmem bir mü
meyyizi, bir şube müdiri. Bu inhisardan istih
sal edilecek varidat kamilen bu teşkilâta veri-
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İecektir. Binaenaleyh bendeniz İstihlâk Resmi
nin tezyidinden foaşka bugün için âcil bir çare 
göremiyorum. Bu bir hayaldir. (Doğru sadaları) 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, inhisar 
binnetice ihtikâr mânasına mahmul olabilir. 
Yani ihtikâr intacedebilir. Şimdi reji bir ok
ka tütünü,dört yüz kuruşa satıyor, aslım yirmi 
kuruşa alıyor. (İki bin kuruşa sadaları) Evet, 
iki bin kuruşa satıyor. Böyle olduğu halde yine 
bir menfaat temin edemiyor. Çünkü fnasarifatı 
pek azîm-, Binaenaleyh, milleti bu gibi ağır ve 
bilvasıta vergiler altında ezmek muvafık değil
dir. Bugün biz Bandrol Rüsumu alıyoruz. Za
rarı yok. Bunu bir derece daha tezyidediniz. Bu 
inhisar (meselesini kabul etmeyiniz. Çünkü mil
lete azîm bir bâr tahmil etmiş olursunuz. Ve 
hazineye de bir menfaat temin etmezsiniz. In-
dellah mesul olacağız. Bu ıgibi yükleri üzerimi
ze -almıyalım. Allah aşkına olsun. Milletin me-
nafii namına, Hükümetin menfaati namına, Ha
zinenin menfaati namına teklif ediyorum. Bu 
kanunu esasından reddedelim. İstihlâk Resmini 
tezyidedelim. (Muvafık sadaları) 

SALİH E l (Erzurum) — Efendim, »bende
niz -geçen sene kibrit inhisarı aleyhinde bulun
muş ve bunun mazarratını arz etmiştim. Yalnız 
kâğıdın inhisarını kabul ediyorum. Çünkü bu
nun faydası vardır. Eğer Hükümet, tütün ile 
münasebeti olan bu inhisarı doğrudan doğruya 
reji vasıtasiyle yapabilirse, bu inhisar başka bir 
elden .geçmemek, yeniden memur tâyin ve istih
damına lüzum göstermemek üzere tütünle kâ
ğıt yekdiğerine merbuttur, eğer bu kâğıdı * re
jiye, yani bir ele tevdian inhisara tâbi" tutarsa 
bir fayda temin edebilir, ümidindeyim. Yani 
memur tâyin edilmiyeceği için belki bir derece
ye 'kadar fayda memul olabilir. Fakat bunda 

. bir mazarrat da vardır. Hükümet her hangi bir 
malı hariçten almaya teşebbüs ederse bugün 
20-30 paraya mal olan bir malı mutlaka 100 pa
raya mal eder. Hükümet zaten fikri ticarete ma
lik değildir. Ve usulü ticareti bilmez. Hükümet 
inhisar vasıtasiyle birkaç para temin edeceğim 
derken, memleketin parasını biraz daha- fazla 
olarak harice ver^ee'ktir. Çünkü memleketimiz
de kâğıt imal edilmiyecektir. 

Sonra kibrit meselesine gelince: Mazhar Mü
fide Bey ve rüfekanm söyledikleri gibi, bir tü
tün inhisarı var. İki bin kuruşa bize tütün içi-
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I riyorlar. Eğer insaf edersek kendi mahsulümüz 

olan şu tütün iki bin kuruşa değil, iki yüz ku
ruşa bile içilir mi! Harbi Umumiden evvel reji 
beğenmediğimiz iki kuruşa (Tatlı sert) diye tü
tün satardı. Bugün o tütünler mevcut değildir, 
harice gidiyor. Demek ki, o iki kuruşa satılan 
tütünü iki yüz kuruşa satacak. Gazetelerin yaz
dığı gibi siıgara dedik mi? âdeta bir toz yığını, 

r paket dedik mi, nasıl tarif edeceğimi hilemiyo-
I rurn. 
L MUSTAFA KEMAL ıB. (Ertnğrut) — Güb

re, gübre.... 
SALİH E l (Erzurum) — Artık ne derseniz 

deyiniz. Hâsılı bir mesele.... 
RAGIB B. (Kütahya) — O da yalnız Anka

ra'da, buradan başka yerde yoktur. 
ıSALİH E l (Devamla) — Sonra kibrit. Farz 

edelim ki, kibriti de inhisar altına alalım. Her 
mahalle için bir 'gişe memuru lâzımdır. Çünkü 
bir adamın bir kibrit almak jçin kendi* mahalle- * 
sinden kalkıp da tâ beş mahalle öteye kadar git-

[ m esi doğru ve hattâ mümkün değildir. Bundan 
başka gündüz kibrit alamıyan bir adanı gece 
karanlıkta kalacaktır. Binaenaleyh kibrit inhi
sarından alınacak varidatı böyle birtakım gişe 
memurlarına verip de halkı ızrar etmekte ne 
mâna var? 

Sonra efendiler, şunu da biliniz ki -'zapta 
geçsin - biz ıo zaman bir kutu kibriti beş kuruşa 
arıyâcağız. Fakat bulamıyacağız. Ve hakikaten 
vebali azîme gireceğiz. Bunun için kibritin inhi
sarına5 taraftar değilim. Sigara kâğıdının tütün
le bir dereceye kadar münasebeti vardır. Bun
dan Hükümet belki bir fayda temin eder. Fakat 
rejiye tevdi ederse. Eğer tevdi etmeyip ^e ay
rıca birtakım memurlar istihdam edecekse, hiç
bir fayda temin edemez. Bu parayı hep /o me
murlara verir. Hattâ kâr yerine zarar eder. Be
nim kanaatim bu merkezdedir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendiler, bende
nize e Hükümet inhisar daima ihtikâra mânidir. 
Meselâ bugün Düyunu Umumiye tuz satışı için 
tahsis etmiş olduğu dükkânlarda tuzun kıyye-

I sini sekiz kuruşa sattırırken sair muhtekir dük-
j kânlardan 15 ten 30 kuruşa kadar tuz alıyoruz. 

(Nerede? sesleri) Ankara'da bilenler, vardır. 
Daima buradaki tüccar - harici bilmiyorum -

i buradaki tüccar kibritin kutusunu kırk paraya, 
elli paraya mal ederlerken 'biz daima yüz para
dan ve yazın da nihayet iki kuruşa alıyoruz. 
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Bundan tüccar ve esnafın ne kadar para kazan
dığı malûm olur. Fakat bizim hükümetimiz bu
nu dairei inhisarına alacak olursa emin olunuz 
ki biz iki kuruştan yukarı kibrit almıyacağız. 
Bugün - Hâşâ huzurdan - köpek tersine benzi-
yen kaçak tütünler 200 - 300 kuruşa satılırken 
reji yine mutedil bir fiyatla tütün satıyor. (Ha
yır, hayır sadalan) herkesin kanaati başka, 
başkadır. Gerçi başınızı ağrıtıyorum. (Estağfu
rullah sadalan) ben iki vakaya rasgeldim. Biri
si gözümün önünde bir köylüden yerliler 30 
kuruşa yoğurt almışken dükkânda 60 kuruşa 
sattı. (Yoğurta da inhisar yapalım sesleri) Mi
sal olarak arz ediyorum. Biz ihtikârın önünü 
alamıyoruz. İhtikâr boyuna devam ediyor. Bi
naenaleyh bu kibritin, sigara kâğıdının Hükü
met tarafından inhisarı hiç olmazsa biri bunla
rın ihtikârından kurtaracağı için bendeniz mu-

.. .. / sıp görüyorum. 
HAKKI B. (Van) — Çok yanılıyorsun... 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim ben 

üçüncü maddeyi suveri muhtelif eyle gayrikabi-
li tatbik görüyorum. Evvelâ; Maliye Vekili Be
yefendi halen inhisarı idare edecek alât ve edevat 
olmadığını vo bunun için azîm sermayeye muhtaç 
bulunduğunu ve bu sermayenin de elyevm mevcud-
olmadığmı beyan buyurdular. Hükümet alelade bir 
tacir olamaz ve olamamıştır. Ve bununmânası; İs
tanbul'a mubayaa memuru göndereceğim. Ge
lecek malı halka tevzi için -Mazhar Müfid Be
yin buyurduğu gibi- bir takım teşkilât yapa
cağım. Sokak sokak halkı dolaştıracağım. Gi
şelerin önünde 300 kişiyi toplıyacağım. Huzur 
ve rahat yüzü göstermiyeceğim. Mânası budur. 

Sonra efendim maddede şayanı dikkat olan 
bir tâbir vardır. Herkes mallan için bir beyan
name verecek. Ve kendine mal olduğu bedelle 
Hükümete malkbuz mukabilinde verecek. Hiçbir 
masraf da kabul etmiyor. Faiz hesabı da yok
tur. Kendine mal olduğu fiyat üzerinden vere
cek. Ondan sonra kapı 'kapı makbuz senetleri, 
ita emirleri için dolaşacak ve bedelini alacak. 
İnhisar yapacaksak, kibrit ve sigara kâğıdı 
imal edeceksek mevcut sigara kâğıtlarına bir 
bandrol korsun. Halk onu serbest satar. Eğer 
sen inhisar altına almak istersen kendi yaptı
ğını alırsın. Fakat tüccar malını ele almış ve se-
lerden beri onun zahmetini çekmiş, bu nasıl alı
nır? Halbuki âcil ihtiyacatımız için nakden pa
ra veremediğimiz halde acaiba memlekette mev-

9" 
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cut sigara kâğıdı bedellerini nakden vermeyi 
imkân var mı? Gayrikabili tatbik şeylerle al
danmakta mâna yoktur. Bu; kibrit ve sigara kâ-
ğıtlan bilâbedel zaptedilecektir, mânayı haki-
kisindedir. Mevcut müteferrik stok emval bi
lâbedel müsadere edilecektir demektir. Bunu 
açıkça söyliyelim. Yapamayacağımız şeyi söyle
mekte mâna yok. Diyelim ki makbuz mukabi
linde alacağız. Bu kanunu bendeniz kabul etmi-
yoram. Yalnız bir kelime var. Cemil Beye ce
vap veriyorum. Bâzı zamanda buradan pek sui
istimal ettiğimiz bir kelime vardır ki o da ih
tikâr kelimesidir. Efendiler; memlekette ihti
kâr yoktur., Herkes mükellef oldurru tekâlifi 
milliyeyi ödemek ve memleketi servet ve sama
na isal etmek ve evlâdü ayalini iaşe etmek ister. 
Tacir sınıfı ve esnaf pek müşkülâtla geçinebili
yor. Bunu takdir edelim. Zamanın ihtiyacatım 
düşünelim, vesaiti nakliyenin fıkdanını düşüne
lim. Tüccann pek çok defa zarar ettiğini de id
rak edelim. Sonra yoğurtta ihtikâr ediliyor bu
yurdular. Efendiler, o ihtikâr değildir. İhtikâr, 
ucuz zamanda bir malı alıp pahalı zamanda sat
makla kabil olur. Bu da senelerce stok bulun
durmakla mümkündür. Yoğurt bir günde tefes
süh eder. Meyva ve sairede ihtikâr mutasavver 
değildir. Bu gibi şjeyler arz ve talebin icabatı-
dır, bu gibi şeyler zamanın icabtıdır ve pahalılı
ğı da nedretin, kılletin icabatıdır. W gibi şeyler 
piyasanın icabatıdır. Dünyanın hiçbir tarafında 
piyasada ihtikâr yoktur. Piyasa üzerinde tücca
nn düşünmesi lâzımdır ve esasen tacir bunu dü
şünür. Ucuz zamanda almak ve pahalı zamanını 
iııtihabetmek tüccann hasleti asliyesidir. Böyle 
olmıyan adam tacir olamaz. Bu bir vasfı mümey
yizdir. Yoksa yoğurtta, yumurtada ihtikâr ol
maz. İhtikâr yoktur efendim. Rica ederim, ka
nunun reddini teklif ederim. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Aldığı 
şeyi bir misline satmak ihtikâr değil de nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
*Efendim zannediyorum ki, noktai nazarlanmız 
arasında büyük fark yok. Bendeniz inhisar aley
hinde bulunan arkadaşlanmızm noktai nazari a-
nna daha açık bir lisanla tercüman olacağım. 
Mütalâatm hulâsası budur": Erbabı ticaret ye
dinden kâr ve kisbe medar olan iki maddeyi al
mayın, (Teşkilât sadalan) 

LÜTFİ B. (Malatya) — O sizin istinbatınız-
dır. 
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MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 

Bendeniz öyle anlıyorum. 
RAGIB B. (Kütahya) — Hükümetin kud

retsizlik göstermesidir bu mesailde. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 

Müsaade buyurunuz! Bendeniz size şimdiye ka
dar hayalhanemden ve dünyada emsali olmıyan 
bir şeyi teklif etmedim, dünyada birçok memle
ketlerde elyevm tahtı inhisarda.. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Bizim hayatı içti-
maiyemize tevafuk eden şeylerden bahsediniz. 

< /MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Elyevm tahtı/inhisarda bulunan şeylerden en 
ziyade suhuletle kabilîtatbik olmak üzere bun
ları seçtim ve bunda noktai nazarım; memaliki 
mütemedclinenin, masarifi fevkalâde tezayüdet-
miş olan milletlerin bugün bütçelerinin en mü
him varidatından bir kısmı; inhisar halinde ida
re ettikleri eşyadan- temin ettikleri temettüden 
hâsıl oluyor. Yavaş yavaş hükümetler muhtac-
olduğu fazla masarifi böyle ticareti ferdiyeye 
irası sekte etmiyecek aksamı eşya» üzerinde in
hisar yapmak suretiyle temin etmektedirler. Bi
zim memlekette maalesef bizim olmıyan bir iki 
inhisar var. Bendeniz; bu çığırı açmayı, Hükü
mete- inhisar zeminipde memba yolları açmayı, 
varidat yolları açmayı, her halde hayırlı bir siya
seti maliye olduğuna kaani olduğum için yap
tım. Yine tekrar ediyorum. Sigara kâğıdı inhi
sarında, aynı zamanda inhisarın faldesini itmam 
mânası da vardır. Sigara kâğıtlarının inhisarı, 
inhisar altında bulunan tütünün kavakçılığına 
mâni olacak bir vasıtadır. Ne zaman kâğıdı 
menederseniz o zaman ikisi birden menedilmiş 
olacaktır ve tütün hemen dünyanın her tarafın
da tahtı inhisardadır. Teklifim, bugün her mem
lekette tatbik edilmekte olan bir esas üzerinedir. 
Bendeniz açık olarak itiraf ettim ki, şu vaziyet 
içerisinde muamelâtı evveliyesini ihzar etmeden, 
ihtiyaeatı umumiyeyi besliyecek miktarda yeni 
imalât temin etmeden, defaten inhisara sıçra
mak doğru değildir. Ve iyi neticeler vermez vefc 

bir devri muvakkat kabulü lâzımdır. O devri 
muvakkat uzun olur, kısa olur ve bu devri mu
vakkatte, Heyeti tJmumiyenizin ve birçok arka
daşların noktai nazarına tevafuk etmek için iki 
misli olarak rüsumun istifasını da kabul ettim. 
Fakat ben inhisar esasını büsbütün reddetme
menizi istiyorum ve bunu istirham ediyorum. 
Çünkü, bu kapıyı Hükümete kapamayın, zaman 
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olur ki, bundan daha iyi ve bundan daha müsait 
şerait bulamazsınız. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Öy
leyse bu kanunu geri alın. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Kanunu geri almaya lüzum yoktur. Bandrol Res
minin iki misli olarak istifasını şimdiden temin 
edecek olan şu maddei muvakkateyi kabul bu
yurunuz. Fakat teklifi ret buyurmayınız. Âtiyen 
size ehemmiyetli varidat verecek bir yoldur. Ka-
nunu tehir edelim, reddetmeyin efendim. (Geri 
alınız sadaları) 

Musa Kâzım Efendi Hazretleri; Hükümetin 
mevcut kâğıt ve kibritleri halkın elinden bedava 
almak niyetinde olduğum hissini izhar buyurdu
lar. Halbuki böyle bir niyetimiz yoktur. Biz el
lerinden bir şey alacak değiliz. Bizimkisi kendi 
malını kendisine sattırmaktan ibarettir. Erbabı 
ticaret, yani sigara kâğıdı ve kibrit satanlar, 
bunlar Hükümetin inhisarında olduğundan do
layı büsbütün ticaretsiz kalacak değildirler. Ben 
yüzde 3 ticareti kendisine vereceğim. Sırf satış 
mukabilinde yüzde 3 kâr temin edersem rica 
ederim neden mutazarrır oluyorlarmış? Yani 
buyurduğunuz mahzur olsa olsa stok halinde bu
lunan mallar için olabilir. Onun bedelini verip, 
elinden almaktan, kendi malını kendisine sattır
mak daha iyidir, beyiyesini vermek şartiyle. 
Binaenaleyh, müsadere edilecek ve ellerinden 
malı alınacak bir vaziyet yoktur. Yani bende
niz bütün bütün hulâsayı bunda buluyorum. İn
hisarı büsbütün reddetmeyiniz. Zamanı rtıünasi-
bjinde bundan istifade edeceğiz ve edeceğimiz 
buna benzer daha birçok şeyler vardır. Şimdi 
Bandrol Resmini iki misli olarak kabul buyurur
sanız bendenizin kabulümdür. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili Beyin son 
sözlerinden bendenizin anladığım; kanunu tehir 
edin, demek istediler. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Hayır efendim, lâyihayı Muvazenei Maliye 
Encümenine veriniz. Bu esasa göre bir şey ha-
zırlıyalım. Fakat inhisar esasını reddetmeyin. 

LUTFÎ B. (Malatya) — Reddedeceğiz. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 

Ederseniz edin. Ne yapayım? 
HAŞAN BASRÎ B. (Karesi) — Usulü mü

zakere hakkında söyliyeceğim, efendim. Bu lâ
yihanın iki maddesi kabul olunduktan sonra Mu-
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vazenei Maliye Encümenine gittiği ve orada kal
dığı için şimdiki üçüncü maddesinin müzakere
sinin icabettiğini Hasan Fehmi Beyefendi söyle
diler. Fakat acaba kabul olunduklarını buyur
dukları iki madde ne gibi bir surette ve ne gibi 
fırtınalarla kabul edildi? Ve encümene gittiği 
halde, acaba encümene maksatsız olarak mı 
gitti? 

İSMET B. (Çorum) — Encümene gitmedi, 
ruznamede kaldı. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Peki; ruz
namede şimdiye kadar kalmasının esbabı neydi? 
Bugünkü Heyeti Celile o zaman da bugünkü ha
leti ruhiyeyi göstermiş ve mülayim ve müsait 
bir zaman gözetilmişti. Eğer esasa girmekliğime 
müsaade ederseniz esas hakkında da söyliyece-
ğim. Usul hakkında söz istedim. Fakat zannede
rim, sıra da benimdi, esas hakkında... 

REÎS — Efendim, şekle ait söyleyiniz, onu 
hallediniz de ondan sonra esasa dair söylersiniz. l 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
bu gayrikabili tatbik olan ve bir hayalden iba
ret bulunan lâyihanın tehirine karar vermiyelim, 
reddedelim. Çünkü, şayanı rettir. Hükümet çe-
kemiyeceği bir sıkleti omuzlarına yüklenmek is
tiyor. Halbuki bu, hayalden ibarettir. Hükümet 
vazifesini hakkiyle yapsın, biz buna razıyız. Bi
naenaleyh, böyle mülayim ve müsait zamanlara 
intizar etmek emeliyle bu lâyihayı tehir değil, 
reddedelim, başka çare yoktur. 

REÎS -*- Efendim, müzakereydi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. >-

LÜTFÎ B. (Malatya) — Takririm var, okun
sun. 

REÎS — Çok rica ederim Lûtfi Bey, Ma
kamı Riyasetin vazifesin/ müdahale etmeyiniz 
ve çok rica ederim, zatıâlinize çok hürmet ediyo
rum. Beni ^hakkınızda nizamnameyi tatbika mec
bur etmeyiniz. Zatıâlinizin takriri de sırasında 
okunur. 
* Takrirleri, okutuyorum. Kars Mebusu Cavid 

Bey ve rüfekasınm takriri': 

Riyaseti Celileye 
Hükümet inhisarlarının memleketimizde şim

diye kadar tecrübe edilmiş tarzı tatbikma ve 
memleketin ahvali umumiyesine nazaran bu ka
nun memleketimizin vaz'ı idarisine göre gayri
kabili tatbiktir. Bugün varidat bulmak üzere mü
zakere edilen bu kanun Mr milyon liranın şim* 
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diden sarfına mezuniyet istiyor. Bu kanunun 
reddiyle Bandrol Resminin tezyidi hakkındaki 
Kanunun müzakeresini teklif ederiz. 

Kars Van Genç 
Cavid Hasan Sıddık Ali Haydar 

Erzurum Dersim 
Asım Mustafa 

RJEİS — Mazhar Müfid Beyin takriri : 
Sigara kâğıdı ve kibrit inhisarının şu sıra

da tatbik ve icrası mütaassır olduğundan İstih
lâk Resminin bir misli tezyidi suretiyle şimdilik 
iktifa edilmesini teklif eyleriz. 

Hakkâri Möbusu Karesi t 
Mazhar Müfid H, Basri * 

. REÎS — Malatya Möbusu Lûtfi Beyin tak
riri: 

Riyaseti Celileye 
Sigara kâğıdi ve kibrite ilsak edilmekte 

olan Bandrol Resmine münasip bir miktar daha 
zammedilmek üzere işbu İnhisar Kanununun he
yeti umumiyesiyle reddini teklif eylerim. 

Malatya 
Lûtfi 

REİS — Kozan Mebusu Mustafa Beyin tak-
r ın: 

Riyaseti Celileye 
Sigara kâğıdı, kibrit ve kavın Hükümetçe in

hisarı esasına müstenidolan kanunun reddiyle 
İstihlâk Resminin tezyidi zemini üzerinde mü
zakerenin cereyan ettirilmesini teklif ederim. 

Kozan 
Mustafa 

REİS — Efendim, takrirlerin ikisi, seraha-
ten inhisarın reddiyle İstihlâk rüsumunun tez
yidini teklif ediyorlar. Diğer ikisi de; yalnız 
İstihlâk Resminin tezyidinden bahsediyor. Ka
nunun reddinden bahsetmiyor. En evvel verilen 
Mazhar Müfid Beyin takririni reyinize arz edi
yorum. İstihlâk Resminin tezyidini teklif edi
yor ki; bu kanunun zımnen tehiri demektir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tezyit hak
kında ayrıca lâyiha/ vardır. Bu lâyihayı redde-

. deriz, onu müzakere ederiz. 

REÎS — Efendim, müsaade' buyurunuz. 
Meclisi Âli nasıl isterse... Takrirlerin mündere-

— Hfift — 
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çatma muttali oldunuz. Tabiî anladıktan sonra 
el kaldırırsınız. 

HASAN BASRÎ ,B. (Karesi) — Çünkü o 
takrirde benim de imzam vardır. 

REİS — Mazhar Müfid Beyin takdirini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet yok. 

Kars Mebusu Cavid Beyle rüfekasmm tak
riri "Kanunun reddiyle Rüsumun tezyidedilme-
si hakkındaki Kanunun müzakeresi" diyor .ki; 
zaten o kanun ruznamemizdedir. Kars Mesubu 
Cavid* Beyle rafekasımn takririni ka'bul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Diğer takrirler esasen aynı mealdedir. O 
halde efendiler İnhisar hakkındaki lâyiha red
dedilmiştir. Rüsumun tezyidi hakkındaki lâyi
hayı müzakere edeceğiz. 

4. — Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkın
da kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesânc 
* 28. V . 1837 

Kibrit, İstihlâk Resminin tezyidi hakkında 
tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 27.V.1337 
tarihindeki içtimai uda kabul edilen lâyihai 
kanuniye sureti musaddakasiyle esbabı mucibe 
lâyihası mpten takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tazasiyle neticesinin. işarına müsaade buyurul-
masını rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliye Vekili 
Fevzi 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidine ait 
Kanunun esbabı mucibe lâyihavSi 

Derununda elliden altmışa kadar kibriti 
muhtevi bir kutu için 30 Eylül 1336 tarihli Ka
nun mucibince on para İstihlâk Resmi istifa 
kılınmakta ise de mezkûr kibritler perakende 
suretiyle çarşıda elyevm yüz para ve üç kuru
şa füruht olunmakta olup fiyatı mezkûre mu
kabil işbu resmin dahi haddi lâyikme ircaı mu
vafık görülmüş ve resmi mezkûrun yirmi para
ya iblâğı hakkında tanzim olunan maddei ka
nuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — Elliden altmışa kadar kibriti 

muhtevi bir kutu icdn 30 Eylül 1336 tarihli Ka-
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nun mucibince alınmakta olan on para İstih
lâk Resmi yirmi paraya iblâğ olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meriye
tinden dtibaren on beş gün nihayetine kadar 
bilûmum kibrit âmil ve tacir ve bayileri yed-
lerindeki bandrollu kibrit kutularına daha onar 
paralık bandrol ilsak edeceklerdir. Bu müd
detin hitamında yirmi paralık bandrol üsak 
edilmemiş olan kibritler bandrolsüz addoluna
rak bunlar için Kibrit ve Kav İstihlâk Resmine 
dair olan Kanunun altıncı maddesinde muhar
rer ceza tatbik olunacaktır. 

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

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili mezundur. 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Müdafaai 
Milliye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Adliye Vekilli Dahiliye Vekili 
Refik Şevket Mehmed Ata 

Hariciye Vekâleti 
Vekili Maliye Vekili 
Fevzi Hasan Hüsnü 

Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Hamdullah Subhi öm«r Lûtfi 

İktisat Vekili . Sıhhiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkında 

tanzim dlunup Heyeti Umumiyeden 18.VI.1337 
tarihinde encümenimize havale edilen lâyiha 
tetkik ve mütalâa olundu. Heyeti Vekilenin 
esbabı mucibesiyle teklifi muvafık görülerek lâ
yihai kanuniye aynen kabul edıillmiş olmakla 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdi kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Mazbata Muharriri 
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Kâtip Âza Âza 
Mardin __. ._— Antalya. 

t Neeib Ali Vefa 
Âza Âza Âza 

Kayseri Çorum İçel 
Rifat İsmet Haydar Lûtfi 

REİS —- Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sada-
ları) Birinci maddeye geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Birinci maddeye geçil
miştir. 

Kibrit İstihlâk Resminin tezyidi hakkında 
Kanun 

MADDE i. — Eliden altmışa kadar kibriti 
muhtevi bir kutu için 30 Eylül 1336 tarihli Ka
nun mucibince alınmakta olan on para İstihlâk 
Resmi yirmi paraya iblâğ olunmuştur. • 

REİS — Söz istiyen var mı f 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Sigara kâğıdı yok mu? 

Yalnız kibritten bahsediyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, hükümet 
sigara kâğıdını inhisar şeklinde teklifi etmişti. 
Kibriti de tezyit şeklinde teklif etmişti. Şimdi 
kibriti müzakere ederiz. Sonra sigara kâğıdının 
tezyidi hakkındaki kanunu da ayrıca teklif ede
riz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi teklif ediniz. . 
REİS — Efendim, birinci madde hakkında 

söz istiyen yok, şimdi müzakere ettiğimiz lâyiha
nın bir tarafındaki teklif resmin tezyidi hakkın
da hükümetin teklif ettiği şekildir. Muvazenei 
Maliye Encümeni onu inhisar haline sokmuştur. 
Ve ikisini tevhidetmiştir. O, reddolununca şimdi, 
Resmin tezyidi hakkındaki teklifi müzakere edi
yoruz. 

İSMET B. (Çorum) —• .Sigara kâğıdı için 
bir teklif de ayrıca yaparız, 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen yoktur efendim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Heyeti.Ali
ye sigara kâğıdı hakkındaki İstihlâk Rüsumunun 
tezyidini kabul ediyorsa encümen bunun için bir 
lâyiha getirir. Şimdi elde böyle lâyiha yoktur. 
O hususu encümene havale buyurunuz. Orada. 
yaparız, nispetlerde fark vardır. Burada şimdi 
alelacele lâyiha yapılamaz. 
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[ REİS — Efendim, bu madde hakkında başka 

söz istiyen yok, maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Birinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanunun tarihi meriye-
[ tinden itibaren, on beş gün nihayetine kadar 

bilûmum kibrit âmil ve tacir ve bayileri yedlerin-
deki bandrollu kibrit kutularına daha onar para<-
lık bandrol ilsak edeceklerdir. Bu müddetin hi
tamında yirmi paralık, bandrol ilsak edilmemiş 
olan kibritler bandrolsüz addolunarak bunlar için 
Kibrit ve Kav İstihlâk Resmine dair olan Kanu
nun altıncı maddesinde muharrer ceza tatbik 

i olunur. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 

bu bandrol meselesini tâyin etmek lâzımgeliybr. 
(Halledilmiştir sesleri) Maliye Vekili Bey iza
hat vermeli, belki altı yedi aydan beri kibrit 
kutularının üzerinde acaibüşşekil birtakım şey
ler görüyorum. Bunlar gümrükte muayene edi
liyormuş ve gümrükte damgalamyormuş. Diğer 
damgalara benzememek icabeder. Bugün cebiniz-

/ deki Jgfbrit kutularını alıp bakınız, hepisinde-
ki işaretler böyle sahtedir. Bundan dolayı Ha
zineye bir şey girmiyor. Eğer yapacakları on 
paralık Bandrol Resmi ilâvesi için de yine böyle 
yapılacaksa Hazineye hiçbir menfaat temin et-
miyecektir. Bu kutular gümrükte damgalanmak 
lâzımgelse bile damga usulünün böyle bir işa
retle yapılması yazıktır, günahtır. Bu paradan 
Hazineye on para girmiyor. Bunu böyle yap
maktansa bu bandrolü bütün bütün1 kaldırmalı 
ve her ev kaç kibrit sarf ediyorsa o kadar vergi 
vermekle mükellef olsun., Şimdi yaptıkları tarz
da on paralık daha Bandrol Resmi ilâve edile-

; çekse bu yazıktır, günahtır. Yapılacak cibayet-
ten Hazineye on para girmez, böyle bir ciba-
yet yapılmaz. Bunu hüsnütarika isal etmek lâ-
zımgelir. Evvelâ bunu temin etsinler, ondan 
sonra yapsınlar, Yoksa yazıktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim hatırlarsınız ki Muvazenei Umumiye 
lâyihasının bir maddesiyle sigara kâğıdı ve kib
rit kutularına bandrol ilsakını kaldırdık. Bu 
Gümrük Resmine zamimeten alınmaktadır ve üç 

i aydan beri tatbik edilmektedir. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Müsaade 

buyurunuz. Şimdi bizim gümrüklere ithali mem-
ı nu olan eşyanın gelmediğine eminseniz bu ted-
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biriniz gayet mâkuldür. Emin değilseniz hepsi 
zarardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Gümrükte kaçakçılık . olduktan sonra gümrü
ğe tâbi olan her eşya için bu varittir. Yalnız 
Bandrol Resmi mevzuubahis değil. Fakat ben
deniz Bandrol Resmi alacağım diye dâhilde bir 
şebeke teşkil etmek aklımdan da geçmez. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) ~- Efendim bu 
maddede kibrit kutularına onar paralık yeniden 
bandrol ilsak edileceği söyleniyor. Bandsol Res
minin kalktığını Hasan Beyefendi söylediler. Bu
nun resim halinde ikmali lâzımgelir. Sonra da-, 
ha onar paralık deniyor. Bu şivemize muvafık 
değildir. Sonra Kibrit, kav İstihlâk Resmi Ka
nununun altıncı maddesindeki ceza tatbik olu
nacaktır deniyor. Halbuki elimizde diğer bir 
madde var. Bu lâyiha altıncı maddesinde mu
harrer olan müsadereyi cezayı nakdîye tahvil 
etmek istiyoruz. Binaenaleyh böyle kanunlar 
arasında tenakuzlar, tefavütler görünmemek için 
bu maddenin İsmet Beyefendinin söyledikleri 
veçhile Muvazenei Maliye Encümenine gönderil
mesi lâzımdır. 

REİS — Efendim başka söz alan yok. Müza
kereyi kâfi görenler lütfen en kaldırsın. (Kâfi 
sadaları) Kâfi görülmüştür. 

Maliye Vekili Beyin de muvafakatleri veçhi
le on paralık İstihlâk Bandrol Resmi istifa olu
nur şeklinde tashihi lâzımgelecek. Elimizde baş-

"ka tadilname de yok. Tashih veçhile maddeyi re
yinize arz edeceğim. 

HASAN BASRİ B. (Karasi) '— Reis Bey 
bandrollu kibrit kutularından on paralık Band 
rol Resmi deniyor. Bandrolsüz kibritlerden Band
rol Resmi almmıyacak mı? Halbuki bandrolün 
kaldırıldığını Maliye Vekili Bey söylediler. Bina
enaleyh halihazırda gelen kutularda bandrol ol
mamakla resim alınır. O halde bandrolü olmadı
ğından dolayı on paralık ayrıca resim alamaz
sın. Bu metne göre maddenin her halde encü
mene gitmesi lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Canik) — Efendim, müsaade bu
yurur musunuz? Bu ikinci maddenin ' hikmeti 
vücuru kalmamıştır. Çünkü esasen bandrol me
selesi Bütçe Kanununa ait altıncı madde ile zan
nederim halledilmiştir. Şeker, kahveden alman 
rüsumu istihlâkiye misillû gümrüklreden nak
den alınır ve memlekete serbest ithal edilir.* 
Onun için bu maddeye lüzum yoktur. 
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REİS — İkinci maddenin encümene iadesini 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. İkinci maddeyi encümene gönderdik. 
Diğer maddelerin müzakeresini de bu maddele
rin encümenden gelmesine kadar tehir edelim. 

Evvelce encümene gönderdiğiniz İstihlâk Res
minin tezyidi hakkındaki kanunun üçüncü mad
desi olmak üzere kabul edilen takrirleri encüme
ne göndermiştik. Encümen tesbit etti. Okuna
caktır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun mevkii meriyete 
vaz'edildiği günde perakendeciler yedinde bu
lunanlar müstesna olmak üzere gümrüklerde 
ve bankalar ile ticarethanelerin depo ve ar
diyelerinde mevcudolan balâda muharrer me-
vaddm miktarını nihayet bir hafta zarfında 
esbabı babeyanname rüsumat idarelerinde ve 
rüsumat idareleri olmıyan mahallerde mal 
memurlarına haber vererek bunlardan, şeker, 
kahve, çay ve petrolün farkı resmini ve diğer
lerinin tam resmi istihlâkini ifa etmeye mecbur
durlar. s 

Beyanname vermeyenlerden müddeti mep-
husenin inkızasmda iki kat resim cezaen istifa 
olunur. Beyannamede muharrer miktardan zu
hur edecek fazlalar hakkında da aynı mua
mele icra olunur. 

Mezkûr depo ve ardiyeler ile tüccar ye
dinde bulunan bu mevaddm resmi» istihlâkini 
ifadan imtina edenler hakkında Tahsili emval 
Kanunu ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Efendim, encümenin tesbit ve tek
lif ettiği bu maddeyi üçüncü madde yerine 
kaim olmak üzere kabul edenler, lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rü
sumu istihlâkiye Kanununda esasen kuvvei te-
yidiye vardir. Bu kanun yalnız resmin tez
yidine dairdir. Buraya konmasına lüzum'yok
tur. 

REİS — Ali Süruri Efendinin üçüncü mad
de olarak teklif ettiği maddeyi kabul ede
cek olursanız dördüncü madde yerine kaim • 
olmuş olur. Ali Süruri Efendinin takririn* oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
Bii'inci maddenin kabul olunan şekli muad

deline nazaran lâyihaya üçüncü madde olmak 
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üzere berveçhi âti maddenin ilâve buyurulmasını 
teklif ederim. 

Madde 3. — 25 Mart 1335 tarihli kararname 
ahkâmı mülgadır. 

15 Nisart 133*8 
Karahisari Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

REİS — Ali Süruri Efendinin teklifini 
dördüncü madde olarak kabul buyuranlar, lüt
fen ellerini kaldırsın. 'Kabul edilmiştir. 

Efendim, üçüncü madde beşinci madde olu
yor. 

MADDE 5. -
den muteberdir. 

îşbu kanun tarihi neşrin-

REÎS — Bu maddeyi kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Ma

liye Vekili memurdur. 
RE ÎS — Bu maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim, heyeti umumiyesini tâyini esami 

ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
reddedenler kırmızı pusula versinler. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) -~ 
Rüsumu istihlâkiye Kanununda buna tearruz 
eden diğer maddeler vardır. Bu ahkâmı şâmil 
olmıyan mevad mülgadır gibi kanuna bir mad
de ilâve edilmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim, zaten dördüncü madde
den maksat, bu kanun ile tearuz eden eski ka
nun ahkâmını ilgadır. Binaenaleyh zapta da 
geçiyor. Mesele kalmamıştır, efendim âra tasnif 
edilinceye kadar on dakika teneffüs. 

Hitamı celse, Saat : 4,15 

REİS 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat, Saat : 4,25 

- Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÎP : Said Bey (Muş) 

REİS — Celce küşadedildi. 
İstihlâk Resmi hakkındaki lâyihai kanuni-

yenin neticei müzakeresinde reye itşirak eden 
164, muamele tamam, 8 müstenkif, 12 redde kar
şı 144 rey ile kanun kabul edilmiştir. 

5. — Sigara kâğıdı, kibrit ve kav kutu-
lannın İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 Mart 1334i 
tarihli kanunlarax müzeyyel kanun lâyihası ve, 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye eoıcü-
menleri mazbataları 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
sigara kâğıdı ve kibrit ve kav kutularının 

İstihlâk Resmi hakkındaki 12 ve 14 Mart 1337 ta
rihli kanunlara zeylolarak. tanzim kılınıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 30 . XI . 1337 tari
hindeki içtimamda kabul olunan kanun ile 
esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılın

mıştır. İfayi muktezasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasını rica ederim, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Fevzi 

Sigara kâğıdı ve kibrit ve kav kutularının 
İstihlâk Resmi hakkındaki Kanuna tezyil 

edilecek maddei Kanuniye 

REİS — Bir ceza maddesi vardır. Onu mü
zakere edelim. Sigara kâğıdı ve.kibrit ve kav 
kutularının İstihlâk. Resmi hakkındaki 12 ve 
14 Mart 1334 tarihli kanunlara zeyl olarak tan
zim edilen "Muvazene Encümeni lâyihası. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Sarfiyatı dâhiliyeye mahsus alarak elli aded-

d'en ziyade veya, eksik varaklı sigara kâğıtla-
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riyle elliden altmışa kadar adedden fazla kib
rit ve kavı muhtevi kutuların 12, ve 14 Mart 
1334 tarihli kanunların altıncı maddelerinde 
muayyen müddetten sonra dâhilde imal ve ha
riçten ithali memnu olduğu musarra'h ise de 
mezkûr müddetler mürur ettiği halde elyevm 
tarifatı kanuniye haricinde olarak miktarı mu-
ayyeneden fazla sigara kâğıdı ve kibritlerin 
gümrüklere vürudetmekte olduğu müracaatı vâ-
;kıa ve muhaberatı cariyeden anlaşılmaktadır. 
(Bü hal, ahval ve vaziyeti har'biye dolayısiyle 
Avrupa'daki fabrika eshaibının bu baptaki ka
varan ahkâmı umumiyesine ıttıla hâsıl edeme
melerinden münba'is bir keyfiyet olduğu cihetle 
bunların müsaderesi tüccaranm külliyen mağ
duriyetini nıucibolmakla beraber iktisadi mem
leket ve menafii Hazine ııoktai nazarından ,da 
muvafık görülememektedir. Binaenaleyh; ahva
lin inkişafından evvel bu (halin ref'i ve ahkâmı 
kanuniyenin tamamen tatbiki müstahsil görül
mekte olduğundan bu babdaki nıüş'kilâtm izale
sine şimdiden medar olmak üzere tanzim olu
nan maddei kanuniye merbutan takdim kılın
mıştır. 

Sigara kâğıtları ve »kibrit ve kav kutularının 
İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 Mart 1334 (tarihli 

kanunlara zeyildir 

MADDE 1. — Sigara kâğıdı ve kibrit ve kav 
kutularmm İstihlâk Resmine dair 12 ve 14 Mart 
.1334 tarihli kanunların altıncı maddeleri muci
bince elli veya altmış adedden fazla veya eksik 
olarak -(hariçten ithal olunan sigara kâğıdı ve 
kibrit ve kav kutuları müsadere loTunmryarak 
miktarı muayyenin fazlası için bir misli İstih
lâk Resmi istifa olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi rıesrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun ahkâmının icrası
na Maliye Vekili memurdur. 

30/Teşrinisani/1337 
İcra. Vekilleri Heyeti Reisi 

ve Erkânı Harbiye!' 
ITmumiye Vekili l^er'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaa! Milliye Vekili Adliye Vekili 

Memuriyette Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Fethi Yusuf Kemal 
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Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Hüseyin Rauf 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Sigara kâğıdi 've 'kibrit ve kav kutularının 

İstihlâk Resmi hakkındaki kanunlara zeyl ola
rak İcra Vekilleri Heyetinden tanzim kılınan 
lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası 
encümenimizde tetkik olundu. 

Zikrolunan esbabı mucibe encümenimizce de 
varit görülerek teklifi mezkûr aynen kabul edil
mekle Muvazeııei Maliye Encümeneine tevdi 
olunur. 

U/Kânunusani/1338 
Kavanini Maliye En- Mazbata Muharriri 

eümeni Reisi namına 
Erzurum Mebusu • Antalya 
Hüseyin Avni Ali Vefa 

Kâtip Âza 
Muş . Bitlis 

Ahmed Hamdı Yusuf Ziya 
Âza • Âza 

Biga 
M'ehmed 

Muvazeııei Maliye Encümeni mazbatası 
Sigara .kâğıtları ve kibrit ve kav kutuları

nın İstihlâk Resmi hakkındaki kanunlara zeyi 
olarak İcra Vekilleri Heyetinden tanzim ve Ka
vanini Maliye Encümenince tasdik olunan lâ
yihai kanuniye encümenimizce "görülerek esbabı 
varide muvafık görülmüş ve fazla zubur eden
ler hakkındaki ahkâmı müsaderenin illğasiyle 
elli veya altmışa kadar küsurat için birer misli 
İstihlâk Resmi istifası tensip ve mevaddı «saire 
ipka olunarak Heyeti ITmumiyeye takdim kılın
mıştır. 

30/Mart/1338 
Reis Mazbata Müh. namına 

Samban Mersin. 
Reşn d Sa'lâhaddi n 
Kâtip Âza -• 
Horum Edirne 
İsmet — 

Âza, Âza 
Erzurum Edirne 

Hüseyin. Avni Faik. 
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Sigara kâğıtlan, kibrit, kav kutularının is- , 

tihlâk resmine dair 12 ve 14 Mart 1334 tarihli I 
kanunlara zeyil. 

Madde 1. —- Sigara kâğıdı ve kibrit ve kav 
kutularının tstihlâk Resmine dair 12 ve 14 
Mart 1334 tarihli kanunların 5 ve 6 neı madde
lerinde zikrolunan ahkâmı müsadere mefsuhtur. 
6 ncı madde mucibince miktarı muayyenden her 
elli veya altmışa kadar küsur fazlalar için bir I 
misil İstihlâk Resmi istifa ve elliden noksan ku
tuların beheri için beşer ve defterlerin beheri 
için onar kuruş cezayı nakdî ahzolunur. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden mu- ı 
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanun ahkâmının icrasına 
Maliye Vekili memurdur. \ ' •. ' • • ,| 

Sigara kâğıtlarının İstihlâk Resmine dair 
28 Cemaziyülevvel 1336 

12 Mart 1334 

Madde 5. — 26 Haziran 1333 tarihinden iti
baren sarfiyatı dahiliyeye mahpus olarak dâhil
de imal yahut altı ay sonra hariçten ithal olu
nan sigara kâğıdı defterleri üzerinde elli varak
tan ibaret olduğu türkçe olarak muharrer bulu
nacaktır. Böyle olmıyan defterler zaptolunur. 

Madde 6. — 26 Haziran 1333 tarihinden iti
baren sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak dokuz 
santimetre tul ve beş santimetre arzından fazla 
veya elli adeedden ziyade veya eksik varaklı si
gara kâğıdı defterlerinin hariçten ithali veya 
dahilde imali veya bandrollu olarak 1333 senesi 
Temmuzunun 15 inden itibaren füruhtu memnu
dur. Aksi halde defterler zabıt ve sahibinden her I 
defter için on kuruş cezayi nakdî ahzolunur. 
Kibrit ve kav kutularının İstihlâk Resmine dair j 

30 Cemaziyülevvel 1336 ! 
12 Mart 1334 

Madde 5. — 10 Teşrinievvel 1333 tarihinden 
itibaren sarfiyatı dâhiliyeye mahsus olarak dâ
hilde imal veya dokuz ay sonra hariçten ithal 
edilecek kibrit veya kav kutularının üstünde 
muhtevi bulunduğu kibrit veya kavın adedi 
Türkçe olarak muharrer bulunacaktır. Böyle ol
mıyan kutular zaptolunur. 

Madde 6. — 10 Teşrinievvel 1333 tarihinden 
--itibaren sarfiyatı dâhiliyeye mahsus olarak dâ-
, hilde elliden altmışa kadar adedden fazla veya I 
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eksik kibriti veya kavı muhtevi kutular imali ve 
yine mezkûr tarihten itibaren dokuz ay sonra 
bu kabîl kutuların hariçten ithali ve dâhilde bey 
ve füruhtu ve 1333 senesi Teşrinievvelinin onun
dan itibaren bandrolsüz olarak kibrit ve kav ku-
tul arı ve İstihlâk Resmi istifa edilmemiş al ât 
fürulıt ve istimali memnudur. ı 

Aksi halde kutular ve aletler zaptolımup sa
hibinden beher kutu için dört kuruş ve her alet 
için de yüz kuruş cezayi nakdî; alınır. 

REİS — Heyeti, umumiyesı hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır, gesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Sigara kâğıdı, kibrit ve kav kutularının tstihlâk 
Resmine dair 12 ve 14 Mart 1334 tarihli kanun

lara müzeyyel Kanun 

MADDE 1. — Sigara kağıdı ve kibrit ve 
kav kutularının İstihlâk Resmine dair olan 12 
ve 14 Mart 1334 tarihli kanunların beş ve altıncı 
maddelerinde zikrolunan ahkâmı müsadere mef
suhtur. 6 ncı madde mucibince miktarı muay
yenden her elli veya altmışa kadar küsur faz
lalar için 'bir misil İstihlâk Resmi istifa ve elli
den noksan kutuların beheri için beşer ve def
terlerin beheri için onar kuruş cezayi nakdî ah-. 
zolunur. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Yok, sesleri) tadilname de yok. Bi
rinci maddeyi reyi âlini'ze vaz'ediyorum. Tek
lif müsadereyi cezayi nakdîye kalbetmekten, iba
rettir. 

Birinci maddeyi Muvazenei Maliye Encüme
ninin tadili veçhile kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanun ahkâmının icra-' 
sına Maliye Vekili memurdur. 
• REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. , 
Efendim bu yeni bir vergi tarh etmiyor. 

Sırf cezai bir kanundur. Reyi işaret ile reyinize 
vaz'ediyorum. Heyeti umumiyesini kabul eden-
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ler lütfen el kaldırsın. Heyetif umumiyesi ekse- j 
riyetle ve katiyetle kabul edildi. 

6. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkındaki kanun lâyihasiyle Tedariki, vesaiti 
nakliyei^faahriye Kanununa müzeyyel kanun lâ
yihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları (1) 

RE IS — Bilûmum merakibi bahriyeden alı
nacak rüsum hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 

Efendim maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 

RAGIB B. (Amasya) —• Reis Bey bunlar
dan bir şey anlamıyoruz, mazbata muharrirleri 
izahat versin. 

REÎS — Efendim maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Bilûmum merakibi bahriye ve 
sefainden liman idarelerince merbut tarifede 
muharrer olduğu veçhile Rüsumu Bahriye isti
fa olunur. 

Rüsumu Bahriye tarifesi 
Müruriye Resmi : 
Bilûmum yelkenli ve yelkensiz sefain ve me-

rajrip ile motor ve vapurlardan ': 
Â) 0 - 3 tona kadar maktuan 15 kuruş, 
4 - 30 tona kadar üç ton için alınacak resme 

ilâveten beher fazla ton için 3 kuruş, 
31. - 100 tona kadar otuz ton için alınacak 

resme ilâveten, beher fazla ton için 2 kuruş, 
101 - 300 tona kadar yüz ton için alınacak 

resme ilâveten beher fazla ton için 1 kuruş, 
301 - yukarı tona kadar üç yüz ton için alman 

resme ilâveten beher fazla ton için yirmi para. 
REÎS — (A) fıkrası hakkında söz istiyen 

var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 

Bey ahlıyamadığımız bir kanun varsa o da bu 
kanundur. Hiç olmazsa mazbata muharriri çıkıp 
izahatta bulunsun. 

RAGIB B. (Amasya) — Şimdiye kadar alı
nan rüsum hakkında izahatta bulunsunlar. 

(1) 9 No. h matbua zaptın sonundadır. 
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Dr." MUSTAFA B. (Kozan) — Şimdi efen

dim, burada tonlar için bâzı dereceler kabul edil
miştir. Fakat bizim memleketimizde zannediyo
rum sefaini bahriyemizde tonları küçük olanlar 
kendimize ait merakiptir.. Bunlar meselâ (300) 
ü geçtiği zaman ton başına alınacak parayı yir
mi paraya tenzil ediyor. Onlardan fazla alınacak 
parayı bize tahmil ediyor. Ecnebi vapuru seyrü
sefer etmesin de bizim kendi vapurlarımız seyrü 
sefer etsin dediğimiz halde bu şekilde resim 
tarhında bir yanlışlık var. 
' REÎS — Efendim encümenleı%namma izahat 

verilecek mi? Encümen mazbata muharriri ne
rede? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
kanunun esnayi müzakeresinde gerek encümen 
mazbata muharririnin ve gerek Maliye Vekilinin 
Mecliste hazır bulunmaları lâzımdır. Hiçbirisi 
yoktur. Mazbata muharriri veyahut vekili her 
kim ise, gelip izahatta bulunsun. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Sonra da mesuli
yeti Meclise atfediyorlar : 

REÎS — Efendim Muvazene Encümeni hali 
içtimada, Maliye Vekili de oradadır. Arzu eder
seniz tehir edelim. (Ali Şükrü Bey-buradadır. 
îzahat versin sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunu Bahriye 
Dairesi yani mütehassısı yapmıştır. Hükümet 
teklif etmiştir. Küçük gemilerden çok alınıyor 
da büyüklerden az alınıyor dendi. Halbuki ton 
üzerine almıyor. Büyük gemilerden alınan le
şim az değildir. Ancak bunlardan da küçük ge
milerden alınan resmi almaya kalkışırsak, mese
lâ iki bin tonluk bir gemiden ton başına yirmi 
kuruş alırsak kaça gelir o vakit anlarsınız, o va
kit ecnebiler esasen vermez. Bu bir ihtisas üze
rine yapılmıştır. Bu bir nispet üzerine hesabedil-
miştir. Böylece kabul etmekten başka çare yok
tur. îçinde bizim fazla aklımızın ermesi lâzım 
bir şey yoktur. 

RAGIB B. (Amasya) — Zaten aklımızın er
mesi imkânı yoktur. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu
yurun efendim, rica ederim, bunu. mütehassısı 
yapar. 

RAGIB B. (Amasya) — Burada söylersiniz 
biz de anlarız. 

ALÎaŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sorunuz iza
hat vereyim. 
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I : 27 15. 
BAGIB B. (Amasya) — Alman rüsum mül

gadır diyor. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim mad

delere geçildikten sonra maddelere dair ne sora-
caksanız sorarsınız. İtirazlarınızı yaparsınız. Lâ-
zımgelen cevapları veririz. 

REÎS — Efendim zaten (A) fıkrasmdayız. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

fıkraların veya maddelerin tadili muradolunur-
sa Ali Şükrü Beyefendi encümen veya Hükü
met namına bu tadilâtı kabul edecek mi? Etmi-
yecek mi? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Heyeti Celile 
kabul ederse onu kabule herkes mecburdur. 

MJJSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Der-
meyan olunacak tadilâtın eşkâlini encümen ya 
kabul veyahut reddedebilir. Bunu kim müdafaa 
edecek?.... 

TAHSÎN B\ (Aydın) — Bu bapta encümen 
noktai nazarlarını dermeyan etmiştir. Meclis bu
nu müzakere edip bir şekil verdikten sonra, o 
tarzını gerek encümen gerek Hükümet kabule 
mecburdur. Şimdi söz Meclisindir. Binaenaleyh 
mevad ve fıkarat hakkında istizahı keyfiyet et
mek istiyenler varsa, Ali Şükrü Beyefendi ihti
sasları noktai nazarından cevap verirler. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Ben lâzımge-
len izahatı veririm. \ 

«REÎS — Efendim (A) işaretli fıkra hakkın
da söz istiyeıı var mı? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim Dr. 
Mustafa Bey biraderimiz bu fıkra hakkında bir 
itirazda bulundular. Fakat esas itibariyle en zi
yade dikkat edilecek bir nokta vardır ki, o da ' 
maalesef, katiyen düşünülmeksizin tertibedil-
miş bir cetveldir. Bu cetvel mucibince Müruriye 
Resmi «Üç tona kadar maktuan on beş kuruş» 
dört ton olursa cetvel mucibince 3 kuruş yani 
3 kere 4 — 12 kuruş alıyorum. Yanlışlığın dere
cesine bakın... Yüz bir tondan üç yüz tona kadar 
birer kuruştan üç yüz kuruş alıyorum. Üç yüz 
bir ton oldu mu efendiler, on beş buçuk kuruş 
alıyorum. Bu »asıl tertip? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hilmi Bey 
mazbatayı dikkatli okursanız itiraz etmezsiniz.. 
îşbu cetvel mucibince üç tona kadar merakibi 
bahriyeden maktuan on beş kuruş alınıyor. To
nu fazlalanan merakibi bahriyede ise, bir kere 
on beş kuruş resmi asli almıyor ve aşağıda nispî 
olarak gösterilen resimler de bunlara ilâveten 
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I alman resimlerdir. Sonra demin de söylemiştim; 

ton fazlalandıkça nispetin mutlaka azalması lâ-
zımgelir. Çünkü, küçük tonlardaki nispet daire
sinde büyük tonlarda resim vermeye kalkarsa, 
bu, tahammülün fevkine çıkar. Zaten vergi me
sailinde de böyledir. Aded çoğaldıkça mütezayit 
bir vergi alırsanız, küçük miktardah aldığımız 
gibi, yüksek miktardaki iratlardan alamazsınız... 
Onun için bu cetvel de bir nispeti âdile dairesin
de yapılmıştır. Meselâ, dört tondan otuz tona 
kadar, üç ton için alman resme ilâveten beher 
tondan 3 kuruş almıyor ve 300 tondan fazlası 
için, alman resme ilâveten beher ton için bir ku
ruş alınıyor ilâh... Buralar dikkatli okunulsa iti
raz edilmez. 

REÎS — Bu fıkra hakkında başka söz alan 
yok, tadilname de yok. «B» fıkrasına geçilme
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. «B» fıkra
sına geçilmiştir. 

(B) Fıkrası : 
Müruriye Resmi almak için limana uğrayan 

sefain ve merakibin mezkûr limana yolcu veya 
hamule ihracetmesi' veyahut yolcu veya hamule 
irkâbetmesi şarttır. Bu tarzda yolcu ve hamule 
alıp vermiyen sefain ve merakipden ikinci mad
de mucibince yalnız vize resmi alınır. Ahvali 
mücbire tahtında limana uğrıyan sefain ve me-
rakipten resim alınmaz. 

REÎS — Efendim; (B) fıkrası hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Tadilname de 
yok. (B) fıkrasını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir! 

Fıkra (2) Vize Resmi : 
0 - 3 tona kadar maktuan 5 kuruş 
4 - 30 » » » 10 » 

^31 - 100. „ » » » " 15 » 
101 - 300 » » » 20 » • 
301 - yukarı » 25 » • 

REÎS — îkinci fıkra' hakkında söz istiyen var 
mı? (Kabul sadaları) îkinci fıkrayı kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

3 ncü fıkra - Şehriye Resmi : 
A) Vapurlardan iskelelere ve iskelelerden 

vapurlara yolcu nakleden kayıklardan beş tona 
kadar mahiye maktuan 100 kuruş. 

B) Vapurlardan iskelelere ve iskelelerden 
vapurlara hamule nakleden kayıklardan, her ton
daki mavnalardan mahiye maktuan 200 kuruş. 

O) Ilgr tondaki balıkçı kayıklarından mahi
ye maktuan 100 kuruş. 
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E) îki muhtelif liman arasında çalışan pa

zarcı kayıklarından 100 kuruş. 
H) Aynı limanın iskeleleri arasında çalışan 

pazarcı kayıklarından mahiye maktuan 100 kuruş. 
TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Mahiye den

mez, yanlıştır, şehriye.. 
ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Yanlış dahi ol

sa teamüldür. Ve elde böyle basılmış tezkereler 
vardır. Bunları değiştirelim mi? 

REİS — Şehriye mi diyelim Ali Şükrü Bey? 
Şehriye olarak mı tashih edelim? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim; za
ten böyle matbu tezkereler vardır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Şehriye de
ğil* şehrî. 

REİS — Efendim,\ şehrî olarak tashih e<fİle-
cek. Üçüncü fıkra hakkında söz ist iyen var mı? 

ABDÜLGAFÜR Ef. (Karesi) — Efendim, 
bir sualim vardır, «A» fıkrasının dördüncü kıs
mını hükümet yüz para olarak teklif ediyor. En
cümen ise yirmi para kabul ediyor. Halbuki 
üçüncü fıkranın bu (A) kısmında ise Hükümet 
elli teklif ediyor, encümeneeyüz kabul edili
yor. Bunun esbabı nedir? 

REİS — Efendim mevzuu müzakere, tabiî 
encümenin teklifidir. 

ABDÜLGAFÜR Ef. (Karam). — Pekâlâ.. 
Fakat esbabı nedir? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim bir 
defa encümen diyorsunuz. Biliyorsunuz;- bu tek
lif encümenden 336 da çıkmıştır ve o zaman
dan beri encümen iki defa istihaleye uğramıştır. 
Sonra, bu miktarlar* tesbit olunurken tabiî en
cümende Hükümetin memuru mahsusu da bu
lunmuş ve onunla da anlaşılarak bu erkanı vaz'-
edilıniştir ve yine biliyorsunuz ki ; şehrî kay
dından da anlaşılacağı veçhile, bu resim ayda 
bir defaya mahsustur ve fazla değildir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Sahile 
gemiden beş liraya bir adam çıkarıyorlar. 

Bugünkü aldıkları paraya nazaran fazja bir 
şey değildir. Evet bir genciden dışarıya bir li
raya, beş liraya adam çıkarıyorlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — İki 
muhtelif liman arasında çalışan pazarcı kayık
larından Hükümetin teklifi elli kuruş. Halbuki, 
Encümen yüz kuruş demiş. 

ALÎ ŞÜKRÜ B; (Trabzon) — Müsaade bu
yurunuz. * 

Hükümet burada şehrî olarak almış, yani 
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encümen iyilik yapmış. Bir ayda bir kaç sefer 
yapmasa bile muayyen resmi vermeye mecbur
dur. Halbuki pazarcı kayıklarına suhulet ol
sun; ucuzluk olsun diye yüz kuruş konmuştur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Neden 
böyle oluduğunu Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasında gösteriyor. 

REİS — Üçüncü fıkrayı kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. F ıkra : 
Tayfa tezkeresi: 
Her sene Martta tebdil edilmek ve bir sene 

hükmü cari olmak üzere tayfa tezkereleri için 
300 kuruş. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz Maliye 

Vekili Beyefendiden bir şey sormak istiyorum. 
(Burada yok sesleri) yok ise müiakere olamaz. S 
(Mi'ısteşarı var sadalaıu) Kayıklardan, vapurlar
dan yolcu için ücreti nakliye namiyle bir şey 
alıyoruz. Sonra kayıkçılardan bir de temettü 
vergisi alıyoruz. Bilmem ki bu nasıl olur? Bu; 
bir adamı İfir kaç.'suretle lüzumsuz olarak soy
maktır; perişan etmektir. Kayıkçılar, tayfalar 
her sene maktuan Hükümelin tâyin ettiği mik
tar üzerinden temettü verirler. Sonra bundan 
maada da... 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Onu kayılgtan 
alıyorlar. • 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Ha öyle mi? 
Yani böyle olarak kabul edelim ki bir amele 
kaznıasiyle çalışırken bir kazmasından bir de 
ameleden bir şey alacağız. Amele dururken kaz
ma doğrudan doğruya kendi kendine kazana
maz. Vapur hademesi olsun; her ne olursa ol
sun; amele Temettü Vergisine tabidir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yok yok, temet
tü denmez ona Salih Ef. 

ŞEVKİ B. (İçel)^ — Hayır Salih Ef. bunlar 
Temettü Vergisi vermezler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ondu müstahdem 
amele yoktur ki amele vesaireden vergi alınma
sın, esnaf tezkereleri de alınmıştır. Böylece Mi
de Temettü Vergisi alınırsa doğrusu bu günah
tır. Bendeniz bunun terkini teklif ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Zaten bu, tay
fa tezkeresiyle alman rüsumdur. Tayfanın baş
ka temettüü yoktur. Sonra kayıklar, yahut ge
miler naklettiği hamule itibariyle ayrıca bir-



O - 3 tona kadar maktuan 200 
4- 30 * » » 400 

31-100 » » » 600 
101-300 •> » » 800 
301 - den yukarı maktuandan 1 000 
ceza alınır. 
Ahî ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, yal

nız burada bir şey aklıma geliyor. Encümen bir 
mislini kabul etmiş, şimdi biz ayrıca umum ce
zaların beş misli artırılmasını kabul ettik ve bir 
kanun da vardır, 
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Temettü Vergisi verirler. Tayfa, yalnız bir tay
fa tezkeresi alır. Temettüü filân yoktur. Tabiî 
esnaf tezkeresi gibi. 

REİS — Dördüncü fıkrayı kabul edenler 
Jûtfen el kaldırsın. Kabul edildi, 

5. Fıkra; 
Senedi Bahrî harcı : 
Elyevm alınmakta olan 57 kuruş. 

..;- Senedi Bahrî 100 kuruş. 
Elyevm alınmakta olan 20 kuruş. 
İlâm harcı 50 kuruş. 
Ferağ ve intikal harcı olarak alınan binde 

beş, binde on kuruş. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Senedi bahri, 

nıalûmuâliniz kayıkların tapu senedi demektir. 
Tabiîdir ki: Kayık yapıldığı zaman ona bir se-
ned alınacaktır. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Senedi hakani 
demektir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evet senedi 
hakani demektir. Yine bir hare verir ki, o da 
aşağıda ferağ ve intikal harcı olarak alınır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu, gedik de
mektir. Eğer bu ise, o usul mülgadır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hayır efen
dim, gedik falan demek değildir. O kayığa veya
hut gemiye sahibolduğunu iddia etmek için bir 
vesikadır. Senedi hakaniden başka bir şey değil
dir. 

REİS — Efendim; beşinci fıkra hakkında 
başka söz istiyen yok; tadilname de yok. Be
şinci fıkrayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Cezalar : 
1. Uğradığı limanda vize muamelesini yap-

tırmıyan ve gideceği mahal için tecdidi tezkere 
ettirmiyen sefain ve marakibi bahriyeden : 

Kuruş 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O bele

diyelere aittir. 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — O bu

na şâmil değil. 
ALİ ŞÜKRÜ B. -(Trabzon) — O halde bu 

bir misil ceza fazla değildir. 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Sefaini 

ecnebiye bunda dâhil midir? 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Sefaini ecne

biye cezayı mucip harekette bulunursa alınır. 
REİS — Efendim, cezalar hakkındaki fıkra

ya itiraz eden yok. Tadilname de yok... Reyinize 
arz ediyorum. Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifi veçhile cezalara dair birinci fıkrayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fıkra ^ - 2 . 
Her ayın iptidasında rüsumu şehriyeyi tedi

ye ve tecdidi tezkere etmiyen sefain ve merakip*-
ten vereceği rüsumu şehriyenin iki misli ceza 
alınır. 

REİS — Söz istiyen var mı! Tadilname de 
yok. ikinci fıkrayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tec
dit tezkere senede de bir defada olması lâzım. 
Halbuki şehrî diyor. Bu nedir? Dördüncü madde 
de; tebdil edilmek üzere bir tezkere verilir, de
niyor. Halbuki senede bir olması lâzımgelir. Bu
rada ise şehri diyoruz. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Rüsumu şeh-
" riye kayık basınadır. Tayfa tezkeresi başkadır. 
Tayfa tezkeresi senede bir defaya mahsus olmak 
üzere tayfanın şahsına aittir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — «Rü
sumu şehriyeyi tediye ve tecdidi tezkere etmi
yen» deniliyor^ 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Demek ki, 
her ay değiştirecek; değiştirmiyenler ceza göre
cektir. 

RElS — İkinci fıkrayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Muafiyet : . 
1. Tebaai ecnebiyeden satmalınan sefain ve 

merakıbi bahriyeden yalnız senedi bahri ve ilâm 
harcı alınıp ferağ harcı alınmaz. 

RE IS — Bu fıkrayı kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Encümence ikinci fıkra tayyedildiğinden 
üçüncü fıkranın numarası iki oluyor, 
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2. Her iskeleye uğrıyarak posta nakleden 

sefainden müruriye resmi bir seferi kâmilde bir 
defa alınır. Uğradığı iskelelerde yalnız vize res
mi tediye eder. 

RElS — Bir de Amasya Mebusu Ömer Lûtfi 
Beyin takriri vardır : 

Riyaseti üelileye 
Muafiyet hakkındaki fıkarattan üçüncüsü

nün : 
(Her iskeleye uğrıyarak posta nakleden sefa

inden müruriye resmi bir seferi kâmilde bir defa 
olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
tahtı hükmündeki ilk uğradığı iskelede alınır.) 
Tarzında tashihini teklif eylerim. 

16 Nisan 1338 
-. , Amasya 

Ömer Lûtfi 
t ı 

MEHMED B. (Biga) — Bu kanun ecnebi 
memleketler için yapılmıyor ki.... 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Müruriye res
mi denilmez, ya müruriye denilir. Ve yahut mü
rur resmi denilir. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim bir 
defa, hükümetin veya encümenin yaptığı 
metinde birinci iskelede resmi alınır diye kayit 
yok. Faraza, İstanbul'dan gelen bir gemi, seferi 
kâmil zarfında bir kere resim verecek, ilk uğ
rayacağı farz edelim ki İnebolu olsa, İnebolu'ya 
uğradıktan sonra Trabzon 'a uğramadan f ı r tmı 
sebebiyle tekrar istanbul'a avdet ederse vergi 
zayi olur. Onun için lik uğradığı limanda almak 
zaruridir. 

ikincisi de işittiğime göre bilmem doğru 
mudur? iyi bilmiyorum. Bana söyliyeni de iyi 
bilmiyorum, istanbul'da Müruriye Resmi almı
yorsa, Anadolu sevahilinde alınmıyormuş galiba. 
Halbuki nasıl ki gümrükler istanbul'da alındığı 
halde biz burada yine alıyrouz, binaenaleyh bun
dan da almaklığımız lâzımdır. «Büyük Millet 
Meclisinin tahtı hükmündeki ilk iskelede alınma
lıdır» diye tasrih edilmelidir. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim seferi 
kâmil için bir defaya mahsus alınır, diye hakika
ten tashihi lâzımgelir. Fakat iskelenin ismini 
tasrih etmek lâzım değildir, ilk iskele kâfidir. 
Bir seferi kâmilde ve ilk iskelede almır, şeklin
de tashih edilsin. 

TAHSİN B. (Aydın) — Şükrü Beyefendiye 
bir sual sormak isterim 
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Şimdi bu yaptığımız kanunla, ecnebi gemi

lerinin bizim mütaaddit sevahilimize uğraması 
için demek bir hak tanıyoruz. Halbuki kapitü
lâsyonların hükmü cari olduğu zamanda ecnebi 
sefainin memleketimizin bütün sevahiline uğra
mak suretiyle kapital ticareti yapmasına müsa
ade vardı. Fakat biz bunu kabul ettikten ve bir 
ecnebi vapuruna müsamaha ettikten sonra, di
ğer bir ecnebi vapurunun ilk limana uğradık
tan sonra, xdiğer limanlara da uğramak hakkım 
kısmen kabul etmiş oluyoruz. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Alelıtlak ge-
| lenlerden ilk iskelede alınır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir ecnebi vapuru 
I ilk iskeleye uğrar da diğer iskelelere uğrama z mı ? 
i REÎS — O aşağıdaki mdadeye aittir. 

SALİH E l (Erzurum) — Şükrü Beyden bu 
meselıe hakkında bir şey soracağım. Efendim, bir 
seferi .kâmilde bir resim alınmayı kabul ediyor
sunuz. istanbul'da .gemiden bir resim alınmış 
ise, inebolu'ya veyahut diğer bir yere çıkar çık
maz bir resim daha alınırı diyorsunuz, istanbul 
senin hükmün dâhilinde değil midir! 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Bu gibi rü
sum meselesi başkadır, istanbul'da Hükümet 
denilen heyet bizim inamımıza icrayı Hükümet 
etmediği için; onların aldığı vergi ve tekâlif 
meşru olmadığı için, onu saymam, tekrar bizim 
toprakta alırım. Nitekim Gümrük Resmi de öy
ledir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Biz bir seferi kâ
mil için resim aldığımız vakit tekrar onlar da 
alırsa nasıl olur? (Gürültüler) Bundan eşhas mu
tazarrır olur. Şunu "kabul edelim ki, onların yap
tığı fenalığa biz iştirak etmiyelim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şahıs muta
zarrır olmaz, mutazarrır olursa şirket olur. O bi
ze ait mesele değil. Bir şahıs istanbul'da mal 
alıp nasıl gümrük veriyorsa, biz de burada 
gümrük alıyoruz. Nasıl ki, orada zararı düşün
müyoruz, burada da düşünmeyiz tabiî. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Satmalınan 
şeyden ve tebaai ecnebiyeden ferağ harcı alın
maz deniyor. -Belki ferağ muamelesi, orada ya
pıldığı vakit almamız ieabed'erse de, acaba kü
çük merakip için böyle bir hare almadığımız; 
halde niçin (bizim halkımızdan bu kadar ilâm 

"harcı alıyorsunuz? -Sonra getirilecek malları ki
me satacağız? Merakibi bahriyeden tebaayı «e-

I nebiyeden ferağ harcı almıyorsunuz da yalnız 
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»enedi bahrî ile ilâm harcı alıyorsunuz. (O mad
de bitti sesleri) O kabul edildi mi? 

TAHSİN B. (Aydın) — O madde kabul olun
du JBir daha müzakere olunmaz. 

RElS — «İlk iskele ve bir defaya mahsusyol-
mak üzere» kelimelerinin ilâvesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reyinize arz «diyorum. Madde şu 
şekli alıyor : 

Her iskeleye uğrıyarak posta nakleden sefa-
inden Müruriye Resmi bir seferi kâmilde ve ilk 
iskelede bir defaya mahsus olmak üzere alınır. 
Uğradığı iskelelerde yalnız Vize Resmi tediye 
eder. 

REÎS — Maddeyi tadilât veçhile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Müruriye Resmi : 
1. 'Büyük kapotaj yapan sefain ve merakip-

ten Osmanlı Sancağını hâmil sefainin verdiği 
Resme yüzde yirmi beş zammolunarak Müruriye 
Resmi alınır. 

2. Küçük kapotaj yapanlar, uğradıkları 
limanlarda Osmanlı sefaini misillû Resim tediye 
ederler. 

3. Yalnız bir limana uğrıyan sefaini ecne
biye, beş yüz rüsum tonajına kadar beher tonaj 
için üç kuruş Resim tediye eder. İşbu sefain 
uğradığı Osmanlı limanından yük ve yolcu 
alırsa mezkûr Resmin zı'ıfmı tediye eder. ikinci 
bir Osmanlı limanına uğrarsa küçük kapotaj ya
pan sefaini ecnebiye misillû Resini tediye eder. 

ALÎ ıRIZA B. (İstanbul) — Filhakika bu ec
nebi sefain hakkındadır. Fakat maddede ecnebi 
sefaini hakkında bir kayıt yoktur; anlaşılmıyor. 
Onun için birinci maddeye ecnebi sefain ve me-
rakip demeli. Sefainden evvel merakip kelimesini 
ilâve etmeli ve merakipten demeli... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim, 
birinci maddenin zaten yukarısında ecnebi ban
dırasını hâmil vapurlar da bu Resme tâbidir, di
ye sarahat vardır. -ı 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Maddede vuzuh 
olmak lâzımgelr. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Madde
nin serlevhası da kanundur beyefendi. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Yani bu kelime
nin ilâvesinde zarar yoktur. (Zait olur sesleri) 

REİS — Efendim, madde hakkında başka 
»öz alan yok... 

TAHSİN B. (Aydın) — Müsaade buyurun. 
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ŞEVKİ B. (içel) — Büyük kabotaj noktası

nın kaç tondan yukarı olması lâzımgelirî Bu
nun tasrihini rica ederim. ""' 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu tonla alâ
kadar değildir. Limanların adediyle ve hareket 
ettiği liman, mebde olan liman ile alâkadardır. 
Meselâ Osmanlı iskelesine, mensubolan ve sırf 
Osmanlı limanları beyninde çalışan bir gemiye 
küçük kapotaj derler ve bir ecnebi bunu yapa
maz. Salâhiyeti yoktur. Fakat büyük kabotaj 
meselâ : ilk iskele ecnebi iskelesi olmak itiba
riyle uğrayabilir. Ve onu meni edemezsiniz1? Bu 
itibarla ancak sizin söylemiş olduğunuz, itiraz 
küçük kapotaj için vâridolabilir. Çünkü kendi 
limanından kalkan bir ecnebi vapuru, sizin li
manlara uğrar. 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Tekrar li
manlarına'gitmek şartiyle sefer yapabilir. Bu 
teamüldür ve bu her yerde kabul edilmiştir. 
Söylediğiniz bir ecnebi gemisi mebdei Triyeste 
olmak üzere Türk limanlarına uğrayıp, gelip 
geçemez. O zaman küçük kapotaj olur. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Usulen Tiryes-
te'den veya Marsilya'dan bir gemi kalksa kabo
taj seferi yapsa her limana uğramaz. Küçük ka
botaj ufak limanlar arasında olan seyrüsefer
dir. Meselâ inebolu, Samsun, Trabzon veyahut 
Mudanya'ya olan seferler gibidir. 

MAZHAR MÜFlD NB. (Hakkâri) — Ben 
zannediyorum ki küçük kabotaj bir deniz dahi
lindeki limanlara girenlerdir. Efendim büyük 
kabotaj Bahrimuhiti Kebirden, Bahrimuhiti At-
lasiden, Adalar Denizine kadar gelen geçenler 
değildir. Zannetmem ki bu olsun. Küçük kabotaj 
meselâ Marmara Denizi sahilindeki gemiler gi
bidir. Fakat kalkıp da Bahrimuhiti Atlasiden 
gelen olursa o büyük kabotaj olur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Küçük kabotaj her 
halde, bir geminin Akdeniz olsun, Marmara ol
sun, kendi Devletinin hududu millîsi dahilinde
ki limanlar arasında sefer yapmasına denir. Bi
naenaleyh Triyeste'den, Marsilya'dan kalkan bir 
gemi izmir'e uğiayıp istanbul'a gelip hamule
sini çıkarıp dönmeye mecburdur. Sonra o me-
yanda diğer sevahile de uğrarsa bu küçük kabo
tajdır. Biz, >ikinci maddede; ecnebi sefaini için
de küçük kabotaj yapanlar uğradıkları liman
larda, Osmanlı sefaini misillû resim ita ederler, 
diyoruz. Yarın ecnebiler bunu senet ittihaz ede
ceklerdir efendim. 
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ÂLÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu

yurunuz, Tahsin Bey biraderimizin itirazmdaki 
esas doğrudur. Faktt fiilen kabul ettiğimiz bir 
şekildir. Bugün gerek küçük olsun, gerek bü
yük olsunı maalesef bizim gemilerimiz ecnebilerle 
birlikte seyrüsefer yapamaz, yapmazlar. Bu ka
bil olmaz zannederim. Çünkü gemimiz yoktur. 
Maaırtafih bunun şekli bu kanun ile tesbit edil
mez zannederim. Bu siyasi bir meseledir. Madem
ki bu seferleri ıstırar dolayısiyle ecnebi gemileri 
yapıyorlar, bundan para alınabilir mi? Maksat bu 
sureftle sefer yapan gemilerden, bu seferleri icra 
etmek istiyen gemilerden para alabilmektir. Zan
nediyorum ki, yapılacak mesele, yaıni Tahsin Bey
efendinin arzu ettiği mesele kabul edilecek olur
sa bu, ecnebi gemileri limanlara uğratmamaktır. 
Buna imkân varsa yapalım. Maksat ecnebi gemi
lerini limanlarımıza uğratmamak değildir. Bi
zim kendi vesaitimiz yok. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendenizin arz et
mek istediğim; buna muvakkat diye bir şerh ver
meli. Yoksa biz bunu kabul etmiş oluyoruz; Bu 
bir meseledir. Yarın müzakeratı sulhiyemizde 
tesirat yapar. 

REİS —- Efendim, birinci fıkraya ait söz is
tiyen varsa söz vereyim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu nokta, yani 
kabotaj meselesi" şayanı dikkattir. Yani biz ka
pitülâsyonu resmen tasdik etmiş oluruz. Tahsin 
Beyi bendeniz haklı buluyorum. Bu itibarla bu 
noktayı lâyıkı ile tetkik ve tahlil edelim. İlerde*̂  
memleketin istiklâli iktisadisini ihlâl edecek 
bir vaziyet hadis olmasın. Evet bugünkü vaziyet 
dâhilinde ecnebi sefaininin Karadeniz Havzasın
da ve sairede, Adalardenizinde işlemesi, bi
zim için fayda temin ediyor. Fakat bugünkü fe-
vait kargısında, âtiyen memleketin istiklâlini ten
kis edecek bir mahiyeti kabul ve tasdik edersek 
bugün binnetice memleket için fenalık ihdas edil
miş olur. Her halde bu fıkranın nihayetine «bil-
âhara ticaret muahadeleriyle kabotaj vaziyeti tes
bit edildikten sonra bu maddenin hükmü kal
maz» gibi bir kayıt koyalım. B|l her halde lâzım
dır. Adliye Encümeninde düşünülmelidir.- _ 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Şimdi efendim 
bendeniz bu hususta biraz fazla düşünmek lüzu
munu görüyorum. Bu, hakikaten kapitülâsyon
larla alâkadar bîr meseledir. Biz bu itibarla ka
bul edecek olursak hangisi olursa olsun her hal-
4e ecnebilerin eline senet vermiş olacağız. Bu 
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itibarla bendeniz tebaai ecnobiycye aidoîan 'bu 
kısmın başka bir encümene giderek ariz ve anıik 
tetkik edilmesi muvafık olur, kanaatindeyim. Ve 
bu kanunun müzakeresinde şu kısım tehir edil
melidir. Veya icabederse şimdilik mekkût kal
malıdır. Diğerleri tatbik olunmalıdır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 
bu maddenin Hariciye ve Adliye encümenlerin
den müteşekkil bir.encümende tetkik edilmesini 
teklif ederim. 

REİS — Bu iki fıkranın bu maddeden ihracı
nı teklif ediyorlar. Efendim, bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Teklif kabul 
ecül mistir efendim Bunu, ai dolduğu encümende 
tetkik ettiririz. İcabında ayrı lâyiha olarak çıka
rırız. 

(Üçüncü fıkra tekrar okundu.) 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu da diğeriy

le alâkadardır. Bunun da mezkûr encümene 
gönderilmesi lâzımgelir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu madde 
kısmen alâkadardır. Birinci madde kadar alâ
kadar değildir. Çünkü bir ecnebi gemisi gelip 
bir Osmanlı limanına uğrar ve uğrama da den
mez. Uğrayınca da bu resim alınır. Sonra Os
manlı limanından yük ve yolcu alabilir. Mama
fih1 aldığı zaman «O resmin zı 'fini tediye eder» e 
kadar olan kısmının encümene iadesi lâzımdır. 

TAHSİN B. (Aydm) — Bir ecnebi tebaalı ge
mi uğradığı bir Türk limanında, diğer bir Türk 
limanı için, ne hamule ve ne yolcu alamaz efen
dim. (Gürültüler) Diğer bir Osmanlı limanına 
Türkiye limanına gitmesi için başka muamele 
yapamaz. Ecnebi bir liman için yapar. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, şim
di bu kısmı Hariciye Encümenine göndeririz. 
Diğer fıkraları kabul ederiz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu maddenin 
; tamamen tefriki icabeder. 

/ ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunun kapo-
tajıla alâkası yoktur. Bij» ecnebi tebaası nere-
do olursa olsun, tek bir limana uğraya
bilir. (pmn için öyle şeye lüzum yoktur. Hat
tâ kömürü biter. Kömür bile alır. Fakat uğ
radığı zaman ondan rüsum alınmalıdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
zaten iki fıkra encümene gidecektir. Üeiüıcü 
maddenin son fıkrasının gitmesine de muvafakat 
ediyorlar. Eğer maddenin tamamı encümene gi-
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derse, zaten şimdiye kadar bir rüsum almadık, 
birkaç gün daha almıyabiliriz. 

REÎS — Efendim, tensip buyurursanız bu 
üçüncü fıkrayı da encümene göndeririz. Ay
rıca bir lâyiha halinde çıkarır. Müruriyeye aido-
lan kısmını tefrik ettik. 

Merakibi Bahriyeden alınacak Rüsum hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Bilûmum merakibi bahriye 
vs sefainden liman idarelerince merbut tarifede 
muharrer olduğu veçhile rüsumu bahriye istifa 
olunacaktır. (Olunur, sadalan) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Yani ecnebi 
bandırasını hâmil olan sefain hakkındaki 
kısmı.., 
) JlElS — Istîfa olunur... Birinci maddeyi tas
hih veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. f 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi tezyidi rüsuma mütaalik 
•olduğu için tâyini esami ile reye arz edeceğim. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim, bu
nun bir de zeyli vardır. Dördüncü sayfadadır. 

Rüsumu bahriye kanununa zeyildir. 
Kanuna ilâve : 

MADDE 1. — Sefain ve merakipten tarife 
haricinde alınan rüsum mülgadır. 

RElS — Efendim, söz istiyen'var mı? Bi
rinci zeyli kabaü edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Mesaha Resmi : 
2 tona kadar olan meçakipten 200 kuruş. 

3 - 10 » » » » 500 » 
11 - 30 » » » » 700 » 
31-100 » » » » 750 » 

ilâveten 30 dan fazla olan beher ton için on 
kuruş. 

100 ton mafevki olan merakipten 1 450 ku
ruşa ilâveten 100 den fazla olan beher ton için 
beş kuruş. 
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ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu

yurur musunuz? Efendim, bu bir geminin 
evsafını gösterir mesaha şehadetnamesi vardır. 
Kayığın, geminin yeni yapıldığı zaman bir de
faya mahsus olmak üzere mesahası yapılır ve 
kendisinden harcı alınır. Meselâ bir ecnebi va
puru sahilimize ilk geldiği zaman mesaha yapı-

j lir ve harcı alınır. Mesele budur. 

RElS — Mesaha resmi hakkında başka söz 
istiyen yok, tadilname de yok. Reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabull edilmiştir. 

Safra Resmi : 
Osmanlı limanlarından sefainin alacağı saf

ranın beher tonajından 100 kuruş resim alınır. 
MEHMED B. (Biga) — Türkiye denilmeli. 
NEÇIB B. (Ertuğrul) — Osmanlı limanla

rından yerine Türkiye olacaktır. 
REİS — Türkiye limanlarından diye tâdil 

teklif olunuyor. 
NECÎB B. (Ertuğrul) — Tâdil değil, tashih 

efendim. 

REİS — Türkiye limanlan şeklinde tashihini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabıü edildi. 

Safra Resmi hakkındaki fıkrayı reyinize arz 
ediyorum. Tadil veçhile fıkrayı kabul edenler 
lütfen en kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şehriye : 
Limanlarda çalışan römorkör, istimbot, tarak, 

I makina ve dubasından şehrî 1 900 kuruş resim 
I alınır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Işliyen deme-
I lidir. 

ALI ŞUKUÜ B. (Trabzon) — Efendim bu
nun izah edilecek bir yeri yok. Hilmi Byin ta
biriyle limanlarda işliyen römorkör, istimbot, ta-

I rak ve makina dubasından mahiye.... 
KADRİ B. jpiyarbekir) —Işliyen de doğru 

I değil, işletilen... * 
ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Şehrî bin ku-

I ruş alınır. (Pekâlâ sesleri). 
TAHSİN B. (Aydın) — Beyefendi tarak ma-

I kinaları, dubaları denizleri tathir için kullanı
lır. Bunların hizmeti vardır. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bunlar da 
1 para kazanırlar. 
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Riyaseti Celileye 

Römorkör ve istimbotlardan bin, tarak ma- J 
kina ve dubalarından bin beş yüz alınmasını ve ' 
bu suretle tadilini teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Maliye j 
Vekili bu fıkradan bir milyon lira kazandı. 

REÎS — Efendim Ali Rıza Beyin tadilname-
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul j 
edilmedi. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Şehriyeye i 
aidolan fıkrayı (Çalışan) yerine (îşliyen) şek- j 
ünde tashihan kabul edenler lütfen el kaldırsın, t 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize tâyini esami ile j 
arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler 
kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim merakibi bahriyeden alınacak rü-
sum h a k l ı d a k i Kanunun müzakeresi neticesin
de reye iştirak eden 164; muamele tamam, 7 
müstenkif; 4 redde karşı 153 rey ile kanun ka- j 
bul edilmiştir. 

7. — Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı 
mevaddmm ve Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin t 
tadiline dair kanun lâyihaları ve Adliye ve İkti
sat ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenleri mazbataları ( 

REÎS — Efendim bir maddelik rüsumu say- j 
diy€ kanunu var. • j 

(Ekseriyet yok sadaları) ı 

REÎS — Efendim şimdi rey aldım. Ekseriyet 
mevzuubahsolamaz. 

Lâyihai kanuniyeyi okuyoruz. . i 

Ankara; 7 . V I I I . 1336 | 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı rae- { 
vaddmm tadili lüzumuna dair Maliye Vekâle- 1 
tince tanzim kılman mevaddı kanuniye ve esba
bı mucibe lâyihası Heyeti Vekilece ledettezek-
kür tasvibedilerek berayı müzakere Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş ol
makla ifayı muktazasmı rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Celâleddin Arif ' 

,,1338 0 : 4 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevad
dmm tadili lüzumuna dair esbabı mucibe 

lâyihası 

Kadîm bir tarihe aidolan 18 Sefer 1299 tarihli 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesi mucibince deniz
de ve karada sayyadlık edeceklere verilecek tez
kerelerden on kuruş resim istifa edilmekte ise 
de ahvali hazıra sebebiyle bu resmin cüziyeti 
muhakkak olduğundan vaziyeti iktisadiyei hazı-
raya tevfikı muamele için saydı maî ruhsat tez
kereleri harcının yüz ve saydı berrî tezkereleri
nin dahi mezkûr nizamnamenin 33 neü madde
sindeki mahal ve mevki tefriklerinin hazfiyle 
her yerele alelıtlak yüz kuruş harca tâbi tutul
ması muktazi görülmektedir. Küçük göllerle 
mansıbı deniz olmıyan nehirlerde ve derelerde 
tutulan balıklardan yüzde on hesabiyle alınan 
resimlerin denizlerle cesim göllerde saydedilen 
balıklara nispetle yüzde on beşe iblâğı faideli 
görülmüştür. Kezalik mezkûr nizamname hük
münce kuruşta, bir. para nispetinde alman pos-
teki Resminin kuruşta beş para nispetine 
iblâğında da mahzur yoktur. Binaenaleyh, Za
bıtai Saydiye Nizamnamesinin mevaddı mahsu-
sası işbu suretle tadil olunarak heyeti, âliyelerine 
takdim kılınmıştır. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevaddı-
nın tadiline dair lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin üçüncü maddesi ber-
veçhi âti tadil olunmuştur. Sayyada verilecek 
ruhsat tezkeresi için ancak yüz kuruş alınır. Bu 
tezkereler münhasıran şahsa ve sayyadm namına 
ita olunup hükmü mensubolduğu senei maliye
ye mahsustur, îki ve daha ziyade eşhas yalnız 
bir tezkere ile sayyadlık edemez. 

MADDE 2. — Kanunu mezkûrun dördüncü 
maddesi berveçhi âtı tadil edilmiştir : Deniz ve 
denizden madudolan cesim göller dâhilinde ve 
bahre munsabolan nehirlerin mansıblarında ge
rek dalyan ve gerek ağ ve olta vasıtasiyle sayd-
olunan balıklardan ve midye, istiridye, tarakpi-
nis, sulunüs ve işvadis, yengeç, İstakoz, teke ve 
mümasili hayvanatı mukaşşerei bahriye ile nehir 
göl ve derelerden saydolunan balık ve hayva
natı nehriyeden yüzde on beş resim alınır. Bu 
resimler, saydın cümlesi doğruca balıkhanesi 
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olan mahallerde balıkhanelere götürülerek me
mur ve ashabı hazır oldukları halde münadi va-
sıtasiyle bilmüzayede takarrür eden fiyat üze
rinden istifa olunur. 

MADDE 3. — Kanunu mezkûrun 33 neü 
maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : Karada 
saydüşikâre mahsus ruhsat tezkeresi için mema-
liki Osmaniyenin her tarafında mütesaviyen yüz 
kuruş alınır. 

MADDE 4. — Kanunu mezkurun kırk altın
cı maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir : Gerek 
köyün baltalıklarında ve gerek mirî orman ve 
korulukları dâhilinde samur, tilki, sincap, san
sar, zerdüva, kastor gibi bilûmum postekilerin-
den intifa olunan hayvanatı saydedenler bunla
rın postekilerini, panayır, çarşı ve pazar mahal
lerine götürüp sattıklarında sair hayvanatı ehli-
yenin alım satımı hakkındaki nizamname muci
bince bunların, kıymeti rayicelerinden kuruşta 
beş para Resim alınır. 

MADDE 5. — İşbu kararname her mahalde 
yevmi neşrinin ferdasından itibaren meriyülie-
radır. ı 
B. M. M. Reisisanisi Umuru Şer'iye V. 

Celâleddin Arif Fehmi 
Müdafaai Milliye V. Na. Adliye V. 

îsmet Celâleddin Arif 
Dahiliye V. Na. Hariciye V. Na. 

Dr. Adnan Celâleddin Arif* 
Umuru Maliye V. Maarif V. 

Ferid Dr. Rıza Nur 
Nafıa Vekili İktisat Vekili Na. 
îsmail Fazıl Dr. Adnan 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiye!' 
Dr. Adnan Umumiye ReM 

îsmet 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Zabıtai Say diye Nizamnamesinin bâzı mevad-

dmın tadili lüzumuna dair Maliye Vekâletinin 
7 Ağustos 1336 tarihli lâyühaî kanuniyesi encü-
menimizce mütalâa ve tetkik olundu. 

Lâyihai m'ezkûre münderecatı encümenimiz-
ce de muvafık ve münasip görülmekle Muvaze-
nei Maliye Encümenine tevdii tezekkür kılındı. 

20/Te§riievvel/1336 
Reis Mazbata M. 

Niğde 'Sinob 
Vehbi Metoned Şevket 
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Kâtip 

Saruhan 
Reşad 

Âza 
Siird 

' Jfca 
İsparta 

Mehmed Nadir 
Âza 

Ergani 

Âza 
Bilecik 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevad-

dınm tadiline dair Heyeti Vekilece tanzim olu
nan lâyihai kanuniye müsveddesi münderecatı 
encümenimizce de tasvibedilmekle keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

25/T«eşrinisani/1336 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata M. 

Çorum Çorum 
Ferid Fuad 

Kâtip Âza 
Mardin Maraş 
Necib Tahsin Durdu 
Âza Âza 
Muş Hakkâri 

Ahrried Hamdi Mathar Müfiid 
Âza 

Erzurum 
Asım 

22 . 5 .1337 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizam
namesinin bâzı mevaddını tadülen tanzim kılınıp 
İcra Vekilleri Heyetinin 22.5.1337 tarihindeki 
îçtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye sure
ti musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası rop
tan takdim kılınmıştır. îfayı muktazasiyle neti
cesinin işar bııyurulmasını rica ederim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Millîye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 4 ncü ve 24 

ncü maddelerinde mündericolduğu üzere yüzde 
on Resme tâbi tutulan mevaki balık resimleri
nin ve sülük ve kaplumbağa ve kurbağalar res
minin tevhiden yüzde yirmiye iblâğı ve mezkûr 
Nizamname mucibince ahzolunmakta bulunan 
saydı bahrî ve berrî ruhsat tezakiri esmanmın 
beş misli olarak istifası ancak evaücte ormanla-
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i'jn muamelesine göre mevzu olan Resim nispe
tini halihazırla kabilitelif bir surete ifrağ ede
bilmek lüzumu malî ve iktisadisinden münbais 
bir tadilât icabı olacağı gibi av Merilerinden 
alınmakta bulunan kuruşta bir paranın dahi hiç 
olmazsa dört paraya iblâğı evleviyetle muktazi 
görülmüş ve bu babta tanzim kılman maddei 
kanuniye merbutan takdim kılınmıştır. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı mevaddı-
nı muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1. — Saydi berrî için nısfı mahallî 
belediyelerine aidolmak üzere vilâyet ve elviye 
merkezlerinde 200 ve mahalli sairede 100 kuruş 
tezkere esmanı alınır. 

MADDE 2. 
200 kuruştur. 

Saydi bahri tezakiri siyyanen 

MADDE 3. — Nehirlerle ufak göllerde hu
sule gelen tatlı su balıkları ile hayvanatı neh-
riye ve sülük ve kaplumbağa ve kurbağalardan 
yüzde yirmi Resmi miri alınır. İhalesi icra 
edilmiş olanlar da aynı Resme tâbidir. 

MADDE 4. X- Gerek köy bataklıklarında ve 
gerek miri orman ve korulukları dâhilinde sayd-
olunacak bilûmum heyvanat postekil'erinden ku
ruşta dört para Resim alınır. İşbu Resim ihalesi 
icra edilmiş olanlara da şâmildir. 

MADDE 5. — 18 Safer 1299 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin işbu kanuna, muhalif 
olan mevaddı ahkâmı mülgadır. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

14 Ramazan 1339 ve 22 Mayıs 1337 
îera Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Hariciye Vekâleti V. 
Fevzi 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 
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İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei umumiye Vekâleti V. 

Fevzi 

İktisat Encümeni mazbatası 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesine mütaallik 

Heyeti Vekilenin teklifi kanunisi esas itibariy
le kabul edilmiş, (ancak üçüncü maddede ihale 
edilmiş olanların aynı Resme tâbiiyeti muharrer 
ise de, bunun bakıyei müddeti aynı Resme tâbi 
olması düşünülmüş ve maddei mezkûre o suret
le tadil, kezalik dördüncü maddede kurt 
derilerinin istisnası suretiyle tadilen kabul edi
lerek şekli âti tesbit edilmiştir. 

1. Aynen 
2. Aynen 
3. Tadileh : Nehirlerle ufak göllerde husule 

gelmig tatlısu balıkları ile hayvanatı nehriye ve 
sülük ve kaplumbağa ve kurbağalardan yüzde 
yirmi resmi miri alınır, ihalesi icra edilmiş olan
ların bakıyei müddeti aynı resme tâbidir. 

4. Tadilen : Gerek köy baltalıklarında ve ge
rek miri orman ve korulukları dâhilinde saydolu-
nacak bilûmum hayvanat postekilerinden kuruş
ta dört para resim alınır. Kurt derisi müstesna
dır. İşbu resim ihalesi icra edilmiş olanlara da 
şâmildir. 

5. 18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Ni
zamnamesinin işbu kanuna muhalif olan mevad
dı ahkâmı mülgadır. 

6. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
7. İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 

memurdur. 
7 Ağustos 1337 

İktisat En. Rs. Mazbata M. 
Tevfik Antalya 

(Bulunmadı) 
Kâtip Âza Âza 

Adana Yozgad 
Zamir Ahmed 

Âza ' Âza Âza 
Karahisarı Sahib Mersin 

Nebil Yusuf Ziya 

Adliye Encümeni mazbatası 
18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizam

namesinin bâzı mevaddını tadilen tanzim kılı
nan 22 Mayıs 1337 tarihli lâyihai kanuniye en
cümenimize havale olunmakla mütalâa kılındı. 
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Lâyihai mezkurenin sehven gönderildiği an

laşılmakla Kavanini Maliye Encümenine havale 
olunmak üzere Heyeti Umumiyeye iadesi tensip 
kılındı. 

Reis 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip Âza 

Kângırı Sinob 
Neşet Nâzım Hakkı Hami 

29 Haziran 1337 
Mazbata M. 

Sinob 
Mehmed Şevket 

Âza 
Konya 
Refik 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin bâzı me-

vaddmı muaddil olarak Heyeti Vekilece tanzim 
olunan lâyihai kanuniye eneümenimizce mütalâa 
olundu. 

Bittetkik tadilâtın yalnız nizamnamei mez
kûrun 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddelerdeki rüsumun 
tezyidine matuf olduğu ve ahkâmı mütebaki-
yenin kemafissabık mer'i olması lâzımgeleceği 
anlaşılmış ve tezyidi rüsuma mütaallik olan ta
dilâtı mezkûrc eneümenimizce kabul edilerek 
cümlesi bir maddede tevhidedilmiş mevaddı mü
tebakiye aynen kabul ve lâyihanın iktisabettiği 
heyet tesbit ve rabtolunarak Muvazenei Malive 
Encümenine tevdi olunmuştur. 
Kavanini Maliye En. Reisi Mazbata M. Na. 

Erzurum Mebusu Antalya 
Hüseyin Avni Ali Vefa 

Kâtip 
Muş 

Ahmed Ham di 

18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizam
namesinin 3, 4, 24, 33, ve 46 ncı maddeleri ber-
veçhi zir tadil olunur. 

1. 18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesinin üçüncü maddesindeki yarım 
mecidiye saydi bahrî tezkere esmanı 200, dördün
cü ve yirmi dördüncü maddelerinde yüzde on 
resmi miriye tâbi olan tatlı su balıklariyle kur
bağa ve sülük ve saire resmi mirisi yüzde yirmi
ye 33. maddesindeki on ve yirmi kuruş saydi-
berri tezakiri esmam 100 ve 200 kuruşa ve kırk 
altıncı maddedeki kuruşda bir para Posteki Res
mi kuruşta dört paraya iblâğ olmuştur. 

2. îşbu tevyit elyevm ihaleleri icra edilmiş 
olan rüsumun bakıyei müddetlerine şâmildir. 
Tezyidi kabul etmiyen mültezimler bir hafta zar
fında feshi ihalede muhtardır. 

. 1338 C : 4 
3. işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

meridir. 
4. İşbu kanunun icrasma Maliye Vekili me

murdur. 
REİS — Heyeti ıımumiyesi hakkında söz 

istiyen var mı? Söz istiyen yok. Birinci maddeyi 
okuyoruz. 

Zabıtai Saydiye Nizamnamesini muaddil 
Kanun 

. MADDE 1. — 18 Safer 1298 tarihli Zabıtai 
Saydiye Nizamnamesinin üçüncü maddesindeki 
yarım mecidiye saydı bahri tezkere esmanı iki 
yüz ve dördüncü ve yirmi dördüncü maddele
rinde yüzde on resimi miriye tâbi olan tatlı su 
balıklariyle kurbağa ve sülük ve saire resmî mi
risi yüzde yirmiye ve otuz üçüncü maddesindeki 
on ve yirmi kuruş saydi berri tezakir esmanı 
yüz^e iki yüz kuruşa ve kırk altıncı maddedeki 
kuruşta bir para Posteki Resmi kuruşta dört pa
raya iblâğ olunmuştur. 

CEMİL B.- (Kütahya) — Kurbağa nedir? 
İzahat versinler. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Söz istiyen yok, tadilname de 
yok.. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu tezyit elyevm ihaleleri ic
ra edilmiş olan rüsumun bakıyei müddetlerine 
şâmildir. Tezyidi kabul etmiyen mültezimler bir 
hafta zarfında feshi ihalede muhtardır. 

,REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Tadilname de yok... İkinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinejen 
itibaren meridir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunim icrasma Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen'el kaldırsın. Dördüncü madde kabul edil
miştir. 

Efendim tezyidi rüsuma mütaalliktir. Heyeti 
umumiyesini tâyini esami ile reyinize arz ediyo
rum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. (İs
tihsali araya başlandı) 
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8. — Memaliki ecnebiyedeki Osmanlı şehben

der ve kançılarları tarafından tanzim ve tasdik 
edilecek vesaikten alınacak resmin tezyidi hakkın
da kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim âra tasnif edilinceye kadar 
şehbenderhaneler rüsumunun tezyidine dair bir 
maddelik bir lâyiha vardır. Tensibederseniz 
onun müzakeresine başlıyalım. 

Ankara; 29 . XI . 1336 
B. M. M. Kiyaseti Celilesine 

Memaliki ecnebiyedeki Osmanlı şehbender 
ve kançılarları tarafından tanzim ve tasdik edi
lecek pasaportlarla vesaiki sairei resmiyeden 
alınmakta olan rüsumun beş misli tezyidi hak
kında Heyeti Vekilenin 29 . X I . 1336 tarihinde
ki içtimaında tasvibolunan lâyihai kanuniye 
sureti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası 
rapten takdim kılınmıştır, iktizasının ila ve ne
ticesinin işar buyurulmasım rica ederim. 

Türkiye B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
Devleti âliyenin memaliki ecnebiyede bulu

nan şejıbender ve kançılarları tarafından tan
zim veya tasdik olunacak pasaportlarla vesaiki 
sairei resmiyeden ahzi muktazi harçlar 19 Ha
ziran 1298 tarihli Şehbenderler Nizamnamesinin 
45 nci maddesinde muharrer târifei mahsusaya 
tevfikan ahiz ve istifa edilmektedir. 1330 senesi
ne mahsus tekâlifi fevkalâde kanuniyle bütçe 
açığı karşılığı olarak, mezkûr pasaport ve kançı
larya rüsumuna yüzde yüz zammedilmiştir. 
Pek eski bir zamana ait ve o zamanın Mıval ve 
icabatma göre tanzim edilmiş olan mezkûr ta
rifenin ihtiyacatı hazıraya göre tekâlifi muhteli-
fei devlete icra edilmekte olan zamaim nispetin
de. hissemendi tezayüdolması pek musip görül
mek tabiîdir. Esasen resmi mezkûr tarifenin 
tetkikinden de anlaşılacağı üzere pek hafif olup 
en yüksek miktarı iki yüz kuruştan ibarettir. 
Binaenaleyh mezkûr tarifenin maktu ve nisbi 
kısımlarının seviyyen beş misline iblâğ edilmesi 
muvafık görülerek ona göre tanzim kılman mad-
dei kanuniye leffen takdim kılınmıştır. 

Lâyihai Kanuniye sureti 

MADDE 1. — 19 Haziran 1298 tarihli Şeh
benderler Nizamnamesine merbut tarifei mahsu-
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şada münderiç maktu ve nispî harçlar beş mis
line iblâğ edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliy-
ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

29 Teşrinisani l*Jt: 
B. M. M. Reisi Şer'iye V. Müdafaai Milliye V. 

M. Kemal Fehmi Fevzi 
Adliye V. Na. Dahiliye V. Na. 

Ahmed Muhtar Adnan 
Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 

Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili Na. 

Rıza Nur Mahmud Celâl 
İktisat Vekâleti V. Sıhhiye Vekili 

Mahmud Celâl Adnan 
Erkâni Harbiyei Umumiye Reis Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Mamaliki ecnebiyedeki Osmanlı şehbender ve 

kançılarları tarafından tanzim ve tsadik edile
cek pasaportlarla vesaiki sairei resmiyeden alın
makta olan rüsumun beş misline tezyidi hakkında 
Heyeti Vekilece tanzim olunan lâyihai kanuniye 
encümenimizce tetkik ve mütalâa olundu. Mezkûr 
lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

6 Kânunuevvel 1336 

Muvazenei Maliye En. Rs. 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip Âza 
Mardin Maraş 
Necib Tahsin 

Mazbata M. 
Siverek 

Mehmed Rasim 
Âza 

Çorum 
Sadık 

Kavanini Maliye Encümeni' mazbatası 
Pasaport ve vesaiki resmiyei saire rüsumu

nun tezyidi hakkındaki Heyeti Vekile teklifi 
kanunisinin aynen kabuliyle Heyeti Umumiyeye 
takdimi tasvibedilmiştir. 

29 Kânunuevvel 1336 
Kavanini Maliye En. Rs Na. Mazbata M. 

Mehmed Akif (Konya'da) 
Kâtip Na. Âza 

Cemil Halil Rifat 
Âza Âza 

Ahmed M. KemaJ 
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Şehbenderha neler Rüsumunun tezyidi hakkında 

Kanun 
MADDE 1. — 19 Haziran 1298 tarihli Şeh-

benderhaneler Nizamnamesine merbut târifei 
mahsusada münderiç maktu ve nisbî harçlar beş 
misline iblâğ edilmiştir. { 

REİS —Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? Tadilname de yok. Birinci 
maddeyi kabul çdenler, lütfen el kaldırsın. Bi
rinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — tşbü kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında sö,z istiyen var 
mı? Tadilname de yok. Maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. İkinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Ma
liye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüneü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 
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Efendim, heyeti umumiyesini tâyini esami 

ile reyinize arz ediyorum. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. (Ara istimal edildi.) 

REİS — Efendim, tasnifi araya nazaran 
Mecliste ekseriyetimizin kalmadığı anlaşıldı
ğından âti celsemizde kanunların her ikisi
ni de yeniden reye vaz 'edeceğiz... Zabıtai say-
diye Kanuniyle Şehbenderhaneler Rüsumunun 
tezyidine dair olan Kanunun reye vaz'ında hâ
sıl olan netice : Birinde 111, diğerinde 110 zat, 
binaenaleyh muamele tamam değildir. Âti iç-
timaımızda yeniden reye vaz'etmek lâzımge-
lir. Yarın öğleden sonra saat 1,5 da.. (Hayır 

I hayır öğleden evvel sesleri.) Efendim sabah 
celsesini tecrübe ettik ki, olmuyor. Siz bilirsi-

; niz (kararımız vardır, sesleri.) O halde efen
dim, mademki kararınızda ısrar ediyorsunuz 

; yarin sabah saat 9 da içtima etmek üzere cel-
| şeyi tatil ediyorum. 

! Hitamı müzakere; saat : 5,50 

İstihlâk Eesmi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

\ Besim Atalay B. (Kütahya),, Halil B. (Er-
tuğrul), İbrahim B. (Karesi), Mehnıed Vasfi 
B. (Karahisarı Şarki), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Ali Vâsıf B. (Gene), Hasan Ef. (Denizli), 
Mehmed Nadir B. (İsparta), Necati Ef. (Lâzis-
tan), Dr. Asım B. (Amasya), Sabit B. (Kayse
ri), Hakkı B. (Van), Ragıb B. (Gazianteb), Dr. 
Fikret B. (Kozan), Recai B. (Trabzon), Mus
tafa B. (Tokad), Ali Rıza B. (Kars), Mehmed 
Akif B. (Burdur), Mahmud Sâid B. (Muş), 
Yasin B. (Oltu), Fahreddin B. (Kars), Bahri 
B. (Yozgad), Ziya B. (Kângırı), Hasib B. (Ma-
raş), Ragıb B. (Kütahya), Dr. Suad B. (Kasta
monu), Devriş B. (Mardin), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan), Haei Arif B. (İstanbul), Mustafa 
B. (Antalya), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli)', Tahsin B. (İzmir), Veli B. (Bur
dur), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Halil İb
rahim Ef. (İzmit), Arif B. (Bitlis), Mustafa 
Lûtfi B. (Siverek), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Ali Rıza E l (Amasya), Hacı Tahir Ef. 

(İsparta), Said B. (Kângırı), Rifat Ef. (Kon
ya), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Vehbi B. (Bitlis), Lûtfi B. (Malat
ya), Nuri B. (Bolu), Feyzi Ef. (Malatya), îs-
maij. Remzi B. (İsparta), İsmail Subhi B. (Bur
dur), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Refet Ef. 
(Maraş), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Süleyman 
B. (Canik), Hamdi B. (Gene), Hamdi Ef. (Di
yarbekir), Hasan Tahsin B. (Antalya), Osman 
Nuri B. (Bursa), İsmail B. (Erzurum), Şeyh 
Seyfi Ef: (Kütahya), Operatör Emin B, (Bur
sa), Fuad B. (Bolu), Kadri B. (Diyarbekir), 
Rasim B. (Sivas), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), 
İzzet B. (Tokad), Refik-Şevket B. (Saruhan), 
Cavid B. (Kars), Neşet B. (İstanbul), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gad), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Ruşen B. 
(Gümüşane), Hamid B. (Biga), Edib B. (Ba-
tum), Şeref B. (Edirne), İsmet B. (Çorum), 
Celâl B. (Gene), Şemseddin Ef. (Ankara), Ah
med B. (Yozgad), Dr. Mustafa B. (Kozan), 
Nüzhet B. (Ergani), Mustafa B. (Karahisarı 
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Şarki), Rasim B. (Elâziz), Tahsin B. (Maraş), 
Rifat B. (Kayseri), Atıf B. .(Kayseri), Mustafa 
Kemal B. (Ertuğrul), Dr. Rıza Nur B. (Sinob), 
Muhildin B. (Bursa), Mustafa B. (Gümüşane), 
Nebil Ef. (Karahisarı Salıib), Ahmed Nuri Ef. 
(Batum), Rıza B. (Yozgad), Sadettin B. (Men
teşe), Rüstem B. (Oltu), Rifat B. (Tokad), 
Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ali 
Rıza 13. (İstanbul), Ali Vefa B. (Antalya), 
Şükrü B. (Canik), Mithat B. (Mardin), Yusuf 
Kemal B. (Kastamonu), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Ömer- Lûtfi B. (Amasya), Osman B. 
(Lâzistan), Osman B. (Kayseri), Haindi B. 
(Tokad), Şakir B. (Ankara), Abdullah Ef. 
(Bolu), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Mehmed 

Şerif B. (Sinob), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Celâleddin B. (Trabzon), Emin B. (Eskişehir), 
Hilmi B. (Ankara), Necati B. (Bursa), Cevded 
B. (Kırşehir), Şükrü B. (Bolu), Hüsnü B. 
(Bitlis), Abdülgafur Ef. (Karesi), Ali Şükrü 
B. (Trabzon), Ali B. (Karahisarı Sahib), Meh-
med Şükrü B. (Gümüşane),, Hüseyin Hüsnü Ef. 
(istanbul), Mustafa B. (Dersim), Sıddık B. 
(Çorum)., Tufan B. (Hakkâri), Osman ,Fevzi 
Ef. (Erzincan), Tahsin B. (Aydın), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Tahir Ef. (Kângırı), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisar), Sadık B. (Kırşe
hir), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Musa Ka
zım Ef. (Konya), Faik B. (Edirne), Mehmed 
B. (Biga), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahibi. 
NecibB. (Ertuğrul). 

(Reddedenler) 
Ali B. (Amasya), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 

Asım B. (Erzurum), Ömer Vehbi Ef. (Konya), 
Abdürrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Mehmed 
RagıbB. (Amasya), Nusret E l (Erzurum), Beh

çet B. (Kângırı), Besim B. (Kastamonu), Dur
sun B. (Çorum), Şevket B. (Beyazıd), Abdullah 
Ef. (Sinob). 

(Müstenkifler) 
Hasan Sıddık B. (Van), Ali Rıza Ef. (Ba

tum), Hasan Basri B. (Karesi), Ali Süruri Ef. 
(Karahisarı Şarki), Mehmed Salih Ef. (Erzu

rum), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Akif B. (Batum), Emin B. (Erzincan). 

t>0<* 

Merakibi Bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki Kanunun reye vaz'ı neticesi 
4 
(Kabul edenler) 

Ömer Lûtfi B. (Amasya), Mustafa Akif B. 
(Diyarbekir), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), 
Atıf B. (Kayseri), Süleyman B. (Canik), Şükrü 
B. (Bolu), İzzet B. (Tokad), Hacı Ahmed Ham
di Ef. (Muş), Nusret Ef. (Erzurum), Ali Şükrü 
B. (Trabzon), İbrahim B. (Karesi), İsmail Sup
hi B. (Burdur), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Ha
lil B. (Ertuğrul), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Mustafa Ef. (Siverek), Tahsin B. (Maraş), Meh
med Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Hamid B. 
(Biga), Refet B. (Maraş), Hasan Tahsin B. (An
talya), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Tahir Ef. 
(Kângırı), Midhat B. (Mardin), Derviş B. (Mar
din), Mehmed B. (Biga), Hüsnü B. (Bitlis), 
Mustafa Hilmi Ef, (Niğde), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki), Celâl B. (Gene), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Yusuf 

Kemal B. (Kastamonu), Hamdi B. (Diyarbekir), 
İsmail Remzi B. (İsparta), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Mehmed Nadir B. (İsparta), Vehbi 
B. (Bitlis), Necati Ef. (Lâzistan), Bahri B. 
(Yozgad), Ali Vasif B. (Gene), Hacı Arif B. 
(İstanbul), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Tah
sin B. (Aydın), Fethi B. (İstanbul), Feyzi Ef. 
(Malatya), Yasin B. (Oltu), Sabit B. (Kayseri), 
Musa kâzım Ef. (Konya), Mahmud Celâl B. (Sa
ruhan), Şükrü B. (Caaıik), Abdullah Ef. (Sinob), 
Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Dr. Fikret B. (Ko
zan), Kadri B. (Diyarbekir), Sadık B. (Kırşe
hir), Ruşen B. (Gümüşane), Hacı Tahir Ef. (İs
parta), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Fahreddin 
B. (Kars), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Hüse
yin Hüsnü Ef. (İstanbul), Dr. Rjza Nur B. (Si
nob), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Hüseyin Hüsnü 
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Ef. (İsparta), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
(Sıddık B. (Çorum), Hüseyin B. (Kozan), Ra
uf B. (Sivas), Mehmed Akif B. (Burdur), Ha,eı 
Mustafa Ef. (Ankara), Sadettin B. (Menteşe), 
Nuri B. (Bolu), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Cemil B. (Kütahya);, Dr. Asım B. (Amasya), 
Ali Riza IB. (İstanbul), Hafız İbrahim. Ef. 
( tsprta) , Ziyaeddin B. (Sivas), Ahnıed Maz-

'har B. (istanbul), .Veli B. (Burdur), Süreyya 
B..' (Saruhan), Mustafa B. (Dersim), Ali Hiza 
Ef. (Batımı), Besim,B. (Kastamonu), Celâleddin 
B. (Trabzon), İAhmed B. (Yozgad), Mustafa 
B. (Karahisarı Şarki), Rifat Ef. (Konya), i la
cı Atıf Ef. (Ankara), Ziya B. (Kângırı)j» Şe
ref B. ((Edime), Mustafa B. (Antalya), Meh
med Akif B. (J3urdur), Abdullah Azmi E l 
(Eskişehir), Necib B. (Ertuğrul), Vasıf B. (Si
vas), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Şei'ki B. (İçel), 
Nebii Ef. (Karahisarı Sahib), Abdülhalim Çe
lebi Ef. (Konya), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Mahmud Said 
B. (Muş), Haindi B. (Genç)j, Esad B. (Lâzis-
tan) , Asım B. (Erzurum), /Mehmed Şükrü B. 
(Gümüşane), Enver B. (İzmir), Mehmed Vasfi 
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B. (Karahisarı Şarki) Tufan B. (Hakkâri), Ha
şini B. (Elâziz), Hakkı B. (Van), Rıza B. (Yoz
gad), Edip B. (Batımı), Rıza Vamık B? (Si-
nob), Behçet B. (Kâııgırı)j, İsmail B. (Erzu-
ırum), Operatör Emin B. (Bursa), Cevdet B. 
(Kırşehir), Şakir B. (Ankara), Hüsrev Sami 
B. (Eskişehir), Hüstem B. (Oltu), Fevzi Ef. 
(Batum), Tevfik B. (Van), Ali Vefa; B. (An
talya), Ragıb B. (Kütahya), Dr. Fııad B. (Bo
lu), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Arslan B. (Maraş), Refik Şevket 
B. CSarııhan), Mustafa B. (Gümüşhane), Seyfi 
Ef. (Kütahya), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), 
Rif at B. (Kayseri), Hilmi B. (Ardahan), Ömer 
Loıtfi B. (Sai'uhan), Hasan Ef. (Denizli), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Hasan Fehmi B. (Gümüşha
ne), Arif B. (Bitlis), Said B. (Kângırı), Cev
det B. (Kütahya), Emir Pş. (Sivas), Yusuf 
Ziya B. (Mersin), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ah
nıed Nuri Ef. (Batum), Rüşdü B. (Maraş), 
Şemseddin Ef. (Ankara), Hamdi B. (Tokad), 
Ahnıed Hilmi B. (Kayseri), Mehmed Vehbi B. 
(Karesi). 

(Reddedenler) 

Mehmed Ragıb B. (Amasya), Hasib B. (Ma
raş), Şevket B. (Bayezid), Ömer Vehbi Ef 
(Konya). 

(Müstenkifler) 

Abdülgaffur Ef. (Karesi), Ali B. (Amasya). 
Hasan Sıddık B. (Van), Hasan Basri B. (Ka

resi), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Ragıb B. 
(Gaziaııteb), Dursun B. (Çorum)). 

içtimai âti ruznamesi 

i. — Zaptı sa.bık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
J. Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin 

pirinçten on sekiz kuruş resim alınmasına dair 
teklifi kanunisi 

2. Mütareke münasebetiyle mevrut tel
graflar 

3. Harb Kazançları Vergisine dair Kasta
monu Mebusu Dr. Suad Beyin Maliye Vekâle
tinden sual takriri 

4. Dersim Muhasebesine dair Dersim Me
busu Hasan Hayri Beyin Maliye Vekâletinden 
sual takriri 

3. •— İkinci defa reye konulacak kanunla v .-

1. Zâbıtai Saydiye Nizamnamesinin tadili 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

2. Şehbenderhaneler Rüsumunun tezyidi 
hakkındaki lâyihaî kanuniye 

4. — Bugün müzakere e"dilecek%anunlar: 
1. Kibrit İstihlâk Resmi hakkındaki Ka

nun 
2. Sigara kâğıdı İstihlâk Resmi hakkında

ki Kanun ! 

3 Arazi Vergisinin beş seneliğini defaten 
tesviye edenler hakkında Kanun 

4. Sultansuyu çiftliği hakkında Kanun 
, 5. Harb kazançları kondisyonu hakkında 

Kanun 



T. £ . M. M. Matbaam 
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Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında kanun lâyihası ile, 
Tedariki vesaiti nakliyei bahriye Kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

Ankara, 6.1.1337 

T. B. M M. Riyaseti Oelilesine 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Heyeti Vekilenin 15 .1.1337 tarihindeki içtima-
mda kabul olunan lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası ve tarife raptan 
takdim kılınmakla ifayı muktazasmı ve neticesinin işar buyurulmasını rica edebim. 

T. B. M. M. Reisi 
, M. Kemal 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Alelûmum merakibi bahriyenin şimdiye ka
dar tâbi bulunduğu rüsum Bahriye Resmi na-
miyle sandallardan alman ve âzami 15 kuruş
tan ibaret bulunan resim ile ferağ ve intikal 
vukuunda alınan Senedi Bahrî Harcından ibaret 
olup bunlardan başka limanlarda Mürur Tezke
resini tebdil veya vize ettirmiyenlerden âzami 
150 kuruş ceza ahzedilmektedir. Halbuki teref-
füü fiyattan âzami islifade temin edenler me-
yanmcfa sefaiıı ve merakibi bahrîye birinci de
receyi teşkil etmektedir. Gerçi harbi ahir 

ilcasiyle kömür bedeliyle müstahdemin ücu-
ratı birkaç misli tereffü eylemiş ise de ev
velce okunmakta olan ücuratı nakliyenin 
de 15 hattâ yirmi misline iblâğ edilmiş 
olduğu da meşfhudolmaktadır, Binaenaleyh öte
den beri merakibi bahriyeden alınmakta olan ve 
cüziyat kabilinden bulunan resmin tezyidi mu
vafık görülerek bu bapta tanzim olunan maddei 
kanuniye ile Rüsumu Bahriye Tarifesi leffen 
takdim kılınmıştır. 



2 — 
Maddei Kanuniye suretidir 

MADDE 1. — Bilûmum meraki'bi bahriye 
ve sefainden liman idarelerince merbut tarifede 
muharrer olduğu veçhile Rüsumu Bahriye istifa 
olunacaktır. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Mü
dafaa Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

5 Kânunusani 1337 
Türkiye B. M. M. Reisi Şer'iye V. . 

Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Mili 
Fezvi 

Dahiliye V. 
Adnan 

Maliye V. 
Ferid. 

İktisal Vekâleti 
Celâl 

y? 

Na 

V. 

Maarif V. 
Ferid 

Vekili 

Adliye V. 
Celâleddin Arif 

Hariciye V. 
Ahmed Muhtar 

Na. Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye Vekili 
A dnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi V. 
Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Meraki'bi bahriyeden alınacak rüsum hak
kında İcra Vekilleri Heyetinin Büyük Millet 
Meclisi Riyasetinin 6/1/1337 tarihli ve G/31 
adedii tezkeresine merbut lâyihai kanuniyesi ve 
esbabı mucibe lâyihasiyle tarifesi Heyeti 
Umumiyeden encümenimize havale olunmakla 
Maliye Vekili Ferid Beyefendi huzuriyle tetkik 
olundu. Müruriye Resmine ait birinci faslın dört 
maddesi aynen ve 301 tondan yukarı merakibi 
bahriyeden alınması Hükümetçe teklif edilen 
nıaktuan yüz kuruş Müruriye Resmi kaidei nis
pete muvafık görülmemiş olduğundan 300 toni
lâtodan yukarı olan meraki'bi bahriyenin 300 
tonasına kadar nispeti malûme dairesinde ve bu 
miktardan yukarı beher fazla tondan yirmi para 
resim alınmak suretiyle tadilen ve vize resmine 
mütaallik olan ikinci fasıl aynen ve vapurlara 
yolcu ve eşya nakleden ve balık saydiyle iştigal 
eyliyen beş ton ve daha ziyade kayık ve mavna
ların ve iki muhtelif liman ve aynı limanın is
keleleri arasında çalışan pazarcı kayıklarının faa
liyet ve istifadesi nazarı dikkate alınarak Şehriye 
Resmine mütedair olan üçüncü faslın bilcümle 
mevaddma Hükümetçe teklif edilen miktara bi
rer misli zammedilmek suretiyle tadilen ve tay
fa ücuratmın pek yüksek bir dereceye varması 
teemmül edilerek tarifenin dördüncü faslını teş
kil eden tayfa tezkeresi üç yüz kuruş olarak ta

dilen ve Senedi Bahrî Harcını mutazammın 
olan beşinci fasılda elyevm istifa edilmekte olan 
elli yedi kuruş Senedi Bahrî ücreti yüze ve yirmi 
kuruş İlâm Harcı elliye ve Ferağ ve İntikal 
Harcı olarak alınmakta bulunan binde beş bin
de ona iblâğ ve tadilen ve bahren daha ziyade 
inzibat ve emniyetin tesisi için uğradığı liman
da vize muamelesini yaptırmıyan ve gireceği ma
hal için tecdidi tezkere ettirmiyen sefain ve 
merakibi bahriyeden alınacak cezayi nakdîlere 
dair olan faslın bilcümle mevaddındaki cezayı 
nakdîler birer misli tezyit ve tadilen ve muafi
yete ve ecnebi bandırasını hâmil olup da büyük 
ve küçük kabotaj yapan sefain ve merakibi bah
riyeden alınacak rüsuma mütedair olan fasıllar 
dahi aynen kabul edilmiş ve şu tadilât ve ilâ va
ta nazaran lâyihanın iktisabettiği şekil tesbit ve 
raptolunarak Muvazenei Maliye Encümenine 
takdim kılınmıştır., 

Kavanini Maliye En. Rs. 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
Kâtip Âza 

Mardin Çorum 
Necib İsmet 
Âza Âza 

Âza 

31 Mayıs 1337 
Mazbata M. 

Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
İçel 

Haydar 
Âza 

t Âza 
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1. Müruriye Resmi : 

- 3 — 
Rüsumu Bahriye Tarifesi 

a) O - 3 tona kadar maktuan 15 kuruş 
4 - 30 tona kadar 3 ton için alman Resme ilârveten be

her fazla ton için 
31 - 100 tona kadar otuz için-alman Resme ilâveten be

her fazla ton için 
101 - 300 tona kadar yüz ton için alman Resme ilâveten be

her fazla ton için 
.'501 - yukarı tona kadar üç yüz ton için alınan Resme 

ilâveten beher fazla ton için 
b) Müruriye Resmi almak için limana uğrayan sefain ve me-

rakibin mezkûr limana yolcu veya hamule ihracetmesi veyahut 
yodcu veya hamule irkâbetmesi şarttır. *Bu tarzda yolcu ve hamule 
alıp.vermiyen sefain ve merakipten ikinci madde mucibince yal
nız Vize 'Resmi almır. Ahvali mücbire tahtında limana uğrayan 
sefain ve merakipten Resim alınmaz. 

2. Vize Resmi : ' 

0 - 3 tona kadar maktuan 
4 - 30 » » » 

31 - 100 » » » 
101 - 300 » » » 
301 - yukarı tona kadar maktuan 
3. Şehriye Resmi : 
a) Vapurlardan iskelelere ve iskelelerden vapurlara yolcu 

nakleden kayıklardan beş tona kadar mahiye maktuan 
h) Vapurlardan iskelelere ve iskelelerden vapurlara hamule 

naki'e'den kayıklardan, her tondaki mavnalardan mahiye .maktuan 
c)' Her tondaki balıkçı kayıklarından mahiye maktuan 
d)' İki muhtelif liman arasında çalışan pazarcı kayıklarından 

('Birinci madde mucibince) 
e)' Aynı limanın iskeleleri arasında çalışan pazarcı kayıkların

dan mahiye maktuan 

4. Tayfa tezkeresi : 
Her sene Martta tebdil edilmek ve bir sene hükmü 

m ak üzere tayfa tezkereleri için 
5. Senedi bahrî Harcı : 
a) Biyevm alınmakta olan 57 Kr. senedi bahrî 

» » '* » 20 » îlâm Harcı 
Ferağ ve İntikal Harcı olarak alınan binde beş 

cari ol-
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Hükümetin 
teklifi 
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100 para 
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Encümenin 
kabul ettiği 
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20 para 

j 

Kr. 

5 
10 
15 
20 
25 

> 
d 

• •-I 

; .S fe 

r >, > 

a s 
o» o 

lû
m

um
 y

 
ki

p 
ile

 m
 

1 s s 

100 
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50 

Kr. 

200 
100 

100 

100 

Kr. 

300 

57 
20 

(binde 5 Kr.) 

100 
50 

(binde 10 Kr.) 
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4 
Hükümetin teklifi Encümenin teklifi 

100 Kr.] 
200 » 
300 » 
400 » 
500 » 

r Ceza ahzolunur. (Bir misli ziyade 
siyle kabul) ^ 

Cezalar hakkında : 
1. Uğradığı limanda vize muamelesini yaptırmıyan ve gideceği mahal için 

tecdidi tezkere ettirmiyen sefam ve merakibi bahriyeden : 

0 - 3 tona kadar maktuan 
4 - 30 » » » 

31 - 100 » » » 
101 - 300 » » » 
301 - yukarı» » » 

2. Hor ayın iptidasında rüsumu şehriyeyi tediye ve tecdidi tezkere etmi-
yen sefain ve merakipten vereceği Rüsumu Şehriyenin iki misli ceza alınır. 

Muafiyet : 
1. Tebaı ecnebiden satınalman sefain ve merakibi bahriyeden yalnız se

nedi bahri ve ilâm Harcı alınıp Ferağ Harcı alınmaz. 
2. Tebayı ecnebiyeden satınalman sefain ve merakibi bahriye ilk altı ayı 

için Müruriye Resmi vermez. Yalnız Vize Resmi tediye eder. 
3. Her iskeleye uğrayarak posta nakleden sefainden Müruriye Resmi bir 

seferi kâmilede bir defa alınır. Uğradığı iskelelerde yalnız Vize Resmi tediye 
eder. 

Ecnebi bandırasını hâmil sefain ve merakibi bahriye hakkında Müruriye 
Resmi : 

1. Büyük kabotaj yapan sefain ve merakipten Osmanlı Sancağını hâmil 
sefainin verdiği Resme yüzde yirmi beş zammolunarak Müruriye Resmi alınır. 

2. Küçük Kabotaj yapanlar uğradıkları limanlarda Osmanlı sefaiıii misillû 
Resim tediye ederler. 

3. Yalnız bir limana uğrayan sefani ecnebiye beş yüz rüsum tonajına ka
dar beher tonaj için üç kuruş Resim tediye eder. îşbu sefain uğradığı Osman
lı limanından yük ve yolcu alırsa mezkûr Resmin zı'fmı tediye eder. İkinci 
bir Osmanlı limanına uğrarsa küçük kabotaj yapan sefaini ecnebiye misillû 
Resim tediye eder. 

(Tayy) 

(Yüzde on zam) 

(Aynen kabul) 

26.5.1337 

T. B. M .M. Kiyaseti Celilerine 

Meclis encümenlerinde tetkik edilmekte bulunan Rüsumu Bahriye Kanun ve Tarife lâyihasına 
ilâve edilmek üzere tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 24. 5 .1337 tarihindeki içtimamda ka
bul olunan tarife ve maddei kanuniye lâyiha sureti musaddakası raptan takdim kılınmıştır. 

İfayı muktazasma müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Müdafaai%illiye Vekili 
Fevzi , 
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_ 5 — 
Suret 

Rüsumu Bahriye Kanununa zeyildir 

Lâyihai kanuniyeye ilâve 

MADDE 1. —• Sefain ve merakipten tarife haricinde alman rüsum mülgadır. 

İ c r a Vekilleri Heyeti Rs. ve 
Millî Müdafaa Vekili 

Fevzi 

Hariciye Vekâleti V. 
Fevzi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye V. 

Dr. Refik 

Adliye Vekili 
Refik Şevkât 

Maarif Vekili 
Hamdullah Subhi 

24 . V . 1337 

Dahiliye Vekili 
Mehmed Ata 

Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Suret 

Rüsumu Bahriye Kanununa ilâve 

Mesaha Resmi : 
2 Tona kadar olan merakipten 200 kuruş 

3 - 10 » » » » 500 » 
1 1 - 30 » » » » 700 » 
30 -100 » » » » 750 kuruşa ilâveten 30 dan fazla olan beher ton için 10 kuruş, 

100 ton mafevki olan merakipten 1 450 kuruşa ilâveten 100 den fazla olan beher ton için beş 
Ikuruş. 

Safra Resmi : 
Osmanlı limanlarından sefainin alacağı safranın beher tonajından 100 kuruş resim alınır. 
Şehriye : 
Limanlarda çalışan römorkör, istimbot, tarak makina ve dubasından mahiye 1 000 kuruş reshn 

alınır. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Rüsumu Bahriye Kanununa tezyil edilmek 
üzere Heyeti Vekileden gönderilen 24 Haziran 
1337 tarihli lâyihai kanuniye ve merbutu lâyiha 
Heyeti Umumiyeden encümenimize havale edil
mekle bittetkik muvafık görülen teklifi mezkûr 
aynen kabul edilmiş ve mezkûr Rüsumu Bahriye 
Kanununun elyevm Muvazenei Maliye encüme
ninde tetkikatı İcra edilmekte olması cihetiyle 
tevhiden tetkiki zımnında encümeni mezkûre tev
dii tensip kılınmıştır. 

7 Temmuz 1337 
Reisi Encümen 

Erzurum Mebusu Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni Ali Vefa 

Kâtip Âza Âza 
Mardin Kayseri 

Necip Rifat 
Âza Âza Âza Âza 

tsmet İçel 
Haydar Lûtfi 
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Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum ile anı 
müzeyyel Heyeti Vekileden gönderilen levayihi 
kanuniye ve merbutu tarifeler ve esbabı mucibe 
ve Kavanini Maliye Encümeninin gerek asla ve 
gerek zeyle mütaallik mazbataları Heyeti Umu-
miyeden encümenimize havale edilmekle kıraat 
ve tetkik olundu. 

Kavanini Maliye Encümenince Rüsumu Bahri
ye Kanununun aslını tadilen ve zeylini aynen 
kabul hususunda mezabıtmda gösterdiği esbabı 
mucibe encümenimizce de varit görülerek leva
yihi mezkûre olveçhile kabul edilmiş ve evrakı 
müteferriasiyle lieelittasvip Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim kılınmıştır. 

16 Temmuz 1337 
Muvazenei Maliye En. Es. 

Hakkâri Mazbata M. 
Mazhar Müfid — 

Kâtip 
Mardin 
Necib 

Âza 
Kângırı 

Neşet Nâzım 
Aza 

Yozgad 
AJımed 

Âza 
Mersin 

Yusuf Ziy 
Âza 

Dr. 

Aza 
Kozan 
Mustafa 
Âza 

Kütahya 
Besim Atalay 

a 
Aza 
içel 

Âza 
Antalya 

Âza 
Niğde 

Ahmed Hakkı 
Âza 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Âza, 
Çorum 

Hasan Tahsin Hâşim 
Âza Âza 

Kırşehir — 
Sadık — 

Âza 
Bursa 

Mehmed Sami Mehmed Emin 
Âza 

Kozan 
Dr. Fikret 

'<•»! 
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