
BEVRE t II CİLT : 16 IÇTtMA SENESİ; II 

T. B M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Seksendördüncü İçtima 

22 . 3 . Î341 Pazar 

Mimderecat 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULASASI 94 

2. — EVRAKI VARİDE 95 

Mazbatalar 95 
1. — Elâzİz'in Kürek kariyesinden yüzbaşı-

oğlu Abdullah Bin Mehmed'in iadei hukuku 
memnua&ına dair Başvekâletten mevrut (3/375) 
numaralı tezkere ve Adliye Encümeni Mazbatası. 95 

2. — Demiryotlar İnşaat ve İşletme Mudi-
riyeti Umumiyesİ ile şuabatuun 1341 senesi büt
çesi kanun lâyihası ve Muvazenei Mali ye En
cümeni mazbatası. (1/571) 95 

3. — Zahire, un, kepek ve emsalinin indel-
hace meni ihracı hakkında (1/652) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 95 

Tezkereler 95 
1. — Divanı harplerden sadır olan idam hü

kümlerinin sureti infazı hakkında bir karan 
tefsiri ittihazına dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/399) * 95 

Sayfa 
2. — Mebuslukla dava vekâletinin içtima 

edip edemiyeceğinin tefsiri hakkındaki tezkere
nin berayı tetkik İadesine dair Başvekâlet tez
keresi. 95:96 

3. — İstiklâl muharebatı malullerine mükâ
fatı nakdiye itasına mütedair kanundan istifa
deleri lâzım gelen maluline ait altıncı defterin 
gönderildiğine dair Başvekâletten gelen tezkere 
(3/400) 96 

4. — Malatya']! Hacı Halil zade Sıddik'in 
iadei hukuku memnuasına dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/401) 

Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Elâziz Mebusluğuna İntihap olunan 
Süleyman Bey hakkında ikinci şube mazbatası. 

2. — Elâziz Mebusu Süleyman Beyin tah
lifi. 

Evrak) Saire 

1. — Aşarın İlgasından dolayı Sındırgı'dan 
mevrut teşekkür telgrafnamesi. 

96 

96 

96 

96 

9« 

96 



İ : 84 22 . 3 . 1341 C : 1 

Sayfa 
2. — tnşa edilecek Sarayönü - Aksaray hat

tına iştirakten dolayı Arapsun Belediye Riyase
tinden mevrut teşekkür telgraf namesi. 96 

3. — İrtica harekâtının red ve takbihi hak
kında Erztn, Ödemiş, Bitlis, Burdur, Boyabat, 
Bolvadin, Borçka, Tire, Hacıbektaş, Dörtyol, 
Demirköy, Siirt. Şavşat, Sason, Dazkır, Arap
kir, Kemah, Mustafakemalpaşa, Mardin'den 
mevrut telgraflar. 96 

İniÜıapIa? 96 
t. — Divanı Muhasebat Reisi sanileri inti

habı. 96 
2. — Ankara Istİhlâl mahkemesi müddei

umumisi intihabı. 96:98 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır, 

Sek sen üçüncü içtima 

21 Mart 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 

Ali Sururİ Beyin tahtı riyasetlerine inikat ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Divanı Muhasebat Reisi sanilikleri intihabatı ic
ra edildi. Müteakiben Müdafaai Milliye Vekâletinin 
bütçesinin müzakeresine geçilerek bir müddet cere
yan eden müzakereden sonra fasıllara geçilmesi ka
bul ve teneffüs için celse tatil olundu. 

Sayfa 
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2. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun tefsirine dair (3/52) ve (3/231) nu
maralı Başvekâlet tezkereleri ve Kavanini Ma
liye, Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları. 116:120 

İkinci Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek; tzmir 

Mebusu Necati Beyin Ankara İstiklâl Mahkemesi 
Müddeiumumiliğinden istifanamesi kıraat olunduk
tan sonra Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinin mü
zakeresine geçilerek bes fasıl müzakere ve aynen ka
bul edildi. 

Müteakiben Divanı Muhasebat Reisi sanilikleri 
için yapılan intihabat muamelesinin noksan olduğu 
bİttebliğ Pazar günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu, 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı?.. (Hayır sesleri) Zaptı sabıkı aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Zaptı sabık aynen kabul olunmuş
tur. 

BİRÎNCt CELSE 

Bedi MÜzakerat; Saat : 5,50 

REİS : Reisvekili Ali Siiruri Bey 

KATİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

94 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — Elâziz'in Kürek kariyesinden yüzbaşıoğlu 

Abdullah Bin Mehmed'in iadei hukuku memnuasına 
dair Başvekâletten mevrut (3/375) numaralı tezkere 
ve Adliye Encümeni Mazbatası. 

RElS — Okunacak : 

Riyaseti CeUleye 
Katil maddesinden mahkûm olup müddeti mah

kûmiyetini badelikmal tahliye kılınan Elâziz Vilâ
yetinin Kürek Karİyesi ahalisinden Yüzbaşı zade Ab
dullah Bin Anmed'in iadei hukuku memnuasına dair 
Başvekâletten mevrut 14 . 2 . 1341 tarih ve (6/74$) 
numaralı tezkere ve evrakı müteferrikası mütalâa ve 
tetkik -olundu. 

Merkumun istihsali hukuku memnuası için usul 
muhakematı cezaiye kanununda muayyen ve musar-
rah olan bilcümle şeraiti İfa ve İkmal ettiği bittetkik 
anlaşıldığında, kanunu mezkûrun 475 nci maddesi 
tnefadına tevfikan İadei, hukuku memnuası Encttme-
nimizce tasvip kılınmış olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

19 . 3 . 1341 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Çorum 
Mustafa Feyzi Münir 

Kâtip Aza 
Bozok Konya 

Ahmet Hamdı Mustafa Feyzi 
Aza Aza 

Kırşehir Beyazıt 
AH Rıza Şefik 

Aza 

Aza 

Aza 

Aza 

2, — Demiryolları İnşaat ve işletme Müdiriyetİ 
Umumiyesİ ile şuabatmın 1341 senesi bütçesi kanun 
lâyihası ve Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası. 
(H571) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Zahire, un, kepek ve emsalinin indelhace 

meni ihracı hakkında (1/652) numaralı kanun lâyi
hası ve Ticaret ve Muvazene! Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
/. — Divanı harplerden sadır olan İdam hüküm

lerinin sureti infazı hakkında bir karart tefsiri itti
hazına dair Başvekâletten mevrut tezkere. (3/399) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Mebuslukla Dava Vekâletinin içtima edip ede-
miyeceğinin tefsiri hakkında tezkerenin berayt tetkik 
iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Adliye Vekâleti Celilesinden mevrut tezkerede, 
mebuslukla Dava Vekâletinin İçtima edip edemiyece-
ğinin tespiti hakkında bir karar tefsiri ittihazına mu-
tazammın ve Meçlisi Âliye mevdu teklifin istirdadı 
iş'ar kılınmış olmakla 17 . 11 . 1340 tarih ve 6/406 
numaralı tezkereyi acizînin iadesine müsaade Duyu
rulmasını rica ederim efendim. 21 . 3 . 1341. 

Başvekil 
İsmet 

REŞİT AĞA (Malatya) — Müsaade buyurursa
nız bu hususta bir şey arz edeceğim. 

REİS — Mucibi müzakere bir şey yoktur. Ne 
hakkında istiyorsunuz? 

' REŞÎT AĞA (Malatya) — Bunun hakkında söz 
istiyorum. Bu hususta evvelce meclisin bir kararı 
vardır. Mebuslukla Dava Vekâletinin İçtimai caiz 
olamayacağına dair bir karar verilmişti. Bunun için 
bunun istirdadına lüzum yoktur. 

REİS — Efendim! Müzakere edilmiyor. Binaen
aleyh mütalâa dermeyanına bittabi mahal yoktur. 
Başvekâlet evvelce sevk olunan tezkerenin iadesini 
istiyor. Malumu âliniz Heyeti Celilenize usulen ma
lumat verildikten sonra iade olunur. Bİz de usulen 
İade ediyoruz. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Esasen teklif yanlış gelmiştir. Bu, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunda halledilmiştir ve sarihtir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Boz»k) — Efendim! 
Müsaadenizle bir şey arz edeyim, efendim ilk Mec
liste bulunan arkadaşlar hatırlar ki, Refik Şevket 
Bey ile Kırşehir Mebusu Hoca Müfit Efendi burada 
bir orman davası deruhte ettiler, birisi müddei, di
ğeri müddei aleyh vekili oldular. Bu iki vekil arasın-

— 96 — 
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da hadis olan vaziyet Meclisin nazarı dikkatini cel
beni. Bendenizin bir takririm üzerine, Dava Vekâ
leti ile mebusluğu içtima edemiyeceğİne ve Vekâlet 
kabul eden zatın mebusluğunu sakit addedeceğine. 
dair Meclisin kararı vardır. 

REİS — Efendim! Mesele, tezkerenin iadesinden 
ibaretti. Başka bir şey Heyeti Celilenizin reyine vazolu-
namaz. Tezkereyi usulen Başvekâlete İade ediyoruz. 

S. — İstiklâl muharebatı mamullerine mükâfatı 
nakdiye itasına mütedair kanunda istifadeleri lâzım 
gelen maluline ait altıncı defterin gönderildiğine dair 
Başvekâletten gelen tezkere (3/400) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Malatya'lı Hacı Halil Zade Stddtk'ın iaâel 
hukuku memnuasma dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/401) -• 

REİS — Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
I. —• Elâziz Mebusluğuna intihap olunan Süley

man Bey hakkında ikinci şube mazbatası. 
REÎS — Okunacaktır. 

İkinci Şube Mazbatası 

Elâziz Mebusluğuna intihap olunan Süleyman 
Bey hakkında mahallî Heyeti Teftiş iyesinden tan
zim ve Meclisi îdarei Vilâyetten tasdik kılman maz
bata ve intihabı vaki yolsuzluğuna dair şikâyet tel-
grafnameleri şubemizce müntehap • encümen tarafın
dan bittetkik olbabdaki mazbatanın usul ve kanu
na muvafık bulunduğu ve şikâyatı mebsutenİn maz-
batai, resmiye ahkâmına karşı mevkii olmadığına 
dair tanzim kılman ve evrak meyanında mevcut 
bulunan mazbatanın istinat eylediği vesaik ve şikâ-
yat telgrafnamesi yeni baştan bittetkik Encümen 
mazbatası miti küllü lvücuh evfak görülmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

ikinci Şube Reisi Kâtip Namına 
- izmit Karahisarısahip 

Ahmet Şükrü Ruşen Eşref 

REtS — Efendim! Mazbatada intihap talil olun
muyor. Binaenaleyh intihap mazbatasını reyinize arz 
ediyorum. Mazbatayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Şube 
mazbatası kabul olunmuştur. Binaenaleyh Süleyman 
Bey azalığa kabul buyurulmuştur. (Tahlifi sesleri) 

_ 9 Ö 

2. — Elâziz Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tahlifi. 
KÂZIM VEHBt BEY (Ergani) — Reis Bey! 

Derhal tahlifi icrası lâzım değil mi? 
REİS — Efendim! Tensip buyurursanız derhal 

tahlifini icra ederiz. (Derhal sesleri). (Elâziz Mebusu 
Süleyman Beyin tahlifi icra olunmuştur) (Allah mu
vaffak etsin sesleri) 

Evrakı Saire 

1. — Aşarın ilgasından dolayı Sındırgı'dan mev
rut teşekkür telgrafnamesi. 

REÎS — Makamı Riyasetten münasip cevap ya
zılacaktır. 

2. — inşa edilecek Saray önü - Aksaray hattına 
iştirakten dolayı Arapsu Belediye Riyasetinden mev-
rut teşekkür telgrafnamesi. 

REİS — Makamı Riyasetten münasip cevap ya
zılacaktır. 

3. — irtica harekâtının red ve takbihi hakkında 
Erzın, Ödemiş, Bitlis, Burdur, Boyabat, Bolvadin, 
Borçka, Tire Hacıbektaş, Dörtyol, Demirköy, Siirt, 
Şavşat, Sason, Dazkır, Arapkir, Kemah, Mustafake
malpaşa, Mardin'den mevrut telgraflar. 

REİS — Keza makamı Riyaset icabeden müna
sip cevapları verecektir. 

İntihaplar 
/. — Divanı Muhasebat Reisi sanileri intihabı, 
REÎS — Efendim! Dün Divanı muhasebat Reİsİ 

sanilikleri için intihap yapılmıştı. Fakat muamele ta
mam olmadığından ikinci intihap yapılacaktır. Şimdi 
onu yapacağız. 

2. — Ankara İstiklâl Mahkemesi müddeiumumi
si intihabı. 

ANKARA İSTİKLÂL MAHKEMESİ REİSİ 
ALÎ BEY (Karahisarısahip) — Efendim! Mahke
mede, elimizde bir çok işler vardır. Malumu âlileri 
dün müddeiumumi İstifa etmiştir. Müddeiumumi ol
madan devam edemiyeceğiz. Aynı zamanda mev
kuflar da vardır. Heyeti Celileden çok istirham edi
yorum. Bu gün ruznameye alınmamış, bu gün müd
deiumumi İntihabı da yapılsın. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Tensip buyurursanız her iki
sini de birden yapanz. Her iki intihabın birden ya
pılmasını kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Her iki İntihabın birden yapıl
ması kabul edildi, 

(Artvin dairei intihabıyesinden başlandı) (Kura 
ile sesleri) 
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Efendim! İntihapta kura yoktur. İstihsali ârâ hi
tam bulmuştur. (Divanı Muhasebat Reisi sanİlİkleri-
ne ait ârânın tasnifi için kura ile İhsan Bey (Cebeli
bereket), Akçoraoğm Yusuf Bey (İstanbul), Mehmet 
Bey (Çanakkale) memur edildiler) (İstiklâl Mahke
mesi müddeiumumiliğine ait ârânın tasnifi için Mü
nir Bey (İzmir) - Ömer Bey (Kars) - Ahmet Hilmi 
Bey (Kayseri) memur edildiler) 

Efendim, Ruznameyj esasiye geçiyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey! Ruzname hak
kında söz istiyorum. Efendim! Ruznamenin kırkıncı 
numarasında biliştirak tasarruf olunan emvali gayrî 
menkulenin taksimi hakkındaki kanunun 8 ve 9 ncu 
maddelerinin tadiline dair bir teklif var. Adliye En
cümeni tetkik ederek Heyeti Celilenize sevketmiştir. 
Bu, halkın çok alâkadar olduğu bir kanundur. Bir
çok halkın duçar olduğu müşkülâtı izale etmek için 
Heyeti Celile bunun tercihan ve müstacelen müzake
resini kabul buyuracak olursa çok iyi olacaktır. Za
ten İki maddeliktir. Müstacelen müzakeresini istir
ham ediyorum. (Doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ruznamedeki müstacel olanlardan sonra... 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet, evet, onlar
dan sonra, yani yüzelli kişilik listeye dahil olanlar 
ile tütün kanunundan sonra müstacelen müzakere
sini istirham ediyorum. Bir de takrir veriyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Ruznamenin 18 nci numasında bir mazbata vardır. 
Bu mazbata Divanı Muhasebat murakıpları ile He
yeti hesabiyenin gördükleri muhasebenin sureti in
tacı hakkında Kavanini Maliye Encümeni Mazbata-
sıdır. Divanı Muhasebat Riyaseti de Heyeti Celile-
den rica ediyor. «Bi rçok eshabı mesalih de bunun 
kabulünü bekliyor» diyorlar. Münasip, bir sırada 
yalnız okunmakla kâfi görülecek bir mazbatadır. Bu
nun da okunmasını bendeniz rica ediyorum. (Pek âlâ 
sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tütün kanununun müzakeresinden sonra. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim! Ferit Paşa" hükümeti zamanında 
bir kanunu muvakkate malumu ihsanınız donanma 
Cemiyeti ilga edilmişti. Bu kanunu muvakkat elan 
meridir. Ve Donanma Cemiyeti de mülgadır. Kava
nini Muvakkatenin muahharen Meclisi Millinin na
zarı tasdikinden geçmesi yine muktezayı kanundur. 
O itibarla Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyefendi 

Ferit Hükümetinin bu insafsız olan kararnamesinin 
Meclisi Millîde müzakeresini istirham sadedinde bir 
takrir vermiş, Encümende müzakere edilmiş ve ruz-
nameye girmiştir. Ruznamenin kırk sekizinci madde-
sindedir. 1341 senesinde Cumhuriyet Donanmasının 
takviyesine masruf mesaide bu cihet Bahriye Vekâ
letince pek çok istirham edilmekte olan bir nokta
dır. Onun için ruznamenin 48 nci numarasında olan . 
bu kanunu muvakkati tacilen ve takdimen ve terci-
han Heyeti Celilenizin müzakere etmelerini bendeniz 
de rica ediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Çok âlâ tertip sırasıyle. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Malumu devletiniz bu müstacellerin de bir 
sırası vardır. Haftada bir gün evrakı saireye tahsis 
edilmiştir. Çok korkuyorum ki, bunun, 1341 sene
sinde müstaceliyetle müzakeresi takarrür ettiği halde 
icra edilemeyecektir. Onun için Heyeti Celilenizden 
ricam bugün müzakeresini temin buyurmanızdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zaten müstacel ruzname-
de iki teklif vardır. Ondan sonra bendenizin teklif 
ettiğim ve daha sonra zatı âlinizinki geliyor. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Yani her halde bugün temini müzakeresini pek çok 
istirham ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Be
yefendi! Ruznamenin dördüncü maddesi müstaceller 
meyanında iken (Müstacel) kaydı çizilmiştir. Bu da 
müstaceldir. (Hükümet namına vukubulacak müza
yede, münakaşa kanunu) çok mühim bir kanundur. 
Buna «Müstaceldir» ibaresi yazıldığı halde bu defa 
her nedense müstacel kelimesi kaldırılmıştır. 

REİS — Hayır efendim! Kaldırılmış değildir. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Altında müstaceli

yet var efendim. 
REİS — Müstaceliyet işareti vardır. Efendim! 

Vukubulan talep ve teklifleri sırasıyle reye vaz ede
ceğim. 

Bolu Mebusu Şükrü Bey arkadaşımız, Ruzname
nin 40 nci maddesinde muharrer olan meselenin, 
ruznamemizde müstacelen ve tercihan müzakeresi 
karargir olan iki maddeden sonra üçüncü olarak mü
zakeresini teklif ediyorlar. Bu suretle kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Süleyman Sırrı Bey! Bu mazbatanın bu gün mü 
müzakeresini arzu ediyorsunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bugün 
müsait bir sırada okunursa iyi olur. Zaten okunmak-
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la İktifa edilecektir. Esbabını arz ettim. Celse sonun
da da okunabilir. 

REİS — On sekizinci maddede muharrer olan 
mazbatanın bugün okunmasını teklif ediyor. Fakat 
karar Heyeti Celilenİzindir, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Hiç olmazsa Meclis dağılacağı zaman okunsun, bir 
okunmadan ibarettir. 

REİS — Bu veçhile reyi âlinize arz ediyorum. 
Bu "suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Bu su
retle kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Çok rica 
ediyorum. Reyini ihsas buyurmayan arkadaşlar var
dır. Divanı Riyaset müşkülâtta kalıyor. Süleyman 
Sırrı Beyin arz ettiğim teklifini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın,.. 
Kabul olunmuştur. 

Efendim! Şimdi ihsan Beyin teklifi kalıyor Onu 
da reyinize arz edeceğim. Fakat mazbata henüz tabı 
ve tevzi edilememiştir. Binaenaleyh tensip buyurursa
nız ve teklif sahipleri de tasvip buyururlarsa ruzna-

3 . — MÜZAKERE 

l. — Tütün muamelâtının sureli idaresini tayin 
eden ahkâma dair ve tütün ve sigara kâğıdının inhi
sar tahtında idaresi hakkında evvelce takdim olunan 
kanun lâyihasında tadilât icrası hakkında, (1/502) 
ve (Y/584) numaralı iki kıta kanun lâyihası ve tütün 
encümeni mahsus mazbatası: (1) 

REİS — Efendim! Bu mazbata hakkında evvelce 
birçok arkadaşlar söz almışlardır. Lehte ve aleyhte 
olarak tasnif edilmiştir. Arkadaşlardan bir kısmı o 
zaman mevcut olmadıklarından dolayı lehte mi 
aleyhte mi oldukları anlaşılamamıştır. Lütfen burada 
bulunanlar tayin buyursunlar. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Baadrolcuyum efen
dim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
Reis Bey bana sorunuz. Ben lehinde ve aleyhinde 
olanları söyleyeyim. 

REİS — Vehbi Bey! (Yok sesleri) 
REİS — Abidin Bey! 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Şiddetle aleyhinde. 
REİS — Neyin aleyhinde? 
ABİDİN BEY (Saruhan) — İnhisar aleyhinde. 

(I) Lâyiha ve mazbata 15 nci ciltte 78 net içti-
manın sonuna merbuttur. 

memizde esasen mürecçahiyeti kabul olan maddeler
den sonra müzakere olunsun. Ne buyuruluyor efen
dim? Hilâfında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Bu 
suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Bu suretle 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.., Kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Yapılan intihaplardan İstiklâl Mahke
mesi müddei umumiliğinin neticesi gelmiştir. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Ankara İstiklâl 
Mahkemesi. 

REİS — Ankara İstiklâl Mahkemesi Müddei 
Umumisi için reye İştirak eden azanın adedi 149' 
dur. 126 rey Necip Ali Bey (Denizli), 1 rey Yusuf 
Kemal Bey (Sinop), almışlardır. 22 zat da müstenkif 
kalmıştır. Muamele tamamdır. Necip Ali Bey ekseri
yeti ârâ ile intihap olunmuştur. (Allah muvaffak et
sin sesleri). 

Efendim! Ruznamemizdeki birinci madde Encü
menden gelmemiştir. İkinci maddesine geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

RElS — Şu halde mazbatanın lehinde efendim 
(handeler), 

EKREM BEY (Rize) — Geçen sene bu zaman 
tütün hakkında bir fikre malik değildim. Bandrol mu 
veyahut İnhisar mı memleketin lehİndedir bunu bil
miyordum. Tatil esnasında okuduğum makaleler ve 
gördüğüm eserler sathî olarak beni bandrolün lehine 
götürmüştür. Fakat efendiler! Biliyorsunuz ki, Dev
letin vaziyeti maliyesiyle alâkadar bu kadar mühim 
ve bu kadar şümullü bir meselede yalnız sathî bir 
tetkikat ile iktifa etmek ve hüküm vermek doğru 
olamazdı. Bundan dolayı meseleyi kemalî ciddiyetle 
tetkike karar verdim. Tamamiyle samimi olarak söy
lüyorum. Bütün tetkikat im neticesinde bandrol le
hinde bir delile tesadüf edemedim. Bu, benim için 
mümkün olamamıştır. Hakiki tetkikatıma girince 
bandrol lehinde gördüğüm mülâhazatım ancak za
hiri şeylerden ibaret olduğunu ve inhisarın daima 
faik kaldığını gördüm. 

Ne tüccarım, ne de çiftlik sahibiyim. Söyleyece
ğim sözlerin şahsımla alâkası olamaz. 

Arkadaşlarımdan, birisi bana diyordu ki: (Senin 
daire! intihabiyen ne fikirdedir. Yani Rize Vilâyeti 
bandrol lehinde olduğu halde sen nasıl inhisar hak
kında söz söyleyebilirsin?) 
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Efendiler! fimi mesailde ben dairei intihabiyemin 
fikrini kabul değil ben kendi fikrimi dairei intihabi-
yeme kabul ettirmek isterim. Size bir misal söyleye
yim. Asarı kaldırdık, biliyorsunuz ki, Rize Vilâyetin
de buğday ziraati, buğday aşan yoktur. Buna mu
kabil Tuza fazla resim vazettik. Bu benim dairei 
intihabiyemin tamamiyle aleyhindedir. Çünkü zaten 
aşardan sıkıntıları yoktur. Fakat tuza fazla resim 
koyunca şikâyet başladı. Şimdi ben dairei intihabiye
min hoşuna gitmek için buraya çıkıp da aşarın kal
dırılmasının aleyhinde mi bulunayım. Bu doğru ola
bilir mi? Binaenaleyh demek isterim ki, bu gibi İl
mî mesailde dairei intihabiyem böyle düşünüyor di
ye ben kanaatimi tebdil edemem ve bu doğru ola
maz. 

Şimdi esasa başlıyorum efendileri înhİsar taraf
tarıyım. Fakat bu kelimeyi söyler söylemez şeklini 
tasrih etmek mecburiyetindeyim. 

Biliyorsunuz kî inhisar muhtelif şekiller arz eder. 
Şimdiye kadar reji şirketine verildiği gibi bütün zi
raat mesaili ve sonra tütün kaçakçılığına mâni ol
mak için muhafaza teşkilâtı, tütünü satınalmak, si
gara' haline kalbederek satmak ciheti, bunların hep
si bir şirkete verilebilir. Ve nitekim buna misal reji 
şirketi gösterilebilir. Arz ettiğim inhisarın birinci şek
li de bunun tamamen aksidir. Yani hiçbirisini şirke
te vermeyerek devletin bizzat kendisi bu söylediğim 
şekilde tütün şuabau bizzat kendisi idare etmesidir. 
Bunun İkisinin ortasında da meselâ devlet muhafaza 
ve ziraat kısmını kendi üzerine alır ve yalnız tütünü 
satınalmak, sigara haline getirmek ve bunu satmaya 
bir şirkete verir. Ve hasılatını kendisi alarak o şir
kete bir komisyonculuk vermekle iktifa eder. Veya
hut tütünü kendisi alır, sigara haline getirip satma
yı bir şirkete havale, eder. Yani böyle muhtelif şekil
leri vardır. Bu şekilleri de saydıktan sonra şunu söy-
lemekliğim icap eder ki ben sureti katiyede tütün 
meselesinin ve bütün şuabatımn devlet tarafından ida
resi taraftarıyım. 

Arkadaşlar! Bunu da bu suretle kaydettikten son
ra biraz okuduğum eserler ve makeleler de beni ilk 
evvelâ bandrola sevk eden noktalan arz edeceğim. 
Bütün bu bandrol taraftan olan eserlerde gördüğüm 
noktalar doğrudan doğruya hisse hücum eden silâh
lar kullanmışlardır. Ben propaganda denilen şeyin 
ne müthiş silâh olduğunu bu suretle bizzat şahsım
da tecrübe ettim. Meselâ diyorlar ki yahu reji kırk 
senedir bu memleketi berbat etmiştir. Kırk senedir 
rejinin inhisar idaresi altında memleket berbat olmuş
tur. 

Hakikaten Efendileri Meselâ bugün zürraa baka
cak olursanız, reji deyince âdeta bunlar bu kelimeden 
tevahhuş ederler. Reji bunlar üzerinde gayet şea
metti tesir yapmıştır. Bu tevahhuşun bir ikisini kısa
ca arz edeyim. Meselâ zürra tütün ekmek isteyecek. 
Bunu kolay kolay ekemezi Kaza merkezine gidecek, 
bir arzuhal yazdıracak, onu verecek, günlerce bunu 
takip edecek, neticede ruhsatname denilen müsaade
yi alacak. 

Fakat bilir misiniz kırtasiyecilik meselesinde di
ğer şuabata taş çıkartan reji günlerce bu zavallı köy
lüyü yorar ve binaenaleyh bu noktayı nazardan köy
lünün cam yanmıştır. Reji inhisarı dediniz mi şimdi 
tevahhuş eder. 

Sonra ikinci bir meseleye geliyorum. Meselâ fi-
dalaiı dikti. Lâzım gelen şeyi yaptı. Hasılat oldu. 
Hasılat tarlada iken tütün toplanmadan evvel bir 
tahmin muamelesi yapılır. Bir de toplantıktan' sonra 
tartılır. İşte bunun ikisinin arasında eksik zuhur 
ederse ki reji memurları, düyunu umumiye memurları 
vesaire buna memurdur ve bunu mutlaka eksik çı
kartırlar. Çünkü bu adamların bir kazançları vardır. 
Çünkü reji bu gibi eksik yani kaçak çıkaranlara mü-
kâfaat verirdi. Binaenaleyh ilk tahmini kasten yanlış 
yaparlar, sonraki tartı eksik çıkınca e, ne yapalım 
noksan çıktı derlerdi. Ve bunu noksanı çıkaran adam 
reji tarafından mükâfaat görürdü. Tabiatiyle bundan 
zürraın canı yanmıştır. Binaenaleyh böyle birçok te
ferruat vardır ki reji deyince zürra fevkalâde nefret 
duyar, 

Fakat efendiler: Bugün bunların hepsi hüküme
tin takdim ettiği inhisar lâyihasında kalkmıştır. Band
rol idaresindeki şeraitten daha pek çok ehveni bu 
inhisar lâyihasına konmuştur. Zürraı sıkacak en ufak 
bir kayıt dahî yoktur. Fakat buna mukabil bandrol 
taraftarları rejinin yapım solduğu bu fenalıkları in
hisar aleyhinde silâh olarak kullanmakta devam eder
ler, propaganda neticesi olarak inhisar dendimi zür
ra bugün yılar. Çünkü bu inhisar lâyihasını uzun 
uzadıya tetkik ederek şeraitini elbette anlayamaz. 
İnhisar ile bandrol farkı nedir, bandrol kabul edilir
se ne olur? Bunu bilmez. Reji denince inhisar de
mek zanneder. Ve inhisar dedimi bitti. Binaenaleyh 
memleketin her tarafında inhisar aleyhindeki sesin 
yükselmesine birinci derecede âmil bu olmuştur. Hal
buki efendiler! Evvelâ reji demek rejinin fenalığı, İn
hisarın fenalığı demek olamaz. Biliyorsunuz ki bun
dan kırk sene evvel Saray entrikasiyle Devri Hami-
dide yani Rejinin bidayei teessünda baltacı îsiminde 
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bir Avusturyalıya bu idare İmtiyaz seklinde verilmiş, 
fakat bu İmtiyaz verilirken devletin ve milletin men
faati düşünülmemiş, o sırada AbdUlhamid'in adam
ları kendi menfaatlerini temin için bu mukaveleyi 
kendilerinin lehinde dolayısiyle şirketin lehinde yap
mışlardır. 

Ben daima hayret ederim ki o zama memleketi 
nasıl olmuş da »atmamışlardır, O da başka bir me
seledir. O zamana ait herhangi bir mukaveleyi tetkik 
ederseniz ediniz mutlaka memleketin aleyhinde ola
rak tanzim edilmitşir. Şimdi bu reji mukavelesini 
fena tanzim edilmesinden ve rejiye fazla imtiyazlar 
verilmesinden dolayı bütün inhisar sistemi fena ola
bilir mi? Tabi! olamaz. Fakat halk kırk seneden beri 
hatta ben bile çocukluğumdan beri rejinin fenalığı
nı işite îşite ve rejiyi de inhisar bildiğimizden dola
yı inhisar aleyhinde bir his taşımışızdır. Binaenaleyh 
tekrar ediyorum. Memleektin dört etrafında inhisar 
aleyhinde sesler yükseliyorsa esbabı budur. Çünkü, 
zurraın İşini, gücünü bıraktırıp da inhisar nedir, 
bandrol nedir? Bunları tetkik etmesine elbette imkân 
bulunamaz. 

Sonra Efendiler, şunu da arz edeyim ki, bu tee-
sİr bende dahi vardır. Kendimi misal getiriyorum. 
Ciddî tetkikat yapmadan evvel ben bile bu fikirde
yim. Tetkikatım neticesinde bu kendi fikrimi redde
diyorum. İki mebus arkadaşıma sordum. Bandrolü 
niçin istiyorsunuz dedim. (Sebebini sorma dediler. 
işte bandrol istiyoruz) Yani bu rejinin eskiden beri 
dimağımız üzerinde yapmış olduğu ' tesirden başka 
bir şey değildir. Sonra bu tesiri de bilmiyorum ne 
sebeple ilmi esasdaa uzak olacak. Sonra diğer bir şeyi 
arz edeyim. Bir şekilde bazı zevat, eserlerinde, kö
rüklemişlerdir. Meselâ nîm resmi olmak üzere adde
dilen İstanbul Odası ve Türk Ticaret Birliği tarafın
dan teşkil edilen tütün encümeninin eserinden oku
yorum. O eserde diyor ki: «inhisar Meclisi kalktık
tan sonra ve bu ses memleektin her bir tarafında 
mesut akisler yaparak, çınladıktan sonra, nasıl olu
yor da, hükümet bu memlekette değilmiş gibi tekrar 
inhisar taraftarı guzüküyor. Ve varidat almak için 
binlerce nüfusu, milyonlarca liralık millî serveti fe
dadan çekinmiyor ve ^n mühim varidat membaını 
kurutuyor,ı» 

İnsan bunu okuduğu zaman gözlen fal taşı kadar 
açılır. Vay canına der, tütün ticareti bitiyor, milyon-
İarca servet gidiyor, nüfuslar feda ediliyor. Bu inhi
sar ne berbat bir şeydir. Fakat Efendiler! Evvelâ ben 
müteessirim ki böyle nim resmî yazılmış olan bu 

eserde İlmî olmayan bu satırlara tesadüf edilmiş olsun. 
ilmî bir meselenin tetkiki için yazılan bir eserde müs-
bet olan ve riyazi derecesinde addedilen şeyler mey
dana konabilir ve bununla müdafaa edilir. Yoksa tü
tün inhisarı milyonlarca serveti kurutan, yüzbinlerce 
nüfus feda eden gibi sözlerle şiddet ifade eden keli
melerin ve bir takım cümlelerin manasından istifade 
ederek müdafaa edilemez. Bu cümlelerin manasında 
görülen endişenin beyhude olduğunu arzedeceğim ve 
göreceksiniz ki bu sözler hisse tevcih edildiği cihetle 
bidayette heyecan vücuda getirirse de, Hmî tetkikatm 
neticesinde boş. olduğu anlaşılır. 

Bandrolü kabul etmek, inhisarı kabul etmek ne 
tütün ticaretini ve nede bu serveti kurutur ve ne de 
binlerce nüfusu feda eder. Varidat için bir sistem 
kabul etmenin bunlarla alakası yoktur. Bunu geçen 
sefer gerek Hasan Beyefendi ve gerekse Yusuf Kemal 
Beyefendi burada kâfi derecede söylemişlerdir. Meselâ 
memlekette senevi yetmiş milyon kilo tütün harice 
çıkar. Bunun içinden sekiz milyon dahilde kalır. Bu 
sekiz milyondan ne suretle varidat almak lâzımdır. 
Bu günkü meselenin ruhu buradadır, bu başka, 
memleketten çıkan elli altmış milyon tütün ne su
retle satılmalıdır. Buna hariçte nasıl müşteri bulabili
riz. Bu büsbütün başka bir meseledir. Bununla bu gün 
mevzuu bahis olan ve ne zamandan beri uzun dedi
kodular sebebiyet veren yani memlekette kalan tütün
den varidat almak meselesiyle alâkası yoktur. 

Binaenaleyh işi bununla büyüterek, böyle inhisar 
demek, memlekette binlerce nüfusu ve milyonlarca 
meblağı mahrv ve harap etmek demektir, gibi sözler
le hiç bir şey ispat edilemediği gibi bu tarzdaki mttda-
faa'da bulunmak insanı her nedense iğzap ediyor. 
Bandrol taraflarının kullandığı diğer bîr silahda 
efendiler; Hükümet bir grupla anlaşıyor ve bu grupda 
işte şunlar, şunlardır ve binaenaleyh bütün inhisar 
müdafaatmın merkezi de buradadır, insan gazetede 
bunu okudumu vay canına yine bir dolap var, İnhisar 
yine eski şekilde başımıza bela olacak filan gibi bir 
çok fikirler hasıl ediyor. Hissen bu gibi fikirlere doğ
ru gitmekten kendim insan men edemez, 

Efendiler! Biliyorsunuz ki, ben istanbul'da teşki
lâtla meşguldüm. O zaman yakından hissetmiştim. Re
jiye rakip bir grup şu sırada çıkamaz. Bu kadar olduk
ça cesim bir sermayeyi Türkiyede batırmak için gele
cek şirket görmüyorum, herhangi bir grup ortaya 
çıkarsa çıksın bu rejiye rekabet etmek ister gibi görü
nür. Hakikatte bu grup rejinin bir komisyoncusudur. 
Yani memlekette kırk senelik tecrübesi olan ve serma-
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yesi on milyon liraya yakın bulunan reji şirketinin 
hariçten gelip bu memlekette karşısına çıkacak olan 
mukabH bir rakip, buna inananıam. Böyfe Avusturya' 
dan çıksın, Hernereden çıkarsa çıksın bu bence per
de arkasında kalan rejinin komisyoncusudur. Yani 
reji kendisinin memlekette kazanmış olduğu nefret
ten çekinerek araya böyle bir komisyoncu çıkararak 
güya o buna talip oluyor gibi göstermek ister Rejinin 
bu fikirde bulunması ve bunun için hazırlfkta bulun
ması inhisarı bandrola faik olmak hakikatini değiş
tiremez. Yani bundan dolayı inhisarın aleyhine git
mek doğru olamaz. Bu da başka bir meseledir. Rejiye 
karşı müsterih bulunmak isteniyorsa en iyi silâh in
hisarın devlet tarafından idaresidir. Çünkü bandrolü 
kabul ettik Siz zannedermisiniz ki bandrola kabul 
edildikten sonra reji bu on milyonluk servet ve ser
mayesiyle ve kırk senelik yaptığı tecrübelerle tasını 
tarağını toplayıp gitsin buna ina:ıabilirmisiniz? İhtimal 
ki derhal ilk büyük fabrikayı açacak rejidir. Ve bun
dan başka yalnız reji değildir âdeta kendi memleket
lerinde kullanmaya fırsat bulamadığı sermayeyi, 
Amerikalılar, Alman'lar (ki bilhassa tütün fabrikas
yonu hususunda mütehassısdırlar.) Memlekete gelmek 
için belki koşmaya hazır bulunuyorlar. 

Bunların içersinde bizim de birkaç tüccarımız ge
rek böyle ecnebi sermayesine istinat ederek gerek ken
di sermayelerine istinat ederek fabrika açacaktır. Ya
ni bandrol deyince hatıra ne geliyor ve zannediyorum 
ki Reji buradan kalkıp gidecektir? Ben bunu samimî 
olarak söylüyorum. Bunu zannedemem işte arkadaşlar! 
Ağızlarda, makalelerde inhisara karşı kullanılan baş
lıca silâhlar bunlardır. 

Şimdi esasa giriyorum. Tütün iki suretle mütalâa 
edilebilir. Bunlardan birisi İhracat meselesi, diğeri de 
memlekette kalan tütünden Devletin en münasipi şe
kilde varidat almasıdır. Hakikaten harice giden bu 
tütün hiç şüphe yoktur ki memleketin serveti umumi-
yesini teşkil edebilir. Yalnız biraz evvel söyledim ki 
bunun bandrol ve inhisar gibi alınacak sistemle hiç 
alâkası yoktur. Yani o gayet vâktfane tetkik edile
cek ve mühim esaslar tespit edilecek ayrı bir teşkilât 
meselesidir. Evvelâ şunu arz edeyim ki, çok miktarda 
tütün yapmak mazbatada geçiyor, yani milyonlarca 
tütün yapmak, bu arzu edilen bir şey değildir. Farz 
ediniz ki memleketten 100 milyonluk tütün çıkarmak 
kabildir. Fakat buna müşteri bulunamazsa ne çıkar. 
Meselâ kırk milyonluk memlekette tütün çıkıyor. Bu 
kırk milyon için müşteri vardır. Peki elli milyon çık
tı. Bu on milyon ne olacaktır? Ne olacak bu on milyon 
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diğer tütünlerin de fiyatını düşürebilir. Zürraın elinde 
kalır. Tüccarın baziçesi olur, züraaın elinde kalır. Ka-. 
çak olarak kullanılmak mecburiyeti vardır. Yani de
mek istiyorum ki tütünün çok miktarda olması her za
man şayanı arzu birşey değildir. Bunu size gayet kısa 
olarak 1325'te bütçe lâyihasında Maliye Nazırı Ziya 
Paşanın yazdığı satırlarla da arz edeyim. Ziya Paşa 
diyor ki: O bütçe (Gerçi inhisar usulünün bidayeti 
teessüsünde Türkiye'de hâsıl olan tütünün miktarı yir-
mibeş milyon kilodan ibaret olduğu halde, Rejinin tes
pit etmiş olduğu şimdiki miktar (50) milyon kiloya ka
dar tereffü etmiş ve bu da zürraın ketmettiği miktar 
ile beraber (70) milyon kiloya baliğ olmuşsa da bu te
rakki zürra için faydadan ziyade zararı mucipolmuş-
tur. Zira Rejinin İstihsalâtı dahiliyesi için senevi mu
bayaan (12) milyon kilo ve tüccar İhracatı da (24) 
milyon kilodan ibaret olmasıyle mahsulün bir sülüsü 
kadar satılamıyarak ambarlarda çürümekte ve kaçak 
olarak elden çıkarılmaya çalışılmaktdır.) Yni görülüyor 
ki tütünün fzla çıkarılması memleket İçin iyi olmamış, 
fena olmuş. 

Sonra diğer bir yerde «Türkiye tütünleri nefaseti 
hasabiyle memaliki ecnebiyenin her tarafında fevka
lâde rağbete mashar olduğu halde bir zamandan beri 
tütünlerin terbiyesine tütün zürraı tarafından ihtimam 
edilmediği ve tütün zeriyatına salih olmayan yerlerde 
dahi tütün ekildiği için mahsulün tohum ve nefaseti 
külliyen muhtel olmuş ve Türk tütünlerinin mevkü 
rağbetini elyevm ıslah edilmekte olan Romanya, Yu
nanistan tütünleri tutmaya başlamıştır.» Dikkat edil
sin, Romanya diyor. Orada da İnhisardır. Demek ki 
arkadaşlar! Tütün ihraç ederken çok miktarda tütün 
ihraç etmek değil, müşteri bulacak derecede harice iyi 
tütün çıkarmak lâzımdır. Bunun için dahildeki sarf 
olunan tütünden varidat almak için konacak bandrol 
ve inhisar için başka bir usul ve teşkilât lâzımdır. Bu 
teşkilât bir kere her rast gele yerde tütün ekilmesini 
menedecektir. Meselâ zürra ister ki her yerde tütün 
eksin ve istediği gibi satsın. Şİmdİ siz ona ekmeye
ceksiniz dediniz mi ki, o Rejiden türlü türlü tazyik 
görmüştür. Yani Reji bunu suiistimal etmiştir. Reji 
kendi menfaatini düşünerek tütün iyi çıkan yerlerde 
tütün ekilmesini dahi men etmiştir, o başka. Fakat 
köylü tütün çok para çıkarıyor; ben de tütün ekeyim 
der. Fakat tütünü ektiği yerde ihtimal ki İyi buğday 
ve fena tütün çıkar. Biliyorsunuz ki tütünün ekilmesi 
ve zeriyatı çok masraflıdır. Zürra bu kadar masraf 
ettikten sonra tütününü satamazsa kaybeder, İhtimal 
orada buğday ekseydi kazanırdı. Binaenaleyh onu tak-
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yit etmek lâzımdır. Sonra bu çıkan tütünün nakliyat, 
sevkıyat ve zeriyatı pahalıya malolursa öte taraftan 
komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan'ın tütünleri ken
disine daha ucuz mal olur. Ve o, müşteri bulur, biz 
müşteri bulamayız. 

işte tekrar arz ediyorum. Tekmil bu nikatı düşüne
rek tütün zerini takyit edecek ve hariçteki komşuları
mıza göre daha ucuz tütün yetiştirecek bir teşkilât lâ
zımdır kî bunun İnhisar ve bondrol ile alâkası yoktur. 
Ve harice giden bu yetmiş milyondan memlekette 
kalan on milyondan alacağımız varidatı düşünmek 
hususunda bir tesir yapamaz. Bu büsbütün ayrı bir 
meseledir. Fakat arkadaşlar! Gerek mazbatada gerek 
birçok yerlerde göstereceksiniz ki tnhisar tütünün inki
şafına manidir. Tütün servetini mahveder, bandrol 
olursa mani değildir diye söylendiği ve çok tekerrür 
ettiği için ben çok söylüyorum. Zira bunu anlatmanın 
imkânı yoktur. Çünkü birçok sözlerle birçok propa
gandalarla dimağa bu tesir yerleşmiştir. Bunu çıkara
mazsınız. Halbuki bununla hiç alâkası yoktur. Meselâ 
Bulgaristan ihracat tütününden vergi alıyor. İhracat 
tütününden vergi almak ne demektir? Tütünün harice* 
pahalıya mal olması demektir. O halde tütün harice 
daha pahalıya mal olur. işte bu tütünün inkişafına ma
nidir, Çünkü neden? O zaman biz ihracattan vergi al
mayız, daha ucuz satabiliriz. Bunun satılması zürra in 
kazanması demektir ve netice de tütünün inkişafı de
mektir, İhracattan vergi almayı düşünüyorsanız, mese
lâ bugün biz 55 milyon tütün mü ihraç ettik, kilo ba
şına yarım lira, yirmiikibuçuk milyon lira eder. Ne 
badlrol, ne de inhisara lüzum var. Bulgaristan vergi 
alır, biz de alalım mı? Hayır! Çünkü tütünün inkişafı
na manidir. Bunu belki bir sene yaparsınız. Fakat er
tesi sene bunu yapamazsınız. Çünkü öbür tarafta ih
racat rüsumu almayan taraf daha ucuz satar ve daha 
çok müşteri bulabilir. Sonra Nim bandrol olan Yuna
nistan'ı misal getirelim. Şimdi bu Yunanistan, demin 
size zürra in bizim Rejiden şikâyet ettiğim ruhsatname 
meselesini hâlâ tatbik etmektedir. Yani demin zürraın 
şikâyet ettiğinden bahsetmiştim, kazaya gidiyor. Arzu
hal veriyor, uğraşıyor, para sarf ediyor, zaman kaybe
diyor. Filân, filân... Biz bunu kaldırmışızdır ve inhi
sar olduğu halde Hükümetin lâyihasında bu yoktur. 
Zürra serbesttir. Tütün eker ve sonra Hükümete bir 
beyanname verir. Halbuki Yunanistan'a bakınız ay
niyle bu ruhsatname vardır. 

Demek oluyor ki, İnhisar veyahut bandrol kabul 
etmek, zürra müşkülât göstermek hususunda bir fark 
göstermez. Onun ismi bandrolldür, Ben öyle müş

külât gösteririm ki ismi yine bandrolldür. Diğer ta
rafta, zürra her türlü suhuleti gösteren inhisar tara
fında bu müşkülât yoktur. Bununla da size arz et
mek İstiyorum ki zürra gösterilen teshilâtta, yani tü
tünün inkişafı hususunda, inhisar ve bandrol cihet
lerinin kabulünde bir fark yoktur. Elverir ki bu tes-
hilât şeraiti bu maksadı temin için tespit edilmiş ola
bilsin. Şu sırada hatırıma gelmişken tütünün çok faz
la olduğu zaman ne kadar ziyan ettiğini ufak bir is
tatistikle de Heyeti Celİlenize arz etmek isterim, me
selâ : Reji hakkındaki rapor sayfa 59, 315'de zanne
diyorum. 1318'de bu tröst teşkilâtını tatbik eden Ame
rikalılar o sene bütün ihracat tütününe vaziyet etmek 
istemişler, sermayelerine dayanmışlar, fiyatı artır
mışlar, artınca, o ziraat erbabı bakmışlar ki tütün 
dehşetli para ediyor. Bu 1318'dedir. işte raporda 
memleketimizde çıkan tütünü hesap eden cetvele ba
karsanız, bu elimizdeki istatistliği tetkik ederseniz, 
1300 senesinden itibaren meselâ; memlekette her se
ne çıkan tütünleri yalnız, 24, 28, 17, 25, 15, 21 mil
yon filân ve bir sene otuzaltı milyon, nihayet 1319 
senesinde elli iki milyona çıkmıştır. Sebebi nedir 36 
milyondan 1318 senesinde birden bire 52 milyona çı
kıyor ve 1319'da 27 milyona düşüyor. Sebebi 1318'de 
Amerikalılar Türkiye'de İhracat tütününe vaziyet et
mek için talip çıkmışlardır. Fiyatları artırarak diğer 
rakipleri kaçırmak ve bütün tütünlere vaziyet etmek 
istemişler ve herkes zannetmiş ki; o tütün pahalıya 
satılıyor, tütün para ediyor. Ertesi sene herkes tak-
yidatın haricinde olarak her tarafta tütün ekmeye baş
lamışlar. Fakat tabiî Amerikalılar 1319'da bu işi yap
mamışlar, tütün de çok olunca fiyat düşmüş, zürra 
bir müşkülâtla tütünü satabilmİştir ve ertesi sene de 
yine 27 milyona düşmüştür. Yani tütünün hariçten 
müşterisi olmazsa tütün hasılatı çok olmuş, fayda ver
mez, para etmez ve zürra mazarrat verir. 

ABİDİN BEY (Sarahati) — 20 senesindeki rakam 
kaç? 

EKREM BEY (Devamla) — 27 milyon. Yani 
52 den 27 ye düşmüş, daha aşağı, 38 e kadar İne
yim mi? Arkadaşlar! İşte tütünün, İhracat tütününün, 
yani memleketimizin serveti umumiyesini, zürraı, 
tüccarı alâkadar eden bu meselenin; çünkü zürraı 
bu mesele alâkadar eder, 100 bin kilo tütünü var. 
Bunun 90 bin kilosunu harice satacak, 10 bin kilo
sunu memleket dahilinde satacak, bundan da para 
kazanacaktır. Fakat bunu pek iyi tasdik edersiniz ki 
bu on milyon ikinci derece de kalır. 90 milyon dere
cesindeki miktarı ihraç tüccarlarına satarsa o kazan-

— 102 — 



t : 84 22 , 3 

mis demektir ve meselenin ruhu buradadır. Mamafih 
diğer on milyonu da aynt fiyata verirse inhisar ida
resine satar. Vermezse harice satar. Son olarak bunu 
arz ettikten sonra ihracat tütün bahsine hatime ve
rerek bandrol ve inhisar mukayesesine giriyorum. 

Arkadaşlar! Tarladan tütün depoya gider. Bu hu-
susdaki teferruatı arz ederek canınızı sıkmak iste
mem. Depodan fabrikalara gider. İnhisar da tüccar 
tütününü, inhisar fabrikasına satar. Bandrol da band
rol fabrikatörlerine satar. Şimdi zürra biliyorsunuz ki 
tamamiyle serbesttir. Yani İsterse inhisar fabrikalarına 
satar. İnhisar fabrikası var ise hariçteki tüccara sa
tar. Hangisi daha fazla para veriyorlarsa ona satar. 
Binaenaleyh İnhisar idaresi mecburdur, ihracat tüc
carları kaça alıyorsa o da o suretle fiyat vermeye. Ak
si surette tütün alamaz. Çünkü, zürra inhisar idaresine 
tütününü satacak diye kanunda bir madde yoktur, ka
yıt yoktur. Binaenaleyh tütün, ihracat tütünü kaça 
mal olmuşsa yani, tüccar kaça alıyorsa inhisar fabri
kası da öyle, o da aynı fiyatı vermeye mecburdur. 

Bandrol da bandrol fabrikatörlerine satar. İnhisar 
İdaresi hem dahilde tütün yapıp satsın hem de ihracat 
yapsın memnundur. Yani İhracat yapamaz ve kendi
sine kâfi derecede dahilde sarfedeceği tütünden fazla 
tütün de bu sebeple alamaz. Bunun için tekrar ediyo
rum. İhracat tüccarı kaça alıyorsa İnhisar İdaresi de 
aynı suretle alır. Bandrol fabrikatörleri bu tütünü si
gara yaparlar ve satarlar Bakınız bu tütünü satarken 
tabiî hükümet bir resim koyar. Bu resmi koyduktan 
sonra bir de kendileri kazanacakları kâr için bir şey 
koyarlar. Beri tarafta devlet idaresinin inhisarı tütü
nün malolduğu fiyata konan resmin hepsini kendisi 
alır. Bandrol fabrikatörleri ise hükümetin koyacağı 
resimden başka, tütünün malolduğu fiyat üzerine bir 
resim daha koyarlar ki bu, ya İnhisar İdaresinin his
sesinden, ya ahalinin cebinden çıkar. Bu hakikat pek 
çıplaklıkla göze çarpar. Yani pek basit bir hesaptır. 
Bandrol taraftarları.... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Aynı şekilde çalı
şırsa? 

EKREM BEY (Devamla) — Bandrol fabrikası ne 
yapıyor? Meselâ, tütün bir liraya mal olmuştur. Bu
nun için kendine bir lira kâr koyuyor. Bir lirada hü
kümet resim alıyor ve üç liraya satıyor. Beri tarafta 
üç liraya satarsa İnhisar İdaresi. Bunun bir lirası za
ten tütünün malolduğu fiyattır. İki lira kazanıyor. Bu 
bir kere açık hesaptır değîlmi? Şüphesiz buna birçok 
itirazlar vardır. Fakat onlara sırasiyle cevap verece-
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ğim. Yalnız bidayette şöyle sathî olan noktaları arz 
ediyorum. İkinci bir nokta da, bandrol fabrikatörleri 
insandırlar, tüccardırlar, para kazanmak isterler. Bi
naenaleyh çok cazip olan ve pek çok defa hikâye 
edilen fabrika kaçakçılığına başlarlar ve bundan ken
dilerini menedemezler. Bu biraz sonra arz edeceğin 
diğer komşu memleketlerdeki gösterilen esaslarla da 
anlaşılabilir. 

Bu hesapların neticesinde göreceksiniz, bandrol ka
çakçılığı nasıl hâsılatı azaltıyor. Herhalde bandrol fab
rika kaçakçılığı ince bir kaçakçılıktır. Nihayet oraya 
bunu kontrole gidecek olan bir memurdur ve o me
murda her suretle İkna edilebilir. Fabrikalar ne kadar 
çok olursa bu hususdaki kontrol da o kadar güç olur. 
Meselâ en iyi tütünün üzerine hükümet beş yüz ku
ruşluk bir bandrol koymuştur. Tütünün malolduğu 
fiyat fabrikatör kârı, filan yedi yüze satmak lâzımdır. 
Yedi yüze bunu satamaz, ucuz satmak için İkinci nevi 
bir bandrol koyar ki bu suretle bir çok kaçakçılık ola
bilir ve bu kaçakçılıktan dolayı hükümet yalnız fiyat 
üzerine fabrikatörün ortak çıkması suretiyle değil, 
mevcudun azalması İtibariyle ikinci bir defa daha 
kaybeder. Bandrol fabrikatörleri yalnız haricen değil 
bir de kaçakçılık suretiyle kazanırlar. 

Arkadaşlar! Heyeti Celilenizi aynı siyakta yor
mak istemem. Buraya kadar işi getirdikten sonra Tü
tün Encümeninin mazbatasına geçeceğim ve orada 
söylenilmiş olan sarih ve müsbet noktalar vardır ki 
onların nasıl sathî bir hesapla yapılmış olduğunu arz 
edecek olursam bu kadar tetkikat neticesinde benim 
inhisar taraftarı olduğumdan dolayı hak verirsiniz. 
Binaenaleyh şimdi mazbataya geçiyorum. Mazbata
nın diğer taraflannı okumuyorum, yalnız (1) rakamiy-
le başlıyor. Bandrol taraftarlarının mütalâatı ve fi
kirleri de ayrıca hulâsa edilmiştir. Diyor ki: Bunu 
mazbatanın fikri olarak kabul etmek icab eder. Çünkü 
başka bir yerde bandrolü müdafaa eden mülâhazat 
yoktur. Binaenaleyh bendeniz oradaki mühim ve 
müsbet noktaları arz ederek, cevaplarını vereceğim. 
Tütün Encümeni Mazbatası (Bandrol taraftarları
nın mütalâa ve müdafaaları atide hülâsa edilmiş
tir) dedikten sonra bir numaralı madde ile başlıyor. 
tşte (Tütün memleketimizin en feyizli bir mühsülü-
dür) diyor. (Hükümetin ihtiyar ettiği mesarifin bir 
kısmını da tütünden alması gayet tabiî bir keyfiyettir, 
Zaten hiç bir hükümet tütünden varidat teminini ih
mal etmemiştir. Yalnız varidatını alırken memleke
tin iktisadî ehemmiyetini göz önünde bulundur
muştur.) 
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Arkadaşlar! Demin size çok defalar tekrar ederek 
uzun uzadıya arz ettiğim yani bandrol ve inhisardan -
bunun İkisinden birisini kabul etmek • memlekette 
tütünün inkişafını vücuda getirmek veyahut mahvet
mekle alâkası yoktur. Fakat görüyorsunuz ki burada 
mazbata ne diyor. Yani (yalnız varidatını alırken 
bunun iktisadî ehemmiyetini göz önüne getiriyor.) 
diyor. Ve ilâve ediyor. (Onun içindir ki müstahsil 
memleketler kendi ihtiyaçlarından çok fazla tütün is
tihsali yapanlar umumiyetle bandrol esasını kabul 
etmişlerdir) Yani demek istiyor ki bu inkişafa man' 
olmamak için müstahsil olan memleketler, harice tü
tün veren memleketler bandrol sistemini kabul etmiş 
lerdir. Çünkü aksini kabul etseydiler yani inhisarı 
kabul etseydiler; Tütünün inkişafının mahvetmiş olur
lardı. Ben de demek istiyorum ki bunu tekrar arz 
ediyorum, arkadaşlar! - Bandrol ve inhisardan - ikti-
saden birini kabul etmek için bandrolü kabul ettiğiniz 
takdirde zürra için neyi kabul edecek olursanız -
inhisarda dahi aynı şeraiti kabul edebilirsiniz - ayniy
le değil, fakat komşu'memleketlerden daha ziyade tes-
hilât vücuda getiren kanunu kabul edebilirsiniz. İn
hisar-sistemi kattiyen buna mani değildir. Evet devam 
ediyorum (Bu suretle tütünün hem îstihsalatından 
hem de İhracatından milyonlar kazanmışlar) diyor. 
Halbuki bu, bîr sözdür. Ben milyonlar kazanmamış
lardır diyorum. Binaenaleyh aşağıda rakam hesabına 
gelince buna misal göstereceğim. (Amerika, Rusya, 
Bulgaristan, Cezayir, Çin, Yunanistan en büyük tü
tün memleketleridir.) 

Şimdi arkadaşlar! Başka memleketlerde bandrol 
veya inhisar kabul edilmiş. Onlar böyle yaptı diye bi
zim de onları taklit etmek ligimiz icap etmez. Buna 
tıpkı Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzu misal getirebili
riz. Yani Hangi devletin Teşkilâtı Esasİyesi bizimkine 
benzer? Mutlaka bir kanun kabul etmek, bir sistem 
kabul etmek İçin başka birisinden ders almaya ihti
yaç yoktur. Her memleketin kendisine göre, kendi 
usulüne göre, kendi memleketine göre muhtelif şekil
ler kabul etmesi mecburidir. Bununla beraber bunu 
kayddettikten sonra arkadaşlar, burada misal olarak 
Rusya zikrediliyor ki Rusya bu gün inhisardır. Fakat 
hemen aşağıda ilâve etmiş «inhisardır amma onlar 
herşeyi inhisar altına almışlardır;» diyor. 

Rusyayı misal getirmeyeceğim ondan sonra Ame
rika geliyor. Arkadaşlar! işte bize hiç benzememesi 
lâzım gelen bir yerdir. Evvelâ Amerika tütünden va
ridat almaktan müstağnidir. Meni müskirat yapmış, 
yani müskirattan bile varidat almak cihetini düsün-
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memiştir. Zengin bir memlekettir. Binaenaleyh tütün
den fazla vergi almayı düşünmez. Çünkü malum ya 
inhisar ile bandrolün en mühim farkı, inhisarda da
ha fazla varidat vardır. 

BandraLda daha az varidat vücuda gelebilir. Ame
rika bundan müstağnidir. Amerika'nın miMİ serma
yesi o kadar çoktur ki bunu sarf edebilmek için 
memleketin haricinde yer arıyor ve her yere de baş 
vurmuştur, ingiltere'de, Almanya'da bile ALnerükaı 
«ermayefrei iş görmektedir. Bundan dolayı fabrika-
cılrik gibj midlî sermayenin kullanılmasına fırsat ve
recek bir şeklî elbette kabul edebilir. 

Hülâsa olarak, şunu arz edeyim ki : Amerİka'yaı 
biz benzemeyiz. Biz tuzdan resim alırken ve bunu in
hisar yaparken, kibritti, inhisar yaparken, tütünden 
daıha fazte, varidat almaktan müstağni bulunmak, 
buğdayı, ekmeği daha pahalı yedirmek buna muka
bil tütünü ucuz satmak, bu olamaz. Tütünden en 
(azla varidat almak için bu majksadı temin eden in
hisar ihtiyacını, düşünmeye metfburuz. Cezayir di
yoruz. Fakat bunun yamnda Fas'ı unutmuştur Fas 
bugün inhisradır. Fas da tıpkı Cezayir gibi bandrol
dü. Çünkü Fas dahilinde bulunan fabrikaları satın 
alalbilecefc bir sermaye vücuda getirmiş ve inhisar 
yapmıştır. Cezayir bunu. yapamamıştır. Bu fırsatla 
şunu söyleyeyim ki inhisardan bantrola dönmek nis
peten pek kolay bir şeydir. Bu hususta büyük mas
raflara girmeye hacet yoktur. Bu böyle olduğu halde 
bir devlet gösteremezsiniz ki inhisardan bandrolıa 
dönmüştür. Fakat buna mukabil bandrolUan İnhisara 
dönmek - ki azîm masrafları muciptir - inhisara ge
çen devletler olmuştur, işte ben misal getirtiyorum, 
birincisi Fas'tır, ikincisi Polonya'dır. Üçüncüsü Rus
yayı sayacağım. Fakat bana diyeceklerki onun İda
resi başkadır. Çünkü o herşeyi inhisar yapmıştır. 
Onu saymıyorum. Fakat siz buna mukabM bana gös-
terebilirmisiniz ki inhisardan bandrola dönmek bu 
kadar kolay olduğu halde bir devlet inhisar iken 
bandrol_ sistemi ka'bul etmiştir. GösteremezısSnJz, Fa
kat bu gün siz bandrolü kabul ederseniz ve iki üç 
sene sonm mazarratını görürseniz dönemeyeceik&im'z 
(dönmeyeceğiz sesleri) 

RASlH EFENDİ (Antalya) — DÖnemezsek ser
best yaparız. 

EKREM BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
Çünkü rejinin o zaman rejin/in altı ve belki on mil
yon koyarak açtığı fabrikayı Amerikalıların, Alman-
yalıtanın sermaye dökerek vücuda getirdikleri fab
rikaları satın afaaya imkân yoktur. Binaenaleyh 
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bandrol iîânahaye gidecektir. Buna binaen çok düşün
mek lâzımdır arkadaşlar. Sonra, hayret ediyorum. 
Mazbataya da diyorlar ki müstahsil memleketlerde 
bu suretle bandrol esası kabul edilmiştir. Bandrol 
esasattm kabul etmişlerdir. Eti âlâ bunları sayıyor
lar. Fakat niçin müstahsil olan ve aynı zamanda 
inhisar kabul efflmiş olan Macaristan ile Yugoslavya-
yı saymıyorlar. Çünkü o 'işlerine gelemez Mazbata
da sayılan kendi nok'tai nazarlarına muvafık gelen 
memleketileri saymışlar da niçin diğerlerini saymamış
lardır. İşte bunun esbabını arz ettim. Bu gün hemen 
Dünyada bandrol usulü tatbik edilen dört memle
ket sayabilirsiniz. Fakat ben slae inhisar usulünü tat
bik eden ortiki tane memleket sayabiliyorum ki bun
ların içinde müstahsil olarak Fas gibi Macaristan, 
Yugoslavya ve hatta Romanya gibi devletler vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Yusuf Kemal 
demeyip Encümen deseniz daha iyi olur. 

FERİDUN FfKRt BEY (Dersim) — Evet, Yu
suf Kemal Bey değil Encümenin fikri. 

EKREM BEY (Devamla) — Bu sebepten bizim 
de bandrol sistemi kıaibul etlmemiz doğru değildir. 
Sonra Mazbatada su gefyor (100, 120 milyon kilo 
tütün çıkarma) evet arkadaşlar! Bunu evvekede arz 
ettim. Tekrar teferruaıbyîe arza lüzum görmüyorum. 

100, 120 milyon kilo tütün çıkarmak bütçeye yara
maz. Çünkü çıkarılan bu külfiyetu tütüne müşteri 
bulmak lâzımdır. Faraza geçen sene 52 milyon tütün 
yetişmiş fakat ertesi sene yinrıiyedi milyona inmiştir. 
Çünkü ilk sene çıkan tütüne müşteri bulunamamıştır. 
Mesele tütünü çıkarmakla beraber müşteriyi temin 
edebilmektir. Binaenalıeyh bu ayrı bir teşkilâttır. Bu 
bandrol dahi oha ki bunu geçen gün burada Yusuf 
Kemal Beyefendi kemal! takdir İle söylediler. Ticaret! 
Vekâletinin gazetelerde gösterdiği birtakım esaslar 
vardır, bunun idaresi için şehbenderliklere vesair yer
lere birtakım tamtonfer yapmıştı. Binaenaleyh bu 
rtoktad nazardan bunlar, ayrıca uğraşılacak mesele
lerdir. Bandrol dahi ofea Yusuf Kemal Beyefendinin 
yahut Tütün Encümeninin söyledüği gibi 150 milyort 
çıkar. Fakat bir de bakarsınız ki kazanç 40, 50 mil
yon derecesinde olmamıştır. 

Sonra mazbatada diyortaıki (İnhisar tehlikeli ve 
muzırdır, rekabet ve serbestinin ihyakâr tesirlerin
den mahrumdur. Hangi sanat inhisar altına alınmış 
ise ya büsbütün sönmüş veyahutta müstaid olduğu 
derecede inkişaf edememiştir. Onun için hükümaSter 
memleketin serveti meyanmda mühim bir mevkii: 
olan veya onmaya namzet olan sanayi üzerine inhisar 
koymaktan içtinap etmişlerdir) deniliyor ve burada 
bir inhisar kaidesi zikir ediliyor. Arkadaşlar! İnhi
sar konacak maddenin nevini aramadan söylenecek 
sözler şüphesiz büsbütün başkadır. Tütün hakkında 
İktisat mütehassısları umumî iktisat kavaidinden büs
bütün başka düşünmüşlerdir. Daima havayici zaruri
ye üzerine inhisar ve ağır resim vaz'etmekten çekin
mişlerdir. Ve hatta menetm işlerdir. Çünkü halkın 
ihtiyacatına ağır rüsum vazedilirse bu halkın ihtiya-
catını tazyit eder ve onların rahatım ihlâl eder. Bun
dan dolayıdır ki sanayi ve tebabette kullanılan şeyler 
üzerine ağır resim vaz'etmeyi pek tecviz etmemişler
dir ve etmezler. Çünkü bu da sanayiin inkişafına 
mani olduğu gibi tababette lâzım olan şeyleri tazyik 
ve tahdit eder. Fakat lüks şeyler üzerine ve mükey-
yifata ağır rüsum koymayı, inhisar vaz'etmeyi zan
nederim ki hemen hemen Yusuf Kemal Beyefendi 
de benim kadar kabul ederler ve benimle bu husus-
da hem fikirdirler. Ve bir çok mütehassıslar da bunu 
kabul etmişlerdir. Encümenin tütün hakkındaki bu 
mazbatasında havayici zaruriye hakkında serd edilen 
kavaidin fikrine lüzum yoktur. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Daima bana 
hitap ediyorsunuz, Encümene söyleyiniz. Mamafih 
Encümen cevaplarını verecektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Amerika da 
inhisar mıdır? 

'EKREM BEY (Davamla.) — Hayır, müstahsil ol
mak i'Cübariyİle arz ettim. Yamız Yugoslavya ile Ma
caristan vardır ki bunlar inhisardır. Niçin bunlar sa
yılmamıştır. Arz etmek istediğim cihet mazbata kendi 
İşine geleni saymıştır, diğerlerim saymamıştır. 

Sonra efendiler! Diğer devfeföetfde ister inhisar 
olsun, ister bandrol olsun, ben yalnız kendi memle
ketimin İşine geleni yaparım ve bu sözümü en evve
lâ daıva başı olarak söylermstftn. Bunu söyledikten 
sonra Yusuf Kemal Beyefendinin oturduktan yerden 
söyledikleri gibi ben de kendi misallerimi ele alarak 
arz edeyim. Niçin meselâ yamız Cezayir'̂  almış? 
Çünkü Cezayir müstahsil imiş, pek iyi ama yanıba-
şmda Fas vardır. Bu da müstahsildir. İşte arz ettiğim 
gibi mazbata, daima kendi noktayı nazarlarını müda
faa için işine geleni yazmıştır. İlmî bir meselenin 
münakaşasında bile bu doğru değildir. Fakat efen
dileri Bunlar en zayıf cihetidir. Daha aşağıda daha 
mühim noktaların yanlışlığını söyleceğim. Yusuf Ke
mal Beyefendi tendeniz! mazur görsünler, arlarına 
iğstüraren söylüyorum k!i belki yanlış derecesinde sara
hatle görülen rakamlar göstermişlerdir. 
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EKREM BEY (Devamla) — O halde hep tütün 
inhisarı lehinde bulunan büyük muallimlerin isim
lerini sayayım. Buradadır. Ve işte sayıyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Encümen kâf-
fesine kelime ve kelline cevap verecektir müsterih 
olunuz. 

EKREM BEY (Devamla) — Evet Efendiler! Bu 
ilmi, malt, iktisadi mütehassısların isimlerini sayıyo
rum. Ben bunların eserlerini tetkik etmedim. Yalnız 
bu adamların inhisar lehinde ve yalnız tütün hakkın
da eserler yazdıklarını kaydettim. Bu adamların eser
lerini ayrı ayrı okumaya vabtım yoktu. Bu timi, Mali 
ve İktisat Mütehassıslarının içerisinden Vağner, He-
gel, Emberk, Boryo, Sitorn, Tulson, filan gibi bir 
çok adamlar vardır. 

Elimizde bulunan bu gibi adamların raporların
dan birisinde - ki ismi Almanya'da tütün isühlakâtı 
üzerinden İstihsal edilecek menafi i hazine haık kında 
itilâf devletleri mütehassıslarınca tertip edilen rapor
dur. İtilâf devletlerini Alman hükümetine, tamirat 
komisyonuna tediyatını «Tevdiatını» çoğaltması için 
ne suretle varidatını tezyit edebiliyor. Bunu anlamak 
için biliyorsunuz ki Almanya'ya bir komisyon gön
dermişlerdir. O komisyonun yazmış olduğu şeyi kı
saca okuyacağım; (Tütün hazine için en büyük men-
baı varidattır) diyor, (tnhîsar veya azamî vergi usu
lünün dünyanın hemen her yerinde tatbik edilmesi 
buna büyük bîr delildir. İşbu varitattan istifade et
mek için tütünden deylet için azami varidatı almak 
lâzımdır. Tütün, tuz ve şeker gibi hayat için lâzım 
gıdalardan değildir. Bu, bir keyif ve iptila meselesidir 
ki bununda bir memleket ahalisinin kesesine göre 
tenakus edebilmesi mümkündür.) Hulâsa daha böyle 
bir çok şeyler yazmıştır. Yani bendeniz hulâsa ola
rak arz ediyorum. Netice şudur ki (İnhisar tehlikeli
dir ve muzırdır) Ama ne hakkında? Ekmek hakkın
da, belki tuz hakkında. Fakat, tütünler hakkında 
muzır değildir. Hayır, şimdi onlardan bahsetmiyo
rum. Yani- inhisar hakkında kavaidi umum iyeyi zik
rediyorum, Mazbataya devam edelim (Fransa, tütü
nü inhisar altına aldığı halde müskirata, yani şaraba 
inhisar koymayı hatırından geç irmemiş t ir, Fransa'da, 
kâfi suretle iyi tütün de yetişmez, İhtiyacını hariçten 
tedarik eder. Halbuki üzüm bu memleketlerin başlıca 
mahsulünden biridir. Filan deyip geçiyor. 

Evet, şimdi hâtıra hakikaten tuhaf birşey geliyor. 
Niçin Fransa tütüne inhisar koymuştur da müskirata 
inhisar koymamıştır? Arkadaşlar! Evvelâ müskirata 
inhisar koymak güç birşeydir ve o kadar suiistimale 

müsaittir kî tatbik gayri kabilidir ve son derece de 
müşküldür. İkincisi ise müskirat, şarap Fransızlar için 
bir ihtiyaç derecesindedir. Bu tütünün bizimle olan 
veyahut herhangi bir devletle olan münasebetlerine 
misal getirilemez. 

Fransa harp olunca, ekmeği nasıl tedarik etmek 
mecburiyetinde ise keza ordusu için şarabı da temin 
etmek mecburiyetindedir. Ve inhisar İdaresindeki tat
biki çok müşküldür. Çünkü son derecede suiistimale ', 
müsaittir. Bu benim fikrim değildir. Sahibi salâhi
yet bir Fransızdan işittim Mazbataya devam edelim 
(Kendi memleketinde tütünü inhisara tabi tutan, 
Fransa Cezayir'de bandrol usulünü kabul ettirmiştir) 
Evet, aynı zamanda Fas da bandrol iken inhisar ol
muştur. Niçin? Yani biliyorsunuz ki doğrudan doğ
ruya bandroldan inhisara dönmek çok müşküldür, 
çok masraflıdır fabrikaları satın alma, mağazaları 
satın almak için para lâzımdır. Binaenaleyh bu, çok 
müşkül bîr mesele olduğu halde Fas bunu yapmış, 
fabrikaları filan, satın almıştır. Fakat Cezaİr henüz 
o hale gelememiştir. 

Sonra tekrar geliyor, tütün ziraat ve ticaretinin 
inhisar altında dahi inkişaf edeceğini ve hatta reji 
devresinde bile terakki etmiş olduğunu inhisar ta
raftarlarının söylemiş olduğunu buraya geçiyorum. 
Çünkü inhisar taraftarları böyle söylüyor. Onun söy
lenecek birşeyî yoktur. Şimdi mazbata da «aylarının 
aşağısına geliyoruz: (1 290 dan 1 300 tarihine kadar 
bandrol usulü tatbik edilen dokuz senelik bir devre 
de hükümet (865 00lQ) lira varidat temin etmiştir.) 
Yani 1 290 dan 1 300 senesine kadar bandrol usulü 
tatbik edildiği zamanda (800 COO) lira varidat temin 
edilmiştir. Yine mazbata da (filhakika bu varidat, 
gayri safidir. Cîbayet masrafı olmak üzere (100 000) 
lirasını tenzil etmek lâzımdır. Zaten rejiye devredilir
ken duyunu umumi yenin maktu (750 CG0) liralık his
sesi bu hesaba istinat ediyordu. Halbuki rejinin 1290 
tarihinde varidatı safiyeyi vasatisi (664 000) liradan 
ibaretti. Bandrol üsulu tatbikinde devam edilseydi) 
Şimdi burada geliyor. Bu rakamı söylemekten mak
sat bandrol Usulüne devam edilseydi varidatın 3,4 
misli artacağı şüphesizdi diyor. Yani demek istiyo
rum ki 1290 dan. 13C0 tarihine kadar vasati olarak 
masraf çıktığı halde bandrol varidatı senevi olarak 
(750 C00) lira idi. 

Halbuki rejinin ilk dokuz senelik, onun da va
satisini almış, varidatı safiyeî vasatisi 664 000 lira
dır. Eh 664 0B0 lira, 750 OCÛ lira. Bu mukayese üze
rine bundan daha açık bîr misal olabilirini? Bandrol 
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da 750 000 lira öte tarafta inhisarda 664 000. lira va
ridat efendiler, evvelâ söylemiştim. Reji inhisarı va
ridatı'mukayese edilemez. Yani Bandrol ile bir çok 
fazla menfaatlar, fazla imtiyazlar tahtında teessüs 
eden reji inhisarın varidatını mukayese etmek bu 
doğru olamaz. Ben hayret ediyorum ki o zaman 
memleketin bir kısmı nasıl satılmamıştır? Bu nok
tayı kaydettin sonra ikinci şey olarak şunu arz etmek 
İstiyorum ki, reji masrafı ne olursa olsun kendi ce
binden çıkmıyorsa.. Çünkü bir defa sermayesinin 
% 6 faizini alıyor. Masrafı ne kadar olursa olsun 
umurunda değil, sermayesinin % 6 sini alıyor ve son
ra da hasılatı safiyeden bir pay alıyor. Bu hususda 
türlü, türlü süiistimalat etmiş olabilir. Bir takım ik
ramiyeler vermiş, bir çok masraflar yapmış yani bu 
suretle (664 000) lira hakikaten (750 OOCö liradan bu 
bandrolan behemhal herhangi bir inhisar idaresinin 
fazla varidat getirmesi lâzım geldiği demek değildir. 

Halbuki arkadaşlar! Bu gün bu sözlere rağmen 
size arz edeyim ki rejinin her türlü kusur ve fenalı
ğına rağmen bandrol hasılatı daha az ve inhisarın ki 
daha fazladır. Yalnız Encümen diyeyim. Artık Yusuf 
Kemal Beyefendinin ismini zikretmiyeceğim. Çünkü 
kendileri bizzat geçen sefer kürsüde de aynı mülâha
zayı aşağı yukarı yahut aynı maksatla ser dde t mistir. 
Encümen ya bu hususta dalgın davranmıştır, ya be
nim anlamadığım başka bir noktayı müdafaa et
miştir. Şİmdİ burada reji raporunu alıyorum ki bu 
rakkamlar'ayniyle oradan alınmıştır. Burada, sayife 
14 son fıkrada diyorki (1298) senesi Nisanın da 
Meclisi idareye verilen raporda tütün rüsumunun ha
sılatı saf iyesi senevi (700 000} lira olmak üzere gös
terilmiştir ki bunun içinde müruriye resmi rüsumu 
dahildir.) 

Arkadaşlar! O zaman bîr nısüm daha varmış ki 
kilo başına bidayette Üç kuruş iken sonra beş ku
ruş olmuş, Yani kilo başına herhangi bir yerden 
bir yete tütün nakledilirken bir rüsum alınıyor. 
Hasılatı safiyesi, bu da dahil olduğu halde (700 000) 
lira tutmuş, binaenaleyh diğer bir yeri açacak olur
sam size bandrol hasılatı kafiyesini burada göstere
bilirim ve pek tabiîdir ki müruriye rüsumu 300 000 
Ura tutuyorsa yalnız bandrol hasılatı 400 000 lira 
olmuş olur. Raporda sayfa seksen dokuz, burada 
der kî - {Rejinin ihdasında tütünün naklinden alı
nan müruriye resminden maada bandroldan istihsal 
olunan varidatı gayri safiye 450 000 lira ve safi 
350 000 liradır). Reji raporundan okuyorum. Say
fa 89 dur. Binaenaleyh arkadaşlar! Görüyorsu

nuz mazbatada böyle çıplak, sathi, tetkik edilme
den konmuş bir rakam, insanın gözüne tabii bu 
hal fazla görünüyor. Ne demiş burada 1290 dan 
1300 tarihine kadaı bandrol 800 000 lira getiriyor 
Bu dokuz senelik bandrol zamanındaki hesabat, 
sonra reji 1300 den itibaren dokuz senelik varidatı 
safiyesini almış, o ne getiriyor? 664 000 liradır. Bu
nu görünce bandrol daha fazla varidat getiriyor 
denemek mümkündür? Fakat bunun içinde müru
riye resmi dahil olduğunu anlayınca o zaman mu
kayesenin ne kadar yanlış yapıldığını görüyor. Ne
tice rejinin bu kadaı masrafına, sütstimaüne rağ
men bandrolün varidatı rejinin varidatından dun 
ve aşağıdır. Bu noktalar mazbatanın en kuvvetli yer
leridir, Pek yanlış tetkik edilerek tespit edilen bu 
noktalan eğer Yusuf Kemal Beyefendi beni yerle
rinden tekzip edebilirlerse, müteşekkir kalırım. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Müsade eder
seniz sözünüzü bitirdikten sonra kürsüden arz ede
yim, 

EKREM BEY (Rize) — iki kelime ile de 
söyleyebilirsiniz, okuduğum şey mazbatadır. De
vam ediyorum, (nitekim diğer bandrol memleketle
ri bu usul sayesinde hem mahsulat miktarını, hem 
de hükümet hissesini pek çok artırmaya muvaffak ol
muşlardır. Bulgaristan 1378 de iki milyon tütün alır
ken kırk sene bu miktar 27 000 000 kiloya çıkmış
tır. (Derhal İnsanın gözleri yine açılıyor iki milyon 
tütün kırk sene de 27 000 000'na çıkmış, (Biz de 
ise inhisar devresinde ancak % 150 bir tarakki 
farkı görülmektedir. 1300 tarihinde tütün mah
sulü 22 000 OOO'dan ibaret iken 1329 senesinde 
55" 000 000'na çıkmıştır demek 22 000 OOO'dan iba
ret iken 1339 senesinde 22,55'e çıkmış. Bu iki 
misli bir farktır. Halbuki beri tarafta iki milyon 
yirmi yedi milyon oluyor. Bu farkı insan görün
ce bandroldaki terakkiye şaşmaktan kendini mene-
demez. Halbuki arkadaşlar! Yine tekrar edeyim. 
herhalde dalgınlık eseri veya iyi tetkik etmemenin 
neticesi olarak bu mukayeseler yanlış yapılmıştır. 
Şimdi bütün belâğatıyle vaziyet anlaşılacaktır. 

Evvelâ : 1878 İle bu gün arasındaki tütün hası
latını Bulgaristan'da alıyor iki milyon. 1873 senesinde 
ve 1918 deki bu bizim 1333 senelerine gelir. Fakat 
Bulgaristanı 1918'de bu gün tütün hâsılatı birdir. He
men fark yoktur. Binaenaleyh bu gün hâsılatını al
mış demektir, Çünkü Bulgaristan raporunu okuyo
rum. Bîr numaralı cetvelin hasılatım gösterir kental 
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diyor. Arkadaşlar! küoya tahvile lüzum yok Nispet 
Üzerinden anlaşılacaktır. 1910 da 63 000 kental tü
tün hasılatı oluyormuş, Bulgaristan'da 1910 da bu, 
1918 de 261 000 ne çıkar, 

Arzetmek istediğim nokta şudur, 1910 da {63 000) 
(1918) de (261 000) sonra devam ediniz, aşağıya 
doğru, (1922) de filan her o, 261 000 (219 000) 
filan. Hatta iner. Yani bundan sonra fark yoktur. 
Asıl en kuvvetli noktalar Bulgaristan'ın tütün hasıla
tının en yüksek rakkamı 1918 de görülür ki o da 
219 bin kentaldir. Binaenaleyh burada 1878 de iki 
milyon iken kırk sene içinde bu miktar 27 milyo
na çıkmış denilirse doğru olamaz. 1878 den bu gü
ne kadar kırk yedi sene geçer. Bu gün dahi bu 27 
milyon değildir. 1918 de olmuştur, Bu gün belki 25 
milyon olmuştur. Demek ki 47 senede Bulgaristan'da 
tütün 2 milyondan 25 milyona çıkmıştır. Şimdi 
buna mukabil bizi nasıl misal alıyor, onu da arzede-
yim. 

1'300 tarihinde tütün mahsulü 22 milyondan iba-
reJken 1329*da 55 milyon diyor. Bizim 29 seneîiği alı
yor. Bıtfgaristamfl 47 senelik farkı beri tarafta bi
zim 29 sendik farkı alıyor. 47 senelik bir farkla 29 
senelik bir farkı almak bir ohırmu? Hem nasıl bîr 
fark, bizim en çok İsstipdatia geçen bir devrin farkı
nı almışlardır. 1300 tarihinde bizim memleketimiz 
başka İdi, Bulgaristan başka idi, rica ederim bu nok
taya dikkat buyurunuz, en mühim bir noktadur. 1300 
tarihinde blziim memleketimiz büsbütün başka îdi, 
1329 senesinde de başkadır. Bulgaristan yine aynı 
vazıyettedir. Arazi Mbar'iyle, İdare itibariyle bir fark 
vaıkhr. Biz isrtdpdattan meşrutiyete geçmişiz. Meşruti
yet senelerini şimdi arz edeceğim, büsbütün başka-
dur. Binaenaleyh bunda da büyük farklar Vardır. Ay
rıca sene miktarı farkı vardır. Birisinde 47 senelik 
diğerinde 29 senelik tariki alryodar. Airkadaşlar! Hü-
kihrte'tlLmiîîİn getirttiği lâyihayı açarsanız (sayfa 40) 
orada gayet bftarairhane bir istatistik vardır, görür
sünüz. Orada deniliyor ki «1300 senesinde memleke
tin getirdiği hâsılat fakat» Bugün elinizde bulunan 
araziye nazaran getirdiği hâsılat, on milyondur. 22 
milyon değil. Encümen, mazbatasında 1300 senesin-' 
de 22 milyon diyor. Hayır. Kaybettiğiniz yerleri bı
rakınız, onlar bugün elimizde değildir ki mukayese 
kabil olsun. Bu gün elimizde bulunan memleketin 
vücuda getirdiği tütünü mukayese edelim. Ne derece 
teraldkl etmiş? 

1300 senesinde 10 milyon hâsriat varmış. Bakı
yorsunuz ki 1320 senesinde aynı hâsılat. Terakki yok. 
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20 sene zarfında hiç fazlai hâsılat yok. Fakat 1330 
da bakıyorsunuz, dehşetli bir fark : 38 milyona çık
mıştır. Çüntoü istipdahn tesiri kalmamış, meşrutiyet 
devrine geçmişâzdir. İş başkalaşıma, tüttün bauşka bir 
devreye mazhar olmuş. 1340 senesinde de 55 milyona 
yükselmiştir. Binaenaleyh 1320'den 1340 senesine ka
dar yani yirmi senelik tütün hâsılatını mukayese ede
lim ; 1320 senesinde 10 milyon, 1340'da 55 milyon 
olmuş. Şimdi Butearistan'ta aynı suretle mukayese 
edecek olursak göreceksiniz ki Bulgaristan'da terak
ki bizimki kadar değildir. Ve yine bu fena rejft ida
resi altında olduğu halde işte okuyorum, Bulgaristan 
raporu, cetvel bîr numara (19031de 88 bin kental» 
bu bir nispettir, bîr rakamdır. Baikakm yirmi sene 
«onra ne olmuş? 1921*0© o fark burada, yoktur, 162 
bin kental. Şimdi beri tarafta İki milyondan 27 milEj 

yona çıkmış nerede, diğer tarafta da hakiki nispette 
1903Vie 88 bin iken 1921'de 162 bin kental nerede? 
tki milyon 27 milyonun kaç mislidir? 88 bin, 162 
binin kaç misti'dir yani mukayese böyle olabilir, 
Yoksa ben karşı tarafta Al senelik bir farkı, diğer 
tarafta bizde 13001den 1329 senesine kadar 29 sene
lik bir farkı alırsam nasrl olur? Hem öyle senelerdeki 
•efendiler, biz arayi kaybetmişiz. Bulgar kazanmış, 
fiz devri istibdat içinde geçinmişiz, BuÜgaitStan bilâ
kis bu senelerde istediği gibi alınırsa, elbette, band
rol lehine, inhisar aleyhine netice çıkar. Bizde 1320 
senesine kadar terakki yoktur. 1300Me on milyon, 
1320'de yine on mîryon. Fakat 1330 senesinde 38 mil
yon 1340*da da. 55 milyona yükselmiştir. 55 milyon 
rakamı bugünkü memleketin tütün hâsılatıdır. Bina
enaleyh mukayese böyle oilalbilİr, Bir tarafın en fena 
cihetini diğer •tarafın en iyi cihetini alarak mukayese 
yapmak tabiîdir ki doğru olamaz. 

Buraları tekrar arz ediyorum. Kendisince zahi
ren en kuvvetli yeridir. Onun içki yine tafltfp edSyo-

, rum. (Yunanistan gibi beş mâ'yan nüfusu olan bir 
hükümet bandrol usulüyle 13 milyon, Bulgaristan da 
9 milyon lira almaktadır) diyor, neticede bizim de 3 
milyon aldığımızı kaydediyor, bu tarzda mukayese 
ediliyor* 

Arkadaşlar! Bu rakamları tetkik ettiğimiz zaman 
yukarda tetktk ettiğimiz rakamlar gibi hepsinin de 
sathi tetkikatın neticesi ve yanlış olduğunu görece
ğiz. «Bugün Yunanistan gibi beş milyon nüfusu olan 
bir memleket 13 milyon hâsılat ahyor» doğrudur. 
Evet, Yunanistan 13 milyon aüryor. O halde Encüme
ne sorayım; Hâsılatı 13 milyondur. Fakat Yunanis
tan ne kadar resim alıyor? Bu resmi asgarî atuuz, 
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hiç varidat yoktur. Çok resim alırsanız varidat da 
çok alabilirsiniz. 

ŞüpfoeSiz bandrol hakkında yazılmış, olan ticaret 
odasmtn eserinden misal alacağım. Evvelâ Bulgaris
tan'ın bandroldan almış olduğu hâsılat 9 milyon de
ğildir. Dokuz milyon bütün varidatıdır. Bunun içinde 
İhracat Vergisi de vardır. Biz eğer ihraç ettiğimiz 
tütünden vergi alırsak kf&o başına yarım lira alalım, 
55 mityon da 22,5 miîyön Kra öder. Sonra Bulgaristan 
gîbi hususatta vergi alalım. O zaman bakacaksınız 
la varidat daha pek fazla olmuş biz. bu vergileri ka
bul ettikten sonra hâsılatın tezayüt etmemesine im
kân yoktur. İşte şimdi okuyorum. Bu, bendroJ lehin
de yazılmış bir eserdk. Ticaret odasının eseri. 

ALİ ŞUURI BEY (Karesi) — Onlar sathîdir, di
yordunuz. Şimdi senet diye alıyorsunuz. 

EKRBM BEY (Rize, devamla) ~ Tarafımdan! 
misal atayım. Bundan misal getiriyoruz ki aleyfee 
oÜduğu için kuvvetli olsun ve inanasınız diye çünkü 
'ben söylersem inanmazsınız. Sayfa 92 (Bulgaristan'ın 
bhâm paramızla varidatı 9 milyon liraya yakındır. 
Bunların içinde yalnız bandrol 420 milyon varidat 
vermektedir ki 1923 kursuna nazaran 5 650 000 lira 
eder) Şu halde Bulgaristan'ın' bandroldan aldığı bu1 

para yalnız, 5,5 milyon küsur fira imiş. Yani 9 mil
yon İka dcğMk. Siz Bulgaristan'ın aldığını dokuz 
milyon kabul ederseniz ben derhal yalnız İhraç etti
ğimiz tütüne bir vergi koyarım, 25 mülyona çıkar, 
Binaenaleyh diğer alrmş olduğu vergileri muHcaıyese 
etmeye lüzum yoktur. Yalnız bandrol hâsılatı... 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu hâsılatı 
safiye midir, yoksa gayri safiye midir? 

EKREM BEY (Devamla) — Hâsılatı safiyedir. 
Şimdi Bulgaristan, dahilinde sarf etmiş olduğu 4,5 mil
yon kilo tütünden 5,5 milyon lira varidat alıyor. So
ralım, ne kadar vergi alıyor? Bu hasılat en çok alı
nan resim ile alâkadardır. İngilizler kilo başına sekiz 
buçuk alıyor. Yani vergiyi artıracak olursanız tabi-
atiyle hasılat fazlalaşır. Fazlalaşmamasına İmkân yok
tur. Bulgaristan ne kadar resim alıyor? 1924 sene
sindeki kursa nazaran - bir leva, bir kuruş kırk san
timdir • hesap edecek olursanız Bulgaristan'ın kilo ba
şına aldığı resim 240 kuruştur. Raporda vardır. Bun
ları tekrar uzun uzadıya gösteripte sizi rahatsız et
mek İstemiyorum. Bu, Bulgaristan hakkındaki rapor
da vardır. Burada kilo başına 240 kuruş alındığım gö
rüyoruz. Bizde ne alıyoruz, bizde 185 kuruş alıyoruz. 
Bu mevzuun en can alacak noktasıdır. Biz, kilo ba

sma 185 kuruş alıyoruz. Tütün sarfiyatımız dört mil
yondur, En son senenin vücuda gelen hasılatı, beş, 
beş buçuk milyon liradır, Bulgaristan, 240 kuruş re
sim alıyor. Buna mukabil, dört buçuk milyon tütün 
hasılatından o da bizîm gibi beş buçuk milyon lira 
alıyor. Haniya bu mukayese bandrol lehinde midir? 
Hem fazla vergi, hem fazla sarfiyat. Hasılat bizimki . 
kadar. Çünkü Bulgaristan'da fabrika kaçakçılığı var* 
dır. Bizden fazla resim aldığı, fazla tütün sattığı hal
de hâsılatı bizimki kadardır. Şimdi beri tarafta bir 
de mazbatadaki satırları okuyalım: «Bugün Yuna
nistan gibi beş milyon nüfusu olan bir memleket 13 
milyon lira, Bulgaristan 9 milyon lira alıyor.» 

tşte arkadaşlar! Bu rakamları insan sathî olarak 
gördüğü zaman hakikaten der ki Bulgaristan naşı! 
oluyor 9 milyon alıyor da biz beş milyon alıyoruz. 

Mazbatada beş milyon da demiyor. Düyunu Umu-
miyenin hissesini çıkarıp verdikten sonra ki o bizim 
borcumuzdur. Onu da hasılatta saymak lâzımdır. Pek 
tabiidir. Fakat mukayese ederken mazbata üç milyon 
der. Bulgaristan dokuz milyon lira alıyor biz üç mil
yon. Ne insafsızca mukayese. Binaenaleyh bu muka
yeseye göre bandrol kabul edilmez mi? Tabiî tetkik 
edilmezse sathî nazarla derhal evet denecektir. Fa
kat arkadaşlar! biraz yorulup da tamik edecek olur
sanız bütün hakikat çıplak olarak göz önüne çıkar. 
Sonra Yunanistan'a geliyorum; Yunanistan o üç mil
yon alıyor. Arkadaşlar! Aynı eserde takip edecek olur* 
sanız görürsünüz ki, Yunanistan kilo başına 303 ku
ruşa kadar resim almaktadır. Bizde 185 kuruştur. 
Demek ki, bizim aldığımız resmin hemen hemen iki 
misline yakındır. ~ Buna mukabil sarfiyat beş buçuk 
milyondur. Bizde dört milyondur. Bizden kilo itiba
riyle sarfiyatı bir buçuk milyon fazladır. Buna na
zaran hesap edecek olursanız Yunanistan'ın 13 milyon 
değil 16 milyon lira hasılat yapması lâzım gelir. Yani -
kilo başına 300 kuruş almak ve 5,5 milyon kilo tütün 
sarfetmek suretiyle hasılatın 16 milyon olması lâzım 
gelir. Halbuki görüyorsunuz ki 13 milyondur. Sebebi 
kaçaktır. Fabrika kaçakçılığıdır. Eğer bizim ki, ile nis
pet edilecek olursa biz ne alıyoruz? 185 kuruş resim 
alıyoruz. Hasılat ne çıkıyor? Beş milyon mu? Resmi 
300 kuruş koyduğumuz zaman göreceksiniz ki daha 
fazla çıkacaktır. Halbuki sarfiyatımız dört milyon
dur. Binaenaleyh; bunlara arz etmekle şunu anlat
mak İstiyorum ki tütünden alınan hasılat, resimle 
mütenasiptir. Resim fazla olursa hasılat fazla olur. 
Mümkünse beni tekzip etsinler. Bulgaristan'ı misal 
getiriyorum. 
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Bulgaristan, dört buçuk milyon kilo tütünden • 
beher kilosundan 240 kuruş resim almak şartiyle -
beş buçuk milyon lira resim aldığı halde bizde en 
fena inhisar İdaresi ile, en fena idare diyorum. Çün
kü reji idaresi sarfiyatı çok bol göstermiş ve bir ta
kım suiistimal yapmıştır. Dört milyon kilo tütün -
beher kilosundan 185 kuruş resim almak şartiyle beş 
milyon lira resim alınmıştır. Halbuki; Bulgaristan 
handroldur. Evet. Fakat kilosundan 240 kuruş resim 
ile dört buçuk milyon kilo tütünden ancak beş buçuk 
milyon alınmıştır. Sonra mazbata da devam edersek 
ingiltere beş yüz milyon lira almaktadır deniyor. 

Almanya bandrol sayesinde iki yüz kırk milyon 
lira alıyor. Yani sigara kâğıtları ve saile üzerine mev
zu bahis olan vergilerden alınan azim mebalîğ bundan 
hariçmiş. Şimdi bu raporların da doğru olmadığını 
göstermek için yine raporlara geliyorum. Arkadaşlar! 
Almanya - önümüzdeki rapordur. Tabiî buna inan
mak lâzımdır. Başka suretle tekzip edilebilirse hemen 
hemen - 202 milyon lira hasılat alıyor. Mazbatada gös
terildiği gibi yalnız 240 milyon, diğer taraftan yüz 
bilmem ne kadar milyon fazlasiyle filan değil.. Yani 
tütünden alınan devlet varidatı 202 milyondur. 

Fransa'nın 161 milyondur. Yani aradaki fark az
dır. Fakat farz ediniz ki fazla olsun. Beti bunu mi
sal getirmekten bir şey iddia etmek istemiyorum, in
hisar aleyhinde bulunabilmek için rakamların ne ka
dar yanlış olduğunu İspat edebilmek noktai naza
rından bunları arz ediyorum. Yoksa bundan bir şey 
çıkmaz. Almanya 202 milyon, Fransa 161 milyondur. 
Fakat bunlar arasında nüfus İtibariyle azim farklar 
vardır. Mutlaka bir birine benzemesi mümkün ola
maz. Fakat ben reji raporunda sayfa 75, sîze 1329 is
tatistiğini alayım. Orada göreceksiniz ki bu farklar, 
büsbütün başkadır. 1329 cetvelinde umum istatistik
ler vardır. Yani devletlerin ne kadar hâsılat aldığı 
mevcuttur. O zaman Türkiye'nin 1 264 000 lira hâ
sılatı oluyor. Buna mukabil bir de bakarsınız ki in
giltere'nin 15 milyon liradır. Yani aradaki fark bu 
günkü gibi değildir. O zaman yine aynı inhisar idare
siydi. Bir de Fransa'ya bakarsınız 16 milyon liradır. 
Almanya'nın da 4 milyon liradır. Bunu arz etmek
ten maksadım; mutlaka bir tarafın bandrol, diğer ta
rafın inhisar olması dolayısiyle hasılatın değişmesi 
çıkmaz. Yine mazbatayı takip edelim. (Bandrol usu
lünde halkımızın ucuz ve nefis tütün İçeceği şüp
hesizdir). Deniliyor. Bunlar sözdür. Beriki gibi rakam 
olsa daha kolay, daha katî olarak ispat edilebilir. 
Bu hususda biri öyle düşünür, diğeri de başka tür

lü düşünür. Bununla beraber lâzım gelen sözleri de 
söylemek isterim. Bandrol usulünde halkımızın ucuz 
ve nefis tütün içeceği şüphesizdir deniyor. 

Evvelâ şu elimizde bulunan Almanya'da inhisar 
tetkikatı yapan komisyonun raporundan bir kaç satır 
okuyacağım. Diyor ki: (Evel emirde ve umumi bir 
noktai nazardan bandrol etiketi vazı suretiyle resim 
istihsali usulü, büyük bir sadeliği temin ve aynı za
manda teşebbüsatı ticariyeyî teshil etmekte olduğu 
şüphesizdir. Fakat bu usul pek pahalıya mal olmakta 
ve bu usul ile hazinei devlet diğer usul ve sistem
lerden elde edeceği istifadeyi temin edememektedir, 
Mezkûr usulün birinci neticesi, imal olunan tütünle
rin kıymeti ticariycsiyle bundan edinecek istifadenin 
gayri mütenasip olmasıdır, işte bu yüzdendir ki fab
rikatörlerle bayiler ha sıla i temettü [an nı malın kıymeti 
ticariyesine inzimam eden vergisiyle beraber almakta 
ve bu suretle bigayri hakkın menafi i şahsi yelerini 
tezyit etmektedir. Mallarının satış fiyatını tayin ve 
tezyit sadedinde fabrikatörleri muıakabesİz bırakmak 
pek teklikeli bir usuldür. Bazı ahvalde bunlar fiyat
larını pek dun olarak tayin ederler. Binaenaleyh sa-
tılağa çıkardıkları malın cinsi fena ve mevaddı ecne
biye mahlut olacağı şüphesizdir. Bu suretle varidatı 
develtin büyük bir kısmının ziyanına sebebiyet vermiş 
olurlar. Diğer ahvalde Amerika ve ingiltere'de gö
rüldüğü üzere tütün için bir tröst teşkili halinde pa
zarı furuhta çıkarılan tütün fiyatlarında fahiş bir 
fazlalık görülmesi muhakkaktır. 

Arkadaşlar! Tütün, bandrolda evvelâ çok pahalı 
satılır. Aynı zamanda fena tütün satılır. Bu; müte
hassıs adamların yazmış oldukları bir eserdir. 

Şimdi şekil meselesine gelelim: Şekil itibariyle 
esas, bandrolü kabul ederken halka ucuz ve çok tü
tün satarak ve içirterek göğsünü harap etmek ve faz
la varidat almak değildir, Herşeyden evvel devlet 
varidatı düşünülür. Ucuz satmak değil, fakat bunun
la beraber bandrolda • burada mazbata da yazıl
dığı gibi - halkımızın ucuz ve nefis tütün içeceği ci
heti düşünülecek bir şeydir, işte size Bulgaristan - işte 
size Yunanistan. Demin arz ettim. 

Bulgaristan kilo başında 240 kuruş resim koyu
yor, Kilo başına böyle (240) kuruş resim koyduğu 
tütünü kaça satabilir? Yunanistan (300) kuruş koyu
yor! 300 kuruş resim koyduğu bir tütünü kaça sata
bilir? Bunun İçerisinde kendi kazancı olacaktır filan. 
Ucuzluk nerede? Laf olarak söylenebilir. Ucuz, ucuz, 
nerede ucuz? işte size bir eser işte rakamlar üzerine 
misal.. Memleket dahilinde bandrolda bîr çok fabri-
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kalar, açılacak ve rekabet dolayısıyla her fabrika 
kendi mamülâtraı sürmek, için hem. daha ucuza mal 
etmeyi, hem de daha nefis çıkarmayı düşünür. Ta
mam! Yani bütün fabrikalar işini, gücünü, kendi ka
zançlarını bırakarak ahaliye ucuz tütün İçirmeyi dü
şünecekler. Bu bir hayaldir. 

Meselâ: Bandrol kabul. Reji memleektten kalktı 
ve fabrika açıldı. Ötede resim Amerika, Alman ser-. 
mayesi geldi. Bu adamların derdi bize ucuz tütün 
içirmek mi olacaktır? İşte gaz meselesi, gaz meselesi 
tamamiyle serbesttir. Ne inhisar var, ne bandrol daha 
iyi ve üc muhtelif membadan gelir. Romanya'dan, 
Rusya'dan ve Amerika'dan. Bunlar birbirleriyle reka-
betmi ediyorlar? Bunlar, yek diğeriyle birleşmişlerdir. 
Gaz fiyatını istedikleri gibi ve alabildiğine yükselt
mişlerdir. Hani o rekabet? İşte tütünde de böyle ola
caktır. Muhakkak olacaktır demiyorum, belki olmaz. 
Fakat olursa ne yapacaksınız? înhisara avdet edebi-
İİrmİsİniz? Hayır! Halk muhakkak ucuz tütün içecek, 
masraf az olaack. Bu sözler hikâye ve masaldan iba
rettir. Bulgaristan fabrikalarının geçirdiği safahatı 
yine bu istatİstİkden arz edeyim. 

ucuz tütün içeceği şüphesizdir. Memleket dahilinde bîr 
çak fabrikalar açılacak her fabrika kendi mamulatmı 
sürmek için hem ucuz mal edecek. Hem de nefis tütün 
çıkaracaktır) Sözünün beyhude olduğu şu okuduğum 
vazıh misallerle pek güzel anlaşılır. Burada rejinin bir 
senelik hâsılatının yüzde elli beşten aşağı düşmemiş 
olduğunu söylüyor. Tekrar tekrar söylüyorum ki reji 
misal getirilemez. En fena bir zamanda mukavelesi 
yapılan bir şirketin tütünleri vücuda getirmek için 
yaptığı masraf misal getirilemez. Arkadaşlar! Yüzde 
elli beşten aşağı düşmemiştir diyor. Çok yormamak 
için biraz fazla allamaya mecbur oluyorum. Çok mü
him yerlerini alıyorum. (Bandrol memleketlerinin tü
tünleri inhisar altındaki yerlere kadar gidiyor ve bir 
kat daha resme tabi olduğu halde rağbet kazanıyor. 
Almanya'da İngiltere'de, Mısır'da yapılan tütünleri, 
Fransa, italya gibi inhisar memleketlerinde hatta 
tstanbulumuz da satılmaktadır. İyi. Bu söze diyecek 
yoktur. Yani buna hayret etmemek için insanın çok 
soğukkanlı olması lâzımdır. Ben bilmiyorum. Sigara 
içmem. Fakat bize Almanya'dan, Fransa'dan Havana 
taklidi sigara gelir. Onu biliriz. Çünkü memlekette 
çıkmaz, Fakat bize oralardan tütün geliyormuş, si-
iara geliyormuş ve satılıyormuş ve bizim memleketin 
jütünü hiç para etmezmiş. Bir daha okuyorum. (Band-
ol memleketlerinin tütünleri inhisar altında ki yerle
re kadar gidiyor ve bir kat daha resme tabi. Arka
daşlar! Ben Almanya'da bulundum. Avrupada biraz 
bulundum. Oraya bir hediye gitmek icabederse her-
ies Türk tütünlerini götürürler. Ben, bizim memle
kete Almanya'dan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, 
.ütün geldiğini hatırlamıyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bedava verirse
niz herkes alır. 

EKREM BEY (Devamla) — Burada onlaun tü-
ünleri bedava İçilmiyor ya! Bizim Amerika'da tütün

lerimizin kıymeti vardır, işitiriz. Pek teveccühe uğra
mıştır. Fakat Yunanistan, Bulgaristan'ın işitmedim 
(Bandrol usulü sanatkârlarımıza, amelemize yeni bir 
kazanç meselesi teşkil eder) Bu mühim bir mesele
dir. Yalnız yeni Hükümetin tütün lâyihasında bir 
mesele düşünülmüştür ki tütün yapılmadan işlenme
den memleketten ihraç edilmeyecektir, işlenerek ih-
aç edilecektir. Bu şüphesiz pek çok ameleye İş çıka

racaktır. 

Sonra, fabrika meselesine gelince; Farz edelim ki 
(4) milyon kilo sigara memlekette yapılacaktır. Bu
nu ister bandrol, ister inhisar fabrikasında yapınız, 
kullanacağımız adamlar cüzi fark eder. Çünkü yine bu 

Bulgaristan raporu cetvel 2: Bulgaristan da fab
rika adedi 1891 de (103) iken, 1922 de (47) ye in
miştir. Encümen tetkikat yaparken bunu tetkik et
miş midir? İhtimal tetkik etmiştir. Fakat niçin sebe
bini yazmamıştır? Bulgaristan, Bulgaristan; pek iyi 
ama 1891 de Bulgaristan'ın (103) fabrikası, 1922 de 
(47) ya inmiştir. Arkadaşlar demin arz ettiğim gibi 
mutlaka büyük fabrikalar böyle tröst yaparak, birle
şerek mutlaka diğer fabrikaları ezer demiyorum. Mut
laka değildir. Fakat olduğu zaman çare ne olacaktır? 
Mutlaka da tröst olmayacak demekte doğru değildir. 
Olduğu^ takdirde çare nedir? Çare yoktur. O zaman 
rülî bir inhisar başlar. Almanyada'ki, komisyon ra
porunda deniyor ki: Sayfa 12 (Diğer ahvalde Ame
rika ve İngiltere'de görüldüğü üzere bîr tröst teşkili 
halinde pazarı füruhta vaz olunan tütün fiyatlarında 
fahiş bir fazlalık görülmesi muhakkaktır.) Yani İn
giltere'de ve Amerika'da olan bir şey bu resmî ra
porla teyid ediyor. Bu resmî rapor ki şu sözleri de 
ilâve ediyor: 

Sayfa 16 (İnhisar usulünün menafii umumiye 
noktai nazarından diğer bir rüchaat da imalâtın en 
son sistemdeki alât ve edevat üe icrası yüzünden elde 
edilecek fiyi maliyetin tenezzülü ve aynı zamanda 
imal edilecek tütünlerde raevaddı ecnebiye bulun
masının sureti katiyede teminidir) Binaenaleyh bir de 
mazbatayı okuyalım: (Bandrol usulünde halkımızın 
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kadar sigara, tütün yapılacak ve sevk olunacaktır. 
Bunun aarsında mühim bir fark olamaz. Asıl tütün 
lâyihasında mühim olan şey tütün işlemeden harice 
çıkarılmayacaktır. Bu kayıt konmuştur. Elli milyon 
tütün işletmek İçin çok ameleye ihtiyaç vardır. İşte 
amelenin hayatını temin etmek için güzel bu* çare. 
Fakat memlekette fabrika açacaksınız. Bu fabrika
lar, meselâ inhisar fabrikası on tane ise buna mu
kabil bandrol fabrikası ufak ufak olmak üzere (200) 
tane olacak. Çalışacak amele birdir. Çıkacak sigara 
miktarı birdir. Pek cüzî bir fark olabilir. Şayanı 
ehemmiyet değildir. Yalnız fabrikalar bandrol fab
rikaları olursa tüccarlar kazanacaktır. Mesele budur. 
Yüreğimin en çok yandığı mesele de şu olacaktır ki 
bu tüccarlar, hepsi Türk olmayacak. En mühim ser
mayeleri ecnebiler getirecektir, en mühim parayı da 
onlar kazanacaktır. Yani bandrol fabrikalariyle in
hisar fabrikaları arasında ki fark, budur. 

Almanya'nın burada misal getirildiğine nazaran 
on beş bin fabrikası varmış, filan filan.. Almanya' 
nm hangi meselede binlerce fabrikası yoktur? Bu, 
bizim İçin, bzimle mukayese olunabilecek bir devlet 
değildir. Hangi şuabatta binlerce fabrikası yoktur? 
Mazbata (Fransa'da yirmi kadar fabrika görülmek
tedir) diyor. Tabiî inhisar fabrikaları azdır, inhisar
da fabrikalar cesimdir, azdır. Bandrol da küçüktür 
çoktur. Mazbataya devam edelim. (Halbuki büyük 
sanayii İcra etmekte müşkülâta uğrayan halkımız, eh 
yüksek derecesiyle bir kudretle tütüncülük yapacak 
bir kabiliyettedir.) Fakat fabrikaçılık başka ziraat 
başka. Bütün mübadil olan Rumla gitmiştir ve ben işi
tiyorum ki bunların yerine adam bulmakta müşkülât 
çekiliyor. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yunan
lılar da aynı şikâyeti izhar ediyorlar. 

EKREM BEY (Rize) — Müsaade ediniz, 
RESİH EFENDİ (Antalya) — Türklerin arasın

da ne zaman teessüs edecek bu? 

EKREM BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, 
misal getiriyorum. Bundan ne çıkar? Mesele hayatî 
bir meseledir. Size dava başında arz ettim. Veievki 
iyi tütün yetiştirmek için zürra yetiştirelim. Memle
ketin serveti umumiyesini tezyit etmek için bu, hayatî 
mühim bir mesele teşkil eder. Fabrikasyon işi baş
kadır, Fabrikaçılık başkadır. Sonra amele için söyle
dim. Memleketten işlenmemiş tütün çıkmayacaktır. 
Elli milyon tütün işletmek için amele bulacaksınız. 
Paha ne isterseniz efendi hazretleri? 

Fabrikaçılık meselesi ise, tekrar arz ediyorum kî 
anlatabilmek için tekrar etmeliyim. Bir büyük fabri
ka bir tarafta beş küçük fabrika diğer tarafta. Bir 
büyük fabrikada çalışacak amelenin adediyle bu kü
çük fabrikada çalışacak amelenin adedi aşağı • yukarı 
birdir. On tane büyük İnhisar fabrikası açılacak. Beri 
tarafta iki yüz tane küçük fabrika açılacak. Onlarda 
çalışacak adamlar, büyük fabrikalarda çalışacaktır. 
Yani adet İtibariyle - belki makinelerin teşekkülâtı 
itibariyle küçük bir fark yapar. Bu söylenmeye değ
mez - arzu ettiğiniz miktarda amele yine o zaman 
çalışacaktır. 

Mazbatada (bandrol usulünde kaçakçılığın daha 
ziyade artacağı, ziraat kaçakçılığından başka bir de 
fabrika kaçakçılığı başlayacağı) söyleniyor. Halbuki 
mesele tamamen aksinedir. (Müstahsil memleketlerde 
kaçakçılığın en büyük sebebi, müstehliklerin istedik
leri iyi ve ucuz tütünü bulamadıkları ve bunları ka
çak suretiyle tedarik etmenin imkân ve suhuletidir.) 
Yani demek istiyor ki kaçağa sebep inhisar idaresin
de iyi tütün bulamıyorlarmı; ve iyi tütün bulamadık
larından dolayı kaçak tütün alıyorlarmış. Arkadaşlar! 
Bu mütalâanın esası doğru değildir. Çünkü pek iyi 
bilirsiniz ki kaçak tütün her ne nevi olursa olsun bir 
cins tütündür İç ilemez. Harman yapılması lâzımdır. 
Bu, sanat, fabrika meselesidir. Kaçak meselesinin se
bebi iyi tütün bulmak değil ucuz bulmaktır. Meselâ 
köylü, yahut ahali fazla bir fiyatla tütün almaktansa 
resimden muaf tutulmuş ucuz tütün alır. Sebep bu
dur satan da bu maksatla satar. Yoksa iyi tütün içe
bilmek için kaçak tütün içildiğini görmedim. Fakat 
ucuz tütün içmek için kaçak tütün içildiğini bilirim. 
Binaenaleyh tütün ne kadar iyi bir cins olduktan son
ra matluba muvafık değildir. Bunun harman yapıl
ması lâzımdır. Bu İse bir sanattır ki bunu da fabri
kalar yapabilir. Yoksa köylü bunu yapamaz. Yal
nız köylünün yapabildiği eline geçirdiği tütünü re
simden muaf tutarak ucuz satabilmektir. Bundan 
para kazanmaktır. Başka bİrşey değildir. Binaenaleyh 
buradaki (müstahsil memleketlerde kaçakçılığın en 
büyük sebebi iyi tütün bulmaktır.) Sözü doğru olamaz. 

Sonra arkadaşlar! Mazbatadaki ufak cetvele geli
yorum. Burada bir takım rakam vardır ki bunları 
yukarda arz ettiğim için uzun uzadıya teferruatından 
bahsetmiyeceğim. Yalnız okuyacağım: Almanya 400 
milyon lira varidat vücuda getiriyor) anlattım ki bu 
(200) milyon liradır. 

(Fransa 100 milyon) diyor. Raporda gösterdim ki 
160 milyondur. (Bulgaristan dokuz milyon) diyor. 

; Arz ettim ki, (5,5) milyondur. 
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Yunanistan (13) milyondur. Doğrudur. Türkiye 
(3) milyon diyor. Fakat üç milyon değil beş milyon
dur, ama borcu vardır, vermiştir. 

Kendi hissesinden veriyor. Yani rakamlar böyle bir 
anda yanlış ve mübalağlı ve bandrol lehinde olmak 
üzere göze çarparsa insanı tereddüde düşürüyor. Ve 
çok büyük tesirler yapıyor. Onun için arzediyonım 
ki bunlar yanlıştır. Böyle değildir. Gönül arzu ederdi 
ki bunun yanı basma, bu devletlerin bir kilo tütün
den aldıkları resimleri de hakiki olarak koysunlar ve 
hakiki olarak yazsınlar. O zaman Bulgaristan'ın band
rol olduğu halde ne kadar kaybettiği ve Türkiye'de 
en fena bir inhisar idaresi olduğu halde nasıl kazan
dığı pek bariz bir suretle göze çarpacaktır. 

Diyor ki (Almanya'nın, Bulgaristan'ın temin et
tikleri varidat meydanda iken başka bir sistem ara
dıktan ve inhisar usulünü kabul etmek istedikleri cid
dî addedilecek bir şey değil) îşte yukarıda Almanya' 
nm ve Bulgaristan'ın temin ettiği varidatı arzettim. 
Ne kadar resim alınırken ne kadar varidat alınıyor, 
Bunları tekrar etmeye lüzum yoktur. Yalnız burada 
kerre içine alınmış mühim bir şey var. (Almanya'da 
tetkikatta bulunan müttefikin komisyonunun tespit 
ve izhar ettiği raporda, Almanya'da cereyanı efkâr 
her gün senayii biraz daha temin için ticaretin ser
bestisini tevsi etmek noktasında temerküz ediyor. Bi-
naberin ahvali ruhuyeyi düşünerek bu kadar zaman
dan beri serbestini ticareti bir gaye bilmiş olan Al
manların bu gün bir inhisar boyunduruğu altına gi-
remiyeceği tabiîdir.) Arkadaşlar! İşte komisyonun ra
poru içinde basılmıştır. Yeşil kaplı, size tekrar ora
dan satırlar okudum. Almanya'nın varidatını nasıl 
fazla vücuda getirmek İçin yani bu günkü Almanya' 
nın aldığı varidatı İki misline iblağ etmek için inhi
sar idaresinin lâzım geldiğini söylüyorlar. Bununla 
beraber "orada böyle binlerce vücuda gelmiş fabrika
ları ve mağazaları satın alabilmek için çok cesim bîr 
paraya lüzum vardır ve bundan dolayı gayri müm
kündür. Fakat varidat itibariyle - Jşte resmî rapor • 
(Bugün bandrol ile idare edilen Almanya'da İnhisar 
tatbik edildiği taktirde, bu varidatın iki misline çıka
cağı) raporda söyleniyor. 

Nihayet arkadaşlar! Mazbata bitiyor ve nihayetin
de bandrol taraftarlarının fikirlerini hülâsa ediyor, 

(tn hisar ve bandrol sistemlerinin faîdeleri ve ma-
haziri hakkında her iki sistem mütehassıslarının mü-
talaat ve delaili tetkik edilerek) diyor. Yine burada 
da Bulgaristan'ı misal getiriyor - ki onları tekrar et
tim - yanlıştır. Tadat ve tekrar etmeye lüzum yoktur, 

Bandrol zamanında bizim devletin vücuda getirdiği 
rakamı alıyor. Yani ondan bahsediyor ve o zamanki 
bandrolün bile reji idaresinden daha iyi neticeler ver
diğini söylüyor ve sonra rejiden, bandroldan filandan 
bahsediyor, filan ve filan ... İşte en son söylediği cüm
leyi okuyorum. (Müstahsil memleketlerden bir çoğun
da ve alelhusus bir kısım şerait itibariyle memleketi
mize benzeyen Bulgaristan'da ve Yunanistan'da band
rol usulü tatbik edilerek hem devletçe matlup varidat 
temin edilmiş ve hem de tütün ticaret ve sanayii ta
rak ki ve tevessü etmiştir). 

Arkadaşlar! Bunları bir kâğıt üzerinde söz olarak 
gördüğünüz zaman insan derhal1 kapılır. Fakat tetkik 
edince, riyazi olarak neticenin arzettiğim şekilde ol
duğunu görünce fikrinin değişmesi lâzımdır. 

Bunu bitirdikten sonra gayet kısa olarak Yusuf 
Kemal Beyefendinin kürsüde söylediği sözlerden bah
sedeceğim. Yusuf Kemal Beyefendinin geçen gün söy
lemiş olduğum sözler evvelâ, tütün ihracatından bah
sediyor ve hakikaten gayet esaslı sözler söyledikten 
sonra, hükümetin, Ticaret Vekâletinin tamimini met
hediyor ve sonra (bu cihette sözü uzatmak istemiyo
rum, Çünkü mevzu bahis olan mesele şöyle taalluk 
ediyor) diyor ve nihayet Nail Beyin riyasetindeki tü
tün komisyonuna geliyor. Ve bunu da anlattıktan son
ra (Malumu âliniz bu komisyon bandrol ve inhisar 
namında ikiye ayrılmıştır) ve oldukça güzel bîr cümle 
olarak O komisyonda amil olan Düyunu Umumiye 
olmuştur ve inhisar lehinde memlekette yazılan yazı
ların hep anası burasıdır. Tam hisse hücum. Zaten 
Düyunu Umumiye denilince bunun hisse dokunma-
masının imkânı yoktur. 

Arkadaşlar! Bu arkadaşımız Düyunu Umumiye-
nin israfatı hakkında uzun uzadıya başınızı ağrıtmış-
tır. Yalnız Düyunu Umumiyettin bu vaziyetteki mese
lesi düşünülürse büsbütün başka noktai nazardan mü
talaa edilmek lâzımdır. 

Düyunu Umumİyenin istediği şey, bizden alacağını 
almaktır. Binaenaleyh bu alacağını almak için en çok 
varidatı ne getiriyorsa onun lehinde bulunması men
faati İktizasındandır. Meselâ bandrol daha fazla ve 
inhisar daha az varidat getirdiği halde o komisyona 
Düyunu Umumiye tarafından gelen memur, inhisar 
az varidat getiriyor, bandrol çok varidat getiriyor. Bi-

'naenaleyh inhisarı kabul edelim der mi? Yani bandro
lün çok varidat getirdiği ve inhisarın az varidat ge
tirdiği halde inhisar sistemini kabul edelim desin! Ne
ye, bu mümkün müdür? Çünkü Düyunu Umumiyenin 

_ 113 — 



t s 84 Z2.. 3 . 1341 C t 1 

arzmu, alabildiğine bizden para çekmektir. Binaena
leyh. en fazla varidat getirecek bir sistemi müdafaa 
etmiştir: Bundan tabiî birşey olamaz. Düyunu Umu
miye silahından istifade ederek bu parlak sözlerin bu
rada sarf edilmesine lüzum yoktur. Düyunu Umumi
ye inhisar az varidat, bandrol çok varidat getirdiği 
halde neden inhisarın lehinde bulunsun? Az varidat 
getirdiği için mi? Bu garip olur. Sonra arkadaşlar! 
Şimdi arz edeceğim nokta - Ki Yusuf Kemal Beye
fendinin söylediği sözlerin en mühim bir kısmını teş
kil eder. Ve en ziyade istinat ettiği bir noktadır. -
Maateessüf silsilei kelamında bir yerden bir yere at
ladığı için insan güç olarak takip edebiliyordu. Ma
mafih zabıtta daha sarih olarak görmek kabil oldu. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Yusuf Kemal Bey 
ne kadar mühim söz söylemiş. Her fıkrası mühim, 
Hep ondan bahsediyorsunuz. 

EKREM BEY (Devamla) — Evet efendim! On
dan bahsetmek lâzım. 

Arkadaşlarım! Muhterem üstat diyor ki : Band
rol... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Üstat olduğunu 
kabul ettikten sonra aşağısına hacet yok. Mesele kal
mamıştır. (Handeler). 

EKREM BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz! Bunu da arzettikten sonra ineceğim. Şimdi bi
zim 94 bandrol tütününden ne kadar vergi alındığı 
malum. 

1294 senesinde yahut daha kısa söylemiş olmak 
için şöyle söyleyeyim. Yusuf Kemal Beyefendi reji 
raporunda bandrol tatbik edildiği zaman 1300 sene
sinden evvelki bandrol resimlerini almış. Bandrol ver
gisi ne kadardır? 

Biliyorsunuz ki elimizdeki raporda bandrol zama
nında ne kadar aldığı yazılıdır. Bu vergiyi - Reji za-
manında 1300 tarihinde ne kadar tütün satıldığı ma
lum ya - bu tütünün üzerine vazederek bir hasılat çı
karmışlar. Yalnız arkadaşlar! Nazarı dikkatinizi şu
raya celbederim. Çıkan tütünleri, yani rejinin satmış 
olduğu tütünleri, hepsini fena addediyor. % 1 İyi 
cins bırakıyor. % 93'ü edna cinsi, yüz edna cinsi ola
rak kabul ediyor. Bunun üzerine iki buçuk hata ile 
bandrolda tatbik edilen - o hatayı da ehemmiyetsiz 
görüyor - Bir resim vazediyor ve bununla kâğıt üze
rinde bir rakam çıkarıyor. O rakama bakacak olur
sanız rejinin 1300 senesi hasılatı safiyesi malum (49S 
bin) liradır. Yusuf Kemal Beyefendinin çıkarttığı 
bandrol hesabı kağıt üzerinde hâsıl olmuş rakam ile 
«595 bin» lira gösteriliyor. Ben şunu kendisinden rica 
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ederim ki, böyle kâğıt üzerinde bir rakam İle nazarî 
olarak bir hasılat çıkaracağına hakiki olarak bandrol 
hasılatını yani 1298 deki bandrol hasılatlyle 1300 de
ki rejinin hasılatını niçin mukayese etmiyoruz? 

Tekrar ediyorum ki, rejinin hasılatı mukayese edi-
lemiyecek derecede fahiş masraflarla vücuda gelmiş
tir. Fakat haydi kabul edelim de 1298 senesindeki 
bandrol hasılatiyle mukayese edilsin. Fakata o band
rol hasılatı ki müruriye resmî çıktıktan sonra has; la ti 
safiye olarak 340 000 liradır. Bununla 498 bin lirayı 
mukayese buyursun. Yoksa büsbütün % 3,4 hatalar 
kabul ederek yalnız tütün üzerine ve 2,5 hata kabul 
ederek koyduğu resim ile kâğıt üzerinde bir hasılat 
çıkarmaya kalkışıyor. Bu hasılat tamı tamamına doğ
ru olsa dahi bandrol fabrikası kaçakçılığı vardır ki 
onu kâğıt üzerinde bulmak mümkün değildir. 

Arkadaşlar! Fabrika- kaçakçılığı gibi bir çok sil-
İistimalatı olan bandrol da yalnız kâğıt üzerinde bu 
kadar tütün, şu kadar vergi koyalım, hasılat budur, 
diyerek bir mukayese yapılamaz. Binaenaleyh söyleye
ceğim sözler bunlardan ibarettir. Şimdi fikrimi hula
sa edeyim. 

Arkadaşlar! Yani tütün ister bandrol olsun, ister 
inhisar olsun pek uzun olarak arzettiğim veçhile asıl 
memleketi alâkadar eden, zürraı alâkadar eden, tüc
carı alâkadar eden, ihracat meselesiyle varidat almak 
için kabul edilen sistemin bir farkı yoktur. Bununla 
hiç münasebeti yoktur. Bunu defaatla arzettim. Band
rolü kabul eden Bulgaristan fena bir usul olmak üze
re ihracattan veı-gi alıyor. Sonra Yunanistan*! arzet
tim, Ruhsatiye alıyor. Biz bunları inhisar lâyihasında 
tamamiyle kaldırmışızdır. Demek ki inhisar ve band
rol kabul etmenin buna sureti katiyede taalluku yok
tur. Ve bu sureti katiyede muhakkaktır. Elimizdeki 
çıkacak kanuna bandrol hakkında tütünün zürraın, 
tüccarın ve bütün memlekette hasıl olan tütünün ne-
fi için bandrol devletlerinde olmayan teshilaüan daha 
mühim maddeleri koyabilirsiniz. Buna hiç bir manî 
yoktur. Binaenaleyh bunu bitirdikten sonra ikinci 
noktaya geçiyorum ki en muhimmi budur. Bandrolü 
kabul ettiğimiz taktirde bir daha inhisara dönmenin 
imkânı yoktur. Bu o kadar büyük masraf ve tazmina
tı mucip olur ki buna İmkân görülemez. Fakat her 
zaman inhisardan bandroîa dönmek mümkündür. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Biz onu 
tecrübe ettik. 

EKREM BEY (Devamla) — Binaenaleyh bakınız. 
İnhisar üç sene sonra iyi bir netice vermedi, derhal 
bandrolü kabul edebilirsiniz. Bunda bir mani yoktur. 



t : 84 22 . 3 . 1341 C : 1 

Fakat bu gün bandrolü kabul ettiğiniz taktirde 3, 4 
sene sonra tekrar İnhisara avdet etmek imkânı hari
cindedir. Sonra şayanı dikkat olan nokta budur. Dün
yada bir tane inhisardan bandrola dönmüş devlet 
yoktur. Fakat bandroldan inhisara dönmüş olan pek 
çok diyemezsem de 2, 3 tane vardır. Çünkü inhisara 
doğru bu sistemi değiştirmek çok masraflıdır, inhisar
dan bandrola dönmek kolay, ve büyük masrafı, büyük 
tazminatı icab ettirmediği halde hiç yoktur. Tekrar 
ediyorum çok mühim bir mesele üzerindeyiz. Bu gün 
kabul edeceğiniz ve vereceğiniz karar memleketin ma
lî noktai nazarında mühim bir meselesine aittir. İyi 
düşünmek lâzımdır. Bu gün inhisarı kabul buyurursa
nız inhisarın fena netice verdiğini gördüğünüz za
man dahi derhal bandrolü kabul edebilirsiniz. Bina
enaleyh inhisardan bandrola dönmek gayet kolaydır. 
Fakat bandroldan inhisara dönemezsiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben
deniz usul hakkında söz istedim. Sebebi şudur. Bu 
tütün • meselesiyle Meclis çok uğraşmıştır. Alâkadar 
olan arkadaşlar okumuştur. Halbuki refikimiz Ek
rem Bey aynı şeyleri tekrar etti. Encümenin mazbata
sını okudu, kitapları okudu. Bunları biz de okuduk 
efendim. Yani inhisarın fenalığını, Ekrem Bey bura
da kürsüyü kendilerine inhisar ettirmekle aleni olarak 
bize ispat etti. (Alkışlar), (Handeler). Rica edorim 
vaktimiz çok azdır. Eğer şimdiye kadar bize veril
miş kâğıtları okumamışız da arkadaşlardan birisi oku-
yupta bize anlatacaksa ye ilellahül müştekâ. Biz va
zifemizi görmüyoruz demektir. Ben zannediyorum ki 
bu tütün meselesinde burada bize üç.gün lakırdı söy
lense, kimse fikrini çevirmez. Çünkü herkes .bu mese
leyi memleketin hayat ve memat meselesi diye talak-
ki etmiş ve bununla uğraşmış, raporları okumuş, ka
naat hasıl etmiş, bu gün reyini vermek üzere bekli
yor. Bu gün kararını verecektir. (Bravo sesleri). Bunu 
bitirelim, uzatmıyalım, çok rica ederim, (Alkışlar), 
(Gürültüler), 

REtS — Müsaade buyurun efendim! Yusuf Kemal 
Bey Encümen namına cevap vermek istiyorlar. (Gü
rültüler), (Müzakere kâfi sesleri). Maksadımı arz 
edemedim. Müsaade buyurursanız bir çeyrek tenef
füs verdikten sonra devam edelim. (Hayır sesleri), 
(Reye sesleri). 

TÜTÜN ENCÜMENİ MAHSUSU REtSl YU
SUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim! Gayet k>-
sa arz edeceğim. Ekrem Beyefendi uzun uzadıya vu
ku bulan beyanatlarında Encümen Mazbatasına ce
vap vermediler. Dikkat buyurmuş iseniz Encümen ilk 

içtima ettiği esnada, tetkikat icrasına karar verdi. İki 
tarafı da dinledi, iki tarafın gönderdiği raporları tet
kik etti. Encümen, raporunda bandrocular bunu dedi, 
inhisarcılar bunu diyor dedi. Bandrolcular bunu diyor 
dediği şeyleri Ekrem Bey eline aldı. Birer birer onla
rı tenkit etti. Başka birşey değildir. Bir taraftan dedi
ler ki, reji medarı imtisal olamaz. Rejinin idaresi bo-
zukmuş vesaire dediler. Diğer taraftan benim söyle* 
diğim şeye en kuvvetli delil olmak üzere bandrol va
ridatı 320 000 lira İmiş, 1200 şu kadar senesinde de
diler. Bu rakamı nereden alıyorlar? Arkadaşlar! 9S 
nci sayifeye bakınız. Meclisi Mebusanın kararına reji 
itiraz etmek cürretinde bulunuyor. Bir cevapname ya
zıyor, Bu rakam, o cevapnamede münderiçtir. (Reji
mi sesleri), Evet reji bu rakam orada münderiçtir. 
(Bravo sesleri). Başka birşey yoktur. Onun için Encü
men bunlara tamamen cevap vermeye hazırdır. Bir 
taraftan memleketin ihtiyacını nazarı İtİbare alalım 
diyorlar, diğer cihetten Almanya, Fransa, Bulgaris
tan, Yunanistan üzerine mutalâat yürütüyorlar. Bü
tün mutalâatım bu mukayese ile yapıyorlar. Hayır 
arkadaşlar! Encümen yalnız memlekette olanları tet̂  
kik etmiş ve ona göre karar vermiştir, 

Ekrem Bey inhisardan bandrola geçmek, bandrol
dan inhisara geçmek meselesini de mevzu bahis ede
rek devlet inhisarı üzerinde ısrar ettiler. Burası .gayet . 
şayanı dikkattir. Şimdiye kadar bir şirket İnhisarı* 
vardı. Bundan sonra devlet inhisarı vardır. Acaba bu
nu tecrübe etsek filan diye bir şey arzettiler. Rica 
ederim o tecrübe edilmez arkadaşlar! Raporun doku
zuncu sayifesi; 1289 senesinde İstanbul'un ve biladi-
selasenin tütün İstihlâk rüsumu * diyelim - Hıristakı, 
Zogragos ile zarifİye İnhisara verilmiş yüz bin liraya, 
bununla başa çıkılmamtş, inhisar fesh edilmiş, 1239 
tarihli bir nizamname ile bu memlekette hükümet in
hisarı istanbul'a mahsus olmak üzere teessüs etmiş, 
İstanbul kî en ziyade zapturapt kabildir orada devlet 
inhisarı teessüs etmiş ve fayda vermiş. Ne netice ver
miş arkadaşlar? Resmi raporu okuyorum, bir şey da
ha arzedeyim. O zaman teşekkül eden bu inhisar ida
resi müstakil imiş, tütün nezareti imiş. Tabir efendi 
isminde birisi oraya nazır olmuş, tüccardan kendisine 
refikler verilmiş. Arkadaşlar! Umuru mülkiye de iyi 
ve fevkalâde züyeti görülmüş kimseden değil, tüccar
dan verilmiş. Sonra arkadaşlar! Neticede rapor diyor 
kî, Kani Paşanın ikinci Rüsumat Emaneti zamanında 
tdarci tnhisariye lâğvolunarak Dersaadet tütünleri 
dahi bandrol usulüne tabi tutulmuş olmasına nazaran 
yapılan inhisar tecrübesinin matlup dereefede temini 
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varidat edememiş, olduğuna hükmetmek iktiza eder. 
(Alkımlar), (Kâfi sesleri). 

AHMET REMZÎ BEY (Gaziayıntap) — Reis 
Bey! Encümenden bîr sual soracağım. (Gürültüler). 

REİS — Efendiler! Sükuneti muhafaza edersek 
daha salim iş görmüş oluruz. Müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. Abidİn Bey de kifayet aleyhin
de söz istemişlerdir. (Hayır sesleri), (Kâfi sesleri). Te
laş buyurmayınız, müsaade buyurunuz! 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ben de kifayet aleyhin
de söz istedim. 

REİS — Abidin Bey sizden evvel söz istediler. 
Yalnız efendiler! Bazı arkadaşlar kifayet aleyhinde 
söz istiyorlar, kürsüye gelince esasa giriyorlar. Onun 
için tekrar rica ediyorum, yalnız kifayet aleyhinde 
söyleyeceklerdir. Esasa girdikleri taktirde menedece-
ğim. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendiler! Müzakere 
kâfi değildir. Çünkü, inhisardan doğma Reji şirketi 
mttsellah bir şekavet şirketi idi. (Bravo sesleri), bı
rakınız bu şirketi biraz daha didikliyelim. (Gürültü
ler), (Reye sesleri). 

REİS — Kifayeti reyinize arzediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Reis Bey! Kifayet aley
hinde söz söyleyeceğim. 

REİS — Malumu âliniz kifayet aleyhinde bir kişi 
söyler. Efendim! Müzakerenin kifayetini reyi âlinize 
vazediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kifayeti müzakere kabul edilmişti*. 

Efendim! Üç tane takrir vardır. Encümen mazba
tasını tayini esami ile reye vazi hakkındadır ve ni
zamnamenin tayin ettiği adedi imzayı da havidir. Bi
naenaleyh mazbatayı tayini esami ile reye vazedece
ğim. 

Bundan evvel müsaade buyurursanız, Divanı Mu-
hasabat Reisi sanilİkleri hakkında yapılan intihap ne
ticesini arzedeyim : Reye iştirak eden azanın adedi 
160 dır, muamele nisap noktayı nazarından tamam
dır. 

Abidin Bey 102, İhsan Bey 58, Alim Bey 39, Emin 
Bey 36, Hasan Zeki Bey 19, Ahmet Cemal Bey 12, 
Basrİ Bey 11, Saffet Bey 10, Faik Bey 8, daha baş
ka bir kaç zatda ikişer üçer rey almıştır. Şu halde 
Abidİn Bey ekseriyetle Reisi saniliğİ intihap buyurul-
muştur. 

Diğerine gelince : Ekseriyeti mutlaka yoktur. Çün
kü en çok rey alan Ilışan Bey 58 rey almıştır. 

Halbuki 81 rey almak lâzımdır. (Reyi işarf ile 
sesleri) Şimdi bu mazbataya rey verilirken müsaade 
buyurursanız bu intihabı da yapalım. (Hayır sesleri). 
Pekâlâ bunu tehir ediyoruz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Reis Beyefendi! 
Tavzih buyurunuz. Ne suretle rey verilecektir? 

REİS — Efendim! Reye konan Encümeni mah
susun mazbatasıdır. Encümeni mahsus mazbatasını 
kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı vere
ceklerdir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Encü
men mazbatası neyi ifade ediyor? 

REİS — Efendim! Encümenin mazbatası bandro
lün lehindedir. Binaenaleyh bandrola taraftar olanlar 
beyaz, aleyhtar olanlar kırmızı rey vereceklerdir. 

(Ârâ istimal edildi) 

ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Reis Bey! Mazbata bir 
hüküm ifade etmiyor. Encümen mazbatası bir temen
ni takriridir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümen Reisi izah et
sin!. Temenni mahiyetindedir diyorlar. Temenni ma
hiyetinde değilse söylesin. Mazbata; inhisarı red ve 
bandrola taraftarlık esasına müptenidir. 

REİS — Efendim! Mazbata hakkında reyini is
timal etmeyen zevat kalmadı. Şu halde istihsali âra 
hitam buldu. Celsenin sonunda bir mazbatanın okun
ması karargir olmuştu. Müsaade buyurursanız reyler 
tasnif edilinceye kadar onu okuyalım : 

2. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanununun 
tefsirine dair (3/52 ve 3/281) numaralı Başvekâlet 
tezkereleri ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri Mazbataları: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

3070 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celifesine 
1339 senei Maliyesi nihayetine kadar hesapları 

rüyet edilmeyen Mat Sandıklarıyle Muhasipler he-
sabatının tetkik ve rüyeti İçin 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun yirmi ikinci maddesi hükmü
ne tevfikan hazinece teşkil ve izam kılınmış olan tet
kiki hesabat hefetlerinin vezaifi esasiyesi hakkında 
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Heyeti Vekilece kabul olunan talimatnamede mez
kûr heyetler vazaif i mülga Divanı Mtrtıasabatca rü
yet edilmemiş olan muhasipler hesabatınm tetkikin
den İbaret oMağu tayin edilmiş, 22 rai maddenin mu-
edatı dahi bu hükmü mütazammım bulunmuş, oldu
ğuna binaen mülga Divanı Muhasabat mümeyüle-
riöce tetkik olunup da mahkemei hesabiyece henüz 
inSâş edtmemiş olan muhaslpter hes&batımn hazinece 
tayin edile» heyetlerce tekrar tetkik ve rüyet edil
mesi hem heyetlere, hem de muhasiplere selâhiyeti ka
nuniye fevkinde vazife tahmili demek olacağı ve za-
tetı mezkûr maddede muhasiplerin zimmet ve bera-
atiarİSM tayini hakkında heyetlere mahkemei hesa
biye sıfat ve selâhiyeti verilmediği cihetle, mülga Di
vân Mümeyyîzlerinçe rüyet oluna» hesabat Divanı 
Mufeisebat mahkemei hesabiyelerince hükme raptı 
Dîvanı Muhasebat kararnamesi icabından btriuffduğu 
Dİvaft Riyasetine yazılmış ve Cevaben mevrut tez
kerede 1Î39 senesi gayesine fcadarki hesapların tet
kik ve intacı hazinece tayin edilecek heyettere tahmil 
edilmiş olmasına göre Divanı Muhasebatın işbu he
sabatın tetkik ve diyetinde serahatı kanuniye ile me-
nedüdiği ve işbu memnuniyetin vazıı kanunca bazı 
mülahazatı idareye mebni Divan tarafından rü' 
yeti tecviz edilmiyerek bu vazifenin Divana niya-
beten teşkil edilen ve idarî mahiyette bulunan Heyet
lere ifası maksadını ihtiva eylediği cihetle gerek mül
ga Divanı muhasebatça iş tetkikine başlanmamış ve 
gerek başlanıp da intaç edilememiş olanlarının tet
kiki Divanı Muhasebatın selâhiyeti haricinde bulun
duğu bildirilmiş ise de 1340 senesi Muvazenei Umu^ 
miye kanununun 22 inci maddesinin «1339 senesi ni
hayetine kadar hesapları rüyet edilmemiş oîan Maî 
Sandıklariyle bilumum muhasibi mesluller hesabatr 
ve bilhassa eşhas zimeiyîe avanslar Maliye Vekâle
tince teşkil edilecek tetkiki hesabat heyetleri vasıta-
siyle tetkik ve intaç edilecektir.» Suretindeki hükıTûP 
ne göre hazinece tayin kılınan tetkiki hesap heyetleri 
nin vazifesi Muhasiplerin 1339 senesi nihayetine ka
dir rüyet edilmeyen hesaplarının' ve bilhassa eşhas-
zimemi ve avansların tetkik ve intacından ibaret olup 
mülga Divanı mümeyizlerince bakılmış ve fakat mah
kemei hesaftiyelerce hükme rapt edilmemiş olan* 
hesabatın hükme raptı demek olmadığı ve binaena
leyh Divanının itirazatı vakıası âtideki mahzurları" 
cami olmak itibariyle hazinece bazı müttatbîk gö
rülemediği ve bunlardan: 

Birincisi : Kanunen- hesap itastyle mükellef olan 
her muhasip' zamanı idare hesabin* bir defa- vefeıf 
bir ifitifiasipteriiki defa hesap alınmadı ag% bir-hik' 

sizlik olduğu gibj irtrtfaal halinde 6 Teşrinievvel 1332 
tmih* Bİz*aiittnwBtfl riurt»s*p*ır hatomdakİ ahkâmı 
eaiaiyeMİB tatfeik ve icrasına imkân olmadığı. 

İkinci»! : Bazt ıseftaıtıkts, iki ve bazı yerlerde üç 
kSşideö rttaeet efem tetöfci hesap heyetleri her rtafta-
4W« ZKffiaAı idar» hesaf taim tetkik ve rüyet edip 
zimmet ve b*mt*»naı evftkl mastriteterine mestemi-
dett tayörve atttayici ba rapor haziöeve bilâhmekle 
ftükeÖef olup işbu raporla bîfer fezlekei heSa&iye-
de* ibaret böfendüga citoetfe elyevm mamüitfıtbih olan 
Divaftı MtÖfiKsebâ* Kkrüfn&mesinİti mevadl mahsu-
sasatda tayin olundriğü üzere rflümeyyii veya heyet-
lerkt nWüfc% feztefceî hesabtyeteri üzerine beraat ve
ya zimmetlerintn Sökme rspöna ve kafaletlerinnt fek
kine sıfat ve- satehryeti feasşayiyeleri trfmadığf cihetle 
yirmi' Jkinfcİ madenîn hükmü ba salahiyeti satit bu
lunduğa ve Divan* Mahasabat kararnamesme müzey-
yel 2 Mart 1334 tarihli kanun ise mahkemei hesabiye-
lerm sureti teşekkülünün vazıhan göstereceği cihetle 
gerek mülga Divanı mümeyyîzlerinçe tetkik olunup 
mahkemei hesabiyelerce hükme raptedilmeyen Mu-
hftsîpler hesabatmiR tekrar tetkik hesap heyetlerince 
rüyeö ve bu heyetlerce rüyet olunacak hesabatın hük
me raptı ve kararnamenin kırk altıncı maddesi mu
cibince münhasıran Divanı Muhasabata ait olan mu
hasiplerin fekki kefalet emirlerinin ciheti aidiyesinİn 
tayini içtihadı bir şekil almış olması hasabiyle yirmi 
ikinci' maddei kanumyemn tefsiri Maliye Vekâleti 
Celilesinin on altı Ağustos 1340 tarih ve Muhasebei 
Umumiye Müdiriyeti Umum iyesi 7269/126 numaralı 
tezkeresiyle talep edilmekle muktezasının ifasına 
müsaadei riyaset panahilerini arz ve istirham eylerim 

: efendim. Başvekil 

tsmet 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 6.7.1341 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet : 6/104 
Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celflesme 

Maliye Vekâleti Cetilesİnden Varid olan ve sureti 
musaddakası Teffen takdim kılınan tezkerede 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun yirmi ikinci 
maddesi mucibince teşkil olunan tetkiki h&Kp; heyet
lerinin rüyet edecekleri hesabat hakkında Divanı Mu
hasebat ile müteliaddes ihtilâf m halli için' kanunu 

' mezkûrun' yirmi İkinci maddesinin' tefsirine İOtam gös
terilmiş okluğundan- mukozasının ifamla mislide 
büyüntâriasffiıhttîrhtthlf tfyfet%ri effttdmf. 

Ssçvelfrtt 
AK F$M 
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Başvekâleti Celileye 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 22 

nci maddesi mucibince teşkil olunan tetkiki hesap 
heyetleri bidayeten Divanı Muhasebata hesap İtasıyle 
mükellef ve Muvazenei Umumiye ve Muvazenei Umu
miyet devlete dahil olan bilumum nakit muhasipleri
nin 1339 senei maliyesi nihayetine kadar Divanca rü-
yet edilmemiş olan zamanı idare hesaplarının tetkiki
ne memur edilerek Muvazenei Umumiye haricinde 
bulunan muhasipler hesabatı dairei tetkik haricinde bı
rakılmış İdi. Divanı Muhasebatın teşkilâtı hazırası 
1340 senesinden itibaren tetkik ve rüyeti hesap esa
sına müstenit olduğundan Divanı müşürüleyhanın 
tetkik ve niyetiyle mükellef olduğu Ziraat Bankası ve 
Îdarei Hususİyelerle Muvazenei Umumiye haricinde
ki alelumum hesabatın da işbu tetkiki hesap heyet
leri tarafından rüyet ettirilmesi Divanı Muhasebat ri-
yasetince talep ve işar kılınmasına mebni marülarz 
maddei kanuniyedeki «mal sandıklariyle bilumum mu
hasibi meshu1len> tabirinin vaktiyle Divanı Muhase
batın tetkik ve rüyetiyle mükellef olduğu Muvazenei 
Umumiye haricindeki alelumum muhasipler hesaba-
tına dahi teşmili ledelarz icra Vekilleri Heyetinin 
10.9.1340 tarihli içtimaında karargîr olmakla key
fiyet tetkiki hesap heyetlerine tevdi kılınmış idi. Ger
çi Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vezaifine dair 
bulunan 1295 tarihli kararnamenin yirminci maddesi 
mucibince Divanı Muhasebat Umumen devairi mülki
ye ve askeriyede bulunan defterdar muhasebeci ve mal 
memuru ve sandık emini ve askerî idare memurları 
gibi emvali devleti kabz ve sarfa memur ve îdarei 
Maliyeden mesul olan bilcümle memurinin ve umu
men idarei belediye, hastahane, ıslahhane ve mektebi 
sanayi, menafi sandıkları gibi tesisatı umumiye mal 
memurlarının rüyeti muhasebesine memur edilmiş ise 
de bin üç yüz yirmi beş senesinden itibaren Divanın 
taşralarda tetkrk ettirdiği tıesabat Muvazenei Umu-
miyeye dahil bilumum Muhasibi Mesuller île Muva
zenei Umumiye haricinde kalan evkaf ve tevhiden 

: merkezde tetkik olunan Ziraat Bankası hesabatma 
münhasır kalmış ve hiçbir vakit bunlar haricindeki 
muhasipler hesabatınm rüyetiyle teveğğül etmemiştir, 
13 Mart 1329 tarihli tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 133 ncü maddesine nazaran îdarei Hususiye-
nin encümeni vilâyetçe tanzim edilecek senei sabıka 
hesabı katisini natık mazbatanın tetkiki ve bu bapta 
ittihazı lâzım gelen kararların itası vilâyet meclisi 
umumisine tevdi kılınmış ve badettetkik vali tarafın
dan Dîvanı Muhasebata berayı tevdi dahiliyeye irsali 

lâzimeden bulunmuş İse de bunun şimdiye kadar em
sali sebketm emiştir. Muvazenei Umumiye Kanunu
nun salifülarz 22 nci maddesinin bilumum Muhasibi 
Mesuller kaydında ki muhasip kelimesinin ruh ve 
hükmü hazinece yalnız Muvazenei Umumiye dahilin
deki muhasiplere şâmil görülmekte olup bu muha
sip kelimesinin Divanı Muhasebat kararnamesinde ta
dat olunan muhasiplere eşmali halinde senelerce im-
tîdat edecek olan tetkiki hesap heyetleri için sinini 
müteaddide bütçelerine yüzer bin lira raddesinde tah
sisat vazı lâzım gelip istidaatı hazinenin böyle bİsud 
sarfiyata tahammülü olmadığı gibi vaktiyle Divanı 
Muhasebatın bile teşkilâtı Dairesiyle başaramadığı 
bu muazzam işin mahdut olan tetkiki hesap heyet
leriyle intacı da esasen mümkün görülememekte ol
duğundan mezkûr yirmi İkindi maddedeki muhasip 
kelimesinin dereceî şümul ve vechi tatbiki hakkında 
Meclisi Alice bir karar tefsiri İttihaz buyurulması es
babının isti'kmaline müsaadei devletleri müsterhamdır. 
Ol bapta. 

30 Kânunuevvel 1340 
Malîye Vekili 

Mustafa Abdülhâlik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye 
Encümeni 

Karar : 11 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1339 senei maliyesi nihayetine kadar hesapları rü
yet edilmeyen mal sandıklariyle muhasipler hesaba
tınm tetkik ve rüyeti için 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun yirmi ikinci maddesi hükmüne 
tevfikan hazinece teşkil ve izam kılınmış olan tet
kiki hesabat heyetlerinin vazaifi esasiyesi hakkında. 
Heyeti Vekilece kabul olunan talimatnamede mezkûr 
heyetler vazaifi mülga Divanı Muhasabatça rüyet 
edilmemiş olan muhasipler hesabatınm tetkikinden 
ibaret olduğu tayin edilmiş ve yirmi ikinci maddenin 
müeddası dahi bu hükmü mutazammın bulunmuş ol
duğuna binaen mülga Divanı Muhasebat mümeyyizle
rine* tetkik olunup da mahkemei hesabiyece henüz 
intaç edilmemiş olan Muhasipler hesabatınm hazinece 
tayin edilen heyetlerce tekrar tetkik ve rüyet edilme
si hem heyetlere hem de Muhasiplere salâhiyeti kanu
niye fevkinde vazife tahmili demek olacağı ve zaten 
mezkûr maddede muhasiplerin zimmet ve beraatleri-
nin tayini hakkında hyetlerce mahkemei hesabiye sı-
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fat ve salâhiyeti verilmediği cihetle mülga Divan MU-
. meyyizlerince niyet olunan hesabatın Divanı Muha-
sabat mahkeme! hesabiyelerince hükme raptı Divanı 
Muhasebat Kararnamesi icabatuıdan bulunduğu Di
van Riyasetine yazılmış ve cevaben mevrut tezkere
de 1339 gayesine kadarki hesapların tetkik ve intacı 
hazinece tayin edilecek heyetlere tahmil .edilmiş olma
sına göre Divanı Muhasebat işbu hesabatın tetkik ve 
niyetinde sarahati kanuniye ile men edildiği işbu mem-
nuiyetîn vazıı kanunca bazı mülâhazatı idariyeye meb-
ni Dîvan tarafından rüyetİ tecviz edilmeyerek bu va
zifenin Divana ntyabeten teşkil edilen ve idarî ma
hiyette bulunan heyetlere ifası maksadını ihtiva eyle
diği cihetle gerek mülga Divanı Muhasebatça hiç tet
kike başlanmamış ve gerek başlanıp ta intaç edileme
miş olanlarının tetkiki Divanı Muhasebatın salâhiye
ti haricînde bulunduğu bildirilmiş ise de 1340 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun yirmi ikinci mad
desinin «1339 senesi nihayetine kadar hesapları rüyet 
edilmemiş olan mal sandıklariyle bilumum muhasibi 
mesuller hesabatı ve bilhassa eşhas zimmetiyle avans
lar Maliye Vekâletince teşkil edilecek tetkiki hesap 
heyetleri vasrtasiyle tetkik ve intaç edilecektir.» su-. 
retindeki hükmüne göre hazinece tayin kılınan tetki
ki hesap heyetlerinin vazifesi muhasiplerin 1339 sene
si nihayetine kadar rüyet edilmeyen hesaplarının ve 
bilhassa eşhas zimemi ve avansların tetkik ve intacın
dan İbaret olup mülga Divan Mümeyyizlerince bakıl
mış ve fakat mahkemei hesabiyelerce hükme rapte
dilmemiş olan hesabatın hükmü raptı demek olmadı
ğı ve binaenaleyh divanm itirazatı vakıası âtideki mah
zurları cami olmak İtibariyle hazinece lâzimüttatbik 
görülemediği ve bunlardan; birincisi : Kanunen he
sap İtasiyle mükellef olan her muhasip zamanı idare 
hesabını bir defa veren bir muhasipten iki defa he
sap alınması ağır bir haksızlık olduğu gibi imtihaı ha
linde 6 Teşrinievvel 1332 tarihli nizamnamenin mu
hasipler hakkındaki ahkâmı cezaiyesinin tatbHc ve ic
rasına imkân olmadığı. 

İkincisi : Bazı menatıkta 2 ve bazt yerlerde üç ki
şiden ibaret olan tetkiki hesap heyetleri her muhasi
bin zamanı idare hesaplarım tetkik ve rüyet edip zim
met ve beraatlerini evrakı müsbttelerine müsteniden 
tayin ve netayici ba rapor hazineye bildirmekle mükel
lef olup işbu raporla birer f ezlekei hesabiyeden ibaret 
bulunduğu cihetle elyevm mamüiibih olan Divanı Mu
hasebat kararnamesinin mevadaı mahsusunda tayin 

olunduğu üzere mümeyyiz veya heyetlerin mezkûr fez
lekei hesabiyeleri üzerine beraat ve zimmetlerinin hük
me raptına ve kefaletlerinin fekkine sıfat ve salâhiyeti 
kazaiyeleri olmadığı cihetle yirmi ikinci maddenin 
hükînü bu salâhiyeti sakıt bulunduğu ve Divanı Mu
hasebat kararnamesine tnüzeyyel iki Mart bin Üç yüz 
otuz dört tarihli kanun ise mahkemei hesabİyelerin 
sureti teşekkülünü vazıhan gösterdiği cihetle gerek 
mülga Divan mümeyyizlerince tetkik olunup mahke
mei hesabiyelerce hükme raptedilmeyen muhasipler 
hesabatının tekrar tetkiki hesabat heyetlerince rüyeti 
ve bu heyetlerde rüyet olunacak hesabatın hükme rap
tı ve kararnamenin kırk altıncı maddesi mucibince 
münhasıran Divanı Muhasebata ait olan muhasiplerin 
fekki kefalet emirlerinin ciheti aidinin tayini içtihadı 
bir şekil almış olması hasabiyle yirmi ikinci maddei 
kanuyenin tefsiri Maliye Vekâleti CelHesinin on altı 
Ağustos 1340 tarih ve Muhasebe! Umumiye Müdiri-
yeti Umumiyesinin 8269/125 numaralı tezkeresiyle ta
lep edilmekle muktezasının ifasına müsaade! Riyaset-
penahîlerini arz ve istirhamına dair Başvekâletin Riya
seti Celileden muhavvel S, 1340 tarih ve 6/307 numa
ralı tezkeresi tetkik ve mütalâa olundu. İcabı ledehnü-
zakere : 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun yirmi ikinci maddesinde (1339 senesi nihayetine 
kadar hesapları rüyet edilmemiş olan mal sandıkla* 
riyle bilumum Muhasibi Mesuller hesabatı ve bilhassa 
eşhas zimemiyle avanslar Maliye Vekâletince teşkil 
edilecek tetkiki hesabat heyetleri vasıtasiyle tetkik ve 
intaç edileceği) musarrah olmasına nazaran Divanı 
Muhasebat murakıp ve mümeyyizlerince rüyet ve fez-
lekei hesabiyesi tanzim olunarak henüz Divanı Mu
hasebatça tetkik edilmemiş olan hesabatın işbu mad
dei kanuniyenin dairei şümulünde addiyle yeni baştan 
Vekâleti müşarUm'leyhaca müteşekkil heyetlerin na
zarı tetkiklerine tevdi, hem muamelâtın tekessur ve 
hem de alâkadaranıh tamadü mazuniyetini badi ola
cağından bu kabil hesabatın Divanı Muhasebat Mah-
'ketnei hesabiyesince karan kanuniye raptı ve 1339 se
nesi nihayetine kadar rüyet edilmemiş olan satifüzzikr 
hesabatın rüyet ve intacına Heyeti Hesabİyeler ka
nunen memur olduklarından bu kabil hesabatın da 
doğrudan doğruya mezkûr heyetlerce tetkik ve inta
cı ve hesabatı mezkûreye ait fekki kefalet emirlerinin 
itası ve ancak işbu heyeti hesabiye kararma itiraz 
vukuunda alâkadaranın Divanı Muhasebata müraca
atta muhtariyeti esası Encümenimize* kabul edilerek 
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maddei mefkuresin 61 veçhile lüzumu tefsirinin He
yeti CeHleye arama karar vermiştir. 

Kavanint Maliye 
Encümeni Reisi 

Ba yazıt 
• Şefik 

Kâtip 
Karahisamahip 

İzzet Ulvi 

— 

Türkiye 
Büyük Millet 

Meclisi 
MuVazeneİ Maliye 

Encümeni 
Adet : 39 

Aza 
Van 

Münip 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırn 
Aza 

Ba yazıt 
Süleyman Sudi 

13 .1 .1 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Tetkiki hesabat heyetleri hakkındaki 1340 Muva-
z*«L Umumiye Kanununun- yirmi ikinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut Encümenimize mu-
rmvvel iki kâa tezkere Kavanİni Maliye Encümeninin 
erbaptaki maabatasîyte ve Maliye Vekili Mustafa Ab-
düihalik B*yin feuzuriyîe tetkik ve müzakere olundu. 
Kavanİni Maliye Encümeninin serdettiği esbabı mu
cibe Encöwenk»i2ee de muvafık ve varid görülmüş 
clmakla berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Mûvazenei Maliye 
Encümeni Reisî 

Çorum 
Ferhi Recai 

Kâtip: 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 
Asal' 
Aza 

Dİyarbekir 
Ş*ref 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Mazbata okundu. Malûmu âliniz, 1340 senesi Muva-

zenei Umumiye Kanununun yirmi, ikinci maddesinde 
Şöyle deniyor : (1339 senesi nihayetine kadar hesapla-
rı rüvef edilmemiş olan mal sandıklarıyla bilumum 
Muha^bi Mesuller hesabat ve bilhassa eşhas zime-
miyle avanslar Maliye Vekâletince teşkil edilecek tet
kiki hesap heyetleri vasrtâsiyle tetkik ve intaç edile
cektir.) 

Şimdi kanunun bu maddesi mucibince bir heyeti 
hesabiye teşkil edildi. Bu heyet bilumum muhasibi 
mesullerle, mal saldıklarının ve eşhas zimeminin, 
avansların hesabına bakacaktır. Bunun haricinde bir 
de mülga Divanı Muhasebat murakıplarının rüyet et
tiği hesaplar vardır. Bu hesap rüyet edilmiş, fakat 
fezlekeye raptedilmemiş veya fezlekeye raptedilmiş, 
Divanca İntaç edilmemiş. Kanunun şu ifadesine na
zaran böyle Divanı Muhasebat murakıplarının da tet
kik ve rüyet ettiği hesabı bu heyete devretmek icabe-
diyor. Bu heyet teşekkül ettiği sıralarda muamele tek
rar ediyor. Onun için acaba Dîvan Murakıplarının 
rüyet ve İntaç ettiği Divanı Muhasebat Heyeti Umu
mi yesinin tasdikine iktiran etmeyen hesaplan da bu 
heyete devredip etmemek meselesi hadîs oluyor. Bu 
İki ciheti telif için Divanı Muhasebat murakıpları
nın da tetkik ve rüyet ettiği hesabat Divanı Muhase
bat Kanunu mucibince Divanı Muhasebatça tasdik edi
leceğine nazaran Muhasibi Mesuller hesabatı ve eş
has zimemiyle avanslar tetkiki hesap cihetleri vasıta-
siyle tetkik ve intaç edilecektir. İtiraz vukuunda yine 
bu heyet tetkik edecektir. Netice bundan ibarettir. 
Daha fazla izahat lazımsa Divanı Muhasebat Reisi 
Bey buradadır, izahat versinler. (Hayır sesleri.) 

REİS — Efendim!' Başka mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri.) Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Mazbata
yı aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Mazbata ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Tütün Encümeni mazbatasını tayın esa
mi ile reye arz etmiştim. Neticesini arz ediyorum. Re
ye iştirak eden azanın adedi (134) dür. (112) kabul, 
(17) ret, (5) müstenkif vardır. Muamele tamam değil
dir. ikinci defa reye vaz edilecektir. (Yarın sesleri.) 
Zaten İçtimai âti ruznamesıne konur. Yarın bermutat 
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat Saat ; 5,30 
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Tütün Encümeni Mahsusu Mazbatası Hakkındaki Netlcel Ârâ 

(Nisabı Ekseriyet Yoktur.) 

AKSARAY 
Besim A'taüayı B. 
Mutftafa VeWbi B. 

AMASYA 
AH Rıza; E l 
EsadB, 
Nafia B, 

AİNKARA 
Şafcİtl B„ 

ANTALYA 
Hasanı Sıtkı B. 
Rasihl Ef. 

ARDAHAN 
Talâ* B. 

ARTVİN 
HtfaıJ B. 

BAYEZİD 
Şefitt B. 

BİGA 
Mehmed B. 

BOLU 
FaliM Rrîkı B. 
Şülkrd B< 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Süleyman' Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyİfl Bâlk4 B, 

BURSA 
Mıtetafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Caıvid Paşa 
Süfeymad Neeml B. 

CEBELİBEREKET 
AVni Paşa 

CORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B< 

Reye; iştirak! edenler 
Kafbul edenler 
Reddedenler 
Müstenit Ster 

1341 

M 2 

17. 
5 

(Kabul Edenler) 

DERSİM 
Feridun Fikri B, 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B, 
Züffİ B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B, 
Nacj B. 

ERGANİ 
Kâzıni Vehbi B. 

ERZURUM 
Câzim Ef, 
Müniıı Hüsrev B. 
Raifl Ef, 
RilştÜ Paşa 
Ziyaeddirt Ef. 

ESKİŞEHİR 
AbduilalH Azmi Ef. 
Arif B. 
Bmin B, 

GAZİANTEP 
Hafız Şahkl Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Mufhiddrnl İB, 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSPARTA 
Mükerrem B, 

İÇEL 
Dr, Tevfik! B. 
Hafız: Emin Ef. 

JtSTAtNlBUL 
Dr* Hakkı Şinasl Paşa 
Hamdi B. 

İZMİR 
Mustafa Raiımî B. 
Münir B. 

İZMİT 
İbrahim B, 

KANGIRI 
Rifat B. 
Talâ* B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Alî Sumrî B. 
Mehmed Emini B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyyal B. 
Ali Şuurf B. 
Haydat* A'dil B. 
HulÛsİ B. 
Mehmed. Cavid Ş. 
Mehmed Vehbî B. 
Osmant Niyazi! B. 

KARS 
ömerl B. 

KASTAMONU 
Ahmed MaiKİıi Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fu ad B. 

KAYSERİ 
Ahmed HHmi B. 
Dr, HaKd B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevketti S. 

KONYA 
Musa! Kâzurt Ef, 
Mıi£rtafa Feyzi Ef. 
Naiırt Hâzımı Ef. 
Tevfikj Fikren B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Reşİd Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MAfcDÎN 
Necip B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ata B, 
HaRd B. 

ORDU 
Faik! B. 
Hamdı B. 
İsmail B. 

Esad B. 
RİZE 

SARUHAN 
Aibktin B, 
Hacı Ethetrt B. 
Reşat B. 
Vasıfl B. 

SİİRD 
Halil Hufflci Ef. 

SİNOP 
Recep1 ZiMhtül B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr, Ömer) Şevfci B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi 33. 
Ra&m; B. 
Ziyaettia B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtafl B. 
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Nebizadfl Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefiikj B, 

DİYARıBBKİR 
Şereî B. 
Feyzi B, 

HAKKÂRİ 
Âsaf B. 

İSTANBUL 
Mi Fethi B. 

BİGA 
Şükri* B. 

-

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakti B. 
İbrahim B. 

(Reddedenler) 

İZMİR 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMÎT 
İbrahim Süreyya B. 

KANGIRI 
Mustafa Abdülhalik! B. 

KONYA 
Fuat fi-

KÜTAHYA 
Alımed FerÜ B. 
Ragıp B. 

MARAŞ 
Mithat B, 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

(Müstenkifler) 

ERGANİ 1 GAZİANTEP 
İhsan Hlmit B. I Ahmel! Remzi B. 

İSTANBUL 
Yusuf Akçoraı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B, 
Yusuf Ziyaı B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Rauf B, 

SÜRT 
Mahmut B. 

SİVAS 
Muammer1 B. 

HAKKÂRl 
Nazmı B. 

»o<t 
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