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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i mttzakerat; saat : 2,00 

REİS : Kâzım Paşa 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS —: Zabtı sabık hulâsası okunacak. 

Yetmişyedinci içtima 

14 Mart 1341 Cumartesi 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinkap zaptı 

saibık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. 
Aksaray - Koçhisar - Sarayönü Demiryolu in

şaatına ıbeşyüzbin liralık muavenet icrası kabul olun
duğundan dolayı Aksaray ve Koçhisar'dan varid 
ve teşekkürü havi telgraf namelerle, irtica'harekâtı
nın red ve tafcbihi balckında muhtelif mahallerden 
mevrut telgrafnamelerle, icabeden cevapların itası 
tensip olundu. 

Badehu, Ziraat Vekâleti Bütçesinin müzakeresine 
geçilerek 331 nci fasıl ile 344 ncü fasıl Encümene 

iade ve faslı mahsus tadilen ve füsulu saire aynen 
kabul olundu. 

Bu meyanda müessesat şube müdür muavinliğinin 
ilgasiyle Ziraat Müdüriyeti Umumiyesinde bir mü
dür muavininin ihdası dahi kabul olundu ve berayı 
teneffüs celse tatil edildi. 

Ekseriyet olmadığından ikinci celse açılamamış
tır. 

REİS —- Zaptı sabık hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bazı za
bıtlar tap edilmemiştir. 

REİS — Matbaa, yetiştirmek için mütemadiyen 
çalışıyor, efendim, 

— 466 — 
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/. — 
hakkında 

REİS 
edilmiştir. 

2. — Mhtadin 
tadili hakkında 

REİS 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
Akkara'da bir memurin kooperatifi teşkili 
kanun lâyihası (1/651) 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

Nizamnamesinin bazı maddelerinin 
kanun lâyihası (L/650) 

Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 

1341 3. — 
türeden 
raya daha 
lâyihası (l/6ff9) 

REtS 
öditaiştir, 

senesi bütçesine mevzu tahsisatı mes-
Mü\dafaai Milliye Vekâletine ait ellibin li-

altıyüzbin lira ilâvesi hakkında kanun 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

4. — Kısmen seferberlikte vaki olacak vazıyedler 
hakkında kanun lâyihası (1/648) 

REİS — Müıdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

VEHBİ İBEY (Karesi) — Kavanini Maliye Encü-
menine de fitsin. 

CAVlT BEY (Diyarbakır) — Muvazenei Maliye 
Encümenine de gitsin* 

İHSAN HÂMÎT BEY (Ergani) — Efendim! Pa
ra meselesi mevzuu bahistir. Muvazenei Maliye 
Encümenine de gitmesi lâzım gelir. 

REİS — Pek iyi efendim! Bu kamun lâyihası 
Müdafaa! Milliye, Kavanini Maliye Encümenlerine 
havale edilmiştir. 

5. — Müdaafi Milliye Vekâletinin 1341 senesi 
Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
d/647) 

REİS -f Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

6. — Sısferbsr kıtaat zaibiltanına ikişer maaş nis-
petinde avans itası hakkında kanun lâyihası (1/653) 

REİS -f Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

7. 
velâi ile m 
dan fazla 
d/654) 

REtS 
edilmiştir. 

O halıda 
Encümenlıefıne 

Ordunun iaşe, ilbas ve teçhizine ait muka-
ebaliği askeriye inşaasında (250 000) lira-
taahhüt icrası hakkında kanun lâyihası 

(K 
Muvazenei Maliye Encümenine havale 

avanini Maliyeye gitsin sesleri.) 
Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye 

havale ediîm iştir. 

Mazbatalar 
1 — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Bey ve rü~ 

fekasının, Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24 ve. 
25 nci maddelerinin tadili hakkında (2/458) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REtS — Dahiliye Encümenine verilmiştir. 

2. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali ve Ahmet 
Remzi Beylerin; Gaziantep istihlâsı mücadelesinde 
şehit olan Şahin Beyin oğluna hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/459) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazeni Maliye Encümenine veril-
ımiıştir. 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin; Do
nanma Cemiyetinin ilga ve emvali menkule ve gayri-
menkulesinin müsaderesi hakkında olup elyevm mev
kii meriyette bulunan 2 Nisan 1335 tarihli Kanunu 
Muvakkatin Meclis ruznamesine ithaliyle bir karar 
ittihaz olunmasına dair (4/253) numaralı takriri ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Okunacaktır:. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
2 Nisan 1335 tarihli kanunu muvakkatle ilga ve 

emvali menkule ve gayri menkulesinin müsaadere-: 
si icra olunan donanma cemiyetinin yeniden ihyası 
hakkında Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin He
yeti Umumiyeden muhavvel takriri mütalâa olundu: 

Halen Donanma Cemiyetinin ihya ve teşkilinde 
memleketin menafii bedidar bulunduğundan mütare
ke zamanına müsadif İstanbul Hükümeti tarafından 
neşir olunan 2 Nisan 1335 tarihli kanun muvakka
tin hükmü merri olup olmaması Meclisi Âlice müza-i 
kere olunarak bir karar ittihaziyle maksat hâsıl ola-: 
cağından mezkûr kararnamenin ruznameye alınması 
hususunu arz ve teklif eyleriz. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Kâtip 

Aza 
Ordu 
Faik 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Erzincan 
Sabit 
Aza 

Diyarbekir 
Cavit 

467 — 
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REİS — Efendim! Encümen, kararnamenin ruz-
nameye alınmasını teklif ediyor. Mazbata mündere-
catı budur. Eğer Encümenin mazbatasını kabul eder
seniz kararnameyi ruznameye alırız, sırası gelince mü
zakere ederiz. (Muvafık sesleri) O halde Encümen 
mazbatasının ruznameye alınmasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Ruz
nameye alacağız. 

4. — Ilıca Palamutluk demiryolu imtiyazına ait 
mukavele ve şartnamelerin birer suretlerinin gönde
rildiğine dair Başvekâletten mevrut (3/267) numara
lı tezkere ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

RElS — Okunacaktır: 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Ilıca - Palamutluk dar hatlı şimendiferi hakkın

da Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri ve bu bap-
tâki dosya tetkik ve mütalâa olundu. Mesaili müşte-
kâbiha üç noktada hülâsa olunabilir. 

1. Sahibi imtiyazın; mukavele ahkâmına riayet 
etmiyerek turuku hüsusiyenin bazı nikatında amedü 
şûd'ü ihlâl ve tasip edecek şekilde ray farşetmesi, 
şartname mucibince yolda bırakılacak genişliğe ria
yet etmemesi, 

2. Turuku hususiyeden olan bu yola ika ettiği 
zararı, hasara, telâfi ve tamir etmemesi, 

.3 Sahibi imtiyaz ile mahallî meclis umumisin-
ce bilitilâf tayin ve takdir edilen hasılattan yüzde ye-
dibuçuk nispetindeki hissei varidatın ahiren Nafia 
Vekâletince yüzde yirmibeşe iblâğ edilmiş olduğuna 
ve bu yolun turuku hususiyeden bulunmasına naza
ran alınan hisseden mahallî idaresine münasip ve kâ
fi bir hisse tefrik olunması. 

Bütün bu nikât vş esasta mahallî idarenin hukuk 
ve menafii nazarı dikkate alınmak ve kumpanya şart
name ahkâmını tatbike icbar edilmek üzere keyfiye
tin Başvekâlete tevdii muvafık görülmüş olmakla Ri
yaseti Celileye takdim kılındı* 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas ' Kayseri 
Ahmet Muammer , Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Gaziayıntap Sivas 

Ahmet Remzi Halis Turgut 
Aza 

Diyarbekir 
Cavit 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! Ilıca 
Palamutluk damiryolu evvelce elektrikli tranvay ol

mak suretiyle Karesi Meclisi Umumisiyle bir şir
ket arasında takarrür ediyor. Bu karar esnasında va
ridattan yüzde yedi buçuğunun da varidatı mahalli-
yeye terk edilmesi esası kabul ediliyor. Bu mukave
le bilâhara Nafıa Vekâletine geliyor. Nafıa Vekâ
letiyle vâki olan müzakere esnasında Meclisi Umu
minin kabul ettiği miktarın heyeti umumiyesi ka* 
bul edilmekle beraber yüzde yedibuçuk da yüzde yir
mibeşe çıkıyor. Demiryolunun mefruş bulunduğu bü
tün hatlar yani şoseler turuku hususiyedendir. Nafia 
Vekâleti yine mahallinin nefine olmak üzere bir ka
rar ittihaz ediyor ve şirketle aralarında olan bu şart
nameyi tadil ediyor. Fakat yüzde yirmibeşini hü
kümet hesabına kaydediyor. Halbuki hak doğrudan 
doğruya mahalline aittir. Hattın geçtiği ve hattın tef
riş edildiği şoseler de mahalline ait olduğundan do
layı burada bir hakkı hususî vardır. Bunu Dahiliye 
Encümeni Mazbatasında tamamiyle gösteriyor. Ara
mızda yalnız bir fark vardır. Onlar da yüzde yirmi-
beşten miktarı kâfisinin mahalline bırakılması esası
nı kabul ediyorlar. Halbuki hak mahalline aittir. Bun
dan husule gelen menfaatin de idarei mahalliye pren
siplerine nazaran mahalline terk edilmesi icap eder. 
Bendeniz de bu yüzde yirmibeşin mahalline terk edil
mesinin, kendilerinin hakları icabatı olduğundan arz 
ve rica ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! 1335 senesin
de Karesi Meclisi Umumisine, merhum Ali Beyle 
Balya Kumpanyası direktörü Rali Efendi tarafından 
Palamutlukla - Ilıca arasında elektrikle müteallik bir 
tranvay imtiyazı için müracaat vâki olmuş. Bu, mü-
racat üzerine Meclisi Umumi tetkikata başlar ve bir 
mukavele aktederler. Mukaveleyi berayı tetkik Nafia 
Nezaretine gönderirler. Nafia nezareti tetkik etmekte 
iken işgal vuku buluyor. Fakat Nafia Nezareti mua
mele de devam eder ve bir - elektrikli değil - buhar
la müteharrik dar hat, dekovil olmak üzere Pala
mutluk - Ilıca arasında bir şimendifer imtiyazı verir. 
Vilâyetin mukavelesinde, vilâyetin şosesi üzerinde 
imkân derecesinde istifade etmek kayıt ve şartiyle 
ve yapılacak haritaya göre burada istifade temin edi
yor. Nafia nezareti de aynı suretle yapıyor. Fakat 
raylar doğrudan doğruya, 5 - 6 kilometresi müstesna 
olmak üzere şose üzerine konuyor ve yüzde yirmi-
beş istifade temin ediliyor. Encümen mazbatasında 
zikredildiği veçhile evvelâ mukavelenin haricinde ya* 
pılan muamelelerin ref'i lâzımdır. 

Yani yola fazla tecavüz vuku 'bulmuştur, bunla
rın reri. İkincisi; şartnamenin diğer alhlkâmma yani 
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yolun hali -şaftsine icra edilmek üzere diğer aksamı
nın tamiri 

Üçüncüsü : Vilâyete verilmesi lâzım gelen hisse
nin doğrudan doğruya vilâyete terbidir, Hükümet % 
25'i almıştır. Hait idarei mahalıliyenin yolu üzerine' 
konmuş olduğundan bu, idarei ımahalliyen'in hakiki
dir. Bu 'hakkın 'tamamen teminini (bendeniz de istir
ham ediyor am. Dahiliye Encümeninin Mazbatasına 
taraftarım. Yalnız % 25 doğrudan doğruya idarei 
smahalliyen'in hakkıdır. Bu hakikin tarafı âlilerinden 
teyit buyurt iknasını istirham ediyorum. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim! Meselenin ruhu, arkadaşların 
söyledikleri gibi 'bu şirketten 'alınacak: hissel temettü -
ünı vilâyetin hususi bütçesine veyahutta umumi büt
çeye girmesidir. Buna da, tabiî Heyeti Celileniz hâ
kimdir. (tşiıtmiyoruz sesleri), Malûmu âliniz her şir
ketin kazancından şu kadar bir miktarı hükümetin 
hissesine ayrılır. Bundan da % 25 ayrılması kayde-
dlmiştir. Fakat Halis Turgut Beyin 'buyurdukları gib; 

evvelce 'burada bir tranvay yapılacaktı % 7,5 vilâye
tin hissesine ayrılacaktı. Bilâhare demiryolu oldu ve 
.% 25*e 'iblâğ edildi. Fakat idarei hususiyeye bir pa
ra ayrılmadı. Binaenaleyh bu temettü devletin umu
mî muvazenesine giriyor. Arzu buyurursanız yüzde 
yedi 'buçuğunu oraya ayırabilirsiniz. Arzu 'buyurur
sanız .'% 23'ini baihşcdebilirsiriiz. Binaenaleyh Heyetti 
Celileniz hâkimdir. 

Yalnız bir noktada Vehbi Beyefendi buyurdular 
'ki : «Dahiliye Encümeni Mazbatasında tecavüz va
ki olduğu kaydı vardır.» Eğer orada tecavüz vaki ol
muş ise hükümet mutlaka o tecavüzü menneder. 

REİS —' Efendim! Bu mesele hakkında bazı arka
daşlar söz istiyorlar. Faikat esas hakkında müzakere 
cereyan edecekse ruznanaeye alırız ve sırasında mü
zakere ©deniz. Bu, bir Encümen mazbatasıdır. Vak
tiyle ıbu mesele hakkında cereyan eden bir muamele 
üzerine buraya gelmiştir. İlk teklif sahibi olan Vehbi 
Bey noktayı nazarını söyledi. 'Mazbataya muhalif 
kalan zat da noktayı nazarını söyledi. Hükümet d» 
noktayı na;carını söyledi. Şimdi ya mazbatayı reye 
koyup neticeyi alırız ve 'hükümete 'tevdi ederiz, icab? 
icra edilir veyahut da söz alan arkadaşlarımız söz 
söylemek hususunda İsrar ederlerse o vakit ruzname-
ye alırız. Sırası gelince müzakere ederiz ve söz alan 
arkadaşlar da sözlerini söylerler.' 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Hisse 
hakkında takrirde imzam vardır. Takrir hakkında 
Söyleyeceğin. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ MUAMMER 
BEY (Sivas) Müsaade buyurur musunuz? Encümen 
namına 'söyleyeceğim. 

REİS — Buyurunuz! 
MUAMMER BEY (Sivas) — Efendim! Me*ete ba

sittir. Söz alan arkadaşlar mütalâalarını, esas itibariy
le iki şıkkın üzerine topladılar. Birisi, bir mukaıveie 
aktedilmtiştir. Bu mukavelenamenin şartn«Bdsi var
dır. Eğer şirket şartname^ muhalif hareköt etmişse 
hükümet, onu icbar ©den ve şartname ahkâmına ria
yet ettirir. Encümenin kararının biri*i budur. 

İkincisi !: Diyoruz ki mahallî idarelerine birtakım 
vezaif veriyoruz. Birtakım hidemat tevdi ediyoruz. 
Gittikçe onların işleri de çoğaltılacak. Onların yol-. 
lan, mektepleri, sıhhi işjteri var ve bu vezaifi ifa et
mek için şüphesizki birtakım varidata ihtiyaçları var
dır. Bu varidatı, bizim burada vereceğimiz kararla 
tespit edelim. Onların, mahallî idarelerde işini teshil 
(dişlim. Ezcümle bu şirketin yapmış olduğu hat tiak-

'unda deniliyor ki : Yapılan hat doğrudan doğruya 
mahallî mesarifi ile, mahallî aimelei hususiyesi il© 
'apı'lmış olan bir turku hususiyedir. Binaenaleyh 
rahmeti, masrafı meşakkati maihailline aült olduğu gibi 
bundan tevellüt edecek menfaatin de doğrudan doğ
uya mahalline ait olmasının temennisidir. O da ev

velce '% 7,5 idi. Faikat her neden dolayı ise lüzum 
^örülmüş veyahut menfaat görülmüş, Nafia Vekâleti1 

bunu % 25^ iblâğ etmiş. İşte o % 25'in umumî hide-
mata yani Muvazenei Umumiyeye dahil olacak yerde 
Muvazenei Hususiyeye ve İdarei hususiyeye ait olma
sını temenni ediyoruz ve bu % 25'in mahalline terk 
edilmesini temin etmek istiyoruz. İkincisi şartnameye 
riayet edilmesini istirham ediyoruz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Encümenden bir suâl so
racağım. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Esasen Hü
kümet, Encümenin mazbatasını kabul ediyor ve şarta 
mugayir birşey varsa menedeceğiz, diyor. 

ikincisi: Bu hissenin idarei hususiyelere verilmesi
ni Meclis kabul edecek olursa Hükümetin diyeceği 
yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Giga) — Kanunen idarei hususiye-
nin hakkıdır. 

RElS — Binaenaleyh Hükümetin bu mazbataya 
esas itibariyle itiraz» yoktur. Yalnız buna dair bir 
takrir vardır. Bu da kumpanyadan alınan mebaliğm 
idarei hususiyeye aidiyesi hakkındadır. O halde maz
batayı reyitike arz edeceğim. 
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HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Dahiliye En
cümeni Reisi muhteremi Muammer Beyefendi % 25'in 
mahalline terkini teklif ve rica etmişlerdi. Evvelâ onu 
reye koyunuz. Bir de aynı mealde takrir vardır. (Re
ye sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evvelâ takriri reye koyu
nuz. 

REİS — Evet, evvelâ takriri reye koyacağım. Tak
riri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Kumpanyadan alman meblâğın idarei hususiyeye 

aidiyetinin kabulünü teklif eyleriz. 
Karesi Karesi 

Mehmet Vehbi Ali Şuuri 
Karesi Karesi 
Hulusi Haydar Adil 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Müza
kere açılmadı. Söz söylemedik. Müzakere mazbata 
üzerine cereyan etti. Binaenaleyh mazbatayı reye koy
mak lâzımdır. 

REİS — Mazbatayı yapan Encümen bu takrirde 
münderiç şeyi kabul ediyor. Eğer Encümen itiraz et-

1. .— İnşaası mukarrer Yenişehre muktazi arazi 
ile silâhatı umumiyei beldeyi siyaneten tefcir ve tes-
ciri iktiza eden bataklık ve mezraği mahallerin istim
lâki hakkında (1/563) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye Encümeni mazbatası: (1) 

RElS — Şimdi müzakere edilecek mevada geçiyo
ruz. Birinci maddesi Müşterek Encümendedir. Daha 
gelmemiştir. Kanunun heyeti umumiyesinin müzake
resine geçiyoruz. 

REİS — Sözü almış olanlar; Zeki Bey, Feyzi Bey, 
Süleyman Bey, Muhtar Bey. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hangi kanun? 
RElS — Ruznamenin ikinci maddesi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam! Ben
deniz vaz geçtim. 

REÎS — Buyurun Mustafa Fevzi Efendi! 

MUSTAFA FEVZÎ EFENDİ (Konya) — Vaz geç
tim efendim. 

RElS — Muhtar Bey de söz istemiş. Kendisi bura
da yoktur. (Muhtar Bey söyledi, sesleri.) 

(1) Evveliyatı 72 nci İçtima zabıt ceridesindedir. 

miş olsaydı reye koyamazdık. Hükümet de kabul edi
yor. Münaziünfih birşey yoktur. Takriri reyinize arz 
ediyorum. Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O halde Encümenin 
mazbatasını o suretle tashih ettikten sonra reyinize 
arz. edeceğim. 

Efendim! Bu takrire göre Encümenin mazbatasını 
tashih ederek reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Resmo mübadillerinden Hüsnü Beyin, bera
berinde getirmişken Maliye Vekâletince iştirası ciheti
ne gidilen ispirtolarının bilâresim kendisine teslimi 
hakkında istidası ve Mübadele, İmar ve İskân Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Tezkereler 

1. — Sirkat maddesinden maznunualeyh Kel Ha-
liloğlu Ali, hini ikaı cürümde onsekiz yasını ikmal et
memiş bulunduğu cihetle merkum hakkında mukteza-
yı madeletin ifasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/394) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Muhterem arkadaşlar! Geçen celsede Muhtar Bey İs
timlâk Kanunu hakkında söz almış ve beyanı mütalâa 
etmişlerdi. Muhtar Beyin en ziyade iliştiği nokta, An
kara şehrini alâhalihi terk edip yeniden bir şehir yap
mak doğru değildir, idi. Esasen Hükümetin böyle bir 
fikri yoktur ve böyle bir teklifi de yoktur. Ankara şeh
ri olduğu gibi tabiî seyri ile terâkki etmektedir. Hükü
met devairi, Büyük Millet Meclisi binası, memleket da
hilinde yapılmıştır ve şehrin, içerisinde birçok mebani 
yapılıyor. (Adliye sarayı sesleri) Adliye sarayı, Adliye 
binası yapılacağı gibi yüzlerce hususi binalar da yapıl-

} maktadır. Ankara şehri alâhalihi terk edilecek değil
dir. Yollar yapılıyor, su getiriliyor ve getirilecek olan 
su, Ankara'nın bugünkü mevcuduna göre değil, (250) 
bin nüfuslu bir şehre kifayet edecek derecededir. Hal
buki (250) bin kişilik bir şehir bugünkü Ankara'nın 
içinde mevcut mebani dahilinde hiçbir zaman vücut 
bulamaz. Nitekim geçen seneden beri Cebeci ciheti 
tevessü etmektedir. Belki birkaç sene sonra İstasyon ve 
şehir birleşecektir. Binaenaleyh bu İstimlâk Kanunu 
münasebetiyle arz ve teklif edilen kanunun istihdaf 
ettiği inşaat şehirlerin tevessüü cihetiyledir. Ayrı bir 
mahalle yapmaktan ve ev buhranından dolayı müşkü-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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inşaası için 
kanun teklif 

lât çeken insanlara oturacak bir ev temininden başka 
bir maksadj istihdaf etmemektedir. 

sonra şehrin sıhhatini ihlâl eden bataklıkla
rın kurutulması için ayrıca bir istimlâk meselesi var
dır. Bataklıkların istimlâki, diğer yapılacak mebaninin 

icap eden arazinin istimlâki hakkında bu 
edilmiştir. Bataklıkların kurutulması ame

liyesinin zaıbanı geçmekte olduğu için bu kanunun he
yeti umumjyesi hakkındaki müzakere kâfi görülerek 
müstacelen maddelere geçilmesinin kabul buyurulma-
sını istirham ederim. (Kabul sesleri). 

REÎS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Encümenden gelen birinci maddeyi okuyoruz: 

Madde 1. — Merbut harita mucibince terakkiyatı 
hazirai fenıiyeye tevfikan Ankara'da tesis ve inşaası 
tekarrür eden yeni mahallere muktazi yerlerin ve sıh
hati beldeyi siyaneten ve sıtmanın sureti katiyede ref'i 
maksadıyle bataklık ve merzağî arazinin işbu kanuna 
tevfikan istimlâkine Şehremaneti salâhiyettardır. 

REÎS 
mı? 

Birinci madde hakkında söz isteyen var 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Encümenden 
bir şey sornak istiyorum efendim. İstimlâk Kanunun
da, bu gibi mezrağî menatıkın sureti katiyede ref'i 
noktai nazarından istimlâke ait ahkâm vardır. Bunlar 
varken yeni baştan ahkâm vazına Encümen neden lü
zum gördü? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSÎ MUAMMER 
BEY (Sivas) — Efendim! Birinci maddede encümen 
kendi rey ve kanaatini açık bir surette söylemiştir. O 
da yeni bir merkez yapılıyor.. Yeni bir merkez için 
yeni birtakım ihtiyacat karşısında bulunacaktık. O ih
tiyacı da bertaraf etmek için şüphesiz birtakım meba-
ni yapmak izdırarınd^ idik. Evet, mevcut olan İstimlâk 
Kanunu bize mebanii hususiye için istimlâke müsaade 
etmiyor. Ve-buna lüzum göstermiyor. Fakat yeni bir 
şehirde - O da aşağıda bir maddede zikir olunduğu 
veçhile - bataklığın ve mebanii hususiyenin yapılması
na karar verildi. Bu, birinci madde olarak meydana 
çıktı. 

FERİDUN FÎKRÎ BEY (Dersim) — Fakat Muam
mer Beyefendi zannederimki, bendenizin maruzatımı 
tamamiyle anlayamamışlardır. İstimlâk hakkındaki, 
ahkâmı kanunryemiz -merzağî olan mahallerin kuru
tulması içip ve bu gibi hususat için zaten hakkı istim
lâk vermiştir. Herhangi bir zamanda menafii umu

miye, sıhhati umumiyeyi müdafaaten merzağî mahal
lerin istimlâki için ahkâmı mevcudemiz de, Hüküme
te şeraiti kanuniyesi dairesinde salâhiyet vermektedir. 
Binaenaleyh yeni baştan böyle bir madde vazına ne
den lüzum görülmüştür? Bundaki faydayı anlamak is
tiyorum. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Efendim! Feridun 
Fikri Beyefendi eğer maddeyi dikkatle okumuş olsa
lardı anlarlardı ki bu madde ayrı birşey temin etmiyor. 
istimlâk Kanunu mucibince bu yapılacaktır ki ayrı bir
şey değildir. Maksat hâsıl olmuştur. Yalnız bu kayıt 
İstimlâk Kanununda mevcut ise hâsılı tahsildir ki fazla 
birşey olmayıp bunu teyit etmiş bulunuyor. 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Bir noktayı 
daha sormak istiyorum. (Kâfi sesleri) «Yeni mahalle
ye muktezi yerler»! tabiri vardır. Bu muktezi yerler 
meselesi hakkında Encümenin fikri nedir? Yani bir 
kimsenin malının istimlâkinde takip edilecek gaye, is
timlâk edilecek yerlerin menafii umumiyeye tahsisi mi
dir? Meselâ bir meydanlık vücuda getirmek, bir mek
tep yapmak gibi gayeler mevcut mudur? Yoksa istim
lâk olunacak yerler tabirinde onun eşhası saireye tem
liki manası da var mıdır? O ciheti de anlamak isti
yorum. 

MUAMMER BEY (Sivas) — Efendim! Maddenin 
sarahatinde, bir diğer şahsa temlik edilecek manası gö-. 
rülmüyor. Şüphesiz bir şehirde yeni yapılacak birta
kım mebani vardır. Onların içinde caddeler, meydan
lar dahildir ve bize izahat verdikleri zaman evvelemir
de bunu teyit etmişlerdi. Sonra dikkat buyurulursa 
Encümenin yapmış olduğu maddede yeni bir şehir den
miyor. Ankara şehri deniyor. Ankara bir şehirdir. Ve 
Ankara şehrinin yeni bir mahallesi olacaktır. Mesele 
bundan ibarettir ve gayet de sarihtir. (Kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında söz 
isteyen yok. Bir tadil teklifi vardır. Okunacaktır: 

. Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim. 
Madde 1. — Ankara'da tesis ve inşaası tekarrür 

eden (Yenimahalleye) muktazi arazinin tarla kaidesine 
tevfikan tanzimiyle dörtte biri sahiplerine bırakılmak 
şartıyle mütebaki dörtte üçünün ve sıhhati beldeyi siya-
net ve sıtmanın sureti katiyede ref'i maksadıyle ba
taklık ve merzağî arazinin tamamının işbu kanuna na
zaran istimlâkine (Şehremaneti) salâhiyattardır. 

Konya 
Refik 

REİS — Efendim! Başka takrir yok, bu takriri re
yinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el-
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lerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim! Birittei maddeyi Encümene verdik. Nazarı 
dikkate alınan takrire göre tadil edeceklerdir. Encümen 
çabucak tashihini yapsın. 

Madde 2. — Birinci maddede mezkûr haritanın 
hududu dahilinde bulunan emlâk ve arazi İstimlâk Ka
nununa tevfikan istimlâk olunur. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Dahiliye Encü
meninin teklif ettiğinden gayrı bir şey mi oluyor? Da
hiliye Encümeninin teklif ettiği kanun vardır. Onu mü
zakere etmek lâzımdır. 

REİS — O, verilen takrire göre tadil edilmek üze
re Encümene verildi. Şimdi ikinci maddesine geçtik, 
onu okuyoruz. Efendim! İkinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? Tadil teklifi vardır. Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim: 
Birinci jnadde mucibince istimlâk edilecek yerler 

için rayici hazıra göre tadil görmeyen 1340 senesi ipti-
dasmdaki, kıymeti muharrerelerinin onbeş misli değer 
baha addolunur. İstimlâke esas tapu kıymetidir. As
habı tarafından tasarruf senedi ibraz olunamayıp ta
puca kaydı bulunamayan araziden emlâk kıymetine iti
bar olunur. 

Konya 
Refik 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! Bu, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhaliftir. Bunun sülu-
sanı ekseriyetle kabulü lâzım gelir. (Reye sesleri). 

REİS — Müsaade ediniz efendim, Encümen Rei
si söyleyecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ MUAMMER 
BEY (Sivas) — Efendim! Encümen ikinci maddenin 
zikir ettiği veçhile İstimlâk Kanununa tevfikan istim
lâki muvafıktır. Efendim! Elimizde bir İstimlâk Ka
nunu vardır, bu İstimlâk Kanunu menafii umumiyeye 
taallûk eden birtakım araziyi istimlâk içindir. Bu, iki 
şıktan hariç değildir. Bu İstimlâk Kanununu ya me
nafii umümiyeyeyi temin ediyor veyahut etmiyor. Eğer 
menafii umumiyeyi temin ediyorsa, mesele yoktur. Bü
tün menafii umumiyeye taallûk eden kısım icra edi
lir, eğer İstimlâk Kanunu, memleketin, vatanın bu ih
tiyacını tatmin etmiyorsa o halde yeni t>ir kanun yap
maktan ziyade, İstimlâk Kanununu tadil etmek icap 
eder. Çünkü arkadaşlar, bugün vatanın her tarafı yan
mıştır. Geçen gün bir meselede mevzutibahis olduğu 

veçhile Dahiliye Vekili muhteremi Bey beyan etmişti 
ki, Manisa ve diğer yerler ve diğer yerler... Hepsi 
yanmıştır. Bunları şüphesiz yeniden imar etmek lâzım
dır . 

İkincisi yollarımız, şimendiferlerimiz noksandır, 
binlerce kilometrelik yol yapacağız, demek o da mena
fii umumiyeye taallûk eden birer yerden, bir diğerinin 
mülkünden geçecektir. Binaenaleyh İstimlâk Kanunu 
o kısmı ifade etmediğine göre tebdil edilmek lâzımdır. 
Üçüncü birşey daha var: Arkadaşların bir kısmı di
yor ki mevcut İstimlâk Kanunu ile maksadı temin ede
meyiz, işi işkâl ederiz ve uzatırız. Bu Meclisin içerisin
de arkadaşlarınız vardır ki bu İstimlâk Kanununu pek 
muvaffakiyetle tatbik etmiştir. Ve uzun zamana lüzum 
kalmamıştır. Binaenaleyh eldeki kanun kâfidir, eğer 
değilse İstimlâk Kanununun tebdili icap eder. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! Bu 
teklif kıymeti muharreresinin 15 misli diye bir pren
sip esasını koyuyor. Halbuki, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 74 ncü maddesi sarihtir. 

[Madde 74. — Menafii umumiye için lüzumu usu
len tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus mucibince 
değer pahası peşin verilmedikçe hiçbir kimsenin malı 
istimval ve mülkü istimlâk olunamaz.] (Değer pahası 
verilecek sesleri.) 

Değer paha tabirinin halli, doğrudan doğruya Teş
kilâtı Esasiyeye ait bir meseledir. Çünkü değer paha
nın halli temin edilmeden, bir esas tağyir edilerek, di
ğer bir esasa geçmek doğrudan doğruya değer paha 
tabirinin halline taallûk eden bir noktadır. Binaena
leyh değer paha tabirini Teşkilâtı Esasiye mucibince 
halletmek lâzım gelir. O halde bu meselenin halli için 
bu bapta tetkikatı kâfiye icrası için bunun Encümene 
gitmesi lâzım geldiği gibi, Teşkilâtı Esasiye Encüme
ninin de bunu mütalâa etmesi icap eder. Yoksa, de
ğer paha tabirini istediğimiz dakikada birtakım esa-
sattan ayırarak o zamana kadar kaideyi külliye m-
hiyetinde olan şeyler değiştilmeden bir madde üzerin
de ayrıca bir değer paha prensibini kabul etmek, doğ
rudan doğruya Teşkilâtı Esasiyenin ruhnua muhalif
tir. (Hayır sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, ma
lumu âliniz Kavaninin tatbikatında müsavat esastır. 
Cümle hakkındaki ahkâmın aynı surette olması lâzım 
gelir. Biz, memleketin bir kısmı hakkında başka türlü, 
diğeri hakkında başka türlü kardei istimlâk tatbik et-
mefciiğimiz katiyen kavaninin ruhunda tecelli etmesi 
lâzım gelen kaidei adalete muhaliftir, 

Memlekette bugün değer paha kaidesi hakkında 
yekdiğerine mütefavit iki esas kabul etmiş oluruz. Biri, 
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Ankara şehrinin bir kısmı hakkındaki esastır. Hattâ 
iş o kadar gariptirki, Ankara şehrinde bile iki türlü 
istimlâk kabul etmiş oluyoruz. Meselâ Ankara'nın şu 
mahallesinde herhangi bir mektep yapmak için bir is
timlâk prensibi kabul edilmek lâzım gelirse, İstimlâk 
Kanununun ahkâmı umumiyesi tatbik edilecek bu mın
tıkanın beş altı kilometre kadar Şarkında veya Gar^ 
bında baskı bir kanun tatbik edilecektir. Muhterem 
efendiler! Cförülüyor ki kavaidi hukukiye noktai naza
rından Teşkilâtı Esasiye Kanununun 74 ncü maddesine 
taallûk eden bu hükmün, behemehal Teşkilâtı Esasiye 
Encümenine gitmesi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeninin 
de... ' ' , 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Ve sene
ler geçmesi.,. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Devamla) — Bunun hu
kuku âmmıı ile derecei münasebetini yakından tetkik 
ve mütalâa etmesi ve kaideyi hukukiyenin icabı sali
mine mutabık olması icap eder. (Reye sesleri). 

REÎS —• Efendim! Takrirlere tekaddüm eden bir 
teklif vardır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Reis Paşa! Usûl 
hakkında söz istiyorum. 

REİS —-Efendim! Teşkilâtı Esâsiye Encümenine 
gitmesi lâzım gelir diye, bir teklif vardır. Reye koya
cağım. Kabul edilirse gider. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim!'Ben
deniz usul hakkında söz istiyorum. Refik Beyefendi
nin teklifleri, mevcut İstimlâk Kanununu ihlâl eder 
mahiyette yoni bir hükmü ihtiva eden bir teklifi kanu
nidir. Bu tel lif i kanuninin alelûsul ait olduğu Encüme
ne gitmesi ve İstimlâk Kanununun o maddesinin - ki 
istimlâke dair olan maddedir. - Tetkik ve mütalâa 
edilmesi lâzımdır. Eğer burada teklif edilen bu tak
rir kabul edildiği taktirde İstimlâk Kanununun ahkâ
mı değişir. (Değişmez sesleri.) Mesele sarihtir. Efen
dim! Böyle israr ederseniz tabiî ekseriyetsiniz, istedi
ğinizi yaparsınız. Fakat ortada bir hak vardır. Onu 
takdir buyurursunuz, Ankara şehrinin imarını biz de 
isteriz. Aradı büük bir fark yoktur. 

MAHMUT BEY (Siirt) — Siz kim, biz kim? 
HALİS TURGUT BEY (Devamla) — İtiraz eden

lerle etmeyenler, bizimle siz bunlardır. Teşkilâtı Esasi
ye Kanunun tın 72 nci maddesi sarihtir. «Temellük 
ve tasarruf, hukuku tabiiyedendir.» diyor. Sonra, 74 
ncü maddesi aynca bir hüküm ifade ediyor. Burada 
yalnız bir kelimeden istifade edilmek isteniliyor. (De
ğer pahası) ileniliyor. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
74 ncü maddesinde: Menefii umumiye için lüzumu 

usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus muci
bince - yani İstimlâk Kararnamesidir. - değer pahası 
peşin verilmedikçe hiç kimsenin malı istimval ve mül
kü istimlâk olunamaz. Bu, sarihtir. Ankara'nın bir 
hususiyeti vardır. Filân memleketin ümranı için, 
hususi yani menafii umumiyeye teallûk etmeyen hu-
susat için birinci madde mucibince istimlâk kabul et
tiniz. Bir de bunların tekrar alelûsul dereöâttan geçe
rek ve fiyatları takdir olunarak ve sahibi ledelhace 
mahkemeye giderek hukukunu araması gibi istifadeler 
temin etmesi icap ederken şimdi bu hakkı da nezet-
mek doğru bir şey değildir. Binaenaleyh teklif İstim
lâk Kararnamesinin ahkâmını tayin mahiyetindedir. 
Binaenaleyh bir tekliftir, alelûsul Riyasete verilmesi ve 
ait olduğu encümene gitmesi ve İstimlâk Kararnamesi
nin ahkâmı tayin edildikten sonra bu teklifin kabul 
edilmesi icap eder. Aksi takdirde kavaidi umumiyei 
mevcudeye mugayirdir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Bunun 
neresi usul hakkındadır? 

REİS — Rica ederim efendim! Pekâlâ usul hakkın
dadır. Şu şu sebepten dolayı Teşkilâtı Esasiye Encü
menine gitsin diyorlar. Reyinize arz ederim, kabul 
ederseniz gider, etmezseniz, gitmez. Efendim! Gerek 
Feridun Fikri Bey, gerek Sivas Mebusu Halis Turgut 
Bey Kanunu Esasi Encümenine gitmesini teklif edi
yorlar. 

Diğer takrirlere tekaddüm eder bir teklif olduğu 
için reyinize arz ediyorum. (Doğru değil sesleri) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Takriri bir tek-
lif yoktur, efendim (Gürültüler) 

REİS — Efendim! Bu teklifi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 

Refik Beyefendi, takririnizi izah edecekseniz bu-
yurunuz! 

REFİK BEY (Konya) — Efendim! Sivas Mebu
su muhteremi Muammer Beyefendi, istimlâk «Kanu
nunun işbu kanunla arzu edilen gayeyi temin ede
ceğinden bahis buyurdular. Kendileri uzun müddet 
idare hayatında bulunmuş çok kıymetli bir arkada
şımız olmak sıfatiyle Ankara'da karşılaştığımız fev
kalâde ihtiyacın İstimlâk Kanunu ile âcil ve seri bir 
surette temin edilemeyeceğini şüphesiz teslim bu
yururlar. 

Efendiler! Hepimiz biliriz ki, bilhassa uzun se
nelerden beri yani beş seneyi mütecaviz bir za
mandır oturan arkadaşlarımız Ankara'nın, şehre 
gelecek insanları barındıracak bir hale gelmesine 
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candan, yürekten taraftardırlar. (Şüphe yok sesleri) 
Alelhusus Ankara'nın etrafında bulunan ve hayatı 
umumiyeyi tehdit eden bataklıkların kurutulması 
keyfiyeti de Heyeti Celileyi bilhassa bu kanunla ve 
teklif ettiğim bir takrirle âcil bir tedbir icrasına da
vet etmektedir.. Bu itibarla bendeniz kuvvetle zanne
diyorum ki Muammer Beyefendi de lâzım gelen bu 
tedabiri serianın istimlâk Kanuniyle yapılacağına 
kani değildirler. Feridun Fikri Beyefendi her zaman 
bu konseye gelir gelmez ve bilhassa herhangi bir kanun 
mevzubahsolur olmaz kemali heyecan ile ve mühim bir 
itişaşı ruhu içinde Teşkilâtı Esasiye Kanunu bitmiş
tir, Jeşkilâtı Esasiye Kanunu tadil ediliyor. Sülüsanı 
ekseriyet lâzımdır gibi iddialarını... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İtişaşı ru-
hiyeyi kabul etmem. 

REFİK BEY (Devamla) — Bendeniz zatiâlinizi 
kemali sükûnetle dinledim efendim, şüphesiz adabı 
münazarayı çok iyi bilirsiniz, lütfen siz de dinleyi
niz efendim, İstinat ettikleri Teşkilâtı Esasiyenin 

(74) ncü maddesini Feridun Fikri Beyefendi ile be
raber bir defa daha okuyalım: «Menafii umumiye 
için lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu 
mahsus mucibince değer pahası peşin verilmedik
çe hiçbir kimsenin malı istimval ve mülkü istim
lâk olunamaz.» Feridun Fikri Bey biraderimiz emin 
ve müsterih olunuz işte bu yapacağımız bu kanunu 
mahsus mucibince değer pahası verilerek... (Gürül
tüler) istirham ederim efendim; açınız kanunu, oku
yunuz. «Kanunu mahsus» tabiri vardır, «Kanunu 
mahsus» değildir. Lütfen okuyunuz. (Gürültüler) İş
te Feridun Fikri Beyefendi! İstinat ettiğiniz bu mad
denin, şimdi Heyeti Celileden kabulünü • rica etti
ğim tadilnamenin kabulüne münafi hiçbir yeri yok
tur. Yani Teşkilâtı Esasiyeye münafi ve mugayir 
bir noktası yoktur işte bu, kanunu mahsustur. Bir 
defa daha tekrar ediyorum. (Hacet yok sesleri) Tek
rara lüzum yoktur. Arkadaşlar! Hepimiz bir âcil ih
tiyaç karşısındayız, Ankara, Türk Cumhuriyetinin 
makamdır. Medeni ve asrî ihtiyaca göre bu şehri 
imar etmek hepimize borçtur. Binaenaleyh bu tadil
namenin Heyeti Celilenizce kabulünü rica ederim 
(Kabul sesleri). 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Onbeş misli; kanu
nu mahsus mudur? (Gürültüler) (reye sesleri) 

REİS —• Efendim! Encümenin bir mütalâası var
dır, söyleyeceklerdir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ MUAMMER 
BEY (Sivas) — Efendim! Refik Beyefendi ile ara

mız da ihtilâf olmayan bir cihet vardır, oda An
kara şehrinin imarı ve yapılması. Yalnız tatbikat 
cihetinde ayrılıyoruz. Onlar, şu şekilde yapılır, di
yorlar, biz, bu şekilde, bu tarzda yapılmaz diyoruz. 
Misalini söyleyeyim. Evvelemirde burada İstimlâk 
Kanununun kabiliyeti tatbikiyesi olmadığını söy
lediler. Elan bütün vicdanımla kaniim ki istimlâk 
Kanunu bu memleketin imarı için kâfidir. Kâfildir, 
yetişir. 

İkinci bir tarzları; kendileri bir bedel takdir edi
yorlar ve o bedeli bir miktar ile tayin ediyorlar. Her 
yerde hepsine ölçü yapıyorlar. Halbuki onların içe
risinde muhtelif zamalar da tadil görmüş olanlar 
ve hiç tadil görmemiş olanlar vardır. Yani bu su
retle burada adalete yanaşılmamış olun 

İkincisi; burada da demokrasinin ruhu müsavat
tır. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar) Fazla bir şey söy
lemedim ki efendim! Üçüncüsü; bir şey daha söy
lediler, bazı yerlerin bedeli çok tezayüt etmiş di
yorlar, bunu da kabul ediyorum. Beyefendi! Eğer çok 
tezayüt eden araziden bir miktarının bedelini esas 
almak lâzım gelirse o vakit teşmil etmek lâzımdır. 
Yalnız Ankara'da yapacağınız yerin kıymeti mi te
zayüt etti? Ankara'nın diğer yerleri yok mu? Ma
halle yapacağınız yerden aldığınız gibi diğerinden 
de alınız. Sonra memleketin başka aksamında da 
tezayüt etmiş fiyatlar vardır. Onların üstüne de bir 
miktar koyalım. Yani miktarı kendiliğinden teza
yüt eden aksamdan bir hisse almak ne olduğunu 
bendeniz pek iyi bilirim. İsterseniz tatbik ederiz. 
(Reye sesleri). 

REİS — Efendim! Başka takrir yoktur. Refik Be
yin takriri bir kere daha okunsun. Dinleyin. Sonra 
reye arz edeceğim. 

(Konya Mebusu Refik Beyin takriri tekrar okun
du) 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın.... Nazarı dikkate almayanlar el kaldır
sın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

İkinci maddeyi de nazarı dikkate alınan takrir ile 
Encümene vereceğiz. Birinci madde nazarı dikkate 
alınan takrire göre Encümenden tadil edil edilmiş, 
gelmiştir. Okunacaktır: 

Ankara'da inşası mukarrer yeni mahalle için muk-
tazi yerler ile bataklık ve merzagi arazinin Şehre-
manetince istimlâki hakkında Kanun. 

Madde 1. — Merbut harita mucibince Ankara' 
da tesis ve inşası tekarrür eden yeni mahalleye muk-
tezi yerlerin dörtte biri sahiplerine bırakılmak şar-
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tiyle mütebaki dörtte üçü ve sıhhati umumiyei bel
deyi siyanoten bataklık ve merzagi arazinin tama
mı Şehremaneti nâmına istimlâk olunur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Müsaade buyurun! 
Bir ufak nokta vardır. Bunu kabul ediyoruz, ister
seniz söyleyeyim. Yalnız dörtte biri, rubu safî de
mek midir? Bunu anlamak istiyorum. Tarik fazlası 

alınırsa bir şey kalmaz. Bunun zapta geç-
lif ediyorum efendim. (Anladığı gibi ses-

BEY (Konya) — Evet anladığı gibi öy-

ellerinden 
meşini tekji 
leri). 

REFİK 
ledir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
öyledir efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Rubu safî, yani gay
ri ez tevkii at dörtte biri ashabına tevzi olunacaktır 
değil mi? (Öyledir sesleri) 

REİS — Öyledir efendim anladığınız gibidir. 
TALÂTf BEY (Ardahan) — Bu kadar olsun zap

ta geçsin. 
REİS—)- Birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim ikinci mad
de henüz Encümenden gelmedi. Üçüncü maddeyi 
okuyoruz: 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
iki sene müddetle merlyülicradır. 

REİS - - Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
yok mu efendim? 

FAİK BEY (Ordu) — Hükümetin teklifi okun
sun da ayrı teklifler gelmesin. 

REİS — Söz mü istiyorsunuz? (Hayır sesleri) 
Dâhiliye Encümeninin teklifini müzakere ediyoruz. 
Halis Bey üçüncü madde hakkında söz istemişti
niz (Hayır şeşleri) 

REFİK 
deden evvel 

tır. 

BEY (Konya) — Reis Paşa! Üçüncü mad-
bir madde olmak üzere bir teklif tak

dim ediyorum. Okunsun ve kabul edilsin. 

REİS — Üçüncü maddeden evvel, yani üçüncü 
madde yerine kâim olmak üzere bir madde teklif 
ediyorsunuz, Okunsun. Efendim: Üçüncü madde ye
rine kâim olmak üzere teklif edilen bu takriri din
leyiniz. Üçüncü madde dördüncü madde olacak-

Riyaseti Celileye 
maddenin berveçhiatı tadilini teklif Üçüncü 

ederim : 
Şehremahetince esbabı ânifeden dolayı istimlâk 

icrası Dâhil{ye Vekâletinden menafiyi umumiye ka

rarı istihsaline vabestedir. İstimlâk edilecek tarla 
ve arazi sahiplerine Şehremanetince lüzumu ferağı 
natık ihbarname tebliğ olunur. Tarihi tebliğin
den itibaren bir hafta zarfında itayı ferağdan im
tina edenlerin, yahut daveti vakiaya icabet etme
yenlerin arazisine, rayici hazıra göre - tadil* gör
meyen araziden ise 1340 senesi iptidasındakr, kıy
meti muharrerelerinin onbeş misli namlarına 'Ziraat 
Bankasına teslim edilmek şartiyle Şehremanetine 
ferağ ve tefviz olunur. Hazinenin uhdei tasarru
funda bulunan bu kabil arazi de bedeli mezkûr 
mukabilinde Şehremanetine terk olunur. Birinci "mad
de mucibince yeni mahalle sahasına müsadil ara
ziden dörtte biri kendilerine terk edilecek olan ar
sa sahipleri yaptıracakları ebniyeyi Şehremaneti-
nin tayin edeceği şeraite tevfikan inşa etitrmeye 
mecburdurlar. 

Konya Mebusu 
Refik 

REİS — Rağıp Bey söz mü istediniz? 
RAĞIP BEY (Kütahya) — Müsaadenizle bir nok

tayı arz edeceğim. (1340) senesi iptidasına kadar ta
dil görmeyen kıymeti muharrere kelimesi lâzımdır. 
Bundan evvelki maddede böyle kabul edildi. Tadil 
görmeyen kelimesinin ilâvesini teklif ediyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Öyledir efendim, ka
bul ediyoruz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Ankara'nın 
imarını istemek hepimizin borcudur. Yalnız imar 
ederken haksızlığa da meydan vermemek o da bor
cumuzdur. Bunun için (1340) senesi iptidasında ki 
(15) misil bazı sahiplerine nimet olacaktır. Bazıla
rının sebebi mağduriyet ve hikmeti olacaktır. Far-
zediniz ki; bir yetim, bir şehit asker ailesi dedesin
den, babasından, babasının dedesinden kalmış ara
zisi vardır ve şimdiye kadar da hiçbir muamele ve 
tadilât görmemiştir. (1340) senesinde, (1287) senesin
de ki tahrir kıymeti üzerinden (15) misli alacaktır. 
Öbür taraftan, meselâ; aşar mültemizinminin birisi 
mahza aşar iltizam ettirmek için malının kıymetini 
bugünkü kıymete yakın bir hale ifrağ etmiştir. 
Tadil ettirmiştir o da onbeş mislinden alacaktır. 
1340 senesi bidayetindeki... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rayici hazıra göre tadil görmeyen kaydı var. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim! Rayici ha
zıra göre tadil görmeyen kısım hangi sene olursa 
olsun meselâ, 1338'de tadil görmeyen rayici hazıra 
göre değildir. (1335)'de (150) liraya satılan bir bağ 
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bugün (10 000) liraya satıldı. Binaenaleyh (1338) se-
nesirtadil görse bile (1 500) görecektir. O eğer 1338 se-, 
nesinde tadil görmediyse rayici hazıra göre tadii^ 
görmediği için (15) misli alacak, onun yanındaki 
komşusu tadil görmemiştir (8) ile (50) ilâ (150) lira 
tahrif görmüştür ona göre alacaktır. 

Efendiler, göreceksiniz ki, bunun tatbikatında çok 
haksızlıklar olacaktır. Memleketin biran evvel ima
rı İçin bendeniz de bu istimlâke taraftarım. Fakat 
buna başka bir şekil, yani istimlâk kararnamesin
deki şekil kâfi gelmiyorsa, bendeniz o vakit En
cümende bulundum, başka bir şekil teklif etmek 
mümkündür. Yeni bir komisyon ile yani mahke
meye gitmemek, vakit kaybetmemek üzere dört 
kişiden mürekkep b'ir komisyon yapılır. Kıymeti 
hazırası şu miktar ve nispeti tecavüz etmemek su
retiyle bir kuyut tahtında ve madelet esas tutul
mak, şartiyle hepsi arasında müsavat ve muadelet 
gözetilmiş olur. Birisi aşar almak için beş sene ev
vel tadil ettirmiş, dönümünü kırk liraya çıkarmış
tır, (40) liranın onbeş mislini alacak. Öbürü kırk se
ne evvel kaydedilmiştir. Onun ki iki liradandır. O da 
beş misli olacak, bu suret yolsuzluk ve haksızlık
tır. Meclisi Âliden bu tarzda bir maddenin çıkması 
doğru değildir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bendeniz zannediyorum ki, meselede bir 
parça haksızlık olacak, birine çok, diğerine az pa
ra verilecek miMâhazasiyle tediyatta b'ir adaletsizli
ğe yol açılacak zihniyetini Meclisi Âlide görüyo
rum. Bendeniz zannediyorum ki kıymet, rayice gö
re tadil görmeyen kıymeti almaktır. Maksat bilhas
sa bu tefavüdü bu yekdiğerinden farklı bir mua
mele yapmayı izale edecek bir tedbirdir. 1340 se
nesindeki kıymete itibar edeceğiz kıymeti muharre-
reyi nazarı itibara alacağız. Fakat o kıymet rayici 
hazıra göre tâdil görmeyen bir kıymet olmak şar-
tiyledir. Rayiç kıymetli ise onu kaale almayaca
ğız. 

MUSTAFA FEVZÎ EFENDİ (Konya) — Kanu
nun metninden bu maksat anlaşılmıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anlaşılan maksat budur. Pekâlâ, anlaşılıyor, sarih
tir. Çünkü birçok esbab dolayisiyle bilhassa aşar il
tizamı veya herhangi bir alım, satım dolayisiyle 
rayici hazıra göre tadil olunmuş arsalar vardır. 
Şimdi bunların da kıymetini 15 misli olarak tediye 
edecek olursak zaten 7 - 8 misli (15) ile darbedecek 
olursanız dehşetli bir yekûn karşısında kalırsınız. 

Bunu izale içindir ki bu tadil gören arsanın da kıy
meti hazırası, rayici hazıra göre tadil görmeyen kıy
meti nazarı itibara alınacak olursa komşusu ile 
onun arasında ve yapılan muamelede müsavat hâ
sıl olur veya olmaz. Vergi de böyledir. Biz emlâki 
herhangi bir ferağ ve intikâl, alım, satım veya ra
yici hazır dolayisiyle tadil gördümü beş misli almak
ta olduğumuz vergiyi bir asıl alıyoruz. Yalnız as
lını alıyoruz ve diyoruz ki, bu rayici hazıra tadil 
görmesinden beş misline iblâğ eden kanunun sebebi 
vazı eski kanunların şimdiki kanunlarla alâkası 
olmadığından mütevellittir. Mademki, bu görmüştür, 
burada zammı almanın veçhi yoktur, diyoruz. Bu ka
yıt behemehal adaleti muhafaza için bendenizin 
kanaatimce lâzımdır. O vakit adaletsizlik olmaz. Bu 
kaydı koymazsak herhangi bir tesadüf eseri olan 
veya böyle bir muameleyi sezerek intikâl yaptı
ran veyahut öşrü dolayisiyle bedeli iltizam elide et
mek için meclisi idareden ona göre bir kıymet koy
duran adamlar bu kanun dolayisiyle fazla bir para
ya nail olacaklardır ki, bu adaleti muhafaza da her
halde rayice göre kıymetlerini almak lâzımdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) •— Rayici hazıra göre ta
dil görmeyenlerden maksat, madem ki rayici hazı
ra göre tadil görmeyendir, bütün alınacak arazide, 
eski tahrir yani tahriri atik kıymeti ise söz yoktur. 
Hepsi müsavidir. Fakat 1340, rayici hazıra göre 
kıymeti muharreresinin onbeş misli deyince, tadil 
görmeyen kıymeti muharrereler'inin onbeş misli de
yince demekki rayici hazıra göre olduğuna na
zaran bu aralıkta tadil görenler kabul edilecek
tir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, şimdi esas kıymet 1340 senesindeki kıymeti 
muharreredir. Eğer bu kıymeti muharrere rayici ha
zıra göre tadil görmemiş ise onbeş misil esas ola
caktır. Görmüş ise 1340'daki kıymeti muharrereyi al
mayacağım demektir. Nereye rücu edeceğim? Ta ra
yici hazıra göre tadil görmeyen kıymeti muharri-
reye rücü edeceğim. Bu 1332 olabilir, 1325 olaÜilir, 
1330 olabilir, 1336 olabilir. Herhalde rayici hazıra 
göre tadil gören işin-içinden çıkar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vekil Beye
fendi! Bir noktanın daha tavazzuhu lâzımdır. Arazide 
mukayyet olan yani yeniden tasarruf senedi bu
lunanların kıymeti muharreresine itibar edeceksiniz. 
Burada tasarruf senedi bulunmayanlar emlâk kıymeti 
diyor. Emlâk kıymeti ise herhalde araziden daha faz
ladır, bu nasıl halledilecek? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O maddeyi görmedim efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Arazi de 
kıymet yoksa... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Topu kıymeti muteberdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tapuda 
mukayyet ceğilse... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) ^ 
Behemehal mukayyettir. Mukayyet olmasın, olmaz, 
kendi ,namina mukayyet olmayabilir, fakat ondan 
evvelki sahibi namına mukayyettir % 50'si kendi na
mına mukşyyet olmadığına şüphe etmeyiniz. Yani 
maksat şudur efendim: Emlâk kıymetleriyle vergi 
kıymetleri arasında azim farklar vardır. Maksat, 
yine tevafütü muameleye sebebiyet vermemekte* 
dir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Aşarda, bir se
ne kabul ettik, bunda ne mahsur görülüyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yalnız bir -ş seneyi alacak olursanız arz ettiğmi mah
zur meydana çıkar, arazi vardır ki, 1302'de kıyme
ti muharreıesini görmüştür. Yer vardır ki 1322'de 
görmüştür. Yer vardır ki, 1331'de görmüştür. Her
hangi bir zamanı alacak olursanız arasında te
beddül ederi fark, kıymetten çıkar. Aşardaki mese
le rayiç üzerinedir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Aynı mahzur 
aşarda da kıbul edilmiş oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aşardaki, mesele rayiç üzerinedir. Aşarda mah
zur mütase^ver değildir, rayiç esası vardır. 

İSMET BEY (Çorum) — Kabul edilen aşar Ka
nununda 1331 kıymeti mukayyedesidir. 

RAĞIP 
yefendinin 
di. Bir kere 
lara müsavi 

BEY (Kütahya) — Efendim! Hasan Be-
mütalâaîarı da bendenizi tatmin edeme-

tahrir kıymeti üzerinden bütün tarla-
surette bir kıymet konulacaktır. Bura

ya şu kadar kuruş, diğerine şu kadar kuruş kıymet 
konulmuştur, denecek. Ondan sonra, bu araziden 
bir kısmım n kıymeti hâlâ o tahrir kıymetini muha
faza ediyor. Meselâ, hiç tahrir görmemiş, alım - sa
tım da görmemiş bir tarla üçyüz tarihinde kıymeti 
muharreresiiîin beş misli fazla fiyatla satılmış ve o 
fiyatla kayd olunmuştur. Şimdi kayıtta birisi beş ku
ruşla diğer birisi yüz kuruşla kaydedilmiştir. Aynı 
tarla veyahut yanı başında bulunan diğer bir tarla 
1325 senesicde kıymeti mukayyedeSinin yirmibeş mi si
li fazla fiyalla satılmış, alım, satım fiyatı olmak

la beraber 1325 senesinde kaydolunmuş yani başın» 
daki beş kuruşluk bir tarlaya mukabil 50 kuruşa 
beri tarafındaki tarla, halbuki her üç tarlanın da 
kıymeti müsavi idi. Binaenaleyh maddenin bu şek* 
liyle maksat tamamiyle hâsıl olamıyor. Hakikaten bir 
nispetsizlik, bir adaletsizlik olması melhuzdur. O 
Onun için doğrudan doğruya «1341 senesi iptidası
na kadar tadil görmeyen kıymeti mukayyede. ve* 
ya muharreresi üzerinden» denirse maksat hâsıl 
olur. Yani doğrudan doğruya tahrir kıymeti iizerin* 
den olmalıdır. Yoksa başka türlü olursa birisi fazla 
alır, diğeri daha az alır. Aradaki fark da peki yük* 
sek olur. Ayn'i tarla çok nispetsiz farklarla alınıp 
satılmak lâzım gelir, Bendenize kalırsa 1341 tarihine 
kadar tadil görmeyen kıymeti muharreresi üze
rinden onbeş misli fiyatla istimlâk olunur, denirse 
zannederim daha ziyade müsavat temin edilmiş olur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu tatbikatta 
pek çok yolsuzluk ve sızıltıyı mucip olacaktır. 
Rayici hazıra göre tadil görmeyen yani bugün (Ra
yici hazıra göre) bendenizce yoktur. Filân tarafta şe
hir yapılacak deyince dönümüne bin lira, bin beşyüz 
lira isteyenler olacaktır. Bu arazinin kıymeti evvel
ce onbeş lira idi, biç nispeti olmayan bir kıymeti 
oldu. Binaenaleyh rayici hazıra tadil görmek ara
sındaki nispeti tespit etmek, 1325'de tadil görmüş 
rayici hazıra göre tadil değildir, demek içtihada va
beste bir şeydir, Böyle yapmaktansa umumi bir 
esas kabul edelim, bu esas belki mülkünü istimlâk 
edeceklerimizin aleyhinedir. Fakat müsavatı müem
mendir, -

Arazisi istimlâk edilenlerin tamamen aleyhine ol
mak üzere tahrir kıymeti esastır diyelim. (Evet evet 
sesleri) Ve o vakit şehremanetinin lehinedir. Yahut 
arz ettiğim gibi Teşkilâtı Esasiye Kanununun mad-
dei mahsusundaki (diğer pahası bedeli verilir) diye 
mukayyet olan sarahate riayet edeceksek, dört ki
şilik bir heyet teşkil ederiz, bu heyet tarlaların ba
şına. gidçr, mahkemeye gitmemek şartiyle, Ihiç ol
mazsa aralarındaki teadülü muhafazaten gider
ler, yerinde görürler. Seninki elli liradır, benimki 
de şu kadardır diye bir fiyat verirler, öteki şekil
de pek ziyade suiistimali mucip ve beyhude yere 
memnuniyetsizliği daidir. Niçin kendi elimizle böyle 
sızıltıyı mucip olan bir kanun çıkaralım ve ada
letsizliği mucip olsun? Bu tahrir kıymetidir diyelim. 
Yani seksen bilmem kaç tarihinde • yapılan tahriri 
veyahut tahriri atiki esas tutalım. Veyahutta bugün
kü fiyatı mehmaemken vermek istiyorsak dört 
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kişilik mahallî bir heyeti kabul edelim. O tahmin he
yeti gitsin tahmin etsin ve istimlâk etsin. Mahkeme
ye vesaireye gitmeye hacet kalmasın. Bu kayıt mü
savatsızlığı ve sızıltıyı mucip olur. Onun için bunu 
doğru bulmuyorum. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vehbi; Bey ile hemfikir olduğumuz halde anlaşama
dığımızı ifadelerinden anladım. Rayici hazıra gö
re tadili kıymet deyince Ankara ve civarındaki ara
zinin iktisap ettiği fevkalâde pahalı dediğimiz kıy
metler mevzu bahis oluyor. Hayır bu değildir efen
diler, burada rayici hazırla gözetilmek istenilen he-
sabattı bilhassa altın ile evrakı nakdiye arasında 
icrayı tesir eden esbabı umumiyedir. Yoksa Anka
ra'ya mahsus esbabı hususiyeden mütevellit teza-
yüdü kıymet değildir. Bendeniz bu fikri kabul edi
yorum, 1330'dan evvelki tahriri kıymeti esas olsun. 
Fakat, zannederlermi ki bu esas dahilinde müsava
tı temin edebilelim 1330'dan evvel kıymeti muhar
rere, eğer bazı arsalarda 1302 tarihine müstenit 
ise bazıları da 1322 tarihine müstenittir ve 1302 ile 
1320 arasında kıymet noktayı nazarından bir te-
favüt husule gelmişse bu fark yine bakidir demektir. 
Fakat herhalde harbi umumiden evvelki herhangi 
bir tahrir ile, alım satım veya intikâl dolayısiyle ve
yahut herhangi bir sebeple olursa olsun Harbi Umu
miden sonra yapılmış olan tahrir arasındaki fark 
müthiştir, bu bariz. Ben razıyım, herhangi bir tahri
ri almak lâzım ise alalım. Fakat Harbi Umumiden 
evvel ve sabit bir tarihi alalım mahsuru yoktur. 
Bu suretle Encümenin düşündüğü de hâsıldır, zan
nederim. Fakat bu demek değildirki; Harbi Umumi
den evvel herhangi bir tahrir esasını sabit olarak 
alırsak muhtelif istimlâk edilecek arazi arasında bir 
fark yok değildir, vardır. Fakat bu gayri kabili iza
le bir farktır. Bu elimizde değildir. Binaenaleyh esas 
olan şey, Harbi Umumiden evvelki muharreresi de
yiniz, yahut 1302, 1330 kıymeti muharreresi deyi
niz. Bunda bir mesele yoktur. 

REİS — Efendim! Bu takrir hakkında müzakere 
cereyan etti, Vekil Bey de izahat verdi. Başka bir ta
dil teklifi de yoktur. Binaenaleyh üçüncü madde 
makamına kâim olmak üzere verilmiş olan takriri 
nazarı dikkate alınmak şartiyle reyinize arz edece
ğim. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Bu tadil hakkında bir 
teklif vardır. Maliye Vekili 1331 kıymeti muharrere
si ni kabul ediyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurda-
dağı) — Bu kıymeti hükümet de kabul ediyor. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz de muvafakat 
ediyorum. 1331 kıymeti muharrerası üzerinden olsun. 

REİS — Efendim! Takrir bu son şekle göre oku
nacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhiatı tadilini teklif ede

rim : 
Şehremanetince esbabı anifeden dolayı. İstim

lâk icrası Dahiliye Vekâletinden menafiyi umumiye 
kararı istihsaline vabestedir. İstimlâk edilecek tarla 
ve arazi sahiplerine şehremanetince lüzumu ferağı 
natık ihbarname tebliğ olunur. Tarihi tebliğden iti
baren bir hafta zarfında itayı ferağdan imtina eden
lerin veyahut daveti vakıaya icabet etmeyenlerin ara
zisine 1331 senesi ibtidasmdaki kıymeti muharrere-
lerinin on beş misli, namlarına Ziraat Bankasına tes
lim edilmek şartiyla şehremanetine ferağ ve teffiz 
olunur. 

Hazinenin uhdei tasarrufunda bulunan bu kabil 
arazi bedeli mezkûr mukabilinde şehremanetine terk 
olunur. Birinci madde mucibince yeni mahalle saha
sına müsadif araziden dörtte biri kendilerine terk edi
lecek olan arsa sahipleri yaptıracakları ebniyeyi şeh-
remanetinin tayin edeceği şeraite tevfikan inşa et
tirmeye mecburdurlar. 

Konya 
Refik 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rayici hazıra lüzum kalmadı artık. 

REİS — Efendim takrir de sahibi takririn teklif 
ve Hükümetin muvaffakat ettikleri veçhile tashihat 
yapıldı. Aynı mesele hakkında bir tadil takriri daha 
vardır. O da okunsun, tadili mutazammın olduğu 

. için evvela onu reye koyalım. 
Riyaseti Celileye 

1300 senesinde tahriri atık kıymetinin esas itti
hazını teklif eylerim. 

Canik 
Talat Avnî 

REİS — Efendim! Bu takiri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... (anlaşılmadı sesleri)! 
Anlaşıldı efendim. 1330 senesinin esas ittihazını tek
lif ediyor, nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsın...! Nazarı dikkate alınmamıştır. O halde Re
fik Beyin takririni tashih veçhile reyinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın., Nazarı dikkate alınmıştır, O halde üçüncü 
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madde olarak nazarı dikkate alman takrir veçhile 
bir madde getirmeleri için encümene veriyoruz. 

Efendim! Encümene tevdi ettiğimiz ikinci madde 
tadilen enetmenden gelmiştir. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince istimlâk 
edilecek yerler için rayici hazıra göre tadil görmeyen, 
bin üç yüz! kırk sene iptidasındaki kıymeti muharri-
relerinin onl beş misli, değer paha addolunur. Asbabı 
tarafından tasarruf senedi ibraz olunamıyan tapu
ca kaydı bulunamıyan arazide emlâk kıymeti mute
berdir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Demin ka
bul ettiğimiz takrire göre burada da 1331 denecek
tir efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Öyle olmalıdır efendim. 

RElS — Muammer Beyefendi! Encümenden ge
len madde de 1340 senesi 1331 olarak yani demin 
kabul edilen takrirdeki tadile göre hükümet tashihi 
lâzımdır, diyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Bir teklifimiz var, «Bu meseleye mahsus 
olmak üzere» kaydı konulsun. Heryerde tatbik edil
mesin. Gerdi «birinci madde mucibince» diyorsa da 
buraya ayrıca bu meseleye mahsus olmak üzere... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zaten Anka raya mahsus bir kanundur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Mad
deye bir kelime ilâvesini bendeniz teklif ediyorum, 
eğer encümeı kabul ederse.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu zaten Ankaraya mahsustur ve (Ankara) kelime
si esasen kanunda vardır. (Zapta geçti sesleri). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) —Pe
kâlâ, Ankaraya mahsus olduğu zapta geçsin. 

REİS — Efendim! İkinci madde (1331) senesi 
olarak evvelce kabul edilen takrir mucibince tas
hih edilmiştir. Binaenaleyh encümenden gelen ikin
ci maddeyi bu tarz da tashih ettikten sonra reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Üçüncü madde nazarı dikkate alınan takrir veç
hile tadil edilmek için encümendedir. Encümen onu 
yeni bir madde olarak getirecektir. Şimdi üçüncü 
madde, dördüncü madde olmuştur, o okunacaktır. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren iki sene müddetle mer'iyül icradır. 

REİS — Efendim! Dördüncü ve beşinci maddeler 
kanunun heyeti umumiyesine ait maddelerdir. Üçün
cü madde gelmeden evvel reye konamaz eğer encü
men üçüncü maddeyi hazır ettiyse., (hazır sesleri) 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Neye dair Mustafa Fevzi Efendi? 
MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Efen

dim, Ruznamede 41 numarada bir teklifi kanuni var
dır. 

REİS — Ruznameye dair mi? Madde Encümen
den gelsin, kanun bitsin, ondan sonra teklifinizi ya
parsınız.* 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Konya) — Ge
linceye kadar söylerim. 

REİS — Geliyor efendim. 
Efendim! On dakika teneffüs için celseyi tatil 

ediyorum. 
Hitamı celse Saat : 3,30 

<•»» 

REİS — 
Kanunun 

Okunacaktır: 

Ceİseyi açıyorum efendim! 
üçüncü maddesi encümenden gelmiştir. 

İKÎNCt CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 4,00 

REİS : Kâzım Paşa 

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

Riyaseti Ceüleye 
Nazarı itibare alman takrire nazaran. üçüncü 

madde berveçhiati tespit edilmiştir. 
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Madde 3. — Şehrcmanetince esbabî ânifeden do

layı istimlâk icrası Dahiliye Vekâletinden menafii 
umumîye karan istihsaline vabestedir. îstimlâk edi
lecek tarla ve arazi sahiplerine Şehremanetince lü
zumu ferağı natık ihbarname tebliğ olunur. Tarihi 
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında ferağ itasın
dan imtina, edenlerin, yahut daveti vakıaya icabet 
etmeyenlerin arazisi, tadil görmeyen araziden ise 1331 
senesi iptidasında ki kiymeti muharrerelerinin on beş 
misli namlarına Ziraat Bankasına teslim edilmek şar-
tiyla Şehremanetine ferağ ve teffiz olunur. 

Hazinenin uhdeyi tasarrufunda bulunan bu kabil 
arazı dahi bedeli mezkûr mukabilinde Şehremanetine 
terk olunur. 

Birinci madde mucibince yeni mahalle sahasına 
müsadif araziden dörtte biri kendilerine terkedilecek 
olan arsa sahipleri yaptıracakları ebniyeyi Şehrema-
netinin tayin edeceği şeraite tevfikan inşa ettirmeğe 
mecburdurlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendeniz Vekil Beyden birşey anlamak istiyorum. 
Arazi de mukayyet olan bir tarlanın tahriri kiymeti 
nazarı dikkate alınacak fakat, ne arazide, ne de tah
rirde kıymeti muharrer olmayan, mektum araziden 
olursa, kaydı olmadığı halde öteden beri tasarruf 
edilmekte olan arazi ne muamele görecektir? Bunun 
zapta geçmesi için tenvir edilmesini rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Paşam! Emsaline kıyasen muamele edilir. 

REİS — Efendim! Maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren iki sene müddetle mer'iyülicradır. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Dördüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye Ve
kili memurdur. 

(Maliye de lâzım sesleri) 
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Mali

ye de lâzımdır. 
REİS — Maliye, Dahiliye denilmesi için, encü

menin bir mütâası var mı? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Maliyeye taalluku yoktur efendim. 
REİS—- Efendim! Esasen Hükümetin teklifinde 

Maliye ve Dahiliyedir. Fakat Dahiliye Encümeni Ma

liye kaydını kaldırmış, yanlız Dahiliye demiş. Tadil 
teklifi de yoktur. Binaenaleyh maddeyi bu suretle 
reye koyuyorum. Beşinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. Efendim, kanunun heyeti 
umumiyesinin tayini esami ile reye vaz'ı hakkında 
bir takrir vardır, on beş imzalıdır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesinin tayini esami ile 

reye vaz'ını teklif ederiz. 
Dersim Mebusu Kars 
Feridun Fikri Ömer 

Mersin 
Besim 

Sivas 
Halis Turgut 

Gümüşhane 
Zeki 

Ankara 
Ali Fuat 

Haydar Adil 

İstanbul 
Kâzım Karabekir 

Erzurum 
Câzim 

Bursa 
Nurettin 

Kayseri 
Zeki 

İstanbul 
Hüseyin Rauf 

Ordu 
Faik 

Karesi 
Hulusi 

Kastamonu 
Halit 

Erzurum 
Halet 

Erzurum 
Rüştü 

Bursa 
Osman Nuri 

Ertuğrul 
Halit 

(Ertuğrul dairei intihabiyesinden itibaren rey top
landı. 

REİS — Efendim! Henüz reylerini istimal et
meyenler reylerini versinler. İstihsali ârâ hitam bul
muştur. Efendim! 148 zat reye iştirak etmiş. Muame
le tamam. 121 kabul, 26 red, 1 de isimsiz var. Bina
enaleyh kanun 121 rey ile kabul edilmiştir. (Allah 
hayırlı etsin sesleri). 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Ankaranın mamur, abadan olduğunu inşallah görü
rüz. 



eden 
hakkında o, 
sında icra 
kanun 
tası (1) 

— Tittün muamelâtının sureti idaresini tayin 
ahkâma dair kanun lâyihası (1/502) ile tütün 

lup evvelce takdim kılınan kanun lâyıha-
kılınan tadilât hakkında (1/584) numaralı 

lâyihası ve Tütün encümeni mahsusu mazba-

REİS 
tevzi edilmiştir 
muşlardır. 

Mazbata! 
kadar söz 
dülhalik 

hakkında söz isteyen var mı? Şimdiye 
^lmış olanlar: Ekrem Bey, Mustafa Ab-
, Cavit Paşa. 

REİS 
çen hafta 
etti. Binaenaleyh 
Yani bu 
ka bir noktai 
etsin, ondan 
cümen izahat 
Maliye Vekili 
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Müzakere edilecektir. Mazbata tab ve 
ir, azanın yedinde bulunuyor, tabii oku-

Bev 

YUSUF 
hakkı daima 

REİS -4 
AHMET 

retleri! Geçen 
bıkai Hükümet 
yeni Heyet 
üzere tehirini 
Şimdi eski 
Vekili hükiimet 
sinler evveli 
yalım. 

SARAÇİOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Efen
dim! Encümenin mazbatası konuşulacaktır. Binaen
aleyh encümenin noktai nazarını dinleyelim. 

KEMAL BEY (Sinop) — Encümenin 
mahfuzdur. 
Tabiî efendim! 
HAMDİ BEY (Bozok) — Paşa Haz-

içtimada Maliye Vekili Heyeti Sa-
tarafından verilen teklif hakkında, 

Vekilenin noktai nazarını tespit etmek 
i talep etti ve o suretle kabul edildi. 

heyeti vekilenin noktai nazarını Maliye 
namına tekabbül ediyorlar mı? Et-

emirde, ondan sonra müzakereye başla-

Efendim! Evvelâ: Şu teklif vardır. Ge-
^laliye Vekili mazbatanın tehirini talep 

hükümetin noktai nazarı nedir? 
mazbatayı kabul edecekler mi? Yoksa baş-

nazarda mıdırlar? Evvelâ bu taayyüm 
sonra müzakere edelim diyorlar. (En-

versin sesleri) O halde buyurunuz 
Beyefendi! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Heyeti Celilenin. malumudur ki, Reji İdarei inhisa-
riyesi Mars iptidasından beri, bu babta arz edilen 
mukavelenameye istinaden ilga edilmiş ve kabul bu
yurduğunuz bir kanun mucibince bir sene müd
detle doğrudan doğruya hükümet adına temşiyet 
edilmekte bulunmuştur. Meselenin sureti katiyede de 
halline daii olarak bugün Heyeti Celilenin müzake
resine başladığı lâyihai kanuniyeye, badema tütün 
üzerinden alınacak olan verginin devlet inhisarı şek
linde idare edilerek cibayet edilmesi tarzında Heye-

(1) Matbua bu zabıt ceridesinin sonundadır. 

ti Celilenin sureti hususiyede intihap ettiği Tütün 
Encümenince tetkikatı lâzıme icra edilerek bu husus
ta alâkadar olan zevatın mütalâası dinlenerek bir 
neticeye varılmış ve encümeni mahsusun mazbatası 
da Heyeti Celilenin azasına tevzi edilmiştir. 

Hükümetin teklifiyle encümeni mahsusun vardı
ğı şekil arasında bir esas ihtilâfı vardır. Meseleyi biz
den evvelki hükümet tetkik ettiği zaman gerek mem
leketin tütün ihtiyacatı noktai nazarından ve gerek 
varidatı devlet noktai nazarından nazarı dikkate alın
ması lâzım gelen esasata göre inhisar usulünü sü-
veri saireye müreccah görerek o yolda bir lâyiha 
takdim etmişti. Encümeni mahsusun tetkikatı ve bu 
hususta reylerine müracaat ettiği erbabı iktisat ve 
memleketin bazı müessesatı iktisadiyesi bahusus bu 
meyanda inhisarın lehine ve aleyhine intişar etmiş 
olan asar, bilhassa inhisara mukabil bandrolün daha 
faydalı ve memleketin ahvali iktisadiyesine daha mu
vafık ve daha ziyade nafi olacağı hakkındaki neşri
yat tetkik edilerek bir neticeye varılmıştır. 

Encümeni mahsusun mazbatasında uzun uzadıya 
tarihçesinden bahsedildiği veçhile inhisar meselesi 
yeni bir mesele değildir. Meşruriyeti müteakip 1325 
senesinden itibaren başlayarak bu hususda alakadar 
makamat ve Maliye nezareti bir çok tetkikat yaptır
mıştır. Mahmut Esad Efendi merhumun, Nail Bey 
merhumun riyasetleri altında müteaddit komisyon
lar teşekkül etmiş, meseleyi tetkik etmişler, kimisi 
inhisar lehine kimi bandrol lehine netayiç ve müta-
lâat dermeyan etmiş, fakat teşedütü ârâ ile bir ne
ticeye varılmadığı gibi diğer bir taraftan da varidatı 
muhassasadan olması dolayısiyle Düyunu umumiye-
ye mevdu olması ve o zaman haiz olduğu hukuk ve 
salâhiyet hesabiyle behemehal onların muvafakati is
tihsal edilmeksizin başka bir şekil idarei inhisariye 
ikame edilmesinin fiilen mümkün olmaması ve en 
nihayet bildiğiniz askerî buhran dolayısiyla hükü
metin yaptığı bir muamele o zamanki noktai nazar
ları ve o zamanki Millet Meclislerinin tebarüz eden 
kanaatlerini mevkii tatbike koymaya mani olmuş
tur. 
. Reji İdaresinin memlekette mesbuk kırk seri mü
tecaviz hayatından elde edilen netayice nazaran hâsıl 
olan tesirat pekde bu idarenin lehine değildir. O de
recede ki artık bu mesele hissiyatı umumiye mese
lesi olmuş bir hükümet, bir meclis meselesi olmak
tan ziyade millî meseleler meyanına dahil olmuştur. 
Şuhalde Heyeti Celileniz de bu lâyihayı tetkik eder
ken aynı hissiyatın ve aynı tesiratın altında tetkik ve 
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mütalâa edeceğine eminim. Heyeti Celilenin mese
leyi uzun uzadıya tetkik ettikten sonra varacağı ka
naat, hükümetimizin de kabul ettiği veçhile, memle
ket ve millet hakkında en hayırlı olarak kabul edi
lecek bir neticedir ve şimdiye kadar Millet Meclisini 
bu hususda verdiği kararların millet için hayırlı ol
duğu emsali adidesiyle sabit olmuştur. Binaenaleyh 
bu meseleyi tetkik ederken bir hükümet meselesi de
ğil bizim öteden beri üzerinde uğraştığımız ve öte
den beri bir neticeye iktiran ettiremediğimiz millî 
bir meseleyi tetkik etmekte olduğumuzu itiraf et
meliyiz. 

Bizde tütün meselesi ehemmiyeti mahsusayı haiz 
olan mesaili iktisadiyedendir. Fakat bu ehemmiyeti 
haiz olan mesele, bendenizin noktai nazarına göre, 
dahilde istihlâkâttan vergi almak için tatbik edilecek 
şu veya bu usul değil, tütün istihsalâtının tütün ti
caretinin memleket için haiz olduğu bir vazifeyi ha
yatiyedir. Meseleyi tütün noktai nazarından tetkik 
ettiğimiz zaman üçe ayırmak doğru olur kanaatın-
dayım. 

Evvelâ: Bir tütün ziraatımız var. Memleketimi
zin muhtelif mahalleri, şeraiti iklim iyesi ahvali tura-
biyesi itibariyle dünyanın en nefis tütünlerini yetiş
tirmeye müsteittir ve yetiştirmektedir ve elyevm tü
tün istihsalâtı 60 milyon kiloya baliğ oluyor ve hiç 

şüphesiz ziraatın inkişaf ve terakkisi dolayısıyle da
ha ziyade tezayiit edeceği gibi, daha nefis tütün ye
tiştirmeye memleketimizin kabiliyet ve istidadı da 
mevcuttur. Şu halde memleketimizin bu kadar hayatî 
bir meselesi olan tütün ziraatini, vergi cibayeti ve
silesiyle tatbik edeceğimiz herhangi bir şekilde hattı 
azamı bir derecede korumak zaruretindeyiz. (Bravo 
sesleri). Bizim için hayatî mesele tütün ziraatinin 
terakki ve inkişafı meselesidir. 

Bu meselenin ikinci safhası da tütün ticareti ha-
riciyesidir. Arz ettiğim gibi, bugün 60 milyon ve 
belki 100 milyon kilo istihsalâtta bulunacak olan bir 
memleketin tütün hususunda nazarı itibare alacağı 
istihlakâtı dahiliye meselesi nispeten üçüncü ve belki 
beşinci derecede bile kalmaz. Şu halde tütün ziraatı 
teşvik ve tergip etmekle beraber bu istihsalâtımizla 
- ki ancak malûm olan erkama göre 4 milyon kilo 
tütün sarfiyatı dahiliyemiz vardır - demekki on beş
te birini yani yüzde altısını, yedisini kendi ihtiyacı
mıza bırakabiliyoruz. Mütebakisini muhtelif suretler
le müstehlik memleketlere yaprak halinde veya ma
mul bir halde muhtelif eşkâlda satmak ve bundan 
memlekete büyük bir para getirmek mecburiyetin-

I deyiz. Şu halde yüz de yedinin yüz de doksan üç 
nispetine göre bizim için hayat meselesi; dahilde ki 
istihlâkât mı, yoksa tütün ziraati ve tütün ticareti 
midir? Bu nispetler bu hakikati tebarüz ettirmek için 
kâfi delildir 

İstihsalâtımızı bir taraftan tezyit ederken siyase
ti ziraiyemiz öyle olmalıdır ki; aynı zamanda tütün
lerimize rağbet olan mahaller mahsulü ile mahreç 
memleketlerinde, ithalât memleketlerinde satışını te
min etmek dahi düşüneceğimiz, tedavbiri umumiye 
cümlesindendir. 60 milyon kilo tütünü harice satmak 
imkânı varken, bu kadar satabilirken, istihsalâtı yüz 
milyon kiloya çıkarmak ve bu yüz milyon kiloya ha
riçte müşteri bulamazsak, dahilde imkânı istihlâki 
mümkün olamayacağı için, elimizde kalacak olan 40 
milyon kilo tütünü satamamazlık yüzünden memle
keti bir buhrana bir krize sevk etmek doğru birşey 
değildir. Şu halde ziraat inkişaf ederken, zürraın te
rakkisine çalışırken, aynı zamanda ve aynı nispetde 
tütün ticaretinin de inkaşimı düşünmek zaruretinde
yiz. 

Yoksa 60 milyon kilo satarak memlekete temin 
edeceğimiz menafii iktisadiyeyi aynı suretle 100 mil
yon kilo satmayı düşünürken ihracat yapamazsak şu 
hakle 40 milyon kilo fazla istihsalâta lüzum yoktur. 
Bilâkis satılmayacak olan 60 milyon kiloluk satışın 
memlekete temin edeceği menafii iktisadiyeye tenez
zülü fiat yüzünden tekabül edecek olan 100 milyon 
kiloluk satış ve bu hususdaki istihsalât için sarf edil
miş olan kuvayı umumiye ve sayu amel, sermaye, 
vesaire heder edilmiş olur. Bu noktai nazardandır ki 
tütün istihsalâtı haddi azamî miktarda tütün yetiştir
mek değil, ancak satılabilecek ve menafi temin ede
bilecek, hasılatı safiye bırakabilecek miktarda tütün 
istihsali meselesidir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Tütünün eskisi mak
buldür. 

MALİYE VEKİLİ (Devamla) — Eskisi makbul
dür ama o istihsalâtı satma kiçin de saklamak için de 
kudret lâzımdır. 

ŞÜ halde türün meselesinin ikinci mühim kısmı, 
ticareti hariciyedir. Tütün ihraç ettiğimiz yerler de 
rekabetine mağruz kaldığımız memleketlerin istih-
salâtiyle bu rekabeti lehimize idare edebilmek mese
lesi de ziraatimizin inkişafı kadar bizim için hayatî 
bir meseledir. Memleketimiz böyle tütün ziraati nok
tayı nazarından muhtelif vaki kıtalar üzerinde isdi-
datı mahsusu haiz olduğuna göre, varidatı, istihlâkâ-

I ti dahiliye üzerinden cibayet etmek usulünün az çok 
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bu eşkâlle 
lunmak 

bir 
zaruri 

tenasübü, bir tevafuku, bir ahengi bu-
bir meseledir. 

Şunu arz edeyim ki, tütün gibi mükeyyifattan olan 
bir şeyden herhangi bir usulle olursa olsun varidat 
cibayet edildiği zaman bu usulün tatbik edildiği mem
leket bizim memleket gibi tütün ziraati münteşir ve 
şayi olan bir memleket ise, ister inhisar ister bandrol 
usulü tatbik edilsin, mennedilsin, tahtı inzibata alın
ması elzem olan bir kaçakçılık meselesi kendi ken
dine tebarüz eder ve böyle memleketlerde tatbik edi
lecek olan şekli varidatın şu veya bu şekilde olması, 
kaçakçılığı men hususunda ittihaz edilecek tedabirin 
şiddetli olması için haizi tesir değildir. İster bandro
lü tatbik edelim, ister inhisarı tatbik edelim. Eğer 
hattı azami varidat almak cihetini takip edecek be-
hemhel kaçakçılık hakkında ehemmiyetli tedaviri taz
yiki ve men'iye ittihaz etmek mecburiyetinde bulu
nuyoruz. 

Tütün müstahsili olmayıp tütünü hariçten ithalât 
ile temin eden memleektlerde gerek inhisar gerek 
bandrol olsun kaçakçılık noktai nazarından tatbik 
edilecek tedabir ile bizim memlekette vazedilen teda-
bir arasında fark vardır. Dikkat edilecek olursa bu 
tedabiri men'iyenin mümkün mertebe arz ettiğim gi
bi bir taraf] ;an tütün ziraati, diğer taraftan tütün ti
careti hariciyesini mümkün mertebe az surette izrar 
edecek mahiyette olması iktiza eder. Bendeniz zan-
nediyorumki, istihlâkâtı dahiliye üzerinden vergi al
mak için tatbik edilen inhisar usulü bu istihlâkâtı 
dahiliyeden hattı azamî ne kadar varidat cibayet et
mek imkânı varsa bunun kâffesini, hazine namına 
cibayet eden bir usuldür. Bandrol usulü, istihlâkâtı 
dahiliye üzerinden muayyen nispetler dairesinde alı
nacak olan verginin müstehlikinin içtiği tütün nispe
tinde cebinden çıkan paranın ancak bir kısmına te
kabül eden usuldür ve ara yerdeki farş bandrolü şek
linde imalâtı idare eden teşebbüsatı fenniyenin, hu
susi fabrikaların vesairenin temettüatı safiyesini teş
kil eder. 

Şu haldej inhisar usulü, tütün imalâtını temettüa
tı safiyesinden hazineye alınması müsammem vergi
ye ilâveten Hazine cibayet edilecek bir vergidir. Band
rol yalnız vergi ile iktifa edip serbestiyi ticarete, ima
lâtı sinaiyeye, fabrikaya, müstehlikinin cebinden çı
kacak bir miktar vergiyi, temettüü istilzam eder bir 
usuldür. Biltabii hüsnü muvaffakiyetle idare edilen 
bir inhisar, şeraiti ne olursa olsun, arz ettiğim mü-
talâata istisnaden Hazineye temin edeceği varidat iti
bariyle diğe:* herhangi bir usule tefevvuk etmesi icap 

eden bir usuldür. İdarei inhisariyemiz iyi idare edil
memesi, israfatın çoğalması, masrafın çok olması, 
temettüatı sarfiyesiyle birlikte verginin yekûnunu ha
zineye getirmek lâzım iken bir kısmının mesarifi 
umumiyeye boğulmasını intaç eden israfatın derece
sine ve idaredeki muvaffakiyetsizliğin derecesine gö
re aynı memlekette bandrol şeklinde tatbi kedilecek 
bir vergi varidatiyle ya tekabül edebilir veya noksan 
olur. 

Fakat mademki, inhisar, vergi ile birlikte kısmı 
temettuu da ihtiva eden bir şekli tekliftir. Mütalâaatı 
iktisadiyeye istinaden bunun behemhal bandroldan 
fazla varidat vermesini kabul etmek lâzımdır. Bu hu
susta intişar eden asarı, şimdi değil, intişar ettiği za
man okudum. Çünkü yeni değil, kırk elli seneden be
ri zürraım, bu asarı okudum, tetkik ettim. Bandrolün 
tütüncülüğünün inkişafına ve bandrolün halka nefis 
ve ucuz tütün içirmek suretiyle yapacağı hizmetler ve 
istihlâkâtı tezyit etmek suretiyle ucuzluğu ve nefis-
liği sayesinde Hazineyi maliyeye bandrol şeklinde alın
ması lâzım gelen varidattan dûn olmayacağı hakkın
da birçok mütalâa ve tetkikat serdettiler. Ezcüm
le İstanbul Ticaret Odası Birliği marifetiyle neşredi
len bir kitap Heyeti Celilenizin malumudur. Bu hu
susta tütün Encümeni mahsusu da tabiî tetkikatmı 
tamik etmiştir. Heyeti Celilenize arzı malumat ede
cektir. Başlıca yapıştıkları nokta budur. 

Bandrol çok yerlerde inhisardan daha fazla Hazi
neyi kazandırmış ve hazineye faydası olmuş bir usul
dür. O memleektlerde tütün ziraati, tütün sanayiini 
inkişaf ettirmekle beraber hazinenin menfaatini daha 
ziyade temin edecek bir usul olarak gösterilmiştir ve 
bittabii taraftarları delail aramada müşkülât çekme
diler. Kendi noktayı nazarlarına göre delail aradılar. 
Ben bu delailde bir bitaraflık görmedim. Sırf iktisa
da hevekâr bir arkadaş sıfatiyle tetkik ettiğim zaman 
bir bitaraflık görmedim. Evvelâ bandrol ile inhisar 
memleketlerinden kendi lehlerine netayiç çıkarmak 
için mukayese ettikleri vakit vardıkları netice ve al
dıkları nikât mukayeselerini bendeniz hata ile alûde 
gördüm. 

Elyevm Avrupa'da tütünü inhisar şeklinde idare 
etmekte olan memleketleri misal olarak aldılar. Fran
sa, italya ve diğer memleketlerden bahsettiler ve bu
nu Almanya gibi, tngiltere gibi başka sistemlerde fa
kat daha serbest surette cibayet yapan memleketlerle 
mukayese ettiler. Fakat mukayese yaparken mukaye
se edilecek şekilde erkâm irae etmediler. Bir kerre 
Fransa'yı ele aldılar. Bizim paramızla yüz milyon lira 
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tütün cibayet ediyor, dediler. İngiltere'de (500) mil-" 
yon cibayet ediyor. Bakınız aradaki farka. Halbuki 
İngiltere'de bandrol usulü namında bir bandrol mev
cut değildir. Münhasıran gümrük şeklinde, eşyanın 
hini ithalinde, çünkü onlarda bir tek yaprak yetişmez, 
ihtiyaçlarına yarıyacak. Hatta kendilerine yarayan pi
po için kullanılan kokulu tütünler de İngiliz malı 
değildir. 

O da Lazkiye de, Türkiye de şurada, burada ye
tişen ve duman altında kurutularak sureti mahsusada 
ihzar edilmiş tütünlerdir. Tarifelerinin tütün hakkın
daki yüksekliği sayesinde ve Fransaya nispetle 20 ilâ 
30 milyondan fazla olması dolayısıyle ingilizler^ tütün
den büyük bir vergi cibayet etmektedirler. Fakat ara 
yerde kabili mukayese iki rakkam yoktur. Birisi Ida-
rei Inhisariyenindir., 100 milyon liradır. Yüz milyon 
lira kadar da masraf olarak gözüküyor ki hakikaten bu 
kadardır. Fransanın iki milyon lira hasılatı gayrı safi-
yesi vardır. Bunun bir milyon lirası idareye bir mil
yonu da hazineye nakit olarak kalıyor. Bunu İslah ede
rek varidatı üç milyona kadar çıkaracaklardır ve çıkar
maya uğraşıyorlar ve çıkacağından da emindirler. Şu 
halde Fransa ile Ingiltereyi, birisinde bandrol, diğerin
de inhisar usulü noktayı nazarından mukayese eder
ken - Nikatı mukayese olmak üzere - O kitaplarda 
gördüklerimin kabili mukayese olmadığı kanaatini iz
har ettim. 

Bir kere nüfusu müsavi değildir. Sonra bir şey 
daha yapmışlar ki söylemeden geçemiyeceğim. Fran-
sada tdarei Inhisariye varidatı 100 milyon liradır de
diler Halbuki Efendiler! Fransanın aldığı varidat bu 
kadar mı? Bunun yanı başında - bilirsiniz ki Fransız
lar çok sigara içen bir millet olmakla beraber - güm
rük varidatı meyanında kalan bu kadar tütün varidatı 
vardır. Nazarı itibare almamışlar Jantiman onu unut
muşlar şöyle bir tarafa bırakmışlar. Sonra Almanya 
ile mukayese ettiler, dediler ki bandrol Almanyada 
(240) milyon lira varidat yapıyor. Güzel, doğrudur. Ha
kikaten böyledir. Fakat orada da ne bir nüfus mese
lesini nazarı itibare almışlar, ne de başka şeyi. Ben 
diyeceğim ki mukayeseye esas olabilmek için burala
rını bilihtiyar sükut ile geçiştirmişlerdir. Almanyada, 
İngilterede tabiî serbest fiattır. Gümrük resmini ver
dikten sonra maliyet fiatma göre bir zamdır. Alman
yada bandrola tabi, fabrikalardan çıkan mahsulâtın 
satış fiatı ile, mahsulâtın kaça satılmakta olduğunu 
gösteren vasati satış fiatıyle Fransada ki satış fiatları-
nı katiyen mukayese etmediler. Halbuki yalnız mikta
rı nüfus, miktarı istihlâkat mukayese edilmek lâzım 

j gelir ki, şu usule nazaran şu usulün diğerine nispetle, 
farklı bir neticeye varmış olduğunu ilmi bir surette 
meydana çıkarmış olsun. Böyle birşey yoktur. Şu hal-

I de hiçbir zaman inhisarla idare edilen memleketlerde
ki satış fiatlarıyle bandrolla idare edilen memle
ketlerin satışını mukayese etmek cihetine yanaşma-

I mışlar, bendeniz öyle zannediyorum. Delâilin mukni 
I olması için her türlü ilmî nevakısı bertaraf etmek ve 

kabili mukayese bir hale koymak lâzım idi. Bu gör
düğüm eserde, bandrolün lehinde olarak, bandrol 
usulü cari memleketler için yaptıkları mukayeseler, 

I misaller, benim gördüğüme ve anlayışıma nazaran ha-
I ta ile doludur ve bitaraf bir neticeye varmıştır. Bilhas

sa bizimle Yunanistanı ve bandrolü tatbik eden Bul-
I garistanı mukayese ettiler. Bir kere biz de tütün istih-

lâkâtı nüfus başına ancak 300 grama baliğ olduğu hal
de diğer memleketlerde 700, 800 grama hatta bir ki
loya, iki kiloya çıktığı vakidir. Bendeniz zannediyo
rum ki, bizim memlekette tütün sarfiyatının vasati 
nüfus başına üç yüz gram olmasının esbabı ne inhisar
dır, ne de bandroldür. Bunlarla hiçbir alakası ve da
hili yoktur. Her memleketten nispeti itibariyle bizim 
sarfiyatı dahil iyemizdeki miktarı istihlâkat dûn olarak 
görülüyor, bunu maalmemnuniye görüyorum ve bun
dan müteşekkirim. Çünkü hiçbir zaman bir memleket 
hazinesinin fazlaı varidat almak için istihlâki herhal
de sıhhate muzır olan bir maddenin o millet tarafın
dan istimal edilmesini hoş göremez. Hani günün birin
de bu memlekette sigara içilmese de biz de rüsum al-
masak... 

Bunun esbabını araştıracak olursak evvela bizim 
memleketimiz de istihlâkatı hakikiye nüfus başına 300 
gram değildir. Bu memleketteki istihlâkatı umumiye-
nin haddi asgarî yüzde altmışı kaçaktır. Çünkü mem
leketin her tarafı tütüncüdür. Ekseriyeti umumiyesi 

I zürradır. Zürra ise gerek bandrollu olsun, gerek inhi
sar altında olsun kilosu 300 : 500 kuruşa olan tütünü 

I içirmenin imkânı yoktur. Müstahsil kendisine 10:15 
kuruşa mal olmuş, ambarında, damında tütün varken 

I gidipte İdarei înhisariyeden, bandroldan mubayaa et
mez ve bunu da akla getirmek doğru değildir. Şu hal
de istihlâkatın yüz de altmışı kaçakla tatmin edil
mektedir. Gerçi bunun nüfus başına isabet eden mik
tarı 600 : 650 grama çıkmaktadır. 

Bir de kendimce başlıca bir aslı vardır ki; biz de 
de bir kere halkımızın yarısı sigara içmez, kadınları
mız da hamdoisun şayanı memnuniyet vaziyettedir
ler. Çünkü Tütün içmez denecek bir haldedirler. Bazı 

I mahdut tütün istihlâkine alışmış kadınlarımız vardır 
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ki bunlar p>k 
kûnuna icrşyı 
de nüfusun 
eder. Binaenaleyh 
taraftan da 
yor denecek 
lekelimizde* i 
nispet alacak: 
lekette tütün 
(Granfümüı) 
liyette olmasıdır 
ancak nüfus 
înhisariyeye 
dahi tatbik 
öyle 700 gram 
tığını inşallah 

ğu on uç 
ğu sekiz mi 
olarak 
mukayese 
man netice, 
şarla idare 
lira kadar 
fusumuzun 
kadar vergi 
farkı gibi 
yor. Halbuk^ 
ayakta 
düşen 
sak görürüz 
Biz de 300 
eden satış 
kayese edinip 
satıyoruz 
fazla fiatla 

Bulgaristan! 

tütün 

leketimizi 
da % 60, % 
n mukayese 
nun olmadı; 
duğumuz 
dan eksik 

Bandrolüh 
kuvvetli 
tesirleri 
cağım, sen 
be nefis ve 
ve bundan 

mahdut miktardır ve bunlar istihlâk ye-
tesir edecek bir halde değildir. Şu hal-

belki yarısından fazlasını bu kısım teşkil 
kaçağın yüzde altmış olması, diğer 

nüfusun nısfından fazlası hiç tütün içmi-
kadar bulunmasından dolayı bizim mem-
zükûr meyanında tütün içenlerden bir 
olursak Almanya vesair daha bazı mem-
içenlere nispetle hiç derecesindedir. 

diye tütün içenlerin böyle herhalde ekal-
ki tütün bize de miktarı istihlâkâtını 

başına 300 grama indiriyor. Bunu Idarei 
maletmek doğru değildir. Bandrol şekli 
edildiği taktirde bu nispeti istihlâkâtın 

, bir kiloya kadar bizim memlekette ar-
hiç görmiyeçeğiz. 

Yunanisşanın yelav bandrol şeklinde almakta oldu-
ilyon vergi, Bulgaristanın almakta oldu-

lyon vergi ve bizim son zamanda - vasatı 
almakta olduğumuz beş buçuk milyon vergi 

epilecek olursa, zahiri hale baktığımız za-
bizim aleyhimize gözükür. Tütün, inhi-

ktiğimiz halde biz hep beş buçuk milyon 
vergi alıyoruz. Halbuki Yunanistan - nü-
nısfı kadar olduğu halde - on üç milyon 
almaktadır. Yek nazar da bu, sistemin 

r ve yazılan bazı asar da böyle deni-
bunu biz tahlil edecek olursak onun da 

durmadığını görürüz. Bir kerre nüfus başına 
miktarı istihlâkâtı nazarı dikkate alacak olur-

ki Yunanistan da lââkal 700 : 800 dür. 
dür. Nüfusun birden bire fazlasını telâfi 

vardır. Sonra Bandrol fiatlarını mü-
Biz. memleketimiz de daha ucuz tütün-

bajndrol olduğu halde onlar bizden daha 
tütün satıyorlar. 

g« iliyor 

fiatı 

ele alınız. Buglaristanla bizim mem-
nfczarı itibare alacak olursanız, Bulgaristan 

ı 70 farklıdır. Miktarı istihlakât ile fiatla-
yaptığımız zaman dahi, idaresinden mem-
ımız ve ademi muvaffakiyetine kani ol-

idaresinin miktarı varidatının onlar-
olıfaadığı neticesine varırız. 

menafiyi umuraiyesi meyanında ve en 
olrriak üzere ileri sürülen rekabetin sahhar 

altılıda memlekette yekdiğeriyle ben kazana-
tyazanacaksın diye, halka mümkün merte-
ucuz tütün içirmek saikasıyla çalışılacak 

fcinnetice müstehfikim fevkalade müstefit 

olacaktır, mütalâasıdır. Bandrol şeklindeki tütünler, 
hem nefis, hem ucuz olacaktır. Rekabetin, herhalde 
âlemi ticarette bir saik ve müessir olduğuna inanmak 
lâzımdır ve bunun güzel tesirleri vardır. Ancak denil
diği kadar değildir. Bu eseri okuduğum zaman «ekol 
ortadoks, ekol mancester» denilen ilk mektebi iktisadi 
gözümün önünde tecessüm etti. Son zamanların veka-
yii iktisadiyesine ve hadisatı iktisadiyesine nazaran 
bu rakabet denilen kuvvetin de maalesef müstehlikle
ri o kadar himaye etmediği anlaşılmıştır. Adetleri müs
tehlikine nazaran gayet mahtut olan amillerin, fabri
katörlerin; sen satacaksın, ben satacağım diye birbirini 
ezecek bir neticeye varmaktansa, kolaycacık araların
da anlaşarak el birliği ile müstehlikleri boğmakta ol
dukları her gün gözümüzün önünde ceryan eden şey
lerdir. 

Bilhassa 30 : 40 senenin hadisatı iktisadiyesinden 
ve iktisadiyat aleminde - şu ve bu memlekette değil -
müstahsillerin; müstehliklere karşı kendi menafiyi 
müşterekelerini temin ve tatmin için ne gibi tedabir 
ittihaz ettikleri, ne gibi teşkiller yaptıkları ve «Kar
tel,» «Tröst» vesaire gibi uzviyetler, «Organ» 1ar 
«Vücude getirdikleri, Bütün Heyeti Celile azasının 
zannederim malumudur. Tütün meselesinin; sureti 
kattiye de bundan azade kalacağına ve memlekette 
teessüs edecek olan fabrikaların, mâhza rakâbetle bir
birleriyle yarış ederek halka nefis ve ucuz tütün içile
ceklerine öyle çok inanmamak icap eder. Bandrol 
üsülü cari olan memleketlerde, kabul ediyorum ki: 
halka nefis tütün içirmek itibariyle Idarei Înhisariye
ye tefavuku olan memleketler vardır. Fakat fiat iti
bariyle hadisat, fiilen gözümüzün önünde ceryan eden 
vakayi meydandadır. Bandrol usulü ile idare edilen 
memleketlerin satış fiatlarını, inhisardan aşağı indirmiş 
olduğunu bilmiyorum. 

Ucuz satmak meselesini tahlil edelim; Menfaati 
şahsiye ile çalışan bir fabrikanın; herhalde oraya koy
duğu sermaye, sayü amel vesaire deruhte ettiği tehli
keye mukabil behemahal bir şey kazanmak mecburi
yetinde olan bir fabrikanın, ucuz şey satması ne ile 
mümkündür? Cebinden para sarf ederek mi? Hayır! 
Ucuza maledecek ki, hem ucuz satmak sureteiyle bir 
kâr temin etsin ve hem de ucuz satmak gayesi hasıl 
olsun. Şu hâlde tütünü, ucuz satmak ne ile olacaktır? 
Masarifi imariyesini, masarifi istihsaliyesini düşüne
cek olursak bunun, nereden meydana geleceği görü
lür. Bir tütün fabrikası tasavvur ediyorum, bunun 
masarifi istihsaliyesinin en mühim yekûnunu teşkil 
edecek olan şey, mubayaa edecek olduğu yaprak tü-
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tündür. Tütünü ucuz satmak demek; yaprak tütünü 
- ki masarifi istihsaliyenin en mühim kalemini teşkil 
eder - mümkün mertebe ucuz almak demektir. Bu 
yaprak tütün, bittabi hariçten mubayaa edilecek de
ğildir ve böyle hariçten yaprak tütün mubayaasına 
müsaade edecek olan bir şekli, Heyeti Celileniz kabul 
etmez, zannederim. Çünkü istihlâkâtı; on beş yirmi 
milyona baliğ olan bir memlekette, dahilî imalâtın 
mevadı iptidaiyesini hariçten mubayaa etmek varidi 
hatır değildir. Şu halde yaprak tütünü fabrikatörler, 
müstahsillerden mubayaa edeceklerdir. Fabrikatörle
rin müstahsillerden yaprak tütünü ucuz alması demek, 
zurraın elinden yaprak tütünü ucuz alması demek
tir. Ben, kendi hesabıma, samimi olarak söyleyeyim ki 
zürraın elinden yaprak tütünü ucuz alması demek -
koyduğum zaman herhalde züraaın menfaatim te
min mecburiyetindeyim. 

FAÎK BEY (Edirne) — İnhisar idaresi de sizin 
gibi mi düşünecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz edeyim efendim. Bu, İnhisar İdaresinin aleyhine 
delil olarak kullanılıyor. Ben, demiyorum ki, İnhisar 
İdaresi yaprak tütünü pahalıya alır. Fakat öbürleri 
diyor ki, biz hem ucuz satarız, hem de kendi minafii-
miz % 15 den aşağıya değildir. İşte bunun ucuz satıl
masının neye mutavakkıf olduğunu arz ediyorum. İn
hisar idaresi, bahusus bir devlet İnhisar İdaresi olur
sa mubayaa hususunda herhalde Ahmet Efendi, Meh
met Efendi gibi düşünmez zannederim. Bu da bir fark
tır. Binaenaleyh bu rekabetin sahhar tesiri altında, 
bandrol tahtındaki fabrikaların, halka ucuz tütün içi-
receğine bendeniz maalesef inanamıyorum. 

Bizde idarei inhisariyenin kırk senelik bir tecrübe
si vardır. Bütün elde ettiğimiz netayiç bizi ve milleti 
tatmin edecek mahiyette değildir ve milletin buna kar
şı duyduğu hissi nefret vesaire de hep bu şekli idare
den doğmuş şeylerdir. Tütün Encümeni âliniz de 
İdarei İnhisariyenin bizdeki tecaribine, kırk senelik 
hayatına ve onun netayicine bakarak bandrol taraf
tarlarının benden izin tenkit ettiği ve belki yanıldığım, 
yanıldımsa şahsî kanaatimi söylüyorum, delailli ken
dime mal etmemekle beraber, benimsemem ekle bera
ber mahza idarei İnhisariyenin bariz olan ademi mu
vaffakiyetleri karşısında daha ziyade bandrol cihetini 
tecrübe etmek ve ondan memleketin nefine daha zi
yade hadim neticeler çıkacağına bazı delail ve esa-
sat ile kânı olarak, Heyeti Celilenize bu noktayı naza
rın kabulü için, bu noktayı nazarı arz etmek keyfiye
ti Encümence racih görüldü. Ve o suretle ekseriyeti 
azime ile bu cihete karar verildi. 

Binaenaleyh, ilmî ve katî delail serdi için; bir mem
lekette yekdiğerine müşabih ahvali umumiye, ahvali 
iktisadiye ve nüfus vesaire itibariyle yedkiğerine mu-
karin ve müşabih, iki devrede muhtelif usullerin tat
bikatı yapılmaksızın ve bu tatbikatın netayicine göre, 
elde edilen tecrübe netayicine göre, erkâmı maddiye-
ye, katiyeye istinat etmeksizin, bandrolün behemahal 
inhisardan daha nafi olacağına ve inhisardan daha 
fazla varidat vereceğine ihtimal olmadığı gibi nazari 
olarak arz ediyorum ki; imalâtın temettüatı sinaiyesi-
ni de ihtiva edecek olan idarei inhisariye, yalnız te-
mettüünü istisna edip, yani vergisiyle iktifa edip te
mettü kısmını halka bırakmak usulünü dahi tercih 
ederek, muayyen bir nispetle Hazineyi daha ziyade 
menfaatdar edecek bir sistem» olarak kabul edilmek
le beraber bu tefevvukun fiiliyatta temini, behem-
hal İdarei İnhisariyenin hüsnü idaresine mütevakkıf, 
olduğunu da itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Şimdiye kadar kabil 
olabilmiş midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bu iki sistem üzerinde kısaca maruzatım nazarî delail 
ve vesaik ile inhisarın menfaati hazineye daha ziyade 
tevafuk edeceği kanaatindedir ki, hükümetin; inhisar 
esası üzerine Heyeti Celilenize bir lâyiha, sevketmesi-
ni intaç etmiştir. Fakat arz ettizim gibi millî bir mese
lenin müzakeresine başladık. Burada hükümetin bir 
idefiksi, bir kanaati kafiyesi yoktur. Herhalde vazi
yeti Heyeti Celileniz ariz, âmik tetkik ettikten sonra-
ümit ediyorum, hem Hazinenin, hem de memleketin 
daha ziyade menfaatine muvafık olan bir neticeye va
racaksınız ve Hükümet Heyeti Celilenizin tensip bu
yuracağı şekil üzerinde yürüyecektir. Şimdilik maru
zatım budur. Esnayı müzakerede daha bazı şeyler 
karşısında kalırsam o hususda da arzı malumat ede
rim. (Bravo sesleri.) 

TÜTÜN ENCÜMENİ MAHSUSU REİSİ YU
SUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! Maates-
süf Tütün Encümeni Mazbata Muharriri mezundur. 
Onun için tütün Encümeni namına söz söylemek ba
na düşüyor. 

Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi, tütün mese
lesinin memleketteki, ehemmiyetini pek güzel ifade 
ettiler, 1325 senesinden beri-16 sene filân oluyor. -

s 16 senedir Türk milleti bu mesele ile iştigal ediyor. 
Maateessüf şimdiye kadar bir şekli halle iktiram ede
medi. Bugün Meclisi Millimiz, Meclisi Âlimiz, Cum
huriyet Meclisi inşallah mazinin bir çok fenalıklarını 
attığı, aşar gibi millete şiddetle teaîluku olan bir me-
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hallettiği gibi bu meseleyi de hallede-
(Etıbiştir sesleri) 

arkadaşlar! Vakıa Meclisi Âlinizde mevzu 
plan mesele, Dahili istihlâkâttan, tütünün 
lâkâtından resim , almak meselesidir. Ma

liye Vekili Beyefendi, asıl memleketin tü-
meselejsine dair söz söylediler. Mazbata da mün-

olmamakla beraber - çünkü mazbatamız gelen 
hakkında yazılmıştır, - Münderiç olmamakla 
bendeniz de Encümen namına bir iki söz söy-

k 

seleyi cesujrane 
çektir. 

Şimdi 
müzakere 
dahalî isti 
demki, M 
tün 
deriç 
lâyiha 
beraber 
lemek istiylorum 

teklif 

dınlar az 
deniz 1913 
lif etmek 
serbest 
çoğalıyor. 
sahası gitt 
toprakları 
Bazı havalimizin 
memleketlerin 
pılamıyor, 
tüccarı, Bi 
yetiştirmekjte 
Malum 
vasıl olmaktır 
tütün yetişjt 
Meclisine 
lâk sahasırja 
çok göndermek 
fazla istifade 

hükümetin 

YUSUlf 
lerden bahsetmiyece, 
- Geçen setıe 
sıraya koyarsak 
yor. İkinci 
Sonra menileketimizin 
diği söyleniyor, 
ziyadeleştirjmek 
duğu kada 
rinde münikün 
yetle satma 
vazifesi hükümete 

Biliyorsunuz 
ettiği zamana 
mesele şirketin 
mesele, tutun 

Malumu Âliniz, nüfus artıyor. Bir zamanlar ka-
tfitün içiyordu. Bugün daha çok içiyor. Ben

de Londrada iken bir kadına, sigara tek-
>̂ek caiz değildi. Bu defa gittiğim zaman 

ediliyordu. Bu derecede çoğalmıştır ve 
B̂u suretle tütünün talipleri, tütünde talep 
kçe genişlemektedir. Buna mukabil Türk 
Dünyanın en nefis tütününü yetiştiriyor. 

tütünleri karıştırılmadıkça başka 
yetiştirdiği tütünlerden iyi harman ya-

sonra Türk zürraı, Türk amelesi. Türk 
hassa Türk zürraı ile Türk amelesi tütün 

kabiliyeti mahsusa sahibi bulunuyorlar. 
bu meseleyi arzdan garezim, şu neticeye 

Tütün sahası genişliyor; Türkiye iyi 
iriyor. Şu halde Türk Hükümetine, Türk 

ıjnühim bir vazife düşüyor. Bu da, bu istih-
mümkün olduğu kadar Türk tütünlerini 

ve milleti mümkün olduğu mertebe 
ettirmektir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bu da 
alakasını tezyit etsin. 

KEMAL BEY (Devamla) — İstatistik
tim. - Elimizde ki lâyihalarda var 

zannederim 1339 da olacak, ihracatımızı 
başta (20) milyon lira ile tütün geli-

derece de (10) milyon lira ile üzüm geliyor. 
50:60 milyonluk tütün yetiştir-

Buhalde bu miktarı buyurdukları gibi 
bunun istihsal masrafını mümkün ol-

aza indirmek ve bunu istihlak merkezle-
mertebe rakiplerine karşı muvaffaki-

k ve mümkün olduğu mertebe çok satmak 
terettüp ediyor. 

ki, Ankara İdaresinin bu işe vaziyed 
kadar, kısmen son zamanlara kadar, bu 
tamamiyle eline bırakılmıştı. Bu mühim 

istihlâkatından vergi almak meselesi de

ğildir. Memleketimizin yetiştirdiği tütünler Türklerin 
. istifade etmesi meselesidir. Reji biz de işlerken hü
kümet tütün meselesiyle iştigal etmiyordu. Maaş şük
ran görülüyor ki, hükümetimiz meseleye yeni yeni 
vaziyed etmeye başladı, yeni yeni meşgul olmaya baş
ladı. Son zamanlarda gazetelerde Ticaret Vekâletinin 
bir tamimini gördüm. Bu, yalnız kendi namına değil 
zannederimki, cümlemizin namına - siz de iştirak 
edersiniz - Sizlerin de namına memlekette tütün me
selesinden Türklerin azamî istifadesini temenni eden 
her fert namına mucibi şükrandır. Ticaret Vekâleti, 
bu tamimde istihlâk merkezlerinin ahvalini tetkik et
mek için şehbenderlerimize emir veriyor. Tütün hak
kında aldıkları malumatı mıntıka ticaret müdürlerine, 
Ticaret odalarına haber vermek ve mıntıka Ticaret 
müdürleri ve odaları memleketteki, tütünün halini -
Ticaret noktayı nazarından vesaire - bunları haber 
vermek sonra memleketteki, tütün sahalarını tayin 
etmek, tespit etmek, hangi dairelerin daha iyi tütün 
yetiştirdiğine dair erbabı ihtisasdan malumat almak 
ve sonra en mühim mesele memlekette tütün koope
ratifleri teşkiline çalışmak ve bu tütün kooperatifleri
nin binnetice federasyonunu teşkil etmek, ittihadını 
temin etmek pek mühim meselelerdir. Bunları takdir 
buyurursunuz. 

Şimdi tütün alışında fiatı, tütün alıcıları açıyor. 
Tütün alıcıları gâh birleşerek, gâh münferiden zürraa, 
müstahsile karşı istediği fiatı açıyor. Pekâlâ biliyor
sunuz ki, satıcının en büyük muvaffakiyeti, piyasa
ya hâkim olmakla fiatı kendi açmak ve o fiatta se
bat ve devam edebilmektir. Bunu memlekette ancak 
değil, en ziyade, kooperatif teşkilâtı yapabilir. Mem
leketimizde taraf taraf tütün kooperatifleri teşekkül 
ettiği ve o kooperatifler arasında bir ittihat hasıl ol
duğu ve harice karşı piyasa açtığı gün tütün mesele
sinin en mühim bir meselesi halledilmiş olur. Onun için 
şayanı şükrandır. Aynı zamanda temenni olunur 
ki bu tamim, asarını husule getirsin. Temenni olunur 
ki, yalnız hükümetin teşebbüsüyle değil, halkımız 
kendi teşebbüsleriyle de bunu yapsınlar ve nihayet
te de memlekette bir tütün kooperatifi hasıl olsun. 
Gören ve duyan arkadaşlarımız pek iyi bilirler ki Bul
garların bu hususdaki, halleri bizim için en güzel bir 
misaldir. Bulgarlar kooperatifleri teşekkül etmeden 
evvel bire sattıkları tütünü, kooperatifleri teşekkül 
ettikten sonra beşe satmaya başladılar. 

Aynı zamanda tütün, Maliye Vekili muhtereme-
nin buyurdukları gibi, Ziraat Vekâletimizin de ehem
miyetle meşgul olacağı bir meseledir. Bu sene zürraa 
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mahsulleri mukabilinde ikrazat için Ziraat Bankala
rına evamır verildi. Temenni olunur ki bu daha ziya-
deleşsin ve temenni olunur ki, tütüncülerimiz bu 
kooperatifleri vesair birlikleri sayesinde malî kısım
ları da nazarı itibare alsınlar ve şükranla bazı yerler 
de gördüğümüz gibi teşkil etsinler. Bu cihetle de pa
raya ihtiyaçtan dolayı mallarını ucuza satmak, zaman
sız satmak gibi zararlardan kurtulsun. Aynı zaman da 
temeni olunurki, tütün sergileri açılması, iyi tütün ye
tiştirenlere mükâfatlar itası, bilhassa işte o muayyen 
yerlerden çıkan tütünlerimizin muayyen numuneleri
nin olması, muayyen vahidi kiyasilerin bulunması, o 
vahidi kiyasilerden tütün alıcılarına satılması gibi yol
lara gidilsin. Zannederim tütün çok kâr bırakır ve tü
tün ticaretiyle meşgul olan kuvvetli sermayedarlar 
bulunur. Bunların meselede ihtisasları olduğu, malu
matları olduğu itibariyle bu hususda hükümet bun
lardan fayda görür, muavenet görür, teshilât görür, 
ümidindeyim. Bu cihetle sözü uzatmak istemiyorum. 
Çünkü mevzubahis olan meseleye şöyle talluk eder 
Yalnız memleketimizin yetiştirdiği tütünün istihlâkâtı 
dahiliyesinden resim almak mevzu bahis olduğu za
manda millet ve memlekete hitaben neşir ettiği, ta
mim ettiği umdelerle tütün meselesinin milletin azamî 
menfaatine hatta, milletin azamı menfaatine muvafık 
surette hallini deruhte eden meclisimiz, tütün istihlâ
kâtı dahiliyesinden resim almayı düşündüğü vakitte 
elbette ve elbette birinci meseleyi nazarı dikkatten 
dûr tutmayacaktır. Maliye Vekili muhteremenin bu
yurdukları gibi tütün resmi alınırken, bu memlekette 
tütün ilerliyecektir, tütün müstahsilleri istifade edecek
tir, bu istifadeyi yapan tütün müstahsilleri de dev
letin masarifine de iştirak edecektir, mülâhazası hâ
kim olmalıdır. Yoksa memlekette tütün yetişiyor, mü--
keyifattandır, istenilen belgeyi alırız mülâhazası değil
dir. Bu mülâhaza hükümette vardır, demiyorum. 
Şükranla derim ki, hükümette bu mülâhaza yoktur, 
o da bizimle beraberdir ve böyle olması tabiidir. 

Maruzatımın başında söylediğim veçhile tütünün 
memleketimiz de on beş, on altı senelik bir tarihi 
vardır. Yani tütünden alınacak istihlâk resmi band
rol suretiyle mi olsun, inhisar suretiyle mi olsun? Bu 
meselenin on beş, on altı senelik bir tarihi vardır. 

Arkadaşlar! Biliyorsunuz 1325 den başlar. O za
man ki, meclisin Ziraat Encümeni, Muvazenei Mali
ye Encümeni ve hatta 165 imza ile verilen takrirlerle 
müttevikan ve hariçte teşekkül eden komisyonlar müt-
tehiden ve müttefikan bandrol diye bağırmışlardır. 
Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi; kimisi bandrol 

istemişler, kimisi inhisar istemişler, buyurdular. Evet 
arkadaşlar! Bu hususunda bir tek istisna var. O istis
na merhum Naim Beyin tahtı riyasetinde inikad eden 
komisyondur. O encümen, dokuz kişiden mürekkep 
imiş dört reye karşı beş rey ile inhisar kararı ver
miş, fakat arkadaşlar! O raporu okursanız görürsü
nüz ki o kararı veren Encümen değil, o kararı ve
ren Düyunu Umumiyedir, O karar, Düyunu Umumi-
yede bilmem ne kontrolörü mösyö bilmem ne ve 
Düyunu Umumiye müfettişi Aslan Efendinin tahtı te
sirinde verilmiştir. Hatta o raporu okuduğumuz za
man görürsünüz ki inhisar taraftarı olanlar da şek
linde ittihat edememişlerdir. Düyunu Umumiye na
mına gelen, Duyunu Umumiyeyi temsil eden kimse
ler kurnazlıkla mutlak inhisar fikrinde bulunmuşlardır. 
Öbürlerinden birisi ihracata da şamil olmak üzere in
hisarı istemiştir. Diğer iki aza da yalnız istihlâkâtı 
dahiliyeye mahsus inhisarı istemiştir. 

İnhisar lehinde memlekette yazılan yazıların hep 
anası burasıdır. (Bravo sesleri) Tütün istihlâkâtı dahi
liye meselesinin şimdiye kadar bandrola iktiran ede
memesi hep o tesirin altındadır. Gâh düyunu umumi
ye tesir yaptı, gâh hükümet sıkıştı, karşıdan para ve
receğiz dediler. Müzayıkada kaldı, halledilemedi. Fa
kat bir tarafta Millet Meclisleri Millet Meclisinin 
Encümenleri teşkil edilen komisyona gelen bütün mü
tehassıslar inhisarı reddettiler, bandrolü istediler. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Ede
biyat fazla! 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Hayır, Edebi
yata daha geleceğiz, yalnız tarih naklediyorum. Şük
rü Beyefendi hata etmiyorum zannederim. (Devam 
sesleri) Sonra hükümetin meseleyi millî bir mesele 
telakki ederek burada, bu mesele de hükümet fikri 
mahsusiyle Maliye Vekili Muhtereminin ifadesinden 
anlaşılan, meyli mahsusu ile gelmemesi şükranlara 
şayandır. 

Hasan Beyefendi buyurdular ki, nazarı olarak in
hisar bandrola faiktir. Sonra İnhisar da devlet istih
lâk resmini aldığı gibi bandrolda tüccara kalacak 
olan kân da kendi alıyor, çünkü fabrikatör kendidir. 
Pek doğrudur. Encümen bunu reddetmedi. Nazari 
olan bu meseleye karşı hiç söz söylenemez. Fakat tü
tünün İstilâk resmi meselesini hallederken nazariyattan 
ziyade memlekete bakmak, tarihine bakmak zanne
diyorum; En doğru harekettir. Tarihe bakmak de
diğim vakitte bazı arkadaşların dediği gibi hissayatı 
tahrik edecek tarihe demiyorum. Olabilir arkadaşlar! 
Bütün mebuslar, bütün tarafların murahhasları bir 
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bu 

ğuruz 
hor 
ki, 

noktaya 
reffedecektir 
binaenaleyh 
reylerini, 
etmişlerdir. 
buyurdu 
ederken, 
yebilirim 
lardır ve 
ri yatını en 
metotla 
sahih tarik 
taç değildiı 
arasındaki, 
maktır. 
da hareket 
söylediği 
sala Müsyö 
yazılan 

kapılmışlardır. Bandrol her türlü takyidatı 
İnhisar her türlü kuydu koyacaktır, 

bu mütalâaya kapılmışlarda ihtimal bu 
mütalâalarını şimdiye kadar böyle izhar 

Olsun, fakat sureti mahsusada intihap 
Encümeni mahsus meseleyi tetkik 

arkadaşın namına ferden ferda söyle-
hiçbir vakitte hissiyata kapılmamış-

njümkün olduğu mertebe tetkikatını, tehar-
doğru, en sahih, en sağlam tahrik ve 

yürütmek istemiştir. Pekâlâ bilirsiniz ki; en 
bilistikaâh bulunan hakikattir, bilistis-
Arkadaşlar! Hadiseleri arayıp, hadiseler 

münasebatı bulup ondan bir netice çıkar-
Tütün Encümeniniz zannediyoruz ki, bu yol-

etti. Ne bandrol taraftarı ticaret birliğinin 
sökleri keramet olarak kabul etti ve ne de me-

Bremyenin fikrini veyahut inhisar lehinde 
ri tamamiyle hakikat olarak kabul etti". şeye: 

Beyefendi 

ZEKİ 
tinin, 

YUSUF 
Hasan 
yürürken 
hinde 
yır arkada; 
mız o değildir 
bandrol tatbik 
se ne 
edilmişmi; 
tir? 
istifade et' 
vakit o 
Çünkü 
leket değild 
Vesairesi 
kiyeye 
sar usulünden 
lamışlardır 
kiline kalkıı 
ham ediyorum! 
Encümenini: 
nazarî 
yetli bir 
tir. Buna enftın 

BEY (Gümüşane) — Veya Duhan şirke-

etı 
yazmış 

nedenler 

Fransa 

esas 
Fransa 

veşaıresı 
benzemez 

KEMAL BEY (Sinop) (Devamla) — 
inhisahla bandrolü mukayese bu-

ziyade ticaret birliğinin bandrol le-
olduğu esere karşı söz söylediler. Ha-

ar! Arz ettiğim gibi bizim istinatgâhı-
. Bizim istinatgahımız memlekette hiç 
edilmiş mi? Bu bandrol tatbik edilmiş-
vermiştir? Memlekette inhisar tatebik 

tatbik edilmiş ve ne neticeler vermiş-
îngiltere vesaire mukayesesinden 

ik. Fakat verdiğimiz karar, hiçbir 
olmadı ve olamazdı arkadaşlar. 
evvela tütün müstahsili bir mem-

r. Sonra onun şeraiti medeniyesi, yolları 
toplu bulunması, hiçbir vakitte Tür-
Fransızlar o göklere çıkarılan inhi-

de bu sene vaz geçmişlerdir, hatayı an-
Onu da arz edeceğim. Millî müessese teş-
mıştır. Onun için Meclisi Âliden istir-

Dikkatı mahsusa ile memur ettiğiniz 
in filân, filân yerden malumat alarak, 

yaparak memleketin en ehemmi-
kaide, usul ittihazına gitmemiş-

olunuz arkadaşlar. 

mukayeseler 
meselesinde 

Umumi cihetlerden bir iki kelime daha söylemek-
liğime müsaade buyurunuz. Bazı mülâhazalar olabi
lir. İnhisar, devlet inhisarı devletçiliktir. Hasan Be
yefendinin şşaret buyurdukları veçhile rakâbet öyle 

göklere çıkarılan, o kadar met edilşn derecede insani
yete fayda vermiyor. O rekabet; zaman oluyor, kuv
vet halini alıyor. Zaman oluyor her türlü zulümleri 
yapıyor. Onun için devletçilik yapmalıdır, rekabetin 
tesirine mani olmalıdır. Amel ile sermayenin temadi 
ettiği yerde, sermaye ameli ezerse, amel sahiplerini 
himaye etmek, oraya devlet elini sokmak ve devletçi
lik yapmak.. Evet arkadaşlar! Orada müttefikiz. Türk 
devletçidir, devletçiyiz. Fakat acaba frenklerin (Mo
nopole d'etat) dedikleri şeyde, devletçilik esasında ne 
vardır efendiler? 

Devletçilik fikri, doğrudan doğruya adaleti temin 
etmek içindir. Arz ettiğim gibi henüz o haller bizde 
olmamıştır. İnşallah bunların olması uzun olmaya
caktır. «Uzun müddet olmayacak» da pek iyi bir te
menni değil, tarakkiye gideceğiz, ne gibi netayiç hu
sule getirirse getirecektir. Fakat henüz yoktur. Ser
mayenin ameli ezdiği yerde, devlet elini sokar, orada 
ameli himaye eder. Bu; rekabet denilen şeyin tevlit 
ettiği kuvvetten, müsavatsızlıktan zayıfları himaye et
mek içindir. İstirham ederim: Bu mülahaza ile doğan, 
tarihi, cümlenizce malum olan (Sacialism d'etat) deni
len Devlet sosyalistliğinin içinden bir tane bana gös
teriniz ki fazla varidat almak için devletçilik yapılır. 
Belediye, fakir halka kömür satar. Belediye halkın zi
yade muhtaç olduğu suyu, elektriği vesaireyi kendi 
tevzi eder. Bunlar varidat almak için değildir. Arka
daşlar bir başkası gelip halkı ezmesin mütalâasıdır. 
Onun için bendeniz devlet inhisarcılığını; devletçi

lik, devlet sosyalizmi halinde kabul edemiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sosyalizm deta.. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O mülâ
hazalar vardır. Nitekim Sosyalizm detanın mehdi olan 
Almanyada bugün - bugün değil, evvelce - şimendifer 
gibi vesaire gibi ammenin hizmetini gören, ammenin 
nef'ine yapılan işler de devletçilik yapıldığı halde, 
onları devlet idare ettiği halde, tütünü bandrol ile ida
re etmiştir. 

Sonra arkadaşlar Biz şimendiferleri millileştirmek 
istiyoruz. Biz seyri sefaini devlet elinde tutuyoruz. 
O halde niçin bunu yapmayalım? Arz ettiğim gibi 
tamamiyle kıyası mâalfarıktır. Şimendiferler devle
tin elinde bulunmalıdır. Çünkü arz ettiğim gibi dev
let, sermayenin, şimendifer sahiplerinin, o şimendi
ferlerle gidip geleceklere olan tahattümünü mene-
der. Saniyen millî bir meseledir. Şimendifercilik aske
rî meseledir, iktisadî meseledir. Kumpanyanın elinde 
kaldığı zaman da tahakküm yapar. İzmitten İstan* 
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bula kadar olan tarife malumunuzdur. Devlet işletir
se bunlara meydan vermez. Seyrisafain idaresi de 
keza böyledir. Millî ihtiyacımız vardır. Devletin, işle
ri için ihtiyacı vardır. Onun için onları devlet yapar. 
Fakat devlet inhisarı ile tütünü idare etmek meselesi 
bu cümleden değildir. 

Asıl meseleye geliyorum arkadaşlar! Encümen, 
hükümetin lâyihasında tavsiye olunan inhisar usulü
nü, niçin kabul etmedi de bandrol sistemini kabul 
etti? Bunu Meclisi Âliye arz ettim. Bilâhare bir çok 
arkadaşlarımız şüphesiz söz söyleyecek, bir çok sual
ler sorulacak, bir çok tenkitler yapılacak. Onlara ce
vaplarını arz edeceğim. Bandrol sistemiyle inhisar sis
temi lâyihada karşı karşıya biraz bahsedildiği veçhile 
9, 10, 15 inhisar sisteminin faydalan sayılır, 9, 10, 15 
bandrol sisteminin faydaları sayılır. Bunlara sonra bi
rer birer girişiriz. Ben en esaslı noktaları arz edeceğim. 
Bir kere gerek nazarî olarak, gerek amelî olarak müt
tefiki aleyhdir ki, her inhisar sistemi ne hakkında 
vazolunmuşsa onun tevessüünü, inkişafını behemhal 
menneder. Devletin himayekâr şefkâtkâr eli ne kadar 
olursa olsun inhisar sisteminde, inhisar usulünde 
mutlaka bir tazyik vardır. Tevessüüne büsbütün mani 
olması bile herhalde mani olur. inhisar, memleketin 
yetiştirdiği ve memleketin senayiinin de tevessüüne 
hizmet edecek madde üzerinde konulmaz. Niçin? Arz 
ettiğim gibi tazyik eder. 

Müsaadenizle bir kaç misal alacağım: Fransızlar 
şampanya üzerine inhisar yapmış olsalardı zannede
rim bütçelerinin bir çok kısmını doldururlardı. 
Üzüm yetişen Fransada, Profesör Alfilâv gibi vesaire 
gibi 20 - 30 senedenberi bağırdıkları halde niçin inhi
sar tatbik edilmiyor? Çünkü o, memleketin en ziyade 
yetiştirdiği mahsuldür. Fakat tütüne tatbik ediyor. 
Niçin? Çünkü tütün dışardan geliyor. 

Türkiye'nin en iyi yetiştirdiği tütündür. Binaen
aleyh tütüne inhisar konmamalıdır. Arkadaşlar! Te
ferruata girmiyorum. Tütün memleketimizde işlenirse 
bu fayda olacaktır, şu fayda olacaktır; bunlara giriş
miyorum. Çünkü zannediyorum ki bu sualler bazı 
arkadaşlarım tarafından bana sorulacaktır. Bazı mü
nekkit arkadaşlarım, zaten bekliyorlar, soracaklrdır. 
O zman cevaplarını veririm. 

İkinci bir mülâhaza : Encümeniniz, bandrol da 
kaçakçılığın daha az olacağına kani olmuştur. Neden 
kani olmuştur? Şuraya emin olalım ki arkadaşlar, mil
letin ahvali ruhiyesine muvafık olmayan bir usulü 
cibayet hiç bir vakit de arzu edilen semedeyi vermez. 
Bu bir kaidei umumiyedir. Bütün memleket; haklı, 

haksız rejinin süiidaresinden veyahut inhisar sistemi
nin esas muktezası olmak üzere inhisardan şikâyet 
ediyor. Binaenaleyh biz bu hali devam ettirecek olur
sak - velev Devlet inhisarı halinde - aklı başında olan
lar düşünecek ki ben bu zamana kadar şirkete para 
kazandırmamak için kaçak tütün içiyordum. Fakat 
ş'mdi başımıza devletimiz gelmiştir. Ben ne kadar is
tihlâk resmi vermiş tütün içmiş olursam o kadar dev
letime hizmet etmiş olacağım, diye düşünecektir. - Bil
miyorum ya böyle düşüneceklerini - bunu da kabul 
edelim. Bütün memurini tütün kaçakçılığının takibi 
ile mükellef kılalım ben öyle zannediyorum ki arzu 
edilen neticeyi vasıl olamıyacağız. Arzu edilen netice 
bence bu nevi tedabiri tazyikiyeden ziyade, ruhî, psi
kolojik olması, halkın temayülâtı ruhiyesine, hissiya
tına, ahvali ruhiyesine muvafık bulunması kaçakçılı
ğı daha ziyade menedecektir. Şimdi bandrol nefis tü
tün verecektir, bandrol ucuz tütün verecektir. Bun
ları mevzu bahis etmiyorum ve bu sahalara girmiyo
rum. Yalnız diyorum ki; bandrol meselâ Malatya'da, 
meselâ Mamuretülâziz'de meselâ Sivas'ta kaçak tütün 
olduğu zaman bir efendiye orada, o çarşıda o kaçak 
tütünü durduracaktır. İstanbul'da, Samsun'da, İzmir' 
de, Adana'da fabrikalarımız vardır. Fabrikalar tü
tünü meselâ Boyabat'tan alacak, İstanbul'a veyahut 
Samsun'a kadar getirecek, orada paket veya sigara 
yapacak, tekrar bunu Boyabat'a sevkedecektir. Devlet 
inhisarı bunu yapacaktır, başka bir şey değildir. Hal
buki tâyin ve tahdit edilecek mevat dairesinde olmak 
şartıyle Sinop'ta, hattâ Boyabat'ta açılacak bir tütün 
ticarethanesi, çok ileriye gitmeyelim arkadaşlar! Ha
yale kapılmayalım, bugünkü Türkler tütünü bırakıp 
sigara içecek ve Rejinin fabrikalarında çıkaracağı ve 
halkın kalıp sigarası dediği tütünü içecektir. Zannet
meyiniz, yine o tütünü içecektir, binaenaleyh orada o 
tütün bir dükkânın arkasında bir bıçakla, bir havanla 
kıyılacaktır, paketine konacaktır. Bandrolü sarılacak
tır. Binaenaleyh Encümeniniz zannetti ki; en büyük 
marifet öteden beri kaçakçılığı kendilerine sanat, mes
lek ittihaz etmiş olanları, meşru tütün satıcısı haline 
koymak, memlekette kaçakçılığın önüne geçecek ruhî 
tedabirden en birincisidir. 

Sonra arkadaşlar! Belki biraz fazla mikbinim, 
fakat çok temenni ediyorum, bir iki sene zarfında, 
husule gelmesini mümkün görüyorum, tütün koopera
tifleri teşekkül ederse, tütün kooperatiflerimiz oradan 
aldığı tütünü yine orada kıyıp, yine orada harman 
yapıp, yine orada sigara yapıp, yine orada satarsa 
kaçakçılık azalmaz mı efendiler? Allah aşkına söyle-
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yin! Devleftin varidatını artıracak yegâne "çare de ka
çakçılığın azalmasıdır. Başka bir şey değildir. 

Hasan Beyefendi buyurdular ki : Bizde kadınlar 
az tütün içer. Evet, bizde nüfus başına 300 gram düş
mesi bundandır buyurdular. Fakat Hasan Beyefendi 
insaf buyursunlar, istanbul'un burnunun dibinde olan 
Bursa'da senede adam başına 40 gram tütün isabet 
ederse - BJu, Reji Müdüri Umumisinin verdiği malu
mattır - Mamuretülâziz de vasatı (17) gram tütün isa
bet edersel orada bir adam senede (17) gram tütün 
mü içiyor [diyeceğiz Allah aşkına! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
% 60 tütün kaçakçılığını ben söyledim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi de
mek ki arkadaşlar! Maliye Vekili muhtereminin de 
söyledikler^ veçhile marifet o yüzde altmış kaçakçı
lığı mümkin mertebe azaltmak ve yüzde yirmiye, yüz
de ona indirmektir. Marifet budur. Yani bugün bir 
kilo mamul tütünden iki lira istihlâk resmi alınacağı
na, on kilp mamul tütünden bir lira istihlâk resmi 
almak hem memleketin menfaatine, hem de Hazine
nin menfaatine daha muvafık olmaz mı? Yavaş ya
vaş bir lirayı yedire yedire iki lira yaparsa, 10 milyon 
varidat gelecek sene, yahut bir kaç sene sonra 20 
milyona çıjcmaz mı? 

Yine ecnebi mukayeselerinden tevakki ediyorum, 
meselei asliyeye geliyorum. Büyük adamlardan birisi 
diyordu ki bütün Marksizmi tetkik edeceğimize, bü
tün sosyalizmin tarihini tetkik edeceğimize, 1870'den 
sonra Paris'te teşekkül edip de bir müddet devam 
eden komünizmi tetkik etmek daha iyidir. Oradan 

ders, diğer bütün nazariyattan alacağımız 
derse faiktfr, kuvvetlidir, diyordu. Doğrudur arkadaş
lar. 

bazariyattan, İbrahim Necmi Beyin, yarın 
tütün bilmem nesinin, öbür gün Tütün Ticaret Bir
liğinin eserlerinden ziyade, en ziyade alacağımız ders, 

Bizde bandrol sistemi de tatbik edilmiş-
sistemi de kabul edilmiştir. Bandrol sis

temi tatbik edildiği zaman, kaçakçılık olmuyormuş, 
inhisar sistemi tatbik edildiği zamanda şirketin sui-
idaresi varinış, halka zulüm ediyormuş, halk şikâyet 
ediyormuş. Bu da mevzubahis değildir. Başka bir me
seledir.̂  Fakat herhalde elimizde malum olarak, bir 
tariki fenni ile, fennî bir metotla bu iki usul vardır. 
Öbür tarafların hepsi sözden ibarettir. Şöyle olacak-

tarihtendir. 
tir, inhisar 

tır, devlet 

tir arkadaş: 

idaresi şu varidatı verecektir, bandrol şu 
varidatı verecektir. Bunların hepsi tahminattan ibaret-

ar. Biz bunu Encümende tahlil ettik, Ma

liye Vekâleti tarafından lütfen tabettirilmiş birtakım 
şeyler var. Bu, azayı kirama da tevzi edildi. Tütün 
mecmuaları, reji hakkındaki rapor diye birşey var. 
Yani resmî bir vesikadır. O resmî vesikadan arzı ma
lumat ediyorum. 

Malûmu âliniz - daha evvellerine gitmeyelim -
1290 ile 1291 tarihinden 1300 tarihine kadar bu mem-

j lekette bandrol usulü tatbik ediliyor. 1294 tarihine 
kadar yüz kuruştan yukarı olan tütünlerden (30) ku
ruş, yüz kuruşa kadar olanlardan (25) kuruş seksen 
kuruşa kadar satılacak • tütünlerden (20) kuruş, elli 
kuruşa kadar satılacak tütünlerden (15) kuruş, otuz 
kuruşa kadar satılacak tütünlerden (10) kuruş, band
rol resmi alıyorlar. 1294 tarihinde bunlara yüzde elli 
zam edilmiş. 

Arkadaşlar! Rejinin otuz senelik raporu, yani 
1300 tarihinden 1329 tarihine kadar muamelâtını gös
teren raporlar, zannederim en tabiî, en salim zamana 
ait malumattır. Onun için bunları alacak olursak, arz 
ettiğim gibi neticemize daha kolay vasıl olmuş olu
ruz. 1330'dan 1338'e kadar olanlar hakkında da arzı 
malumat edeceğim. Yalnız şimdilik bu sakin, salim 
zamanların yani kaçakçılığı menetmek için Türk ne
ferinin, Türk dilâverlerinin birbirine girdiği zamanlar 
- biraz hissiyata giriyorum ama müsaade buyurun 
Rejinin bütün mesaiti kullandığını arz etmek istiyo
rum, hissiyatı tahrik etmek istemiyorum. - Türk dilâ
verlerinin kolculuk, kaçakçılık diye birbirlerini öldür
dükleri, kadınların üstüne varıncaya kadar aradıkları 
- doğrusu da vardır, eğrisi de vardır. - polis komise
rinden valiye kadar saray erkânına kadar rüşvetler 
verilerek muhafaza temin edildiği bir zamana aitti. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — İkramiye. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onun için 

zannediyorum, Encümeninizin malum olarak aldığı 
şeyler öyle entipüften şeyler değildir. Ciddî, hakiki 
maddelerdir. O raporda görüyoruz ki arkadaşlar! - Ra
porun 35 nci sayfasında - «Reji alâ cins tütünden sat
tığı tütünün yüzde biri kadar, edna cins tütünün yüzde 
altmış altısı, köylü tütünü yüzde ikisi, asker tütünü 
yüzde yedisi, alâ cins sigaradan yüzde biri, edna cins 
sigaradan yüzde onsekizi, enfiye, ağız tütünü, yaprak 
vesaire...» Yani tütün rejisi bütün satışlarında hatta 
son senelerin satışlarında - son senelerin dediğim 1325 
ilâ 1329 seneleridir ki rejinin iyi tütün sattığı söylen

diği zamandır. - yüzde doksanüçünü, sigara ve tütün 
olmak üzere, edna cins teşkil ediyor. Değil mi efen
dim? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Tabiî 
her yerde. öyle... 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi far-
zediniz, reji, teessüs etmeyip de bandrol devam etmiş 
olsaydı, bandrol idaresi en ziyade satılmış edna cins 
tütünlerden resim alacaktı. Edna cins tütünlerden, arz 
ettiğim gibi 1294 tarihinden sonra yüzde elli ve yüzde 
kırk yedibuçuk, yani elli kuruşa satılandan (22,5) otuz 
kuruşa satılandan (15) kuruş, bandrol resmi alıyor. 
(2,5) hata ile bu edna cinsi yüzde elli farzetsek ve 
Rejinin sattığı tütünleri fabrikaların satacağını kabul 
etsek, yani Reji ne kadar tütün satmışsa bandrol fab
rikaları da o kadar tütün satmış ve bu satış miktarı 
üzerinden devlet yüzde elli bandrol resmi almış, bil
farz yok olan şeydir. 

Bandrol devam etmiş olsaydı beyiye tezakirinden 
yine resim alınmış olacaktı. Bandrol devam etseydi o 
zaman yine ihracat rüsumu alınacaktı (şimdilik alın
mayacak diyoruz ya) Bandrol devam etseydi ithalât 
rüsumu yine alınacaktı. Hariçten memleketimize ithal 
edilen tütünlerden, bandrol devam etseydi, o zaman
lar Bağdat hasılatı denilen hasılat alınacaktı. Bağdat 
hasılatı malumu âlinizdir. Bağdat, Basra, Musul, Mar
din vilayetleriyle Şemdinan kazası ve iki adaya Reji 
de girmemiş, Bandrol da girmemiş. Yalnız orada mü-
ruriye resmi diye bir resim alınıyormuş. Tütün istih
sal edildiği mahalde istihlâk edildiği vakit hiç bir re
sim alınmıyormuş, bir yerden diğer bir yere nakil olu
nacak olursa evvelâ 3 kuruş, 1295'den sonra 4 kuruş 
müruriye resmi alınırdı. Orada bandrol idaresinin hâ
sılatı bu imiş. Arkadaşlar! Şimdi tütün satışı üzerin
den yüzde elli bandrol resmini ve bu bey'iye resmini, 
ihraç rüsumunu, ithalât rüsumunu Bağdat hasılatı
nı - yani Bağdat hâsılatı denilen yere bandrol da sok
muyoruz, Bandrol resmi de almıyoruz - cemmedecek 
olursak arkadaşlar, her sene için bu hesabı yapar ve 
1300'den 1329 senesine kadar hâsılatı safiyesiyle mu
kayese edersek, hükümete verdiği hisse değil hâsılatı 
safiye yani Hükümet hissesi, Düyunu umumiye hisse
si ve rejinin hissesi bu üçünün mecnuunu onunla mu
kayese edersek arkadaşlar, Rejinin 1300 senesi hâsı
latı saf iyesi 498 147 lira, bandrol devam ettiği tak
dirde 595 513 lira oluyor. 1301 senesinde Rejinin 
547 774 liradır. Bandrol devam ettiği takdirde 813 017 
lira Oluyor. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Yani 
doğrudan doğruya satış fiyatları. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Hangi satış 
fiyatları? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Doğru
dan doğruya satış fiyatları. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Hangileri? 
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Piyasaya 

satılan fiyat. 
YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — O satış fiya

tının yüzde ellisini alıyor, neye satılırsa satılsın. 
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Yani Re

ji fiyatıyle bandrol fiyatının satış fiyatları bir oluyor 
mu? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Oraya da gele
ceğiz Beyefendi! Çünkü bize isnat edilen şey veyahut 
en kuvvetli delil, inhisar da, varidat fazladır, bandrol 
da varidat azdır... 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Her şey 
maddi olmak şartıyle! 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar! 
Derhal şimdi birisi bana itiraz etti, zihninden geçti. 
Bana dedi ki efendi sen Rejinin sarfettiği muhafaza 
masrafını unutuyorsun, devlet inhisarı devam etmiş 
olsaydı, muhafaza masrafı yapılmayacaktı. Sonra yüz
de elli aldığın hâsılat, hâsılatı gayri safiyedir. Bu hâ
sılatı almak için devletin sarfedeceği mebaliği düşün
müyorsan dediler. Bir arkadaşın şüphesiz zihninden 
geçti. Ona cevaben diyorum ki: 

Ben, yalnız bandrolda alınan ımi'ktar ile bunu he
sap ettim, devlet 1299 senesine kadar arz ettiğini gibi 
30, 40, 25 kuruş resim aldığı gibi 'bir de müruriye 
diye okka 'başına beş kuruş resim alıyormuş. Bu cet
velden öğrendiğimize göre otuz senede vasati (satış 
yedi milyondur. Yedi milyonun beş kuruştan muru-
riyesi 350 bin 'lira eder. Arkadaşlar işte bu 350 bin 
lirayı devletin yapacağı muhafaza masrafına nutka-
•bil tutuyorum. Çünkü muhafaza masrafı 200 bin li
radır, 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — İhracat 
resmi de vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İkisi de 
aynıdır. Binaenaleyh şu Ihesafbı yaptığımız zaman gö
rüyorsunuz İki Bandrol tatbik edildiği takdirde İnhi
sardan^ dalha az varidat vermiyor, ondan dalha çok 
varidat veriyor. Niçin arkadaşlar? diyeceksinizlki, 
yanlıştır. Bunun da basit bir cevalbı var. Çünkü, Band
rolda yüzde eli alınacak olursa rejinin mesarifi dıai-
rnesi reji işlediği zaman da hiç 'bir vaıkitte yüzde elli-
beşten aşağı düşmüyor. Fark buradan geliyor, başka 
yerden değil. Reji 'bize. raporunda gösteriyor, yedi! 
kuruşa tütün alarak 28, 29 kuruşa tütün satitık, far
ika bak, diyor. 7 'kuruşla 28 kuruş arasında ki 21 ku
ruş fartkı kâr olaralk gösteriyor. Hayır onu kâr ola
rak almadı, bin türlü şey. Diyeceksiniz ki, Devlet in-
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edildiği zaman bu suliistimalat, bu mas-

ölmâyacaktır. Oraya da geleceğim. Yalnız bir 
hakkında nazarı dikkatinizi celbedeyim. Şa

ir ve şayanı dikkattir İnsanın bandrol 
terk edip büsbütün serbestiye, /Bağdat 

ısjuretle istihsal edildiyse bazen o resme dbğ-
geliyor. İşte 'bakınız arkadaşlar, Bağdat 
senesinde 29 000 lira liken 1329 senesin-

İraya çıkmıştır. Tütün serbest 'bulunduğu 
: bir yerden diğer »bir mahalle gittiği yer

il 0 hine kadar çıkmıştır. 
ar! Sonra tütün satışının hâsılatı ise hır 

üç milyona çıkmıştır, yani serbesti galiba 
fkyda temin edecektir. 

Bu suretle Encümeniniz, Bandrol usulü inhisar 
usulünden daha iyidir, bandrol inhisara müneccabitır 
dediği vakitte mümkün olduğu (mertebe rakama isti
nat etti. Arkadaşlar! 133i8 senesini alırsak o sene en 
fena seneni izdir, diyordu Abdülhalik Beyefendi. 
Evet sonra 1338 senesinin elimizde bulunan-hesabı
nın içerisinde Anadolunun üç senede idaresinin de 
hasılatı vardır, arkadaşlar. Fakat Ibiz 'bunu mesele
mizi haileltmek için 'bir adet 'olarak alıyoruz ve biı^ 
sene zarfınla, çünkü bazıları var ki meselâ Ankara 
28 ay diyo". Müfredata bakacak olursanız bazı yer-» 
lerin hâsılat ve mesarifi bir seneden fazla konmuş 
'bazılarınınki, bir sene için 'konmıuş, teferruatını (tet
kik edersek herhalde tütün zürra dan mubayaa edil
miş, imal edilmiş, satılmış. Onun hulâsayı hesabiiye-
sini açtığımız zaman da 13 3*8'de arkadaşlar! 14 422 702 
lira tütün «atış bedeli görüyoruz. 29, 984 lira ruhsa
tiye 7$ 71S lira neftiye, 35 032 lira ithalât reismi, 
4 743 lira Bağdat hâsılatı, 2 957! 975 lira muhtelif 
varidat olan'ak görüyoruz. Ceman yekûn 17 508 757 
lira ediyor. Mesarifatt hanesinde 4 929 938 tütün es
manı .ve inıaliyesi görüyoruz, 311 691 lira memurin 
maaş/atı 354 808 muhafaza mesaritfi, 918 775 lira be
yiye, 642 973 lira mamul tütün mesarifi 81 350 li
ra Ziraat nıesarifi, 2 759i 297 lira da muhtelif rnesa-
rif görüyor JZ ve neticede mecmuu on küsur milyon 
lira varidattan mesarifi çıkardığıtnız gibi 7 503 742 
lira temettü kalıyor. (Hiç bir şey değil sesleri). 

Bu temettü dediğimiz devlet hissesi, Düyunu 
Umumİyeye ve Rejiye verilecek paradır. 2 957 975 
Ura muhtelif varidat var. Aca'ba nedir? Teferruatına 
'girdiniz mi? Orada 2 163 400 lira görüyoruz. 
2 163: 400 : iranm yanında «sermaye garantisi olmak' 
üzere hükü netle aktedilen ihtilâfa mebni bu hesaba 
itöfoai edildi.» diye yazıyor. 

RASlH EFENDİ (Antalya) — Ne vakitten beri 
garantiyrniş? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun arz edeyim efendim. Hükümetle rejinin ak-
tetciği 19 Haziran 1923 tarihli itilâfa göre hesaibı 
mahsus da şöyle diyor. «Reji imtiyazımın ikmali müd
detinde veyahut işbu ittilâfnamenin sekizinci madde
sine istinaden feshi halinde şirket sermayesinin 40 
milyon lira olarak teminine hükümetçe muvafakat 
olunmuştur.» Binaenaleyh mukaddema varidattan 
sermayenin garantisi olmak üzere bir hesabı mahsu
sa nakledilmiş olan 2 163 400 liranın mahfuz kal
masına artık mahal kalmadı hükümetçe beyan ve 
taksimi talep edilmiş ve şirketçe de kendi hesabında 
meblâğı meztburun 1338 senesi hesabına ilâveten mü-
şarikler arasında taksimine muvafakat olunmuştur, 
Binaenaleyh 1339 senesinin varidat kısmının muhtelif 
varidatındaM 2 95"fl 875 liranın 3 163 400 lirası ev
velki senelerden ayrılmış bir para 'olduğu görülüyor. 
Bunun temettuundan tenzili icalbeder. Tenzilden son
ra geriye temettü olarak 5 340 342 lira kahr.'Bun-
dan evlâdı şüheda ianesi de alınıyor. Şimdi arkadaş
lar! Rejinin satış 'fiyatı 14 242J 702 lira idi. Bu satış 
fiyatı üzerinden •% 50 resim almış olsaydık, bandrol 
ile 7 milyon ılıira edecekti. % 40 resim alsaydık 
5 796 000 lira edecek idi. 

CEMAL HÜSNÜ 'BEY (Gümüşhane) — Resim 
olarak Reji yüzde kaç alıyordu? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim! 
Reji verdiği hesaplarda 1338\ie 96 ve 1C0 kuruşa çı
karmıştır. 280 kuruşa satmıştır. Arz edebiliyor mu
yum efendim? Fakat bu 96, 100 kuruş yalnız tütün 
badelidir. Amele ücreti, levazım ve mesarifi umumiye 
bunda dahil değildir. Öbür tarafta memurin maaşatı 
beyiye, muhafaza masrafı, ziraat masrafı vesair. me-
sarif tabiî bu iikiisi arasındaki farktan yani bu 96< 100 
İle 280 arasındaki farktan tesviye edilmiş ve müteba
ki ne kaldığı ise o da hissî temettü olarak istenmiştir. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Acaba 
resim olarak yüzde kırk alınmış mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Resim olarak rejiden hangisini' 
alırsanız alınız, o resim olacaktır. Yani eğer resim, 
maiyet fiyatıyle satış fiyatı arasındaki farka derse
niz 180 kuruştur. 

Eğer bir taraftan hasılatı koyup, diğer tarafından 
mesarifatı çıkartıp mütebaki kalanı kilo üzerine tak
sim edecek olursanız resim odur. Yani mukayesemi
ze tesir etmez, hangisini alırsanız hepsi birdir. Ben-
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deniz asıl düşündüğüm (1300) senesinden (1339) 
senesine kadar olan hesaplarda her sene bandrol 
resminin rejinin bıraktığı hasılatı kâfiyeden ki tek
rar tekrar arz ediyorum yalnız hükümete bıraktığın-' 
dan değil, kendi hissei temettüundan, Düyunu Umu
miye temettüundan ve devlet hazinesine verilen o 
cüzi miktardan bahsediyorum ve daima bunların 
heyeti umumiyesini kastediyorum Demin reji hesap
larındaki Varidat hanesinden varidatı müteferria he
sabını almadım. Bandrol varidatına sokmadım ve ona 
mukabil diğer masrafları tuttum. Şu halde geriye ne 
kalıyor rica ederim. Bilnazariye devlet inhisar yaptı
ğı vakit laalettayin bir inhisarda inhisarı yapan hem 
resmi alır, hem de kendine temettü alır. Bu kaide 
ile gitmedik mi arkadaşlar? Nazarî kaidede devlet 
inhisarı olursa, devlet hem resmi alacak hem de 
«profit» den, kârdan istifade edecektir. İşte tecrübe 

gösteriyor ki edilemiyor. Niçin edilmiyor? Öteden 
beri söylerler, devlet ticaret yapamaz, devlet sanat 
yapamaz derler. Yapıyor, fakat çok masrafla oluyor. 
Ben kendim görmedim. Fakat bizim Türkçe gazete
lerin birinde neşredilen bir makaleyi gördüm. Millet 
Meclisi kürsüsünden böyle ciddî bir meselede bir 
gazete makalesini zikirretmekliğime belki müsaade 
olunmaz. Fakat zaten malum olan hakikatleri ifade 
etmek olduğu için müsaadenizle bir iki kelimesini 
arz edeyim: 

Arkadaşlar! Bir makalede deniliyor ki; Fransa 
Maliye Nezareti yeni sene münasebetiyle vaziyeti 
maliye hakkında bir hülâsa neşiretmiş. Bu resmi ve
sikadan anlaşıldığına göre inhisarın devletçe işletil
mesinde, işletme masarifi çok, yevmiyeler nispetsiz 

bir surette yüksek, imalâthanelerde ki sağ, az olur
muş Hükümet fabrikalarında işleyen amele diğer 
fabrikaladakinden fazla yevmiye aldığı halde hususi 
fabrikalar da işleyenler kadar çahşmıyorlarmış. Ar
kadaşlar! Aynı resmi vesika, inhisar idarelerinde 
fikri ticaretin hemen namevcut bulunduğunu tasdik 
ediyormuş. Arakadaşlar! Makale uzundur. Devlet, 
inhisarı kendi idare etmek istiyor, kendi idare et
mesin, bir şirkete versin diye bu makale yazılmış
tır makalenin maksadı odur. Fakat içinde bir haki
kat var ki: bu seneden itibaren Fransa Hükümeti 
tütün inhisarını millî müesseseler haline kalbetmeye 
karar vermiştir her sene ne ise asıl benim arz etmek 
istediğim nokta o değildir. Asıl arz etmek istediğim 
nokta devlet, ticaret, ziraat ve sanat yapacak olursa 
muvaffak olamıyor, arkadaşlar. Onun içindir ki 
masraf çok oluyor. Onun içindir ki binazariye in

hisarda hem resim ve hem de fabrikacının alacağı 
kâr devlete kalacaktır. Binaenaleyh şeraiti mütesa-
viye tahında yani bandrolda da aynı resim alındığı 
takdirde inhisar idaresinde daha çok resim alınacak 
denildiği halde tediyata girildiği, hakikate girildiği, 
işe girildiği zamanda bu tahakkuk edemiyor. Niçin? 
nazariyedir. Çünkü şeraiti mütesaviyedir. Meselâ 
müzakere esnasında Encümen de muhterem Vekil 
Beyefendiye sordum. Siz tütün inhisarı işlettiğiniz 
vakit doğrudan doğruya zürradan mubayaa edecek 
misiniz? «Evet» dediler. İşlemeyi de siz yapacak mı
sınız? Malumu âliniz, tütünün bir işleme devri var
dır: Tütün fidanlarından koparıhr, ipliklere dizilir, 

herekelere asılır, kurutulur, demet yapılır. Demetten 
sonra, tütünün bir tahammür devresi vardır. O sı
rada tütün işleniyor, ben tütüncü değilim, belki id
dia edemem fakat tütün mütehassıslardan duyduğu
muz kendi menfaatini takip eden şirketin eliyle ya
pılan imaller daima doğruda ndoğruya kendi malını 
işleyen tüccarın imâlinden % 20 zazarına ve % 20 
fazla masrafı oluyor. Sırları buradadır. 

Sonra arkadaşlar! Malumu âliniz devlet inhisarına 
gidilen yerlerde, devletin sanat yapmaya kalktığı yer
lerde yapmıyor değil, yapıyorlar. Sanayi ilerlemiştir 
arkadaşlar, o sanat erbabı çoğalmıştır. Arkadaşlar! 
biz ise daha tarakkiye çok istidadımız vardır. Malu
mu âliniz evvelce bandrol zamanında bir çok tüc
car varmış Reji gelir gelmez, kalkmışlar, Mısıra git
mişler, bu gün Mısır'ın meşhur sigaralarını onlar 
yapıyorlar. Türk, gayri Türk buradan gitmiştir, fa
kat burada yetişmiştir. Sonra zaten Devlet inhisarı 
taraftarı olan ve bütün yazı yazanların fikri katileri 
devle inhisarı olduğu zaman da devlet yalnız vazifesi 
olan işi görsün, kaçakçılığa mani olsun vesair hu-
susata baksın. Fakat imali mutlaka bir şirkete ver
sin. Şirkete vermez de kendi yaparsa, o halde kendi 
yapabileceği kısmı yapsın. Yani tütünü kesip, tütünü 
harman yapıp kesmek, kesilmiş tütünden sigara imal 
etmek, ki bu sırf mihaniki bir ameliyedir, onu yap
sın. Onun kendi yapabilir. Orada ihtisasa teaîluk 
eden mesele ancak harman meselesidir, öbür tarafı 
kıymaktan ibarettir onu makine yapacaktır, diyor
lar, fakat işlemeyi kendi yapmasın diyorlar. îşle-
meken daima zarar veriyor, diyorlar. Okuduğum 
yerlerde bir çok rejinin misalleri vardır. Reji almış, 
tüccar almış Reji •% 20 çürük imal etmiştir. O hal
de, devlet münakaaş ile tütün alsın, diyorlar. Müna
kaşa ile imal edilmiş, tütün alsın diyorlar ve buna 
bir çok şekiller veriyorlar. Bu ciheti kabul edelim. 
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Yani doğrudan doğruya zürradan alınmasın, müna
kaşa ile mamul tütün alnısın, o halde şimdi yine 
başınızı ağrıtıyorum, daha ileride itirazlar vardır. 
Orada söyleyeceğim. (Estağfurullah, istifade ediyoruz, 
devam sesleri). 

Bandrolda en ziyade gösterilen mahzurlardan bi
risi tröst teşekkülüdür. Ve bu tröstün ecnebilerden 
oluşu, milletin parasının bunlara gidişi. Devlet böyle 
inhisarı kendi idare eder, mamul tütün alacak olur
sa zürra ile: birleşerek yine devlete en çok fiyata 
tütün vereceklerdir. Zaruri değil midir? Parça par
ça alırım, diyecektir, çaresini öyle bulacağım diye
cektir. Onunla da bulamayacak ir. Çünkü, sekiz 
milyon kilo tütün kullanacaktır, on milyon kilo tü
tün imal ececektir, zamanı gelecek on beş milyon 
kilo tütün imal edecektir. Parça parça bizim tüccar
lar elli bin okka verin, yirmi bin okka verin, otuz 
bin okka verin... Bu mu olacaktır? 

Sonra 
de vukuat 
Bütün bu 
muhteremlerim 
necip 
deniz çok ş 
idaresini 
edeceğiz. 
ğız, böyle 
ve çok iyi 
sulu mümkün 

Şö!yı 

arkadaşlar! Ameli olalım. Memleketimiz 
nasıl cer.eyan ediyorsa öyle düşünelim. 

ijşlerde, bütün arzularımız Maliye Vekili 
in gerek sabıkının, gerek lâhikının o 

acaba tahakkuk edebilecek mi? Ben-
eyler temenni ederim. Evet biz tütün 

e yapacağız, bir ticaret şirketi gibi idare 
a mütehassıs olmayanları almayaca-

yapacağız. Bunlar çok hoş temennilerdir 
ijemenniyattır. Fakat acaba bunların hu-

müdür? Kabil midir? Oluyor mu? 

Oraya 

fey 

ZEKİ 
rüyoruz. 

VUSUF 
arkadaşlar! 
olsun, iyi i 
daima teşvi 
leşin, bu 
istifade etsiıı 
Bunu kim 
siniz, söyle 
tecrübevî 
mülâhazalar 
solunu düş 
kimseleri 
den sonra, 
söyledi. 
ve~ gösterem 
edildiği 
getireceği 
halde inh. 

B3Y (Gümüşhane) — Numunelerini gö-

KEMAL BEY (Devamla) — Onun için 
[Cim istemez, rica ederim devlet inhisarı 
esin, tütüncülerimizin başında hükümet 

kkâr bulunsun, tütün memlekette iler-
izli nebattan memleketimiz alabildiğine 

devled de alabildiğine istifade etsin, 
ilstemez? Encümeniniz; her halde emin-
meye hacet yok, bitaraf, sırf ilmî, sırf 

mülâhazata binaen hareket ediyor. Başka-
yoktur. Arkadaşlar! Onun içindir ki; 

ülndük, sağını düşündük, en mütehassıs 
dinledik arkadaşlar, mesela Maliye Vekilin-

Reji müdiri umumisi inhisar için söz 
Fajcat bizi ikna edecek bir şey söyleyemedi 

di. Onun içindir ki, encümen, kabul 
takdirde tütün varidatının hazineyi devlete 

varidatın, her seneden fazlalaşacağına her 
asajrdan çok olacağına kanidir. Arkadaşlar! 

Bunu size kemali kanaatla arz ediyoruz ve işte bu 
mukaddemata bu malûmlara, bu mülâhazalara binaen 
bu ciheti arz ediyoruz. Yoksa Fransa yüz milyon 
ingiltere beş yüz milyon alıyormuş. Bulgaristan, şu 
imiş, Yunanistan bu imiş bunlar kanaatimizin esasla
rı değildir. Buna emin olunuz. Bunlardan istifade 
etmedik değil, çok istifade ettik. Fakat bütün ka
naatlerimizi mümkün olduğu mertebe, memleketten 
vatanın • toprağından ve milletin sinesinden almaya 
çalıştık. Başka çaremiz yoktur. Başta, umumi mü
lâhazalar meyanmda çok söyledim, tekrar etmeyeyim 
arkadaşlar başınızı ağrıtmıyayım. (Estağfurullah 
sesleri). 

Bize (Lprd İviv) gibi mühim âlimlerin, (bir ordu 
besleyeceksiniz, tütünü inhisar altına alınız) dedik
leri de zikir olunuyor. Bu da belki calibi dikkattir. 
Evet ordu besleyecek Fransa, tütünü inhisar altına 
alsın. Ordu besleyecek Türkiye de - Fransa da tü
tün ne ise - memleketin yegane mahsulünü değil -
Onun gibi olan şeyleri inhisar altına alsın. Sonra 
arkadaşlar, affediniz sözlerimi konferans telâkki et
meyiniz. (gazyağmı, şekeri sesleri) Nazariye demeyi
niz. İktisadın bir ilim kısmı vardır. Onda, bütün 
muallimler, mühendisler birleşiyorlar. Bir de sanat 
kısmı vardır; o sanat hakkında her memleketin bü
yük muktesitlerinde - bakarsınız ki - gayri ihtiyarî 
kendi memleketlerini düşünüyor. Bilirsiniz iktisa
diyatın babası olan Adam Simit; o kadar mübadele 
taraftan olduğu halde İngiltere donanmasının terak
kisine, tealisine hizmet eden takyidata taraftar ol
muştu. Eğer Adam Simitin yetiştiği bir zamanda 
İngiliz sanayii mileli saire sanayiine faik bir hale 
gelmemiş olsaydı; belki Adam Simit serbestei müba-
dale taraftan olmayacaktı. Binaenaleyh mukayese
leri yaparken, yalnız ve yalnız memleketi düşünelim. 

Arkadaşlar! Fransa'da inhisar çok varidat verir
miş, filân yerde çok varidat verirmiş, bunları bıra
kalım. Bize bir şey desinler, biz de kani olalım. 
Yani desinler ki; işte mazi budur. İşte şimdiye ka
dar cereyan etmiş hadiseler şudur, bu hadiselerin 
arasında ki rabıtaları şöyle buluyoruz, şu nazariyeyi 
çıkarıyoruz. Bu nazariye, bu malûmat sizi tekzip edi
yor. İnhisar her halde devlete nafidir. İnhisar her 
halde millî iktisada nafidir, desinler, fakat zannedi
yorum ki diyemiyecekler. 

Sonra bandrolda bir esaslı fayda görüyoruz. Ma
lûmu âliniz, bir memleketin, ziraatı, sanayii, ticare
ti arasında şiddetli ve kuvvetli irtibatlar vardır. Sa
nayi ziraat üzerine, ziraat sanayi üzerine, her ikisi de 
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ticaret üzerine tesirler yapar. Bu gayrı kabili inkâr
dır. Zavallı tütüncülük, yalnız ihracat yapan tüccarı 
görür, yalnız karşısında reji memurunu görür veya
hut bundan, devlet inhisar memurunu görecek. On
dan öbür tarafı, bu memleket tütünle alakadar değil
dir. Bırakın fabrikalar açılsın, bırakın bu memleket 
kendi tütününü kendi gözünün önünde imal etsin, 
satsın. Bu sanayi ve ziraat üzerine emin olunuzki, 
feyyaz bir tesir yapacaktır. İkisi arasında şiddetli ir
tibat yardır. Arkadaşlar! kendi gözünün önünde tütü
nün kapış kapış satıldığını görürse, Çünkü dükkân
da filân tarlanın, filân yerin tütünü diye satılıyor. Biz 
bundan böyle öyle isteyeceğiz. Fakat bandrolda da 
bu cihet vardır. Köylü nefis tütününü verecek ondan 
sonra diyeceğizki fena tütün içsin. Maliye Vekili 
muhteremenin dediği gibi bunu insanlardan bekleme
yin arkadaşlar. Bu nefis tütünü yetiştirsin, sonra fena 
tütün içsin. Hayır efendiler, içmeyecektir. İnhisarda 
bunu veremezsiniz. Bandrolda hiç olmazsa parası var
sa karşısında bunu bulacaktır. Ve orada Samsun'un 

, filân tarlasının, Bafra'nın filan köyünün, İzmir'in fi
lân yerinin, Gavurdağı'nın tütünü diye satılacaktır. 
Böyle şeyler memleketimiz de niçin yetişmesin? Ne 
zararı vardır? Evet zararı vardır. Hazineye az varidat 
veriyor. Hayır, bilâkis çok varidat veriyor. Müsaade 
ederseniz bu noktayı arzedeyim. Yani pek anmak is
temiyorum. Bulgaristan'a bakınız, 1910'da 17 milyon 
Leva varidat, 1923'te üç yüz milyonu bulmuştur, biz
de de bulacaktır, bulmayacak değildir. 

Arkadaşlar! Bilmiyorum, belki hayalperestane dü
şünüyorum, fakat demin de arz ettim. Temennim 
odurki, bizde de kanaatler vardır, tahakkuk edecek
tir. Yakın bir zamanda Türk sanatkârları, Türk zür-
raı ile elele verecektir. Bunu herhalde söylemeye ha
cet yoktur. 

Erbabı sanayi daima erbabı ziraatı almış götür
müştür. Bütün iktisat tarihî bununla doludur. Tenev
vüre doğru, terakkiye doğru, iş yapmaya doğru te-
şebbüsata doğru sanayi erbabı ziraat erbabını almış 
götürmüştür. Diyeceksiniz ki 300 : 500 fabrika açıla
cak. Bunun miktarı nedir? Diyeceksiniz bizim mem
lekete göre 300 : 500 fabrika olsun, o herhalde tesi 
rini yapacaktır, ikinci bir zarar. Hayır efendiler, ne 
zarar ediyorsunuz? Sonra dediğim fabrikalar üç beş 
sene sonra tamamiyle kapanacaktır. Onların küçük 
sermayeleri mukavemet edemeyecektir. Onların kar
şısında kuvvetli sermaye, (Trösler) teşekkül edecek
tir. Bunlar ecnebi parasıyle olacaktır. Hükümetin Ha
zinesinden çıkan bütün temettü ecnebilere gidecektir, 

denilebilir. Hayır arkadaşlar! Çünkü arzzettiğim gibi 
tütün birinci derecede ihtisas işidir. Bütün büyük fab
rikalar ucuz yapar, büyük fabrikalar taksimi âmâl 
neticesinde daha şey çıkarır. Fakat iş büyüdükçe 
cümlemiz bilirizki, daha fena bir hale intikal eder. 
Şimdi bir küçük fabrikacının, senede 20 : 30 bin ki
lo tütün işleyen bir fabrikacının tütüne vereceği gay
ret ve dikkat büyük bir fabrikacının dikkat ve gay 
retiyle bir olamayacaktır. Bu bir olamayınca herhal
de küçük fabrikacı mahsûlünü satacaktır. Ne olacak? 
Büyük fabrikacı ondan daha ucuz satacaktır değil mi? 
Bendeniz demin size arzzettim. Bandrolün sistemi de 
diğim vakit memleketin bir ucundan diğer ucuna, hı<, 
olmazsa vilâyet merkezlerinde, tütün yetiştiren mem
leketler de, kaza merkezlerinde tütüncü dükkânları
nın açıldığını, arzzettiğim gibi her köşe başında de
ğil daima, bir had dahilinde açılacağını kabul ediyo
rum. 

Arkadaşlar! Farzediniz Muş'da, Mardin'de vesai
re de yetişmiş tütünü orda mal edeceğiz. Orada dev
letin gözüönünde bir tüccar imal ettiği tütünü orada 
satacaktır Sivasa, Samsun'dan gidecektir. Filân ye
re, filân yerden gidecektir. Her taraf kendi yetiştirdi
ği tütünü, kendi içecektir. Burada itiraz ediyorlar. Di
yorlar ki büyük fabrikalar harman yapar ve harma
nın devamlı olmasını temin eder. Herkesin alıştığı tü
tünü, daima verir diyorlar. 

Fakat arkadaşlar! Bandrol meselesi denildiği va-
kitde, inhisar meselesi denildiği vakitde şimdiye ka
dar tütün rejisinin inhisarı elinde olan İzmir'i, İstan
bul'u nazarı itibare almayınız arkadaşlar, bütün mem
leketi düşününüz. Artık Mamuretülâzize adam başı
na (17) gram tütün isabet etmesin, öyle düşünelim 
arkadaşlar. Filân fabrika, filân yerden tütünü alacak, 
nakliye vererek getirecek, imal edecek, yine nakliye 
vererek gönderecek, sonra küçük fabrikalara rekabet 
ederek onları ezecek ve bitirecektir ve buna da ihti
mal veremiyorum. Sonra Ecnebilere geçmek mesele
sine gelince (Gardın) olurmuş, bir kaç fabrika İstan
bul'da birleşirmiş. Arkadaşlar! Birleşsin korkmayın, 
yalnız dikkat edin ki, sermaye millî sermaye olsun. 
Asıl mesele bundadır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Nasıl 
dikkat edelim? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, arzedeceğim. Bu babda bana pek çok se-
rahaten söz söyletmeseniz daha iyi olur gibi geliyor. 
Çünkü Lozan muhahedesine merbut protokollar ah
kâmını ve onların müddetlerini benden daha iyi bi-



bize 

Arkadaş! 
di. Lâyihada 
mayan tütünü 
kiye'de herkes 
lardır, istedikleri 
Rica ederim 
suz yapmak 
gara yapınız 
Hangi Tür! 
etmeksizin 
ta dahili 
ceğiz ki, 
oteli satın 
voy) otelde 
tir ki, müş 
ma sür ve 
rü Beyeferjdi 
piyasayı 
tihlakâta i: 

rki 

b r 
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lirsiniz. Tedlabiri lâzime ittihaz etme mümkün değil 
midir? (Bravo sesleri, alkışlar). Onun için bandrola 
kabahat bulmayınız arkadaşlar! Bandrolü kabul edi
niz. Türkiye niçin istiklâlini istedi? Rica ederim, tü
tün hakkında vâki olan endişe başka şeylerde yok 
mu? Bütün bu endişelerle Türk sanatını durduracak 
mıyız? İlerletecekmiyiz, ilerleyecek, ilerleyecek. 

SARAÇ DĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Niçin 
ilerlemiyor? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şükrü Be
yefendi siz daha iyisini bilirsiniz, bu memlekette ik
tisadiyat meselelerinin Büyük Millet Meclisinde böy
le konuşulduğu zamanların tarihi pek kısadır. Beğen
mediniz aiTıa Türkler Anadolu şimendiferini pek gü
zel idare ediyorlar. (Kim beğenmiyor sesleri). 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Devlet 
eliyle... 

YUSUF] 
Vakit çok 
şüphesiz 
sata hangi 
yeceklerim 

Hulâsa; 
rolü kabul 
vereceğine 
leri). 
çok 
fade edecej 
rine de 
kabul etmi§|t 

KEMAL BEY (Devamla) — Arkadaşlar! 
ilerledi. Tabiî bu şimdi tehir edilecek ve 

daha çok itirazlar vâki olacaktır. Esa-
cehitten girilecek olursa olsun daha söyle-
çoktur. 
esasta arzzettiğim gibi, Encümeniniz band-
ettiği vakitte, inhisardan daha çok varidat 

^anaat getirerek kabul etmiştir. (Bravo ses-
bandroîu kabul ettiği vakitte az 

uyandıracağı sanatte Türklerin isti-
ini ve bunun tütün ziraatı ve ticareti üze-

bir tesir yapacağını teemmül ederek 
ir. 

Encümeniniz 
memlekette 

feyyaz 

ar! Müsaade ediniz, hatırıma birşey gel-
deniyor ki, biz bundan sonra mamul ol-

Türkiye'den ihraç ettirmiyeceğiz. Tür-
fabrika açacaktır. Sigaretler yapacak-

gibi harice sevkedeceklerdir diyorlar. 
bunu burada yazmak ve bunu bandrol-
şimdi burada bulunan ecnebilere; siz si-
da harice satınız demek değil midir? 

ü görürsünüz ki, dahili istihiakâta istinad 
harici istihlakât için piyasa bulabilir? Hat-

isjtihlakât içn de öyledir. Tecrübelerle göre-
ikisi birleşecektir. Grand otel- de metrd 

alacaktır, falan otelde filân alacaktır. (Sa-
bilmem kimi satın alacaktır ve diyecek-

nerilere; aman, sen benim sigaralarımı dai-
sarffet. Fakat bu hususda muhterem Şük-

daha iyisini bilirler. Tütün sahasında 
ecnebiler açıyorlar. Eğer açanlar, dahili is-

inat edebilen adamlar olsaydı; yani aldığı 

tütünün elinde kalmassından korkmayarak, yine gad
dar komisyonculara muhtaç olmayacağından ümit-
var olsaydı, tütün fiyatı üzerine onun tesiri olmaz 
mıydı? Bu her yerde, Izhir'de, Samsun'da caridir. 
Arkadaşlar, tekrar arzzediyorum, çok uzattım, taham
mülünüzü kırdım, sözüm bitmedi. İnşallah yine de
vam ederiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey söz söy
ledi, Yusuf Kemal Bey de encümen namına izahat 
verdi. (19) arkadaş söz almıştır, bu gün meseleyi 
intaç etmek mümkün olamayacaktır. Yalnız söz 
alanların lehte veya aleyhte olanlarını tefrik edeyim. 

Abdülhalik Bey! Lehte mi, aleyhte mi? 
MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Kângırı) — 

Mazbatanın aleyhinde. 
EKREM BEY (Rize) — Fakat Paşam ben daha 

evvel söz aldım. 
REİS — O başka efendim, mazbatanın lehinde 

misiniz, aleyhinde misiniz? 
EKREM BEY (Rize) — Mazbatanın aleyhinde. 
REİS — Cavit PaşaL Mazbatanın aleyhinde mi, 

lehinde mi söyleceksiniz? 
CAVİT PAŞA (Canik) — Bandrol lehinde. 
REİS — Rasih Efendi! 

RASİH EFENDİ (Antalya) — İnhisar aleyhin
de, mazbatanın lehinde. 

REİS — Şükrü Bey! 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Şirket 

inhisarının şiddetli aleyhinde, banrdolun da aleyhin
de, devlet inhisarı lehinde. 

REİS — Hakkında söyleyeceğinizi anlıyorum. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır 

efendim, hakkında demek değildir, mazbatanın aley
hinde demektir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Maz
batanın aleyhinde efendim. 

REİS — Cemal Hüsnü Bey! 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Doğ
rudan doğruya devlet inhisarının lehinde, mazbata
nın aleyhinde. 

REİS — Mustafa Feyzi Efendi! 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Maz

batanın lehinde söyleyeceğim. 
REİS — Muammer Bey? 
MUAMMER BEY (Sivas) — Mazbatanın aley

hinde. 
REİS — Cafer Tayyat Paşa! 
CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Mazba-

I tanın lehinde. 
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REİS — Mithat Bey! 
MİTHAT BEY (Maraş) — Mazbatanın aleyhin

de. 
REİS — Zeki Bey! 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Mazbatanın lehin

de. 
REİS — Süleyman Sırrı Bey! 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mazba

tanın lehinde. 
REİS — Faik Bey! 
FAİK BEY (Ordu) — Mazbatanın lehinde. 
REİS — Şevket Bey! 
ŞEVKET BEY (Kırklareli) — Mazbatanın le

hinde. 
REİS — Şuuri Bey? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Mazbatanın le
hinde. 

REİS — Reşat Bey! 
REŞAT BEY (Saruhan) — Mazbatanın lehinde. 
REİS — Fuat Bey. 
FUAT BEY (Rize) — Mazbatanın aleyhinde. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Söz istiyo
rum. Mazbatanın lehinde söyleyeceğim, 

REİS — Efendim! Söz alanlar lehte ve aleyhte 
tefrik edildi. Şu halde müzakereye devam ederken 
bu sıra ile söz vereceğim. 

Yarın öğleden sonra saat birbuçukta içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakere Saat : 6,50 
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Ankara'da inşası mukarer yenimahalle için »muktazi yerler ile bataklık ve merzağı arazinin şehiremanetince 
istimlâki hakkındaki kanunun neticesi arası 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Esad B. 

ANKARA 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet S%i B. 
Hasan Sıtjkı B. 
Rasih Ef. 

ARJDAHAN 
Talât B. ! 
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TÜTÜN VB) SİGARA KÂĞIDININ İNHİSAR TAHTINDA İDARESİ HAKKINDA OLUP, EVVELCE 
TAKDİM KILINAN KANUN LÂYİHASINDA İCRA KILINAN TADİLÂT HAKKINDA BAŞVEKÂ
LETTEN MpVRUT (1/584) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE BANDROL USULÜNÜN KABU

LÜNE DAİR TÜTÜN ENCÜM3Nİ MAHSUSU MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Adet : 6/71 

Büyük 
Tütün ve 

si hakkında 
maralı 
yilhasının 
nan 
ve bu surette 
Heyeti 
lisi Âliye 
fen takdim 
de buyuruMı 

arzı 

Madde 1 
ticareti *ve 
ahkâmına tabidir 

Madde 2 
ve sigara kâğıdı 
tahtı inhisarı udadır 

Madde 3, 

3.1.1340 

Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
sigara kâğıdıma inhisar tahtında idare-

7 Teşrinievvel 1340 tarih ve 6/3451 nu-
teziktreye leffen takdim kılman kanun lâ-

all'iren İcra Vekilleri Heyetince icra olu-
tetkiklat neticesinde, tadiline lüzum görülen 

Maliye Vekâleti Celilesince bittanzim 
Vekilenin 28,12.1340 tarihli içtimaında Mec-

tekerrür eyleyen lâyihai kanuniye lef-
cılınmıştır. Müktezasının ifasına müsaa-
asına istirham eylerim efendim. 

(Başvekil 
Ali Fethi 

Kanun lâyihası 

BİRİNCİ FASIL 

Ahkâmı umumiye 

— Türkiye dahilinde tütün ziraat ve 
sigara kâğıdı ithali ve İmali işbu kanun 

— Istihlâkatı dahiliyeye malhsus tütün 
imali ve ithali ve füruhtu devletin 

Maddeyi sabıkadaki, tütün .tabiri 
Türkiye mahsulâtından imal edilecek olan yaprak 
ve kıyılmış tütün yaprak sigara, sigara çubuk ve 
pipo ile içil* sn tütünlere şâmil olduğu gibi çiğneme
ye mahsus tü ün ve enfiyeyi ihtiva eder. 

Madde 4 
ecnebi tütünü 
de tadat olunanlar 

Madde 5İ 
pipo tütünü 
ve ithal pluokbilir. 

Madde 6. 
ambara ithaline 
ahkâmına tabidir 

Madde 
yevm cari olalı 

— Türkiye'ye yaprak veya kıyılmış 
itıhal olunamaz. . . . . nci maddelerde 

müstesnadır. 
Ecnebi yaprak sigaralariyle ağız 

ve enfiye yalnız idarei inhisariyece celp 
ilir. 
— Yerli 'tömbekilerin ziraatinden 

kadar olan muamelât işbu kanun 

. — Ecnebi tömbekileri hakkında el-
'kavanin ahkâmı bakidir. 

Madde 8. — Tütün ve tömbeki makamında is
timal edilecek nebatatın ziraati ve hariçten mem
lekete ithalini Maliye Vekâleti menedebilir. 

Madde 9. — Türkiye'de istihsal edilen tütün-
len öşürden veya öşür yerine kaim, ikame edilen, 
resimden maada Hazine ve belediyeye ait hiçbir re
sim ve teklife tabi tutulaımıyacağı gibi memaliki ec-
nebiyeye hini ihracında da kezalik hiç 'bir resim ve 
teklif ile mükellef tutulamaz. 

Ziraat 
Madde 10..— Türkiye dahilinde tütün ziraati iş

bu kanun ahkâmına talbii olmak şartiyle serbesttir. 
Ancalk İstanbul şehremaneti hududu hazırası dahilî 
ile alelûmum şehir ve kasabaların mahsuniyeti me-
sâkini tezammun eden mahallerde tütün gars oluna
maz. 

Madde 11.— 
A) Doğrudan doğruya veya namı müstearla ve

ya müştereken olsun dairei memuriyetleri dahilinde 
bilûmum memurini hükümet tütün zerrinden mem
nudur. 

B) Muhtelif aksamı arazide yarım dönümden 
noksan zerriyat memnudur. 

C) Tütün kaçakçılığından dolayı kaçakçılık fas
lının 64 neü maddesinin 1, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ncı 
numaralarındaki, effalden ve 65 nci maddedeki, me-
vaddan dolayı tecziye edilenlerden ilk defa ceza gö
renler iki sene ve mükerrerler müebbeden tütün zer-
redemezler. 

Madde 12. — Tütün zerreden her şahıs nihayet 
Haziran gayesine kadar mal memurlarına bir be
yanname itası ile mükelleftir. 

İşbu beyannamede ziraat eden şahsın ve pederi
nin isimleriyle ziraat edilen erazının merbut bulun
duğu kaza, nahiye ve kariye isimleri mevki ve dö
nümü zikir ve tasrih edilecektir. Dairei aidesi be
yannameyi tetkik ederek 10 ve 11 nci maddelerinde 
münderiç esibabı mâniayi kanuniye görmediği halde 
beyanname sahibine bir ziraat cüzdanı ita eyler. İş
bu cüzdanın, kanununda münderiç esbabı maniadan 
başka her hangi bir sebeple verilememiş olması zür-
raı mesul etmez. 

Cüzdan sahibinin vefadı vukuunda kanunun 
murise tahmil eylediği bilûmum vezaif ve muame* 



lâttan mütevellit mesuliyet mahsule vaziülyed olan 
vereseye intikal ©der. Veresesi olmadığı veyahut 
verese, mezruata tesahup ve ziraat cüzdanıyla de
ruhte olunacak mesuliyeti kabul etmediği veya be
del mukabilinde ahere devrolunmadığı halde tütün
ler memurini maliyece kal ve imha edilir. Ziraat 
cüzdanı sahibi cüzdanını ahere devir veya şahsı 
aherle iştirak edecek olursa keyfiyeti maliye memu
runa bildirerek tescil ettirmesi lâzımdır. 

Madde 13. — F'iz toplamak memnudur. 

Tahrir ve Tahmin 
Madde 14. — Ziraat beyannameleri tescil ve zür-

raına cüzdanları: ita edildekıten itibaren Temmuz ni-
haeytine kadar tütün mezru tarlalar iki mal memuriy-
ie her köyün ihtiyar meclisince müntehap iki tütün 
züraaından ve mahallî meclisi idaresince müııtahap 
bir zattan müteşekkül komisonylarca mahsulat 
keşf ve tahmil ve neticeyi tahmin cüzdanlara kay t 
ve tespit edilir. 

Madde 15 — Beyanname de gösterilen mesahei 
sathiyeden fazla zenyatın dönümünden yirmi lira 
resim alınır ve bu resmi, tahmin komisyonu hemen tah-
.V.ik ettirerek mal kalemlerine tevdi eder. Mahsûl de 
alelusul tahmin edüerek cüzdana kaydedilir. Hiç 
beyanname verilmeyen tütün memurini maliyece kal-
ve imha edilir. 

Madde 16 — Tahmin komisoynlarının kararma 
tarafeyn on gün zarfında itiraz eylediği takdirde 
Meclisi İdare canibinden gönderilecek memurlar va-
sıtasiyle mahallinde yeniden tahminat icrasından 
sonra meclisi idarenin vereceiğ karar tarafeyn için 
katidir. 

Madde 17 — Komisyon keşf ye tahmin zama
nında tarlasında hazır bulunmak üzere zürraı kariye 
heyeti ihtiyaıiyesi marifetiyle yevmi azimetinden 
daha evvel haberdar eder. Herhangi bir sebeple 
tahminde hazır bulunamayan zürram mahsulü kö
yün heyeti ihfiyariyesi muvacehesinde taht.:in olu
nur. Zürra bu tahririne itiraz eylediği takdirle 16 
inci maddenin ikinci fıkrası mucibince muamele ifa 
edilir. 

Madde 18. — Komisyonca anifülbeyan tahmin ve 
tahrir muamelesi yapılmadan tütünlerin demet ve 
kalıp haline 'getirilmesi memnudur. Seneyi atiye 
mahsulünün idrâkinden evvel zürra eski mahsulünü 
ombarlara nakletmediği takdirde yedinde kalan kısım 
veznedilerek cüzdanına işaret olunur. 

Zürra tütünlerini, ertesi sene ağustos gayesine 
kadar nezdinde muhafaza edebilir. Bu müddet zar
fında satılmayan veya satılmak istenilmeyen tütün
lerin zürra nezninde muhafaza olunabilmesi idarei 
maliyeye kefalet iraesine mütevakkıftır. 

Madde 19 — Bırmci komisyonların-mesaiifi ida
reyi maliyece verilir. İtiraz vukuunda ikinci komis
yonların ması: af mı haksız çıkan taraf verir.; 

Madde 2Q. — Zürra mahsulünün ve tüccar ma
lının kısmen veya tamamen ziyaı ve sirkati halinde 
ürra nihayet üc gün ve tüccar yirmi dört saat zar

fında en yakın mal memuruna ihbarı keyfiyete mec
burdur. Mahalli mal memurları ve zabıtasmca ya
pılan tahkikat üzerine ziya ve sirkat vukuu hakkında 
mecalisi idarece verilecek karar üzerine taayyün ede
cek miktar zürra veya tüccar zimmetinden tenzil 
olunur. 

Madde 21 — Tahmin ile zimmetin kapatılması 
arasında birinci sene için yüzde beş, ikinci sene 
için yüz de on fire kabul olunur. Bundan fazla 
veya noksanlar kaçak addedilir. 

Madde 22 — Gerek zürra ve gerek tüccar 
kurumuş tütünleri nakledebilmek için mal memur
larından nakliye tezkeresi almaya mecburdur. 

Köylü kendi köyü hududu dahilinde tarlasından 
evine nakledeceği tütünler için nakliye tezkeresi al
maktan varestedir. 

Madde 23 — Yaprak tütün ticaretiyle iştigal 
eden tüccar ve ihracata mahsus sigara imal eden 
fabrikalar tütünlerini memurini maliyenin muraka
besi altında bulunduracaklar ve kendi ambarlarına 
nakil ve orada muhafaza edebilirler. 

Madde 24 — Harice çıkarılan tütünler ve si«dr<ı-
ların Türkiye dahiline tekrar ithali' memnudur. 

Madde 25 — İhracat fabrikalarının harice şevke-
decekleri sigaraların mevritlerine vusulünü ınübev-
yin üç ay zarfında Ur şahadetname getirmek üzere 
teminat senedi alındıktan sonra nakliye tezkeresi ita 
olunur. 

İşibu tütünlerin gümrükten imrar edildiğine dair 
Gümrük İdaresince musaddaık nakliye tezkeresi nus-
hai saniyeısiyle ş/ahaldatnaimesi müddeti rnuayeslinde 
ibraz olduğu halde teminat relddolunur. Şahadetname 
müddetini, idarei maliye, tütünlerin naiklionuracağt 
malbaill'in bu diyetine göre ledeihace ve hini 'İhraçta 
dckuz aya kadar temdit edebilir. 

Madde 26. — Dahili memlekette bir şehir, kasa
ba, istasyon ve iskeleden diğer şehir, kasaba, iskele 



3 — 

ve istasyon^ naklbnulaeak tütünlerin nakliye tezkere
lerini ashabı, tütünlerin mevrid'ine vusulünü ımütea-
ikip mal dairesine zalhrıyye ettirerek alltmışbir gün 
zarfında nakliyeyi veren mal memuruna itaya mec
burdur. 

BEŞİNCİ FASIL 

İhracat Fabrikaları 
Madde 27. — Münhasıran memaliki ecnebiyeye 

ihraç oılunnıak üzere silgara ve yaprak sigarası imal 
etmek ve ispnevî laakal elibin 'kilodan dûn tütün iş
lememek şair tiyle fabrika tesisine talip 'olanlar evvele
mirde Maliye Vekâletine müracaatla tesis edecekleri 
fabrikaların meivki ve vüsati ve fabrikalarda buluna
cak makine vesair tertibatın enva ve müfredatını 
mübeyyin bir defterini ve fabrikanın aksamı muhte
lif esini gösterir bir krokiyi tevdi eyleyeceklerdir. 
Bundan başka beher bin kilo için yüz lira hesabiyle 
kefaleti nakdiye irae olunacaktır. 

Maldde J28. — Bu fabrikalar ancak tütün yetişeni 
sevahilin meraki zi mühimmesinde açılabilir. 

Madde 29. — Vekâletçe evrakı mevdua bitteitkik 
fabrika tesisinde bir mani görülmediği halde sahibi 
namına ruhsatname ita olunur. 

Madde 30. — İşbu fabrikalar Maliye Vekâletinin 
müsaaidei njıahsusası istihsal olunmadıkça ahare dev-
rolunimaz. 

Madde (3)1. — Fabrikalar imal memurlarının her 
zaman tahtı teftiş ve murakabesinde bulunacaktır. 

Madde 32. — Ruhsatı resmiyeyi haiz fabrikalara 
vazediHmek üzere 'hariçten celbolunacak tütün kıy
maya ve sigara yapmaya mahsus bilumum alât vö 
edevatın enva ve müfredatı evvelemirde bir beyan
name ile fabrikanın tesis edileceği veya müesses bu
lunduğu malhall'in mal memuruna ihbar olunacak ve 
konşimentoları idarei mezkûre namına tanzim oluna
rak o vasıta ile getirilmesi mecburi olacaktır. 

Madde 33. — İhracat fabrikalarıyle yaprak tü
tün imalâthane ve depolarında bulunacak murakıp
ların maaştı karşılığı her sene iptidasında tüccar ve 
fabrikaltörterden alinır. 

AİLTINCI FASIL 

yüzde 
Madde 

yelerinin 
lüzum 
idarei 
mına tanzirh 
tütünler 

tthalât 
34. — İhracat fabrikaları imalâtı senevi-

ylrmisini tecavüz etmemek şartiyle 
görecekleri miktarda ecnelbi yaprak tütününü 
maliyeye ihbar ve konşimentoların onun na-

edilmek şartiyle ithal edilebilirler. İşbu 
gümrük resminden müstesnadır. 

Madde 35. — İdarei maliye iistühlâkatı dalhileye-
- ye mahsus tütün harmanlarını İslah için sarfiyatı 
seneviyeslnin yüzde onunu tecavüz etmemek üzere 
yaprak tütünü ithal edebilir. İşbu tütünler gümrük 
resminden müstesnadır. 

Madde 36. — Türkiyeye gelecek yolcular beraber
lerinde kıyılmış tütün, sigara ve 'sigara kâğıdı, yap
rak sigara, ağız ve pipo tütün'leriyle enfiye getire
mezler. Şu kadarki, yolcular elli gram sıkletinde si
gara getirebilirler. 

Madde 37. — İhracat fabrikaları kendilerine muk-
tezi sigara kâğıltlarını evvelemirde bir beyanname 
ile idarei maliyeye ihbar ve konşimentosu idarei 
mezkûre namına tanzim edilmek şartiyle ve yalnız 
makara halinde celb ve idarei mezkûrenin rnürakabei 
mahsusası tahtında istimal eddbilMer. İşbu sigara 
kâğıtları rüsumu inhisariyeye ve gümrük resmine ta
bî değildir. 

YEDİNCİ FASIL 

Ticaret 
Madde 38. — Yapralk tütün ticaretiyle iştigali 

edenler tütünlerini depo edecekleri mahallenle, işlete
cekleri yerleri maliyeye bildirmeye mecburdurlar. 
Ticarete mahsûs bu nevi tütün isteten yerler ile tütün 
depolarına memurini maliye her vakit girebilir. İdarei 
maliye senede l'âakal bir defa ambarlar mevcudunu 
devir ve veznettirir. 

Madde 39. — Tüccarlar ambarlarında her. sene 
mahsulü İçin bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 
beş fire kabul olunur. Kırıklar, pullar ve süprüntübr 
tütün addolunup süprünttiler imha olunur. 

Madde 40. — Tütün tüccariyle ihracat fabrikatör
leri ambar ve fabrikalarına girip çıkan tütünler için 
sahifeleri mal idaresinden mantom defter tutarlar. 

Madde 41. — Tütün alım ve satımı tütünlerin 
•'tesliminden mukaddem bayi ile müşterinin idarei' 
mezlkûriye inhisar edecekleri 'beyti şura beyanname
leriyle kabul olunur. 

Madde 42. — Tütün öşrü veya öşür makamına 
kaim olacak resim, 'beyti şurra esnasında alınır. 

Madde 43. — Sarfiyatı dahiliyeye mahsus olarak 
idarei maliyece mevkii füruhta vazolu'naeak mamu-
lât ancalk kapalı kutular veya paketler derununda sa
tılacaktır. 

Yalnız mamulâtı mahsusa! fevkalâdeden olan si
garalar tane ile feruht olunabilir. 



SEKİZİNCİ FASIL 
Tütün Bayileri 

Madde 44. — İdam Maliyenin tütün sigara ma-
muılâtıyle yaprak ısiigara ağız ve pipo tütünleriyle en
fiyenin ımüfredalt satışı idarei maliyenin ruhsat vere
ceği mahallerde icra olunur. Bayiler idarei maliyenin 
murakabesine tabidirler. 

Madde 45. — Şimendifer istasyonları, umumi 
bahçeler, panayırlar, konîser mahalleri, tiyatro ve bar, 
kulüp ve gazinolarla llckanta »ve kahvehane ve otel
lerde alelumum müskirat satılan yerlerde ve köyler
de tütün satanlara 'beyiye tezkeresi meccanen verilir. 

Maldde 46. — Türkiye'de (tütün 'bayilüği edecek
ler berveçhiati rüsumu seneviyeye tabidir. 

Üç sınıf itibar edilen İstanbul ve İzmir ve Ankara' 
bayileri. 

Birinci sınıf 25 lira, 
İkinci sınıf 15 lira, 
Üçüncü sınııf 5 lira 
Nüfûsu yirmiibiıniden fazla olan şehir ve kasaba 

bayileri iki sınıf itibar dlünur r 
Birinci sınıf 10 lira, 
İkinci sınıf 7,5 lira. 
Nüfusu yirmibinden onbine kadar olanlar; beş ve 

daha aşağısı iki liradır. 
Alelumum seyyar bayilere (bilfiil bayilik eden ma-

iûlini guzata beyiye tezkeresi meccanen verilir. 

Madde 47. — Her bayii tütün satacağı mahallin 
nıethaüme idarei maliyeden alacağı alâmeti farikayı 
havi levhayı talike mecburdur. 

Madde 48. — Tütün bayilerine verilecek beyiye, 
satış mahallinin mevkiine ve sarfiyatın cins ve mik
tarına göre İdarei Maliyece tayin olunur. İşbu beyiye 
senevi saitış miktarımn yekûnu Jüzerinden yüzde onu 
tecavüz edemez. 

DOKUZUNCU FASIL 

Sigara Kâğıdı 
Madde 49. — İşbu Kanunun tarihi' meriyetinden 

itibaren efrad tarafından sigara kâğıdı ithal, imal 
ve ticareti memnudur. Sarfiyatı dahiliyeye mahsus 
sigara kâğıtları idareten maliyece münasip görülecek 
şekil ve surette mevkii istihlâke vaziolunur. 

Madde 50. — İdarei Maliyece istimal edilecek si
gara kâğıtları İdarei mezkûrenin filigranını ve alâ
metini haiz olmak şarttır. 

Madde 51. — İhracata mahsus mamûlatta kul-
ianıian sigara kâğıtlarına fabrikaların hususi dalmga 
"« alâmeti farikası vaflotonmak şarttır. Damga vei 

r— 
alâmeti farika tebeddül ettikçe, Maliye behemehal 
haberdar edilecektir. İhracat fabrikalarının istimal 

; edeceği damga ve alâmet İdarei Maliyenin istimal 
\ edeceği alâmet ve damga ile hiç bir gûna müşabehe-
\ ti G'.Ynayacaktır. 
| Madde 52. — Beyaz renkte kopya defter ve kâğı-
İ di ithali memnudur. 

ONUNCU FASIL 
! 

Tömbeki 
Madde 53. — Türkiye'ide tömbeki ziraat ve tah-

; riri tütün ziraat ve tahriri şeraitine tâbidir. 
Madde 54. — Yerli tömbekilerden tahmin mua-

i imalesinin hitamında öşürden (başka kilo başına yüz 
kuruş inhisar resmi isitiyfa olunur. 

; Madde 55. — Yerli ve ecnebi tömbekileri açık 
veya perakende olarak ruhsatı Tesmiyeyi haiz tütün 
bayileri tarafından satılır. 

ONBİRİNCİ FASIL 

Kaçak ve Kaçakçılık 
Madde 56. — Mevadı atiye kaçak addolunur. 
1. Hiç beyanname verilmeyerek zerredilmiş tü

tünler. 
2. Tahmin ile hesabın kapatılması arasındaki 21 

nci maddede kabul edilen firenin fazlası. 
3.Nakliye tezkeresini almadan nakledilen tütünler. 
4. Nakliye tezkeresinde gösterilen miktarlar na

kil münasebetiyle yüzde ikiden ziyade noksan ve bir
den fazll'a çıkan tütünler. 

5. Tüccar ambarlarında 39 ncu maddede kabul 
edilen firenin ziyadesi 

6. Tüccar sambalarında defterde mukayyet mik
tardan fazla tütünler. 

7. İhracat fabrikalarına kayden ithal edilen mik
tarın % 2'si fazlasından ziyadesi. 

8. İdarei Maliyenin alâmeti farikasını havi ol
mayan türün, sigara kâğıdı, sigara, yaprak sigara, 
çubuk, pipo, ağız tütünleri ve enfiye. 

9. Beyaz renkli her türlü sigara ve kopya kâğıfc-
larıyle beyaz renkli kopya defterleri. 

10. İdarei maliyenin malûmatı haricinde imal 
ve veya hariçten celbedilen tütün ve sigara imaline 
mahsus her nevi alât ve edevat. 

11. 49 ncu madde mucibince İdarei Maliyece 
mevkii istihflâka vazedilen şekilden başka surette bu
lunan sigara kâğıtları. 

12. Memaliki ecnebiyeden Türkiiyeye gelecek 
yolcuların beraberlerin deki tütünler ile 26 ncı mad
dedeki miktardan fazla sigaralar. 
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13. — üiya ve sirkati müddeti mmymm zarfında 

ihlbar edtaeyen ve meclisi idarece siükatıi tahakkuk 
ettirilemeyon 'tütünler. 

14. Siıılkatte sahibinin iştiraki anlaşılan tütünler. 
Madde 57. — Makine, havan, bıçak ve buna mü

masil vesaiti imaliye kullanarak tütün imal ve haliç
ten sigara 
ve füruıht 

kâğıdı celp veya dahilde imal, muhafaza 
edenler, kaçakçılığı sanat ve ticaret ittihaz 

ve 

lliye 
l a 

Madde 
nın men 
hazinenin 
f a a l •MÜ'] 

re memur 
Ikaçakç 
bu 'b?.:bda 
tecziye 

Ma!dd:o 
mat, 
tıka 
leri dahili 
menine ve 
nin 
kik ve 
tekasüfleri 
neticesini 

Madde 

etaniş addolunurlar. 

ONALTINCI FASIL 

Takibat 
58. — Tütün ve sigara kâğıdı kaçakçılığı-
ref inde ve kanun ile oıüteayyen hukuku 

siyanetinde Maliye ve Dahiliye ve Müda-
ve Adliye Vekâletleri kendi şuabaltı ida-

arını takip ve murakabe ile mukayyet ve 
menine ait bilcümle tadibiri İttihaz ve 

suiistimalleri veya tekasülieri görülenleri 
etnfcekle mükelleftirler. 

59. — Maliye, Mülkiye, Adliye, Rüsu-
Orm^n ve Ziraat müfettişleriyle Jandarma Mm-
Müf e fetişleri, Hudut Komiserleri daim teftişiye-' 
dahilijrıde tütün ve sigara kâğıdı kaçakçılığının 

Ibu kanun ile müteayyen hukuku haziine-
süyaneftine ait bilcümle muamelâtı takip ve tah-

ntyirakaibeye ve suiistimalleri Veya ihmal ve 
görülenler hakkında tahkikat icra edsrek' 

Vekâleti aidesine işara mecburdurlar. 

60. — Vali, kaymakam ve nahiye müdür-
muhasebeci, mal müdürleri, ta-

tahsil memur ve müfettişleri ve jandarma 
polis müdür ve memurini, Türk bay-

i •merakibi bahriye süvari ve reisleri, rüsu-
orman ve ziraat müdür ve memurları ve 
ve ihtiyar meclisi ve bilcümle zabıtayı 

belediye ökturuva memurları tütün ve si-
hakkındaki kavanin ve nizamatı mevzu-

ve icra ve daireli memuriyetlerine dahil 
kaçakçılığı men ve buna içtişar 

takip ve derdest ve kaçak mal ve vesaiti' 
robkayyet Ve mükeleftirler. Bu hususta suiis-

feya ihmal ve tekasülieri görülenler neticei 
göre azil veya süveri saire ile tecziye edilir 

yüzjden hazinece vaki 'olacak zarar müsebbiple-
ettirilir. 

61. — Ordu müfettişleri, kolordu,'fırka, 
ğer kıtaatı askeriye kumandan ve amirleri 
reisleri' kendi teftiş ve kumandalarında bu-

lerfiyle defterdar 
hafckuk ve 
kumandan lan 
rağını hani 
mat, posta, 
köy muihtjar 
adliye ve 
gara 
ayı tatbik 
olan 
edenleri 
zapt ile 
itmalleri 
tahkikata 
ve bu 
rine tazmin 

Madd« 
alay ve iı 
ve liman 

kâğıdı 

muamelâtta 

iunan kıtaat arasında kaçak t&tüm ve sigara kâğıdı 
istimalini ve kaçakçılığı men ve bu kanun ahkâmının 
tatbik ve icrasiyle mükelleftirler. 

Madde 62. — Müddei umumiler tütün ve sigara 
kâğıdı kaçakçılığında herhangi bir fiil ve cürüm hak
kında takibatı kanuniye yapılmadığından haberdar 
olursa o 'gibi ef al ve ceraim hakkında doğrudan doğ
ruya ikame ve takibi davaya mecburdurlar. 

Madde 63. — Kaçakçılığı men ile mükellef me
murin kaçak 'bulunduğu ihbar edilen veya indeltalh-
kik öğrenilen veyahut şüphelenilen denk ve sandık
larda ve yolcu eşyasında ve nakle hadim sair mevad-
da tahârriyat icra ederler. Bu memurlar üzerinde ka
çak tütün veya sigara kâğıdı bulunduğu görülen veya 
şüphe Olunan eşyası taharriyatı mukteziye icra edil
mek üzere en yakın zalbıta merkezine isal ederler. 

Madde 64. — Hususi •rnesakin ve emlâkte kaçak 
taharrisi kavanini mahsusasına tevfikan icra oluna
bilir. 

ONUÇÜNCÜ FASIL 

İkramiye 
Madde 65. — Kaçak (tütün ve sigara imal edilen 

yerleri ve vesaiti ve mevcut ve müddehar kaçak eş
yayı ve kaçakçıları haber verenlerle elde edilmesine 
hizmet ve muavenet eyleyenler sıfatı resmiyeyi haiiz 
değiliseler tahsil olunacak cezayı nakdinin nısfı mulh-
birlere ve ruhu ihbar üzerine kaçak eşyayı zahire çı
karan memurine ve diğer rubbu bu memurların men
sup olduğu amirlere ita olunur. Kaçak eşyayı ve ka
çakçıları ihbar veya takip ve derdest edenler sıfatı 
resmiyeyi haiz iseler alınacak cezayı nakdinin ilk de
fasında nısfı memurlara, rubbu amirlerine verilir ve 
diğer rulbfou Mialiye Dairesinde İhtiyat al'akonulur. 
Bu suretle kaçak eşya ye kaçakçı derdestinde hiz
met ve gayretleri tekerrür eden memurlara alınacak' 
cezayı nakdinin süiüisanı ve amirlerine sülüsü ita olu* 
nur. Kaçak eşyayı ihbar edenlerle bunları tutanlara 
maddei ânife mucibince itası muktezi ikramiyelerin 
tesviyesi cezayı nakdinin istihsaline talik edilmeyerek 
evvetetnijide tavizen Hazineye Maliyece tediye edilir. 

Madde 66. — Kaçakçılıktan alman cezayı nakdi
den mükafaat olarak verilen miktarın fazlası ayrıca 
bir hesabı mahsusa kayd ve bu para cezayı nakdisi 
alınamayan kaçak eşyayı ihbar ve derdest edenlere 
ait ikramiyeye tahsis olunur. 

Madde 67. — Cezayı nakdilerden mütehasşıl pa
ranın .mavazzıılehinin gayriya sarfından memurini1 

maliye mesuldür. 



ONDÖRDÜNCÜ FASIL 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 68. — İşbu Kanun ahkâmına muhalif ha

reket edenler hakkında berveçhiatl mücazat tatbik 
olunur. 

(1) Ziraat Faslına Ait Ahkâm 
1. Memnu mahallerde ziraat edenlerden tütünler 

esbabına kaMeiMrilmekle beraber ve her dönüm küsu
ratı için 50 lira. 

2. Ziraat beyannamesi vermeyenler veyahut ve-
fipte esbabı kanuniyeden dolayı kendisine cüzdan ve
rilmeyenler mahsulü dercetmişlerse tütünleri müsa
dere olunmakla beraber beher kilosundan 3 lira, et
memişlerse beher dönüm ve küsuratından 50 lira, 

3. Ziraat Beyannamesini hilafı hakikat olarak 
tanzim edenlerden muamele tashih ve ikmal ettiril
mekle beraber 50 lira, 

4. Kaçakçılığı dolayısıyle tütün zerrine müsaa
de edilmeyenler mahsulü dercetmemişler'se tütünleri 
kal ve dönüm ve küsuratı başına yüz lira ve dercet-' 
mişlerse tütünleri müsadere olunmakla beraber be
her kilosundan 65 lira, 

5. Talep vukuunda ziraat cüzdanları memurini 
aidesine iraa ve ibraz etmeyenlerden 5 lira, cüzdan
larını zayi edenler nüshal saniye talep etmişlerse cezai 
terettüp etmez. 

6. Tütün fidanlarını miadı muayyende kaMet-
meyenlerden tütünleri kendilerine kaMettlrilmekle be
raber beher dönüm ve küsuratı için 5 İra, 

(2) Tahrir ve Tahmin faslına ait ahkâm 
7. Tahmin muamelâtına muhalefet edenlere o 

köyde beher dönüme isabet eden tahmin miktarının 
azamisi esas ittihaz olunarak ekildiği mahallin me-
saihai satlhiyesine isabet öden miktar tütün zimmet 
kaydolunmakla beraber bu gibiler hakkında memu
rini devlete ifayı vazifede muhalefet edenler hakkın
daki ahkâmı cezaiye tatbik olunur. 

8. Talhmin muamelesinden evvel mahsulünü de
met yapanlardan - ahvali fevkalâde dolayıisıyle İdarei 
Maliyeden mezuniyet alanlar müstesna - 30 lira (bu 
kabil tütünlere ait demetlerin 'taihrir muamelesi bu
lunduğu halde yapılir.) 

(3) Nakiyafi faslına) ait ahkâm 
9. Madde 18 mucibince müsaade istihsal ddalme-

yen tütünlerin heber kilosundan her yevmi teharrür 
için bir kuruş, 

10. Nakliye tezkeresi istihsal olunmayarak nak
lolunan tütünlerin esbabından 50 lira cezayı nakdi 
alınır.! 

11. Harice sevk edilecek tütünlerin mevridine 
vusulünü mübeyyin şahadetnameyi üç ay zarfında ge
tirmeyenlerden «100»' lira cezayı nakdi alınır. Bu üç 
ay müddetoin inkizasından bilitibar üç ay zarfında 
evrakı matlubeyi ibraz ve tütünlerin mevridinen vu
sulünü ispat edemeyenlerden nakliye tezkeresinde mu
harrer tütünü kaçağa sarf etmiş addiyle beher kilo
sundan 25 lira cezayı nakdi alınır. 

12. Madde 26 mucibince zahriyeıli nakliye tezke
relerini altmış bir gün zarfında iade etmeyenlerden 
25 lira cezayı nakdi alınır. Bu müddetin inkizasından 
blitibar bir ay zarfında nakliye tezkerelerini iade 
ödemeyenlerden tezkerelerde muharrer tütünü kaçağa 
sarf etmiş addiyle beher kilosundan 25 lira cezayı 
nakdi alınır. 

(4) İthalâta: ait ahkâm 
13. İhracat fabrikalarınca idarei maliyenin mü

saade ve tavassutu olmaksızın hariçten celp veya da
hilde imal olunacak alat ve edevat müsadere olunur. 
Bu kabil alât ve edevat idarei (maliyenin tavassutu ol
maksızın dahilde bir mahalden diğer mahalle nakle
dilir ise müsadere ve 500 lira cezayı nakdi alınır. 

14. — İhracat fabrikalarınca idarei maliyenin ve-
satetinden gayri suretle getirilecek tütünler müsadere 
olunmakla beraber beher kilosundan (25) lira cezayı 
nakdî alınır. 

15. — Kaçak olarak tutulan ecnebi mamulâtın-
dan : 

Yaprak sigaranın beher kilosundan ve küsurun-
I dan 100 lira, 

Sigaranın beher kilosundan ve küsurundan 50 lira, 
l Pipo ve ev tütünlerinin beher kilosundan ve küsurun

dan 50 lira, 
Enfiyenin beher kilosundan ve küsurundan 100 

lira. 
16. — İhracat fabrikalarının madde (36) da mu-

sarrah şekil ve suretten maada getirecekleri sigara kâ
ğıtları müsadere ve bir sigara sarmaya kâfi ve her va-
rakından (1) kuruş cezayı nakdiye alınır. 

(5) Ticaret faslına ait ahkâm 
17. — Madde (38) mucibince beyanname verme

yen tüccardan (100) lira, Maliyece sayifeleri mahtum 
ambar defteri tutmayan tüccar ve fabrikatörlerden 
(500)lira, 

18. — İmalâthane ve ambarlan methaline lavha 
talik etmeyenlerden (100) lira, 

19. — Madde (20) deki şeraiti kanuniyeyi tama-
miyle ifa etmeyerek açılan fabrikalar seddolunmakla 
beraber sahiplerinden (5 000) lira cezayı nakdî alınır. 
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20. — (27) nci maddenin fıkrayı mahsusatı mu

cibince seneyi elli bin kilo itibariyle üç sene zarfında 
imalâtını yüzelli bin kiloya iblağ etmeyen ihracat fab
rikaları ve [verdikleri teminat akçesinin nısfı zaptolu-
nur. 

(6) Bayiler faslına ait ahkâm 
21. — Çaprak sigaralarıyle mamulâtı mahsusayı 

fevkalâdeden olan sigaralardan maada tütün mamulâtı-
nı açık ve perakende satanlardan bu kabil paketler mü
sadere olunıjnakla beraber (25) lira, 

22. — Şey'iye tezkeresiz tütün satanlardan (10) 
lira, 

23. — Tarifeden fazla fiyatla tütün satanlardan 
bey'iye ruhsatnamesi istirdad olunmakla beraber (50) 
lira, 

24. — Tütün satacağı mahallinin methaline resmî 
alâmeti farikayı talik etmeyenlerden (10) lira cezayı 
nakdî alınır. 

0 Sigara kâğıdı faslına ait ahkâm 
25. — |darei maliyece mevkii istihlâke vazedilen 

şekilden balşka suretle bulunan sigara kâğıtları mü
sadere ve bir sigara sarmaya kâfi beher varakından 
(1) kuruş cezayı nakdî alınır. . 

26. — Mamulâtı dahiliyeye mahsus sigara kâğıt
ları filgranjve alâmeti farikasını taklit edenler kanu
nu cezanın I sahtekârlık mevadı mucibince tezyiye edi
lirler. 

(8) Tömbeki faslına ait ahkâm 
27. — Türkiye'de tütün tahmin ve tahririnde cari 

olan ahkâmı cezaiye tömbeki hakkında da tatbik 
olunur. 

28. — Tütün bayiliği ruhsatı resmiyesini haiz ol
mayarak tömbeki satanlardan (...) lira cezayı nakdî 
alınır. j 

(9) Kaçak ve kaçakçılık faslına ait 
29. — tşbu kanunun bahşettiği mezuniyet ve salâ

hiyet hilâfında her kim de mamul ve gayri mamul 
tütün bulunursa haklarında, tetabuk ettiği ahkâm tat
bik edilmekle bareber bulunacak tütünlerin beher ki
lo ve küsuratından berveçhiati: 

Tütün ve sigara 25 lira, 
Enfiyeden 50 lira. 
Gezayi nakdî alınır ve tütünler ve enfiye müsade

re olunur. 
30. — Makine, havan, bıçak gibi vesait kullana

rak tütün mal ve hariçten sigara kâğıdı celp veya it
halde, imal, muhafaza ve füruht edenler derecei cü
rümlerine göre altı aydan iki seneye kadar hapis, ka
çak eşya ile beraber malzemeyi imaliye zaptolunur. 

Vesaiti nakliye kaçakçıların malı olduğu veya ashabı
nı izin ve malûmatı tahtında kaçakçılığa tahsis edil
diği sabit olursa vesaiti mezkûre de müsadere olunur. 

Madde 69. — Kaçakçılık ve kaçakçılara muave
net ve kaçak eşyayı istimal edenler sıfatı resmiyeyi 
haiz iseler haklarında ahkâmı kanuniye icra edilmek
le beraber üç aydan bir seneye kadar vazife ve me
muriyetlerinden muvakkaten ve tekerrürü halinde 
müebbeden tardolunurlar. 

Madde 70. — Kendilerine tevdi olunan zabıt va
rakalarını mevkii icraya vaz ve ihbarnameleri müd
deti kanuniyesi zarfında tevdi etmeyen mal memur
ları vazifei memuriyetlerini suiistimal eylemiş olur
lar ve bu yüzden vaki olacak zarar da kendilerine taz
min ettirilir. 

Madde 71. — Kaçakçılıktan ve işbu kanun ahkâ
mı sairesine mugayir efal ve harekâttan dolayı cezayı 
nakdi vermeyenler veya veremeyenler beher yüz yir
mi beş kuruş ve küsuru için bir gün hesabiyle ve altı 
ayı geçmemek üzere hapsolunurlar. 

Madde 72. — İşbu kanunu tatbik ile mükellef me
murinin muamelâtına muhalefet eden veyahut vazi
felerini hini ifada onları tahkir eden eşhas hakkında 
Ceza Kanununun ahkâmı mahsusası tatbik olunur. 

ONDÖRDÜNCÜ FASIL 

Muhakemat 
Madde 73. — tşbu kanun ahkâmına tevfikan 

hükmedilecek cezayı naktilerde de gösterilen memu
rin tarafından tanzim olunacak zabıt varakaları üze
rine Idarei Maliyece tayin ve keyfiyet baihbarname ta
allûk eden şahsa tebliğ edilmek suretiyle tahsil 
olunur. İhbarnamenin tarihi tebliğinden itibaren bir 
hafta zarfında talep olunan cezayı nakdi tasviye olun
madığı takdirde, Idarei Maliyece sulh mahkemesine 
veya sulh mahkemesi vazifesiyle mükellef olan mah-
kemei asliyesine müracaat olunur. İhbarnamelerin tan
zim ve tebliği muamelesi zabıt varakalarının memuri
ni maliyeye tarihi tebliğinden bilitibar nihayet bir haf
ta zarfında ifa edilecektir. 

Madde 74. — Sulh muhakimince veya mahakimi 
asliyece hüküm olunan cezayı nakdiler depozito edil
medikçe itirazı alelhüküm ve temyiz istidaları kabul 
olunmaz. 

Madde 75. — Tütün ve sigara kâğıdı kaçakçılı
ğında cürmü meşhut halinde tutulanlar (59 ve 60 ncı 
maddelerde) gösterilen memurin tarafından tanzim 
olunacak zabıt varakalariyle en yakın zabıta merke
zine teslim olunur. Bu suretle teslim olunan şahıs sa-
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bit bijr ikametgâh gösteremediği halde terettüp eden 
cezayı nakdiyi depozito suretinde İdarei Maliyeye tes
lim olunmak üzere tediye veyahut muteber bir kefil 
iraesiyle temine mecburdur. Aksi takdirde cezayı nak
di aleyhine müddeti kanuniyesi zarfında mahkemei 
aidesi nezdinde itiraz edip teşkili tarafeyn oluncaya 
kadar muvakkaten tevkif olunur. 

Madde 76. — işbu kanun ahkâmına muhalif 
efal ve harekât hakkında tanzim olunan zabıt vara
kaları sahteliği sabit oluncaya kadar muteberdir. Za
bıt varakaları şekli ve suret itibariyle hata ve noksan
larından dolayı iptal olunamaz. Kaçak eşya neticei 
hükme kadar muhafaza olunur. 

ONBEŞİNCÎ FASIL 

Mevadı muvakkate 
Madde 77. — İşbu kanunun her mahalde tarihi 

neşrinden itibaren nihayet bir hafta zarfında bilumum 
sigara kâğıdı tüccar ve amirleriyle kopya defteri ve 
kâğıdı satanlar ellerinde bulunan mamul ve gayrı ma
mul sigara kâğıtlariyle kopya defter ve kâğıtlarının 
ecnas, ebat ve mikyasiyle kıymetlerini havi bir beyan
nameyi mahallî en büyük mal memuruna vermekle 
mükelleftir. Bu beyannameler toplanmasiyle beraber 
sigara kâğıdı tüccar ve fabrikası bulunan her şehirde 
bir mal memuriyle ticaret odası bulunan mahallerde 
ticaret odasından ve bulunmayan mahallerde meclisi 
belediyeden müntehap azadan ve bu beyannameyi ve
ren tacir veya âmilden mürekkep bir heyet marifetiyle 
o tacir veya âmile ait sigara kâğıdının ve kopya kâ
ğıt ve defterinin mahreci erindeki kıymetleri tahkik ve 
tespit olunur. Bununla masarifi hakikiye yekûnuna 
yüzde altı tazminat hesap ve bulunacak yekûna tes
viye edilmiş gümrük veya bandrol resimleri de ilâve 
edilerek keyfiyet bir maliye memurunun tahtı riyase
tinde ticaret odası reisi ile iki tüccardan mürekkep 
Maliye Vekâletince intihap olunacak bir komisyona 
tevd olunur. Komisyonca gerek tasdikan ve gerek ta-
dilen ittihaz edilecek mukarrerat katidir. Bu suretle 
tekarrür eden kıymeti tebliğden bir hafta zarfında 
tacir veya âmir kabul eylerse bedeli esvtiye olunarak 
emvali satın alınır. Kabul etmediği takdirde kendi
sine yalnız işbu kâğıtlardan alınmış olan ithalât ve
ya bandrol rüsumu tesviye edilerek bilumum masa
rifi kendisine ait olmak üzere nihayet üç ay zarfında 
memaliki ecnebiyeye ihraç ettirilir. Bu müddet zar
fında ihraç ettirilmeyen sigara kâğıdı ve kopya def
ter kâğıtları her nevi masarif ve zarar ve ziyanı tüc
cara ait olmak üzere hükümetçe ihraç olunur. Tran
sit olarak gümrüğe gelmiş sigara kâğıtları ve kopya 

defter kâğıtları işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren 
memleket dahiline ithal edilemez. 

Madde 78. — îşbu kanunun tarihi neşrini mütea
kip bilumum sigara kâğıdı imalâthaneleriyle münha
sıran buna müteferri kap ve kutu imal ve tab edilen 
matbaa ve fabrikaların bu husustaki faaliyetlerine ni
hayet verilir. 

Madde 79. — Sigara kâğıdı tüccar ve âmillerinden 
başka perakende suretiyle ve defter halinde kâğıt fü-
ruht edenler, işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren 
üç gün zarfında mensup oldukları kaza mal müdür
lüklerine ve İstanbul'da tahakkuk memurlarına yed-
lerindeki sigara kâğıdı ve defterlerini adet ve emva-
liyle âmillerinden ne hesap ile satın almış olduklarını 
mübeyyin bir beyanname itasıyle mükelleftirler. 

İşbu beyannameler kazalarda mal müdürlerinin ve 
İstanbul'da tahakkuk müfettişlerinin tahtı riyasetle
rinde, ticaret odası bulunan yerlerde odaca mevcut 
bulunmayan mahallerde Meclisi Belediyece intihap 
edilecek iki tacirden mürekkep bir heyetçe tetkik ve 
bandrol resminin iadesiyle beraber tacire ita edilecek 
bedel miktarı bittespit usulen tediyeye tevessül olun
makla beraber kâğıtlar hükümetçe tesellüm olunur. 

Madde 80. — Miadı muayyeninde beyanname ver
memiş olan sigara kâğıdı toptan tacir ve âmillerinden 
teahhür eden her gün için cüzî ve perakendecilerden 
iki lira alınacağı gibi işbu teahhür malı kaçırmak, def
terleri tahrif etmek gibi izrarı hazine kastiyle vaki 
olduğu tebeyyün ederse emvali emiriyeyi sirkat eden
ler hakkında kanunu cezada muayyen olan cezaların 
eşedi dahi tatbik olunur. 

Madde 81. — İşbu kanunun mevkii meriyete va-
zındna bilitibar yedlerinde ecnebi tütünleri mamulatı 
bulunanlar üç gün zarfında mal memurlarına ecnas ve 
miktarını havi alelmüfredat beyanname itasıyla ih
bara ve nihayet on gün zarfında mevcut mallarını de-
vairi maliyeye tekrar bandrol ettirmeye mecburdur. 

28.12.1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Recep Hasta 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhâlik Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekili 

Mazhar 



Tütün 

TÜTÜN ENCÜMENİ MAHSUSU MAZBATASI 

Riyaseti CeMeye 

devletler için en mühim varidat memba-
ğı addedil niş ve bilhassa dahilde istihlâk olunan 
tütünden âzami vergi istiyfası iltizam ve takip olun
muştur. ]}u husus da her Hükümetin istihsal va
ziyetine gere tatbik ettiği sistem değişmektedir. İn
giltere gümrük sistemi, Fransa, italya, Macaristan 
ve Sırbistan inhisar usulünü, Amerika, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Almanya gibi hükümetler de bandrol 
esasını kabul eylemişlerdir. Tütün itibariyle mem
leketimizin mevkii herkesçe malûmdur. Mühim mik
tarda ihracat yapan ve dahili ihtiyacından çok faz
la tütün yetiştiren yerlerden birisi de Türkiye'dir. 
Tütünden vergi istiyfası Hükümetimizce de ehem
miyetle nazarı dikkate alınmış ve muhtelif usuller 
tatbik edildikten sonra 1290 tarihinde bandrol sis
temi kabul olunmuştur. Bu tarz on sene devam et
miş ve vasıti olarak yediyüzelli bin lira varidat te
min eylemiştir. Bilâhara 1300 tarihinde Türkiye 
dahilinde tütün imal ve füruhtu inhisarı 30 sene müd
detle rejiye verilmiş ve otuz senenin hitamında şir
ketin müdceti onbeş sene daha temdit olunmuştur. 
Rejinin her sene Düyunu umumiye idaresine ve Ha
zineye temin ettiği menfaat, vasatı olarak ancak se-
kizyüzyirmi bin liraya baliğ olabilmiştir. Reji ida
resinden hîJkımızın çekmediği kalmamıştır. Zür
ra ve tüccarımızı bin türlü sıkıntı ve şikâyet için
de bırakmıştır. Meşrutiyeti müteakip bu umumi şi
kâyet, pek ^ası ve müessir bir şekil allmış Rejiye ve 
inhisar sistemine karşı açık ve devamlı bir müca
dele başlamıştır. 1325 senesi Bütçe lâyihasında Ma
liye Nazırı Ziya Paşa Rejinin ve inhisar şeklinin fe
nalıklarında ıı uzun uzadı ya bahsetmiş ve devletçe 
matlup ve muntazır olan istifadenin hâsıl olmadı
ğını, binaenaleyh tütün ekilen mıtıkaların kabiliye
tine ve mahsulâtın cinsine göre araziyi sıımflara 
taksim ederek dönüm üzerine ruhsatiye resmi alın
masını tütül ı ziraat ve ticaret ve ihracatının serbest 
bırakılmasını ileri sürmüştür. Reji hakkındaki şikâye
tin tevali etmesi bazı taraflardan daha nâfi şerait tek
lik olunmas üzerine merhum Mahmut Esad Efendi
nin riyaseti altında bir komisyon teşkil olunmuş ge
rek bu hususların tetkik ve tahkiki ve gerek inhisar 
müddetinin hitamından sonra memlekete muvafık 
gelecek sistemin tayini ciheti de bu komisyona tev
di edilmiştir. Komisyon tetkikat raporunda «Niha
yet komisyoıumuz menafiyi tabiiyei memlekete en 
muvafık sureti; tütün yetiştiren memaliki mütace-

virede dahi cari olan fabrika ve bandrol1 usulünde 
görmüş ve bu hususda komisyona celbolunan bilcüm
le erbabı vukufun ârâsı birleşmiştir.» diyerek bandrol-
usulünün kabulünü tavsiye eylemiştir. 

1326 senesinde Muvazenei Maliye Encümeni de 
Reji meselesine büyük alâka ile temas etmiş ve ra
porunda, reji sisteminden Hükümetin ümit ettiği 
varidatı alamadığını 1298 senesinde 737 bin lira
dan ibaret tütün resminin yirmisekiz sene sonra 
ancak 919 bin liraya vasıl olabildiğini halbuki ah
vali iktisadiye ve içtimaiyesi itibariyle hemen bize 
benzeyen Bulgaristan da bu verginin onbeş sene zar
fında üç misli arttığını göstermiştir ve nihayet 
kabul edilecek vergi şeklini tetkik sırasında teşkilâ
tı muntazam olmayan ve bizim gibi müstahsil olaR 
memleketlerde inhisar usulünün mahzurundan dö
nüm üzerine resim almanın da müh'ik olmayıp zi-
raati sektedar edeceğinden bahs ile en basit ve mu
vafık şeklin bandrol olduğuna, tütün ziraat ve ti
caret ve ihracatını serbest bırakarak Hükümetin 
teftiş ve nezareti altında efrat tarafından tesis edi-
elcek fabrikalarda imal olunan tütünlerden nevi
ne göre bandrol vazzı suretiyle fesim istiyfasının 
faydaları tadat olunmuştur. Encümenin bu müta
lâası üzerine zaten bazı mebuslar tarafından tütün 
meselesinin halli için sıkıştırılmakta olan Hükümet, 
Canik Mebusu Nail Beyin Riyaseti altında bir ko
misyon teşkil etti. Şûrayı Devlet âzasiyle Maliye ve 
Dûyünü Umumiye memurlarından mürekkep olan 
bu komisyon bazı vilâyetler zürr ve tüccarı taraf
larından gönderilen murahhasları dinlediği gibi o 
vakte kadar verilmiş olan rapor ve muhtıraları da tet
kik eylemiştir, tşbu tetkikat neticesinde mezruat 
üzerine bir resim tarhının kabili tatbik ve müsmir 
bir şekli cibayet olmadığını kabul eden komisyon 
âzası inhisar ve bandrol usullerinden hangisinin da
ha nafi olacağım tayinde ikiye ayrılmışlardır. Fa
kat inhisara taraftar olanlarda birleşemeyip Dü
yunu Umumiye tarafından gönderilen Düyunu Umu
miye müfettişi umumisi Aslan Efendi ile Düyunu 
Umumiye îdaresi umumi kontrolü Mösyö (Meri) 
mutlak surette inhisarı müdafaa eylemişler ve Ma
liye .memurlarından Faik Nüsret Bey ihracata da 
şâmil olacak bir inhisarı istemiş, Hamit Bey İle Vi-
talis Efendi de dahili istihlâkâta mahsus bir dev
let inhisarına taraftar olmuş ve Nail Bey merhum
la ıslâhatı maliye âzasından Abdurrahman Bey ve 
azadan Şûrayı Devlet azalarından Abdullah Bey ile 
Kostantin Efendi de Bandrol usulünü iltizam eyle
mişlerdir. 
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1327 senesi içtimamda 160 mebus tarafından 
Meclise takdim ve müzakere olunan bir takrir de 
memleketimiz de bandrol usulünün tesisi hakkında 
bir lâyihai Kanuniye ihzariyle Meclise tevdii için 
Hükümete tebligat icrası teklif olunduğu gibi Mu
vazene Encümeni de Reji usulünü sureti katiye de 
reddettiğinden Hükümet sıkışık bir vaziyette kal
mış, fakat Düyunu Umumiyenin tazyik ve İsrarı 
neticesi olarak Bandrol usulünü kabule de yana-
şamamıştır. 

Bunun üzerine Düyunu Umumiyenin tavsiyesiy
le Reji şirketi yerine inhisarın Hükümet tarafından 
idaresine ait bir kanun lâyihası ihzar olunmuştur. 
Bu lâyihaya göre yedi sene müddetle Hükümet inhi
sarı tesis olunacak, tütün ziraat ve ihracatında bazı 
te'hilât gösterilmiş bulunacaktı. Halbuki Meclis 
inhisar usulünü kabul etmek istemiyordu. Hükümetin 
meseleyi tehir etmesi ve inhisar esası üzerine pro
jeler ihzariyle meşgul olması Meclis muhitinde, 
bazı tütün mıntıkalarında bir asabiyet tevlit etmiş, 
Kav alada en mühim tütün merkezi olan yirmiyedi 
memleket murahhaslarından mürekkep bir kongre ini-
kad ederek bandrol usulünün kabulünü Hükümet
ten talep eylemişlerdir. Diğer taraftan bazı mebus
lar da bandrol esası üzerine doğrudan doğruya bir 
kanun lâyihası tertip ederek Meclise vermişlerdir. 
Bu lâyiha Kavanin ve Muvazene encümenlerince de 
kabul edilerek Heyeti Umumiyeye sevkolunmuş-
tur. Uzun ve şedit münakaşalardan sonra Hüküme
tin mukavemet ve İsrarı karşısında meselenin bir 
müddet daha talikine Meclis muvafakat etmiştir. 
Bundan sonra Trablusgarp ve Balkan muharebele
rinin zuhuru vaziyeti büsbütün değiştirmiş, Hükü
met yedi senelik inhisar projesinden de vaz geçerek 
tekrar reji ile müzakereye başlamak ve 1 700 000 li
ralık bir avans mukabilinde rejinin müddetini da
ha onbeşe sene temdit eden yirmiiki Temmuz 1329 
tarihli mukavelenamayi imza etmiştir. Hükümet tem
dide ait kararnameyi Meclise tasdik ettirmeye mu
vaffak olamamıştır. 1331 senesinde Meclisi Mebu-
sıan tekrar bu mesele ile ciddî surette meşgul olarak 
Ziraat Encümeni reji ile yapılan mukavelenin red
dine ve bandrol esası üzerine müstacelen bir kanun 
lâyihasının tanzimine müttefikan karar vermiş. Mu
vazene Encümeni de kezalik aynı mukavelenin red
diyle bandrol hakkında gelecek devreyi içtimaiye-
ye kadar bir kanun ihzarını ve şimdilik 1290 tarih
li eski bandrol Nizamnamesinin tatbikine Hükü
metin mezun kılınmasını karar altına almıştır. Bu 

münakaşa ve mücadele 1334 tarihine kadar cere
yan etmiş ise de Hükümetin İsrarı ve harbin deva
mı meselenin intacına mani olmuştur. 

Millî Mücadele esnasında Hükümet Anadolu da 
ki reji idarelerine vaziyet etmiş ve üç sene Hükümet 
idaresi devam eylemiştir. Bilâhara reji ile yapılan 
bir itilâfname mucibince şirket tekrar eski mevkine 
geçmiştir. Lozan muahedesinin aktinden sonra me
buslar tarafından rejinin ilgası şiddetle talep edil
miş, bu cereyan ve temayül gittikçe kuvvetlenmiş
tir. Bunlar üzerine Hükümet reji ile yaptığı itilâfna-
meye istinaden şirketi feshederek yeni bir inhisar 
Kanun lâyihasını Meclisi Âliye takdim eylemiştir. 
Meclisi Âli gerek bu lâyihayı ve gerek tütün mese
lesinin devlet ve memlekete en nafi olacak şeklini 
tetkik ve müzakere etmek üzere bir Tütün Encü
meni teşkiline karar vermiş, Encümenimizce Kânu
nusani iptidasında işe başlamıştır. İlk içtimada Encü
mene gönderilen inhisar lâyihasım tetkik etmezden 
evvel tütün meselesi hakkında mevcut evrak ve ve
saikin celp ve cemi ve hangi şeklin daha nafi ola
cağına dair tütün zürra ve tüccarlarından ve diğer 
erbabı inhisardan rey ve mütalâa istemesinin fay
dalı bulunduğu tahtı karara alınmış ve yirmibeş 
Kânunusaniye kadar tahrirî ve şifahî olarak vâki ola
cak mütalâaların Encümence kabul edileceği gaze
telerle ilân olunmuştur. Bunun üzerine Encümeni
mize berveçhiati mütalâanameler gönderilmiştir. 

1. İstanbul'da Mesadet Hanında 38 numara da 
tütün tüccarından Veysi Bey tarafından. 

2. İstanbul'da Mesadet Hanında 38 numarada 
tütün tüccarından İskeçeli Hasan Tahsin Bey tarafın
dan. 

3. İzmir de Arapyan çarşısında Bahriye Cad
desinde 8 numaralı mağazada tütün tüccarı Salih 
Beyzade Cavit Bey tarafından. 

4. Bolu'da tütün tüccarı Mehmet Hulusi Bey 
tarafından. 

5. Tütün tüccarlarından Kırcaalili Rasim, Vehbi 
Bey tarafından. 

6. Denizli Ticaret ve Ziraat Odalarının maz
batası. 

7. Samsun'da tütün tüccarlarından Mustafa Nâ
zım Bey tarafından. 

8. Hukuk Fakültesi İktisat ve Mektebi Mülkiye 
Maliye Müderrisi Hazım Bey tarafından. 

9. Tütün tüccarlarından Ali Galip Bey tara
fından. 
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10. Sındırgı'da tütün tüccarlarından Süleyman 

Efendi tarafından. 
11. Galata'da büyük Tünel Hanında 15 numara

da tütün tüccarlarından Sıddık Veli Bey tarafın
dan. 

12. Hendek'te tütün tüccarlarından Süleyman Bey 
tarafından. 

13. Galatasaray Lisesi muallimlerinden İbrahim 
Necmi Bey :arafından. 

14. Düzce tütün zürraından Osmanoğlu İbra
him Efendi tarafından. 

15. Çal kazası Ziraat Odası tarafından. 
16. Düice'de Reji Ambar Memuru Mehmet Mü

nir Bey tarafından. 
17. Midilli muhacirlerinden ve Zarif oğulların

dan Ahmet Ferit Bey tarafından. 
18. Ertıığrul vilâyeti düyunu umumiye mer

kez memuru Hüseyin Şevket Bey tarafından. 

Niksar'dan Hurşitzade Mehmet ve rüfeka-
imzalı telgrafı. 

Niksar'dan Belediye Meclisi İdare ve Mec-
izalariyle tüccar ve zürradan kırk imza-

Toklat'tan Belediye Meclisi İdare ve Ticaret 
iyle tüccar ve zürradan yirmi 'imzalı tel-

19. 
sının yetmiş 

20. 
lisi Umumi 
h telgraf. 

21. 
Odası azalar 
graf. 

22. Samsun'un Ticaret Odasından telgraf. 
23. Tokat'ta Haydarizade Mehmet Efendi tara

fından. 
24. Trabzon Çiftçiler Birliği Reisi Hakkı Bey 

tarafından telgraf. 
25. İzmir Ticaret Odası Reisi Mahmut Bey ta

rafından telgraf. 
26. Gönen tütün müstahsillerinden Ömer Lütfi 

ve on. refiki tarafından telgraf. 

27. Onbir vilâyet ve kaza murahhaslarından 
mürekkep Samsun Kongresi tarafından telgraf. 

28. Toktıt tütün tüccarlarından Süleymanpaşa-
zade Ali Efendi tarafından. 

29. Edirne Ticaret ve Sanayi Odaları tarafın
dan telgraf. 

Encümenimize gelen bu mütalâanameler tetkik 
edilmiş ve bunlardan 6, 14, 21, 26, 29, numaradaki-
ler sureti mutlaka da inhisar aleyhtarı olup başka 
bir cibayet şeklinde göstermedikleri anlaşılmış
tır. 18 numaralı mütalâanamede alelûmum tütün 
mahsulü satılırken öşürde dahil olduğu halde fiyat 
üzerinden yüzde otuz bir resim alınması ve ondan 
sonra gerek (dahilî istihlâkatin ve gerek ihracatın 

serbest bırakılması ve 23 numarada da dönüm üze
rine bir vergi alınarak kezalik diğer hususatın ser
best olması yolundadır. 

3 numaralı mütalâaname tütün mahsulünün ta-
mamiyle inhisar altına alınması Hükümet tarafın
dan muayyen bir fiyatla mubayaa edilerek, bir kıs
mının dahilî istihlâkâta hasrı, fazlasının da hari
ce gönderilip satılması ve bu suretle her iki muame
leden hâsıl olacak temettüün Hazineye kalması ze-
minindedir. 

8 numaralı İktisat müderrisi Fazıl Bey de dâhil
de istihlâk edilecek tütünler için devlet inhisarı 
tesis, muhafaza, takip ve teftiş işlerinin bu idare ta
rafından ifası ve fakat Hükümet icrayı sanat ede
meyeceğine göre fabrikasyonun münasip şeraitle 
bir şirkete devredilmesi mütalâasındadır. 

1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28 numa
ralı mütalâanameler de dahilî istihlâkâtta Hükümet 
inhisarı tesisi hem muhafaza ve teftiş hususunun 
hem de imal ve füruht işinin bu idare tarafından te
min ve deruhte olunması lüzumu dermeyan olun
maktadır. 

19, 20, 22, 24, 25, 27, numaralarda da bandrol sis
temi iltimas edilmekte ve dâhilde sarf olunacak tü
tün ve sigaranın eşhas veya şirketler tarafından 
açılacak fabrikalarda imali ve fabrikalardan hini 
ihracında bandrol ilsaki suretiyle resmin istiyfası 
devlet ve memleket için daha nafî olacağı göste
rilmektedir. Encümen bir taraftan bu mütalâaları 
tetkik ederken diğer taraftan da İstanbul Ticaret Bir
liği namına gönderilen dört kişilik bir heyeti, Reji 
Müdürü Umumisi Mösyö Beryeyi istima etmiş ve 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendinin 
de mütalâalarını ayrıca dinlemiştir. Heyet Reisi Hü
seyin Bey ve arkadaşlarından Gani, Kâzım, Hamdi 
beyler inhisar usulünün mahzurlarını uzun uzadı-
ya şerh ve izah ederek bandrol sistemini müdafaa 
eylemişlerdir. 

Reji Müdürü Umumisi Mösyö Berye de bandrol 
usulünün mahzurlarını ve inhisar sisteminin faydala
rını tadat ederek hayati hitama eren rejinin tamam 
işleyecek bir hale gelmiş olduğunu ve her türlü teş
kilâtını ikmal ettiğimiz sınaî ve ticarî bir şekle ge
len böyle bir müessesenin başka şekilde idare edil
mesinin muvafık olamayacağını söylemiştir. 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendide 
Encümene tevdi edilen İnhisar Kanunun lâyihası 
üzerine bandrolün malî noktasından emniyetli, faz
la varidat getiren bir sistem olmadığı hakkında mu
fassal izahat vermişlerdir. 



Sureti katiyede inhisar aleyhtarı olan ve müspet 
başka bir cibayet sistemi göstermeyen 6, 14, 21, 26, 
29 numarada ki mütalâanameler üzerine Encümence 
de yapılacak bir şey olmadığından alelûmum tütün 
mahsulü üzerinden hini füruhtunda yüzde otuz re
sim alınmasını terviç eden 18 numaralı mütalâana-
meyi tetkik etmiş ve bu şeklin doğru ve sayam ka
bul olmadığı neticesine varmıştır. Bu tarzın ihra
cat tütünlerini ağır resme tabi tutmak gibi mem
leket iktisadiyatına zarar veren mahsurlarından baş
ka kaçakçılığın tevessüüne fevkalâde meydan ver
mesi ve bu münasebetle halkımızı her yerde ta
ciz etmesi gibi kusurları da eksik değildir. Dönüm 
üzerine muayyen bir vergi almak tavsiyesi de aynı 
mahsurları cami olduğu gibi arazinin kuvvei im-
batiyesinin mütefavit olması ve beher dönümden 
ne miktar tütün hâsıl olacağının takdiri müşkül 
bulunması dolayısiyle adilâne hakkını teminden de 
mahrumdur. 

İhracat tütünlerine de şâmil olmak üzere bir inhi
sar tesisi fikrine gelince, istihsalât fazla olmayan mem
leketler için belki kabili terviç bir usul olsa dahi 
bunun bizim memleketimiz de kabulüne imkân yok
tur. Türkiye'nin en mühim servet membağını teşkil 
eden tütün gibi bir mahsulümüzü tamamiyle inhisar 
altına almak her türlü terakki ve inkişaf esasların
dan mahrum etmek demektir. Daha sonra altmış 
milyon kiloya baliğ olan ve ilerde daha ziyade ar
tacağı şüphesiz bulunan tütünlerimizi mubayaa et
mek için icabeden azim sermayeyi, haliçte ve da
hilde yapılacak geniş teşkilâtı Hükümetimizin te
min ve deruhte edemeyeceği de gayet açık bir ha
kikattir. 

Az masrafla çok varidat temin etmek için siga
ra içenlerden âzami meselâ, on lirayı tecavüz et
memek üzere bir tütün istihlâk resmi alınarak tü
tün ziraatini serbest bırakmak hakkında Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Bey tarafından verilen tak
rir reye konarak kabiliyet tatbikiyesl olmaması ha
sebiyle reddedilmiştir. İktisat Müderrisi Fazıl Bey 
diğer inhisar taraftarlarından yalnız fabrikasyon 
hususunda ayrılmaktadır. Binaenaleyh Hükümet 
inhisarı kabul edildiği takdirde bu cihetin münaka
şasında bir fayda melhuz olacağı düşünülerek doğ
rudan doğruya inhisar ve bandrol taraftarlarının mü
talâaları tetkike başlanmıştır. 

Hükümet inhisarını iltizam edenlerin ortaya koy
dukları delail ve esbah berveçhiatı hülâsa edilmiş
tir : 

1 2 -
1. İnhisar usulü, tütünden vergi istiyfası husu

sunda şimdiye kadar tatbik edilen sistemlerin en 
son, en mütekâmil bir şeklidir. Nitekim bandrol 
usulünü kabul ederek senelerce tatbik ettikten son
ra nihayet inhisara geçen hükümetler mevcut oldu
ğu halde bunun aksine bir tek misal gösterilemez. 
Hiçbir Hükümet bir kere inhisarı kabul ettikten son
ra başka şekil düşünmemiş ve bu sistemi terketme-
miştir. 

2. Ziraat ve Ticaret takyidatı itibariyle inhisar 
ve bandrol usulleri arasında hiçbir fark yoktur. Band
rol usulü kabul edildiği takdirde tütün ziraat ve ti
caretinde daha serbest olacağı bir zehap vardır 
ki tamamiyle yanlıştır. Bugün bandrol sistemini ka
bul eden Bulgaristan bunun canlı bir misalidir. Bu
rada gerek ziraat ve ticaret, gerek kaçakçılığın men-
ni için vazedilen takyidat inhisar memleketlerinden 
daha ağırdır. Hükümetin verdiği inhisar lâyihasın
da, zürraın menfaati bandrol memleketlerinden daha 
çok düşünülmüştür. Şayet zürra ve tüccar aleyhine 
bandrol usulü tatbik edilen yerlerden farklı bir şey 
varsa ona göre lâyihanın tadili de mümkündür. 

3. İnhisar usulü, zannedildiği gibi, tütün ziraat 
ve ticaretinin inkişafına mâni olacak bir şekil de
ğildir. Pek fena tatbik edilen reji sisteminde dahi 
Türk tütüncülüğü terakki etmiştir. 1882 tarihinde 
tütün mahsulümüz on milyon kilo iken bugün alt
mış milyona baliğ olmuştur. Yeni inhisar lâyiha
sında zürra ve tüccara daha ziyade teshihat gös
terilmiş olduğundan yakın bir zamanda Türkiye'nin 
yüz, yüzyirmi milyon kilo tütün istihsal edeceği şüp
hesizdir. Mahaza tütün ziraatinin her türlü tahdi
dat ve takyidattan azade olmasını istemekte doğru 
değildir. Tütünlerimizin en büyük imtiyazı, nefase
ti dolayısiyle cihan piyasalarında kazandığı mevki 
ve şöhrettir. Ziraat takyit edilmezse fazla ve fena 
yetiştirilen tütünler, matlup nefaseti ve Türk tütü-
lerinin şöhretini ihlâl edeceği gibi alıcı bulmakta da 
müşkülâta mağruz kalır. 

4. İnhisar usulü, Hükümete en çok varidat te
min eden bir sistemdir. Tütün mükeyyifattan ol
duğuna ve vergi istiyfasına en mütehammil bir 
madde bulunduğuna göre bu hususta bütün hükü
metler âzami varidat teminini hedef ittihaz etmiş
lerdir. Devlet bütçelerindeki azim mesarifatın bü
yük bir kısmını tütünden çıkarmakta, dahilî istih-
lâkâtı resme tabi tutarak ve sarfedilecek tütün ve 
sigaraların imal ve işletmesinden mütevellit te-
mettüde kendilerine hasrederek azim menafi is-



eylemektedirler. Halbuki bandrol usulü, mat-
hiçbir suretle temin edemez. Hâsıl ola-

ehemmiyetli bir kısmı da fabrika-

pat 
daha 

mı 

tihsal 
lup varidatı 
cak menafiden 
cılara kalır. 

Bunu isi 
sisteminin 
maksadiyle 
kik etmek 
lecek dört 
üç milyon 1 
bu dört mi 
kûnu otuziki 
vasati olarak 
1338 senesinde 
282 kuraştuf 
tü bir misli 
tünü seksenjki 
ye olarak 
leketimizde 
kabul edilirie 
daha yetmiş 
ibaret olan 
Bu masarif 
mi satış 
buçuk milyojn 
ve aynı 
üç milyon, 
retle aradaki 
kalıyor demektir 

da 

hastalıklar 
başa harap 
sesiyle en 
yon lira 
Hükümetin, 
kısmını bazı 
kabili tecviz 

5. tnhi 
za mal etmek 

A) 
cet kalmaksızın 
rolda her 
mayacağmdab 
ve bu hususta 
cihetine mzıftıam 

B) tnhi 
tarda olacağından 
buki binnispje 
fabrikacılar 
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etmek gayet kolaydır. Hatta bandrol 
fazla varidat vereceğini göstermek 

tütüncüler zümresinin verdiği cetveli tet-
Ijcâfidir. Bu cetvele göre dahilde sarfedi-

lyon altıyüz bin kilodan Hükümete on-
ra varidat temin edilmektedir. Halbuki 

İyon altıyüz bin kilonun umumi satış ye-
buçuk milyon liradır. Her kilo tütün 
yediyüz kuruşa satılacak demektir. 
rejinin tütün satışı kilo başına vasati 

(700) kuruşa satıldığı takdirde temet-
daha artacaktır. Reji 1338 senesinde fii-

kuruşa maletmiş ve mesarifi umumi-
on milyon küsur lira göstermiştir. Mem

en iyi tütünün vasati fiyatı yüzelli kuruş 
rejinin gösterdiği sekseniki kuruşa 

kuruş ilâve suretiyle on milyon liradan 
umumi mesarif onüç milyona baliğ olur. 
bütüncüler zümresinin 32,5 milyonluk umu-

an tenzil edildiği takdirde ondokuz 
lira kalır. Şu halde aynı miktar tütünden 
satışıdır. Hükümet hissesi bandrolda on-

inhisarda ondokuz milyon liradır. Bu su-
fark, altı buçuk milyon, fabrikacılara 

yekûnunda 

fiyatla 

Yolsuzluk ve bakımsızlık yüzünden, bin türlü 
İltından milletimizi kurtarmak, baştan 

olan memleketimizi imar etmek endi-
zajruri bir ihtiyaç olan tuzdan bile altı mil-

varjidat almak mecburiyetinde bulunan bir 
kolaylıkla istihsal edeceği menafii bir 

fabrikacılara terketmesi hiçbir suretle 
değildir. 

usulünde tütün ve sigarayı daha ucu-
ucuz satmak kabildir. Çünkü : 

ısu ir 

înhii farda komisyoncuya ve mutavassıta ha-
tütün mubayaa edilir. Halbuki band-

f^brikacının sermaye ve teşkilâtı kâfi ola-
Melekser bir vasıtaya ihtiyaç vardır 

ihtiyar edilecek masrafda mubayaa 
eder. 

da tütün sevkiyatı külliyetli mik-
nakliye masrafı hafif olur. Hal-

mahdut miktarda sevkiyat yapacak 
daha fazla ücret vermeye mecbur olur. 

C) inhisar da büyük ve bandrolda küçük ma
kineler kullanılır. Büyük makinelerin faiz ve amor
tismanı işi gören küçük ve müteaddit makinelerin 
faiz ve amortismanlarından daha az olur. 

D) İnhisar teessüs edeceği büyük fabrikalarda 
her iş makine vasıtasiyle yapılacağından az adam. is
tihdam edilir ve az yevmiye verilir. Bandrolda ise bu
nu temin etmeye imkân yoktur. Birçok işleri amele
ye gördürmek ve fazla masraf ihtiyar etmek mecbu
riyeti vardır. 

E) înhisar da beyiye yüzdesi daha azdır. Nihayet 
yüz de onu tecavüz etmez. Halbuki bandrolda fabri
kacılar birbiriyle rekabete girişeceklerinden fazla be
yiye vermeye mecburiyet hissederler. Bu hususta be
yiyeyi yüzde yirmibeşe kadar çıkardıkları vakidir. 

F) Fabrika sahiplerinin asgari yüzde on teme-
tütlerini de hesaba katmak lâzımdır. 

Demek oluyorki, bandrol sisteminde bütün bu faz
la masraflar tütün fiyatına inzimam etmiş olur, pa
halıya mal eden ucuza satamaz. Ya, halkın kesesin
den fazla para çıkar veyahut hükümetin hissesi ek
silmiş olur. 

6. Gerek bandrolda ve gerek inhisarda başlıca 
hedef, tütün içenlere mümkün olduğu kadar resmi 
verilmiş tütün içirmek ve her tütün içenden resim al
maktır. Kaçak her iki sistemin de en büyük düş
manıdır. Her memlekette nüfus başına senevi bir ki
lodan birbuçuk kiloya kadar sarfiyat olduğu anlaşıl
maktadır. Türkiye'de ise bu sarfiyat ancak üçyüz 
grama baliğ oluyor. Üst tarafı kaçak suretiyle temin 
ediyor, demektir. Devlete fazla varidat temini an
cak kaçağa mani olmakla kabildir. 

İnhisar usulü binnispe kaçağa daha az müsaittir. 
Yalnız Ziraat kaçakçılığiyle uğraşmak külfeti vardır. 
Bandrol sisteminde ise bir de fabrika kaçakçılığı var
dır ki daha müthiş, hükümetin hissesi için daha tah
ripkârdır. 

Fabrikadan bandrolsüz çıkarmak, kullanılmış 
bandrol tekrar paketlere yapıştırmak, yüksek neviler 
üzerine daha aşağı nevilere mahsus bandrol ilsak ey
lemek gibi pek çok kaçak şekilleri mevcuttur. Bunun 
önüne geçmek de güçtür, tşin içine zekâ, şeytane if
sat gibi her vasıta karışır. Evvelce ziraat sahasında 
birtakım ümmi ve basit kaçakçılarla karşılanan hü
kümet bu defa, fazla olarak fabrikacılarla ve onların 
itma edebileceği memurlarla da mücadeleye mecbur 
olur. Bulgaristan gözümüzün önündedir. Her sene ye
ni yeni takyidat, ağır cezalar vazettiği halde bir tür
lü kaçağa mâni olamamaktadır. 



Halbuki, fabrika dahilinde emniyetli bir vaziyet
te bulunan inhisar idaresi, kaçakçılığın tevessü ettiği 
yerlerde maliyet fiyatiyle tütün satarak ve bu suret
le yavaş yavaş halkımızı inhisar tütünlerini içmeye 
alıştırarak ziraat sahasındaki kaçakçılığı da tahdit ede
bilir. Bandrol usulünde buna da imkân yoktur. Fab
rikacıların maliyet fiyatına tütün satmaları, bir müd
det için zararına çalışmaları kabil değildir, inhisar, 
bir taraftan kaybettiğini diğer taraftan çıkaracak bir 
vaziyettedir. 

7. Türkiye'de bandrol sistemi, birkaç sene son
ra fiilî inhisara müncer olabilir. Kuvvetli ve büyük 
sermayeler küçük sermayeleri, küçük fabrikaları or
tadan kaldırır. Netekim Almanya'da Bulgaristan'da 
dahi bu hal vâkidir. Dahili sarfiyatın yüzde yetmişi 
birkaç büyük fabrikanın elindedir. Kapalı piyasalar 
servetinin teşekkülüne en müsait bir sahadır. Ecnebi 
sermayeler bu işi ve bu rolü yapacak bir vaziyette
dir. Yerli Türk sermayesi hiçbir suretle bu tehlike 
ile mücadele edecek onun rekabetine mukavemet ey
leyecek mevkide değildir. İnhisardan şikâyet eden kar
şılarında daha hâkim, daha insafsız, her türlü kuyu
dan azade fiilî bir inhisar göreceklerdir. Yerli sana
yiin inkişaf edeceği, yerli sanatkârların iş bulacağı 
ümidi de bir hayalden ibaret kalacaktır.' Hükümetin 
alacağı varidatlarla bir kısmı sebepsiz yere ecnebile
re bırakılmış olacak ve bundan Türklerin hiçbir isti
fadeleri olmayacaktır. 

8̂. — İnhisar usulü zürraın menfaatine hadimdir. 
İnhisar idareleri tütün alıcılarına karşı daima bir ra
kip vaziyetinde bulunacağından fiyatların düşmesine 
mâni olur. Bandrolda ise tütün tüccarlarının birleş
mesi, zürraın elindeki malları ucuz almak anlaşmaları 
imkân ve ihtimal dahilindedir. Bugün bile yalnız ih
racat ticareti yapanlar az çok aynı suretle hareket 
ediyorlar. Bu hal üzüm, incir, pamuk işlerinde de 
meşhut olmaktadır. Piyasayı açanlar bu müttefik tüc
carlardır. İstedikleri gibi alırlar. Zürra bunların eli
ne kalmıştır. Yarın istihlâkâtı dahiliye de dahi aynı 
vaziyetin hatta daha ezici bir şekilde hâsıl olmaya
cağını kimse iddia edemez. Maatteessüf bunun önü
ne geçmek de imkânsızdır. Hiç olmazsa inhisar ida
resi bu tüccarlara karşı bir rakiptir. Bunlarla anlaşma
yı ve zürraın elinden ucuz mal almayı bir hükümet 
inhisarı hatırından bile geçiremez. Demek oluyorki, 
bandrol sistemine atfedilen rekabet keyfiyeti ve bu 
yüzden çiftçilerimizin tütünlerini daha iyi fiyatla sa
tacakları hususu da meşûktur. 

9. Hükümetin teklifi ile diğer inhisar lâyihasın
da tütüncülüğe ait sanayii ihya ve inkişafı da nazarı 
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dikkate alınmıştır. Tütünlerin mamul olarak ihracı 
iltizam edildiği gibi ihracat için sigara fabrikalarının 
tesisine de müsaade olunmuştur. Bu suretle dahilde 
amelemize yeni bir iş sahası açılmış, tütün sanayii 
de hayat bulmuş olacaktır. Bandrol sistemine izafe 
edilen bir fayda, demek oluyorki inhisar usulüyle de 
kabili temindir. 

10. Bandrol usulü zannedildiği gibi halkımıza 
nefis tütün içmeyi de temin edemez. Rejinin harpten 
evvelki tütünleri bandrol memleketlerindeki tütünler
den daha iyi idi. Halkın daima aynı içimde, aynı ne
fasette tütün bulmaları büyük harmanlara mütevak
kıftır. Bunu ancak inhisar idareleri yapabilir. Küçük 
sermaye sahibi fabrikacılar günü gününe işlemeye 
mecbur olduklarından büyük depo harmanlarının 
keyfiyetini muhafaza edemezler. 

Halk alıştığı sigarayı bulamaz. Aynı nam altın
da keyfiyeti değişmiş sigara içmek tiryakileri rahat
sız eder. 

11. — Bandrol usulü kabul edildiği takdirde bir
kaç sene sonra mahzurları tahakkuk etse dahi inhi
sara geçmek müşkül olur. Memleketin birçok yerle
rinde küçük ve büyük birçok fabrikalar açılmış bu
lunur. Bütün bu fabrikaları, makineleri satınalmak, 
sahiplerine tazminat vermek icabeder. Bu ağır feda
kârlığı devletin bütçesi kaldıramaz. Almanya dahi 
bandrolü terk ederek inhisara geçmek istediği halde 
mahza vereceği tazminat dolayısıyle hareket edeme
mekte, bandrolü muhafaza eylemektedir. Her yerde 
tecrübe edilmiş, bütün mahzurları anlaşılmış bir usu
lü memleketimizde tatbike kalkışmak çok yanlış bir 
hareket olur. Devleti mühim bir varidatından mah
rum eder. 

Bandrol taraftarlarının mütalâa ve müdafaaları 
da atide hulâsa edilmiştir. 

1. — Tütün, memleketimizin en zengin, en feyizli 
bir mahsulüdür. Parlak bir istikbali vardır. Bu yüz
den memlekete pek çok para girer. Çiftçilerimizin 
hali iyileşir. Tüccarlarımız, sanatkârlarımız da isti
fade etmiş olur. Çok ümitli bir servet membaı olan 
bu mahsulümüzün inkişafına halel vermemek, daima 
teşvik ve suhulete mazhar etmek millî bir vazifedir. 
Hükümetin ihtiyar ettiği masarifin bir kısmını tütün
den almak istemesi de gayet tabiî bir keyfiyettir. Za
ten hiçbir Hükümet tütünden varidat teminini ihmal 
etmemiştir. Yalnız varidatını alırken bu mahsulün 
mevkiini ve iktisadî ehemmiyetini de göz önünde 
bulundurmuştur. Onun içindir ki, müstahsil memle
ketler, kendi ihtiyaçlarından çok fazla tütün yetişti-
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ren yerler, hemen umumiyetle bandrol esasını kabul 
eylemişlere ir. Bu suretle hem tütünün istihsalâtın-
dan hem de imal ve ticaretinden milyonlar kazanmış
lardır. Rusya, Amerika, Cezayir, Çin, Bulgaristan, 
Yunanistan en büyük tütün memleketleridir. Servet
lerinin büjiık bir kısmı tütündendir. Bunlar bandrol-
dan ayrılmamışlardır. Filhakika Rusya son zaman
larda inhisara geçmiş ise de bunun sebebi büsbütün 
başkadır, İçtimai mefkurelerle " Rusya'da her şey 
etatize edilmiştir. Ticaret bile kaldırılmıştır. 

Türkiye, tütünlerinin nefaseti itibariyle birinci, 
ihracat noktasından ikinci, üçüncü derecede bir yer
dir. Bizim de bandroldan başka bir sistemi kabul et
memiz do;jru değildir. Ancak bu sayededir ki, beş 
on sene sonra yüz, yüz yirmi milyon kilo tütün çıkar
mak dahilde yeni bir senei hayatı uyandırmak ve 
mahsulümüzün nefasetini muhafaza ederek dünya 
piyasalarınla yerleşmek ve milleti zengin etmek 
mümkün olacaktır. İnhisar tehlikeli ve muzurdur. 
Rekabet ve serbestinin ihyakâr tesirlerinden" mah
rumdur... :3angi sanat inhisar altına alınmış ise ya 
büsbütün iönmüş veyahut müsteit olduğu derecede 
terakki edememiştir. Onun için hükümetler, memle
ketin serveti meyanında mühim bir mevkii olan ve
ya olmaya namzet bulunan sanayi üzerine inhisar 
koymaktan içtinap etmişlerdir. İnhisarcıların numu
ne olarak gösterdikleri Fransa tütünü inhisar altına 
aldığı halde müskirata inhisar koymayı hatırından 
geçirmemiş ;ir. Fransa'da iyi ve kâfi miktarda tütün 
yetişmez. İhtiyacını hariçten tedarik eder. Halbuki 
üzüm bu memleketlerin başlıca mahsulünden biridir. 
Müskirat imalinin inhisar, altına alınması memleke
tin iktisat lıayatını darbelemiş olurdu. Yine aynı mü
lâhaza, kendi memleketinde tütünü inhisara tabi tu
tan Fransa ı Cezayir'de bandrol usulünü kabul ettir
miştir. Fransa'da müskirat sanat ve ticaretinin ehem
miyeti ve mevkii ne ise Türkiye'de de tütünün mev
kii odur. 

Bazı inlıisarcılar memleketimizde tütün ziraat ve 
ticaretinin inhisar altında dahi lâik olduğu derecede 
inkişaf edeceğini, hatta pek fena geçen reji devresin
de bile terakki etmiş olduğunu söylemekte ve 1300 
senesinde yirmi iki milyon kilodan ibaret olan tü
tün mahsulünün 1329 tarihinde elli beş milyon kilo
ya çıktığını ileri sürmektedirler. Halbuki tütün zi
raat ve ticî.reti bu terakkiyi eski sistemine değil ken
di feyzine memleketin tabiî inkişafına medyundur. 

İnhisar olmasaydı bu tarakkinin daha parlak ve 
feyizli olacağı şüphesizdi. Bizim memleketimiz şöyle 
dursun, hariçteki inhisar idareleri dahi tütün mahsu-

I lümüzün tarakkisine az çok birer mania teşkil etmek
tedirler. En iyi tütünü arayan ve tabiatiyle bizim 
müşterimiz olan İngiltere gibi, Amerika gibi Mısır ve 
Almanya gibi bandrol memleketleridir. Demek olu
yor ki, yalnız bizden değil, diğer memleketlerden de 
inhisarın kalkmasını temenni etmek yerindedir. 

2. — Bandrol usulü, memleketin iktisat hayatında 
yapacağı feyizli tehavvülden başka Hükümetin arzu 
ettiği varidatı da temin eder. Bunu kendi memleketi
mizde dahi mukayese edebiliriz. 1290 ve 1300 tari
hine kadar bandrol usulü tatbik edilen dokuz senelik 
bir devrede Hükümet vasati olarak 865 350 lira vari
dat temin etmiştir. Filhakika bu varidat gayri safi
dir. Cibayet masrafı olarak yüz bin lirasını tenzil 
etmek lâzımdır. Zaten tütün işi rejiye devredilirken 
Düyunu Umumiyenin matlup 750 bin lira hissesi bu 
hesaba intinat ediyordu. Halbuki rejinin ilk dokuz 
senelik varidatı safiye vasatisi 664 bin liradan iba
retti. Bandrol usulü tatbikinde devam edilseydi vari
datın üç, dört misli artacağı şüphesizdi. Nitekim di
ğer bandrol memleketleri bu usul sayesinde hem 
mahsulât miktarını hem de Hükümet hissesini pek 
çok artırmaya muvaffak olmuşlardır. Bulgaristan 
1878'de iki milyon kilo tütün alırken kırk sene için
de bu miktar 27 milyon kiloya çıkmıştır. Yüzde bin 
üç yüz bir fark vardır. Bizde ise inhisar devresinden 
ancak yüzde yüz elli bir tarakki görülmektedir. Bin 
üç yüz tarihinde tütün mahsulü yirmi iki milyondan 
ibaret iken 1329'da elli beş milyona çıkabilmiştir. 

Bugün Yunanistan gibi beş milyon nüfusu olan 
bir memleket bandroldan on üç milyon, Bulgaristan 
dokuz milyon lira almaktadır. Halbuki on sekiz mil
yon nüfuslu Romanya inhisar dolayısıyle on milyon 
ve sekiz milyona karip nüfusu olan Macaristan'da 
kezalik on milyondan fazla varidat temin edeme
mektedirler. 

Büyük memleketler arasındaki fark daha büyük
tür. Malumdur ki, inhisarın en iyi tatbik edildiği yer 
Fransa olduğu söylenilir. Fransa inhisar suretiyle yüz 
milyon lira varidat aldığı halde hemen hemen Fran
sa kadar nüfusa malik olan İngiltere beş yüz milyon 
lira almaktadır. Almanya bandrol sayesinde iki yüz 
kırk milyon lira alıyor. Tütün ithalâtından, sigara 
kâğıdından, tütün sandığı üzerine mevzu vergilerden 
alınan azim mebaliğ bundan hariçtir. Almanya bu 
suretle de yüz, yüz elli milyon lira almaktadır. On 
üç milyon nüfusu olan Mısır bizim paramızla elli 
milyon lira varidat temin ediyor. Bu hesaplar bu ka
dar açık ve katî iken hâlâ inhisarın daha çok varidat 



temin edeceğini ileri sürmek anlaşılmaz bir hareket
tir. Biz ne aldık? 

İnhisar idaresinin otuz senelik hayatı gözden ge
çirilince yirmi milyon nüfusumuzla 883 000 lira va
ridat elde edildiği görülmektedir. Düyunu Umumi-
yeye terk ettiğimiz hisse çıktıktan sonra her sene 
Hükümet bütçesine elli sekiz bin lira gibi pek cüzi 
bir meblâğ giriyor demektir. Son sekiz senelik ha
yatı daha ümitli bir vaziyette değildir. Düyunu Umu
miye ve hazine hissesi olarak gördüğümüz rakam iki 
milyon altı yüz bin liradan ibarettir. Altın ve kâğıt 
farkını göz önüne getirirsek muvaffakiyetin ve kazan
cın derecesi kendi kendine anlaşılmış olur. Halbuki 
en nefis tütün yetiştiren, en feyizli mahsulünü tütün 
teşkil eden bir memleketin alacağı varidat bundan 
mı ibaret olacaktı? On üç milyon nüfusumuz var. İn
hisardan kurtulursak üç dört sene içinde yalnız Hü
kümetin alacağı varidat yirmi milyona tecavüz ede
cektir. 

3. — Bandrol usulünde halkımızın ucuz ve nefis 
tütün içeceği şüphesizdir. Memleket dahilinde birçok 
fabrikalar açılacak, rekabet tesiriyle her fabrika ken
di mamulâtını sürmek için hem ucuza maletmeyi, 
hem de daha nefis çıkarmayı düşünecektir. İnhisar
cılar büyük makine kullanacaklarını az adam istih
dam edeceklerini nakliye ve bey'iye ücretlerini daha 
az vereceklerini binaenaleyh inhisarda masrafın daha 
hafif olacağını ileri sürüyorlar. 

Buna imkân var mıdır? Sanat ve ticaret işlerinde 
Hükümetin, inhisar idarelerinin eşhas kadar muvaf
fak olmaları kabil midir? Büyük makine kullanmak
tan, az adam istihdam etmekten bir fayda çıkmaz. 
Asıl mesele, makineden ve istihdam edilecek kollar
dan azamî menfaat teminidir. Mütemadi murakabe 
ve nezareti yapabilmektir. Memur zihniyetiyle, neti
ceden alâkadar olmayan insanlarla idare edilen her 
iş daha pahalı, daha masraflı olur, rejinin hesabı 
meydandadır. Masarifi, hiç bir sene hâsılatın yüzde 
elli beşinden aşağı düşmemiştir. 

Hükümet tarafından yapılan işler daha çok is
raf içindedir. Tütünün Anadolu'daki üç senelik Hü
kümet idaresi malumdur. Hükümetlerin sanat ve ti
caret işlerinde muvaffak olamayacaklarına binaen-
dir ki, en müfrit inhisarı taraftarları dahi fabrika 
işinin bir şirkete devrini tavsiye etmektedirler. Nak
liye ve bey'iye meselelerinde de netice başka şekilde 
değildir. Tütünü birkaç büyük fabrikaya sevk etmek 
ve oradan tevzi eylemek için inhisar idaresinin ihti
yar edeceği masrafa tütünün bulunduğu yerlerde, 

16 — 
açılacak fabrikaların nakliye masrafı arasında büyük 
fark vardır. Sonra bir çok fabrikaların istihlâk mer
kezlerinde açacakları satış mağazalarını ve bu suret
le en mühim yerlerde bey'iye vermeye ihtiyaç kalma
yacağını inhisarcılar düşünmek istemiyorlar. Davayı 
kazanmak için fabrikacının kârını da hesaba kata
rak masrafın artacağını iddia ediyorlar. Fakat inhi
sarda bunun için bir hisse tefriki lâzım değil midir? 
İnhisar İdaresi koyduğu sermayenin faizini fabrika 
ve makinelerinin amortismanını hesap etmeyecekler
dir? On, on beş milyonluk bir sermayenin faizi her 
halde fabrikacıların temettüünden aşağı olmayacak
tır. 

Nefaseti temin meselesinde inhisar idarelerinin 
muvaffak olması ihtimali ise büsbütün münseliptir. 
Bugün inhisar memleketlerinin tütünleri içilmeyecek 
bir haldedir. Bunun yegâne sebebi satıcının bir tek 
idare olması, müstehliklerin ister istemez satılan tü
tünleri içmeye mahkûm bulunmasıdır. Müstehlikle
rin zevki ve arzu ettiği tütün değil, eldeki mevcudun 
sarfı düşünülür, halbuki bandrolda böyle midir? Her 
fabrikası müşteri tutmak, müstehlikleri memnun et
mek için ne yapacağını şaşırır karşısında aynı suret
le hareket eden rakipleri vardır. Küçük bir ihmal ve 
dikkatsizlik müşterilerin başka tarafa akmasını bü
yük büyük zararları intaç eder. Fabrikacıların başka 
suretle hareketlerine imkân yoktur. Böyle olduğu 
içindir ki, bandrol memleketlerinin tütünleri inhisar 
altındaki yerlere kadar gidiyor ve bir kat daha res
me tabi olduğu halde rağbet kazanıyor, satılıyor. Al
manya'da, İngiltere'de, Mısır'da yapılan tütünler 
Fransa, İtalya gibi inhisar memleketlerinde hatta İs
tanbul'umuzda satılmaktadır. 

4. — Bandrol usulü, dahilde tütün sanayiine ha
yat verecek, sanatkârlarımıza ve amelemize yeni bir 
kazanç sahası açacaktır. Bıı yüzden Almanya, Mı
sır, Bulgaristan ve Yunanistan'ın istifadeleri pek bü
yüktür. Halkın mühim bir kısmı bu işle geçinmekte
dir. Fabrikalardan maada kutu ve mukavva sanayii 
de ayrı bir mevki işgal etmektedir. Meselâ Alman
ya'da tütün ve sigara yapan on beş binden ziyade 
fabrika vardır. Üç yüz altmış bin satış müessesesi, 
4 700 mağaza ve bu işlerle meşgul bir buçuk milyon
luk bir halk kütlesi, bandrolün Almanya'ya verdiği 
küşayiş ve kazanç miktarını göstermeye kâfidir. Ya-
nıbaşında Fransa'da ancak yirmi kadar fabrika gö
rülmektedir. Bizde de banrolun tatbik edildiği vakit 
üç yüze yakın fabrika açılmıştı. Daha yeni yeni bir 
takım müesseseler açılacağı da tabiî bir keyfiyetti. 
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Fakat inhisar kabul edilince bu fabrikalardan bir ço
ğu Mısır'a nakletti ve memleketimizde de tütün sa
nayii namına eser kalmadı. Halbuki büyük sanayii 
icra etmekle müşkülâta maruz kalan halkımız, en 
yüksek derjecesiyle tütüncülük yapacak bir kabiliyet
tedir. İnhisarcılar Hükümetin lâyihasında tütün imali 

; 
ve harice sigara ihracı için fabrikalar açılmasına mü
saade edildiğini ve bu suretle bandrolcuîarın arzu
sunun da J temin edilmiş bulunduğunu söylemekte
dir. Fakat az çok dahilî istihlâkata istinat etmeksi
zin yalnız ihracat için sigara fabrikalarının açılma
sın imkân yoktur. 

Bandrol 
zirtat 

malikane 
Hâlbuki 

memleketlerde 

5. 
artacağı 
daha 
ediliyor. 
sil 
tenliklerin 
lan ve 
kân ve 
lerini içmek 
ararlar ve 
de birbirinb 
ziyet derha 
istediği 
sahasında 
açılacak 
niadır. İnli 
rada isti 
ettiğini ve 
söylüyorlar] 
sa esasen 
cüzî olup 
beğenmeye 
lamıyorlar 
len tütünle}-

yas etmek 

bunları 
suhuletidir. 

tütün 

yeni 

usulünde kaçakçılığın daha ziyade 
kaçakçılığından başka birde daha fenni 

fabrika kaçakçılığı başlayacağı iddia 
i mesele tamamen aksinedir. Müstah-

kaçakçılığın en büyük sebebi, müs-
[istedikleri iyi ve ucuz tütünü bulamama-

kaçak , suretiyle tedarik etmenin im-
Inhisar İdarelerinin bozuk tütün-

istemeyenler, istediklerini başka sahada 
kolaylıkla da bulurlar. Memleket dahilin-

rakip müteaddit fabrikalar açılırsa va-
başkalaşır. Halk zevkine ve kesesine göre 

ve sigarayı her yerde bulabilir. Kaçak 
^ıramaya lüzum ve zaruret kalmaz. Her 

bir fabrika kaçakçılık için yeni bir ma-
sarcılar Fransayı misal gösteriyorlar. Bu-

nüfus başına bir kiloyu tecavüz 
kaçağın esgari dereceye inmiş olduğunu 
Fakat unuttukları bir nokta varki, Fran-

tütün memleketi değildir. İstihsalâtı pek 
ijyi tütün yetiştiremiyor. İnhisar tütünlerini 
ı müstehlikler, dahilde de istediklerini bu-
ve kısmen "bandrol memleketlerinden ge-

içiyorlar. Fransayı, îtalyayı bizimle kı-
doğru değildir. Bize hakikati gösterecek, 

hlakâtın 

bir 

memleketimizdeki kırk senelik inhisar devresidir. Reji 
kaçağın önüne geçmek için neler yapmadı ayrı muha
faza kolları teşkil etti. Kaçakçıları şiddetle ve müte
madi bir surette takip eyledi. Hatta bu yüzden ne 
kadar ocak sönmüş, ne kadar Türk delikanlılarının 
birbirini doğramış olduğu hepimizin malûmudur. Ka
dınlardan bile kolcuları vardı. Her kasabaya giren, 
üzerinde kaçak olduğu zannedilen kimse yoklanır, 
muayene olunurdu. Kaçağa mani olmak için köy tü
tünü çıkardı. Kaçakçıdan daha ucuz sattı. Fakat ne
tice ne oldu? Kaçak her sene daha ziyade arttı. İyi 
tütün içmekten müstehlikleri mennetmek kabil ola
madı. Nihayet reji sarfiyatı üç yüz grama düştü. Reji 
varidatının yüzde altmış ikisini teşkil eden İstanbul 
sarfiyatını bir tarafa bırakırsak diğer vilâyetlerimiz
de sarfiyatın üç yüz gramdan da aşağı olduğu hatta 
İstanbul'a en yakın en mühim bir vilâyetimiz olan 
Bursada bu sarfiyatın kırk grama kadar indiği, bazı 
yerlerde de ise rejinin hiç birşey satamadığı anlaşıl
mış olur. Acaba Hükümet bu işi deruhte edecek 
olursa vaziyet değişecek, sarfiyat miktarı artacak 
mıdır? Hükümet inhisarının büsbütün kaybedeceği 
şüphelidir. Cana kıyacak kadar şedit tedabir itti
hazına, her yerde herkesi yoklayarak taciz etmek 
gibi münasebetsizliklere ne Hükümet şiarı, ne de 
memleketin ahvali ruhiyesi artık müsait değildir. 

Bizim gibi müstahsil olan Bulgaristan ve Yuna
nistan'da bandrol vardır. Kaçakçılık esgari dereceye 
inmiştir. Meselâ, Bulgaristan'da 1887 senesinde sar
fiyat nüfus başına 462 gram iken bu gün dokuz yüz 
gramı geçmiştir. Yunanistanda sarfiyat miktarı 1 100 
grama baliğ olmaktadır. Bundan başka sebebi yoktur. 
Fabrikaların birbirine rekabet etmesi, reklamları, 
müstehliklere tütünü beğendirmek için geceli gün
düzlü çalışmaları kaçağı azaltmaktadır. 

Fabrikalardaki, fenni ve mahirane kaçakçılık me
selesi de izam edilecek bir şey değildir. Bunu misal
lerle gösterelim : 

Müstahsil 
memleket 

plmayan iki 

Müstahsil olin üç memleket 

Almanya 
Fransa 
Bulgaristan 
Yunanistan 
Türkiye 

Nüfus 
Milyon 

60 
40 
4,5 
5,5 
13 

Nüfus başına sarfiyat 

1 700 Gram 
1 000 » 

907 » 
1 100 » 

300 » 

Alınan varidat 
Milyon Lira 

400 Bandrol 
100 İnhisar 

9 Bandrol 
13 » 
3 İnhisar 



$u cetveli gördükten sonra fabrikalarda kaçak
çılık olacağı ziraat sahasındaki kaçakçılıktan daha 
tehlikeli bulunacağı iddiası kıymetini kaybetmiş olsa 
gerektir. Mamafih her işte az çok suiistmal ihtimal
leri vardır. Buna karşı ittihazı müfit tetbirler de yok 
değildir. Bandrol esası kabul olunduğu takdirde Al
manya, Bulgaristan Yunanistan, Amerikadaki fab
rikalar vaziyeti tetkik edilir ve memleketimize en 
muvafık gelecek tedbirler ittihaz olunur. 

Bandrol sisteminin tröste mümtehi olacağı ve ec
nebi sermayesinin dahilî istihlâkâtı eline alarak fiilî 
bir inhisar yapacağı söylenilmektedir. Halbuki böy
le bir teşekküle tahammülü olmayan yegâne iş tütün 
senaiidir. Bu sanat büyük bir ihtimam, ince ihtisas 
istediği için ve fabrikacılar ancak müşterilerinin zevk 
ve arzusunu ihmal etmemekte menfaat gördükleri 
için tütün ve sigara sanayiinde büyük fabrikalardan 
ziyade dikkatle çalışan küçük müesseseler muvaffak 
olmaktadır. Bu meselede sermayeden ziyade ihtisas 
müessirdir. Fabrikasyon şekli büyüdükçe ihtimamın 
ve nefasetin azacalağı şüphesizdir. Sonra tütün
cülükte ihtisas Türktedir. Türk zürraı, Türk amelesi, 
Türk ticcarı kadar tütünden anlayan yoktur. Hiç 
sermayesi olmadığı halde yalnız bu ihtisası sayesinde 
Mısır'da, Amerika'da, yüz binlerce para kazanmış 
Türkler vardır. Tütün sanayiinin Türkün elinden çık
ması imkânsızdır. Bandrol memleketlerinde şimdiye 
kadar bu ihtimali tahakkuk etmediği de meydanda
dır. Ne Mısır'da, ne Almanya'da, ne de Yunanistan'
da trösten eser yoktur. Binlerce fabrika yan yana 
mütemadiyen çalışmaktadır. İnhisarcılar Bulgaristan-
daki, karteli öne sürüyorlar. Filhakika burada mev
cut altmış bin fabrikadan on dördü 1913 tarihinde 
kartel namı altında ittihat ederek sarfiyatın yüzde 
kırk beşini temin eylemişti. Fakat diğer rakip fab
rikalar karşısında mevkilerini muhafaza edemediler. 
Bugün ancak sarfiyatın yüzde yirmi dokuzunu tuta
bilmektedirler. Yunanistan ve Almanyada olduğu 
gibi Bulgaristanda küçük sermaye sahiplerinin işleme
lerine müsaade etse ve bunlara teshilât gösterse bü
yük fabrikaların, kartelin daha ziyade mevkiini kay
bedeceği şüphesizdir. 

7. Bandrol usulü kabul edildiği halde İnhisara geç
mekteki müşkülâtta bir mahzur olarak gösteriliyor. 
Hatta Almanya'nın, Bulgaristan'ın bu mahzur dolayı-
sıyle fabrika sahiplerine verilecek tazminatın ağırlığın
dan korkarak İnhisara geçemediklerinden bahsolünu-
yor. Almanya'nın, Bulgaristan'ın temin ettikleri varidat 
meydanda iken başka bir sistem aradıkları ve İnhisar 
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usulünü kabul etmek istedikleri ciddî addedilecek bir 
keyfiyet değildir. Nitekim Almanya'da tetki-
katta bulunan Müttefikin Komisyonu tara
fından ihzar olunan bir raporda (Almanya' 
da cereyanı efkâr her gün sanayiin biraz 
daha terakkisini temin için ticaretin serbestisini tevsi 
etmek noktasında temerküz ediyor. Binaberin ahvali 
ruhiyeyi düşünerek bu kadar zamandan beri serbestii 
ticareti kaide bilmiş olan Almanların bugün bir inhi
sar boyunduruğu altına girmek istemiyecelderi tabiî
dir.) denilmektedir. 

Bulgaristan'da tütün meselesini tetkike memur edi
len Rüsumat Müdürü Umumisi Adil Beyin de raporu
nun sonunda bandrol sisteminden Bulgar Hükümeti
nin memnun olduğu, kırkbeş seneden beri devam eden 
bu usulün tebdilini tasavvur etmediğini, hatta 1901'de 
hariçten aktetmek istediği bir istikraza teminat olmak 
üzere bir İnhisar tesisi teklifini Sobranyan'ın bilâte-
reddüt reddetmiş olduğunu Bulgar iktisatçısı Penkois-
toyanofun neşrettiği bir kitapta Bulgaristan'da tatbik 
edilen usulün faydalarından müftehirane bahseyledi-
ğini göstermektedir. Mamafih bu memleket de sosya
lizm tesiri altında bandrol aleyhtarı ve İnhisar taraf
tarı fikirler de eksik değildir. 

İnhisar ve bandrolün fayda ve mahzurları hakkın
da her iki sistem taraftarlarının serdettiği mütalâat 
ve delâil tetkik edilerek filhakika İnhisarın Devlete en 
çok varidat temin edecek bir sistem olduğu, kaçak 
sarfiyatına diğer usullerden daha az müsait bulundu
ğu, İnhisarda imal, sevk ve satış masarifi daha hakiki 
olup müstehliklerin ucuz ve daha iyi tütün içebilecek
leri iddia edilmekte ise de evvelâ Rejinin tatbik ettiği 
kırk senelik İnhisar usulü iyi neticeler vermeyip Dev
letçe matlup varidatların alınamadığı, ilk otuz senede 
Düyunu Umumiye ve Hazine hisseleriyle birlikte va
sati 883 bin lira menfaat elde edildiği ve son sekiz 
senelik temettü vasatisinin de ikimilyon altıyüzbin li
radan ibaret olduğu ve bunun altın ve kâğıt farkın
dan tevellüt ettiği. Saniyen, her türlü şedit tedbirlere 
rağmen kaçakçılığın günden güne tevessü ederek sar
fiyatın nüfus başına üçyüz grama kadar düştüğü ve 
bu sarfiyat daha ziyade İstanbul, İzmir gibi bazı bü
yük şehirlere münhasır olup birçok yerlerde müsteh-
lilkerin tamamiyle kaçak tütün sarfettikleri. Salisen 
inhisar İdaresi devam ettiği müddetçe masarifi imali-
ye vesairenin hiçbir suretle yüzde ellibeşten aşağı düş
mediği tahakkuk etmiş ve bu sistem altında tütün zira
at ve ticaretinin inkişaf edebilmekte az çok müşkülâta 
maruz kalacağı şüphesiz olduğu gibi tütüncülüğe ait 
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sanayiin teessüsüne de fırsat ve imkân olmadığı anla
şılmıştır. 

Bizim gibi nüfusu dağınık, teşkilâtı az çok gayri 
muntazam bjr memlekette Hükümetin Reji yerine ka
im olarak Iıjıhisarı idare edebilmesi müşkül ve mah
zurlu olduktkn başka ticaret ve sanata taallûk eden 
hususatta Hükümetlerin muvaffakiyet gösteremedikle
ri hakikati <ke nazarı dikkate alınarak yeniden tesis 
edilecek bir İnhisar İdaresi altında dahi Devletin 
ümit ve intizar ettiği varidatı temin edemiyeceğine ve 
rıatta Reji derecesinde bir muvaffakiyetin bile meş
kûk olduğunş. kanaat hâsıl olmuştur. 

Bandrol jısulüne gelince: Müstehliklerden istiyfa 
olunup Hazijneye girmesi lâzım gelen varidattan bir 
kısmının fabrikacılara kalacağı, ziraat sahasındaki ka
çakçılığa dahja tehlikeli olan fabrika kaçakçılığının da 
inzimam edeceği ve nihayet bandrol sisteminin fiilî 
bir inhisara müncer olarak işin tamamiyle ecnebi el
lere geçeceği gibi mühim bazı mahzurlar serdedilmek-
tedir. | 

Filvaki fabrikacıların kendilerine bir hissi menafi 
ifraz etmelerj gayet tabiî bir keyfiyet olup İnhisar ida
relerinin dahji menkul ve gayrimenkul sermayelerinin 
faiz ve amortismanı hesaba katıldığı takdirde aynı 
miktardan az olmayacağı ve fabrikalar, Hükümetin 
daimî nezaret ve murakabesi altında bulunacağın
dan her türlü suiistimale karşı teda'bir ittihazının 
mümkün ve kolay olacağı ve fiilî inhisar vukuuna 
ise hiç ihtirrAal verilemiyeceği, tütün sanayiinin da
ha ziyade ihtisas ve ihtimma işleri olup inhsara te-
hammül etmbdiğinden rejinin bile kırk senelik mesa
isine rağmen nüfuz ve inhisarının nihayet beş on 
şehirden hajice çıkamadığı teemmül olunduktan 
sonra işbu hıahzuriarın izah edilecek kadar mües
sir bir mahiyet arz etmedikleri kabul olunmuştur. 

Müstahsil memleketlerden birçoğunda ve alelhu-
sus bir kısınjı şerait itibariyle memleketimize benze
yen Bulgaristan ve Yunanistan'da bandrol usulü tat

bik edilerek hem Devletçe matlup varidat temin edil
miş ve hem de tütün ziraat, ticaret ve saniyii terak
ki ve tevessü ederek memleketin başlıca servet ve 
kudretini teşkil edecek kadar ilerlemiş olduğu sa'bit 
olduğundan, bizim de aynı usulü tatbik sayesinde 
hiç olmazsa komşularımız derecesinde 'temini men
faat etmemize bir mani tasavvur edilmeyip yakın 
bir zamanda Türkiye tütüncülüğünün de müştak 
olduğu feyiz ve inkişafı göstereceği ve devlete mü
him varidat vereceği muhakkak bulunduğundan tek
lif edinilen inhisar lâyihasının reddiyle memleketi
miz iç)in daha nafi ve hayırlı olan bandrol esası da
hilinde bir lâyihanın ihzarı lüzumuna bir rey muha
life karşı ekseriyetle karar verilmiş olduğunu arz 
eder ve meselenin ehemmiyetine binaen müıstacelen 
müzakeresini teklif eyleriz. 
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