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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Befet Beyin riyasetlerile aktedilerek Tütün İn
hisar İdaresi memurlarının memurin, muhakemat 
kanunu ahkâmına tabi olduklarına, dört şahsın 
ölüm cezasına çarpılmasına mütedair mazbatalar
la 1929 bütçesinde münakale yapılmasına ve hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 36 inci mad

desinin tadiline dair kanun lâyihaları müzakere 
ve kabul olunduktan sonra cumartesi günü topla
nılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis v.. Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Tokat 

Refet Ruşen Eşref S. Tevfik 

2 — HAVİLE ED&EN EV&AK 
• . Lâyihalar 

1 — ]#illî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi kad
rosunun baş tarafındaki meşruhatın sonuna ilâve 
olunacak jmadde hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
Encümenine) 

i i Mazbatalar , = . 
2 — pudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür

lüğü' menfurlarının, maaşatın tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ithallerine 4air 1/55 5 numa
ralı kanuni lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (Ruznameye) 

3 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1930 senesi bütçesi hakkında 1/553 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (Ruznameye) 

4 — Jandarma yüzbaşılarından Sabahattin 
Beyin affı hakkında 5/53 numaralı Arzuhal ve 
Adliye Encümenleri mazbataları] ( Ruznameye ) 

5 — 18 yaşını ikmal edenlerin Devlet memuri
yetine namzet olarak alınmaları hakkında 1/572 
numaralı kanun lâyihası ve Memurin Kanunu Mu
vakkat Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BİRtNCt GELSE 
Açılma saati: 15,5 

R e i s — Hasan Bey 
Kâjtipler: RjişenEşref B. ( AFYON KARAHİSAR ), Süreyya Tevfik B,{ TOKAT ) 

Rei$ —Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Maaş kanununun 17 ve Devlet memurları 

maaşatımin tevhit ve teadülüne dair kanunun 6 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/370 numaralı 
Başvekâleti tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [1] 

Reis -4- Mazbata tefsire mahal olmadığı hak
kındadır.) Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenl^r... Kabul edilmiştir. 

2 — fürkiye Cümhuriyetile Amerika Hükü
meti arasknda aktedilen ticaret ve seyrisefain mu-
ahedenam\esînin tasdiki halikında 1/622 numaralı 
kanun lâyihası, ve İktisat ve Hariciye Encümenleri 
mazbataları [2] 

,'; Reis-f-Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
—____4 —_—: 
[1] lıl, numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur, \ 
[2]. 108 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

yen var mı efendim? 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 

Efendim Hükümetimizle Amerika Hükümeti ara
sında aktedilmiş olan mukavelename, ticaret^ mu-
ahedenamesi tasdik edilmek üzere Meclisi Âliye 
takdim edilmiş, geçen hafta müstaceliyet kararı 
alan bu muahedename bu defa tap ve tevzi edildik
ten sonra yeniden Heyeti Celilenin ruznamesine 
dahil olmuş bulunuyor. Amerika Hükûmetile akte-
tmiş olduğumuz bu ticaret muahedenamesi esasen 
ticaret muahedeleri noktai nazarından aynı pren
sibi takip etmiş iki Hükümetin noktai nazarlarım 
ifade etmiş olmak itibarile ayrı bir kıymeti haizdir. 
Biliyorsunuz ki Amerika Hükümeti; ticaret muahe
delerinde şu sistemi takip ediyor. Her memleket, 
kendi mevzuatı dahiliyesi cümlesinden olan tarife
leri istediği gibi; istediği zaman ve istediği şekilde 
yapmak hakkını haizdir. Amerika Hükümeti de 
aynı noktai nazarın salikidir. Ve bütün Devletlerle 
aktetmiş oluduğu muahedenamelerde sadece (en 
ziyade mazharı müsaade millet muamelesi) düstu-
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runa riayet etmekle iktifa eder. Bizim geçen sene 
ticaret tarife kanunumuzu konuştuğumuz esnada 
ifade ettiğimiz noktai nazarda bir teşekkül ve 
taazzuv devresi geçirmekte oldugumuzdur. Bu 
geçirdiğimiz teşekküller ve taazzuvlar esnasında 
menfaatin icap ettiği bazı tadilatı, belki her sene 
yapmak zaruretini duyabiliriz, imkân varsa mua
hedelerimiz o şekilde muahede olsun ki bizi iki 
sene, üç sene, beş sene, sekiz sene gibi müddetlerle 
bağlamış bulunmasın, onun için bu güne kadar 
yaptığımız ticaret muahedeleri burada gördüğü
müz veçhile ' ' en ziyade mazharı müsaadei Devlet 
ve millet muamelesi yapılacaktır,, kaydını ihtiva 
eder ve yahut diğer bazı Devletlerin takip ettik
leri sistemler meyanında bulunan " Konsolidasi-
yon„ sistemine girmesi lâzımgeldiği zamanlar yine 
Büyük Millet Meclisinin hukuk ve salâhiyetini 
zerre kadar rencide etmiyecek ve yeni bir sistem 
telakki edilebilecek usulü tatbik ediyoruz. Onda 
diyoruz ki, meselâ sizin filan cins emteanızdan 
şu kadar tenzilat yapacaksınız diyoruz. Biz de 
bilmukabele tarife kanunumuza koymuş olduğu
muz rakkamdan %10 tenzilat yapacağız diyoruz. 
Amma bu rakkamı, 2 misli, 3 misli 10 misli tezyit 
daima elimizdedir. Bilmukabele zaruret hissetti
ğimiz zaman bu rakkamlan tenzil etmek yine bi
zim elimizdedir. Muahedenin müddeti bitinciye 
kadar tarife kanununun "maddelerinden hiç birine 
temas edemeyiz gibi bir vaziyeti memleketimiz 
namına hiç bir zaman kabul etmedik. Onun için 
bu güne kadar yapılmış olan ticaret muahedeleri
nin kâffesi aşağı yukarı bu Amerika sisteminin 
bir diğer ifadesi manasındadır. Tarife kanunumuzu 
yaptığımız zaman ilk defa serbest vaziyette ve 
kayıtlardan ari bir kanun yapmayi düşündüğümüz 
için bir tek endişe ile hareket ettik. 

O da: yapacağımız tarife kanununun memleke
timizin iktisadiyatını mümkün olduğu kadar er
ken ve yerinde inkişaf ettirebilecek bir kanun 
olması arzusu idi. Bu kanunu yaparken bittabi 
birçok Devletlerle vuku bulan ithalât ve ihracatı
mızın bazı maddeleri üzerinde ağır; bazı madde
leri üzerinde hafif resimler koymak zaruretini 
hissettik. Bunları korken Amerika sistemi gibi bir 
sistemin mevcut oluşu hiç şüphe yok bizim bu 
kanunu yapmak hususundaki emel ve arzuları
mızı takviye eden bir kuvvet olarak telâkki et
tik. Çünkü Amerika Hükümeti bütün dünya Hü
kümetlerinden birşey istemiyor. Yalnız herhangi 
bir Devlete yapılan bir muamelenin aynen kendi
sine tatbikini ve kendisi de bununla bağlıdır. 
istediği zaman tarifesini istediği kadar tenzil 
eder. Bizim de girdiğimiz yolun ayni yol olması 
itiharile, ayni prensibi ihtiva etmesi itibarile 
memleketin şu veya bu sanayiini inkişaf ettirmek 
noktai nazarından icap eden tadilâtı istediğimiz 
zaman yapabileceğimiz hakkını bize tanıyan bir 
muahede olmak itibarile Heyeti Celilenin bir sene 
evvel kabul buyurduğu prensiplere ve kanunlara 
çok uygun bir ticaret muahedesidir. Manası da iki 

kelime ile hulâsa edilebilecek kadar derli topludur. 
Tarafeyn yekdiğerine en ziyade mazharı müsaade 
millet muamelesi yapıyor. Bundan sadece tabiî 
istisnalar mevcuttur. Bizim eski Osmanlı impara
torluğundan ayrılmış olan parçalara yapacağımız 
hususî bir muameleyi Amerika Hükümeti kendisi 
için istiyemiyecektir. Bilmukabele biz de onun gös
tereceği bir iki parça üzerinde yapacağı hususî 
bir muameleyi en ziyade mazharı müsaade millet 
muamelesine istinaden hak olarak istiyemiyeceğiz. 
Yani biz komşuların bazı aksamı üzerinde yapaca
ğımız hususî bir vaziyeti Amerikaya vermeğe mec
bur olmadığımız gibi o da ayni vaziyette bize ayni 
şeyi vermek mecburiyetinde değildir. Bunun hari
cinde memnuiyetler vardır. Tarafeyn menuiyetler 
hususunda en ziyade mazharı müsaade millet mua
melesi yapacaktır. Yalnız bunun da hususî bir mua
melesi vardır. Meselâ Amerikadan gelecek herhangi 
bir eşya filân hastalıktan naşi Türkiyeye girmek
ten menedilecek olursa bunu diğer bütün dünya
dan bize gelecek olan ayni cins emtaa üzerine koy
mamız mecburiyetini bize tahmil etmiyecektir. 
Bilmukabele ayni şeyi biz de onlardan istemiye-
ceğiz. 

Üçüncü manası da kapotaj hakkında kanunu
muzun Millî Bayrama hasrettiği hizmetlerden ma
ada her yerde müsavi bir muamele yapacağız. Ayni 
şekli müstakbeldi Amerika Hükümeti de bize va-
detmiştir. Hatta ileride bu kanunun herhangi 
dairei şümulü tevsi edilecek olursa bunun da nasıl 
halledileceği ayrıca derpiş edilmiştir. Çok basit ve 
çok derli toplu olan ve ayni zamanda iki Hükümetin 
prensibini ifade eden bir muahede olmak itibarile 
Heyeti Celilenizden kabulünü rica edeceğim. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit 
Devletleri arasında mün'akit ticaret ve 

seyrisefain muahedenamesinin 
tasdikma mütedair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Amerika 
Müttehit Devletleri arasında 1929 senesi teşrini 
evvel ayının birinci günü Ankarada akit ve imza 
edilen ticaret ve seyrisefain muahedenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea var 
mı efendim 1 Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Üçüncü madde kabul olunmuştur. 

Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyorum. 
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Ruznamemizin 2, 3, 4, 5 sıra numarasındaki 
mazbatalar henüz tab ve tevzi edilmediği için iki 
defa müzakereye tabi olan maddelerin müzakere
sine geçiyoruz. 

3 — Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki 
kanuna muzeyyel 1/474 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [1] ı 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı efendim1? 

Ahmet Hamdi B.( Yozgat) — Encümen iza
hat versin efendim! 

Bütçe Encümeni Reis Fuat B. (İstanbul) — | 
Efendim; tütün inhisarının tesisi hakkındaki ka
nun bir sene müddetle takyit edilmişti , ikinci 
defa kabul buyurulmuş olan inhisar kanununda da 
930 senesi gayesine kadar bu müddetin temdidi 
kabul edilmiştir. 930 senesi gayesine pek az bir 
zaman kalmıştır. 

Halbuki Tütün İnhisar idaresinin büyük ser
mayeli müesseselerle, idarenin inkişafından dolayı, 
uzun müddetle mukavele aktına ihtiyaç hasıl ol
maktadır. Müddeti az kalan, akıbeti meşkûk bulu
nan bir müessese ile mühim mukaveleler aktinde 
tereddütler hasıl olduğu için bu müddetin temdi
dine lüzum gösterilmiştir. İktisat Encümeni bunu 
uzun uzadıya tetkik etmiştir. 

Bütçe Encümeninde de uzun boylu tetkikat yapıl
mıştır. İnhisar idaresinin şimdiye kadarki vaziyeti, 
idarenin lehine olarak inkişaf arzettiği 
neticesine varılmıştır. Bundan dolayı Hü
kümetin teklifi ve İktisat Encümeninin 
dahi ekseriyetinin tasvibi veçhile inhisa
rın bilâ müddet temdidi hakkındaki kanun, 
yalnız ibare hususundaki tadil ile Heyeti Celilenin 
nazarı tasvibine arzedilmiştir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Hüseyin B. ( İstanbul ) — Efendim; tütün he

pimizin bildiğimiz veçhile memleketimizin en mü
him ihracatından biri ve başlıcasıdır. Bugün mem
leketimize hariçten giren paranın üçte birine yakın 
bir miktarı, hatta bazan bundan fazlası tütün se-
bebile memleketimize girmektedir. Bu itibarla tü
tün meselesi Devletin varidatı itibarile sistem nok-
tai nazarından çok eyi tetkik edilmek icap eder. Ger
çi şimdiye kadar tütün meselesi, bandrol mu, inhi
sar mı? diye lâyık olduğu ehemmiyetle münakaşa 
edilmiştir ve yine hepimizin malûmu olduğu üze
re bundan bir kaç sene evvel yapılan uzun bir tet
kik neticesinde, bandrolün inhisara müreccah ol
duğu neticesine varılmıştır. 

Şu itibarla bugün memleketin iktisadî noktai 
nazarından en mühim bir meselesini halletmek va-
ziyetindeyiz. Yine hepiniz biliyorsunuz ki, memle
kette milyondan fazla halk bunun üzerinde çalış
maktadır. Doğrusunu söylemek lâzımgelirse menl

ik] 110 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 
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leketimizde aşağı yukarı müreffeh bir halde yaşı-
yanların kısmı âzamini tütünle meşgul olanlar teş
kil (îtin ektedir. Dünyada, bir çok memleketlerde tü
tün usulleri muhtelif şekillerde tatbik edilmektedir. 
Bazı yerlerde bandrol, bazı yerlerde inhisar, bazı 
yerlerde de gümrük sistemleri tatbik ediliyor. Me
selâ; Mısır, Amerika, İngiltere gümrük sistemilo 
idare edilmektedir. Oralarda tütün üzerinden mak
in bir şey alınmakta ve fabrikalardan çıktıktan 
sonra serbest satılmaktadır. Bazı yerlerde meselâ; 
Almanya, İsviçre, ve Hollanda da inhisar usulü 
vardır. Sonra Bulgaristan, Yunanistan ve daha 
bazı memleketlerde bandrol usulü tatbik edilmekte
dir. Bandrol usulü; tütün kesildikten sonra üzerine 
konulan bir etiketten ibarettir. Her üç sistem de 
binnetice Devlete varidat temin için mevzu esaslar
dandır. Bu itibarla bizde aceba bandrol mu, inhi
sar mı ve yahut gümrük sistemi mi tatbik edilmek 
lâzımdır. 

Bizde gümrük sistemini tatbika imkân yoktur. 
Çünkü memleketimiz çok geniş müstahsil bir mem
lekettir. Bunun için inhisar veya bandrol sistemle
rinden biri düşünülmek lâzımdır. Belki bu mevzu 
üzerinde birçok sözler söylenecektir. İnhisarın da 
şu ve şu memleketlerde tatbik edilmekte ve varidat 
temin etmekte bulunduğu görülmektedir. Fakat 
dikkat edilirse görülür ki; hiçbir müstahsil memle
ket, bilhassa en mühim cmtaası olan bir şey üze
rinde inhisar sistemini kabul etmemiştir. Meselâ: 
Fransa şarap memleketidir. Hepiniz bilirsiniz ki; 
şarap istihsalinde çok büyük mevkii vardır. Fakat 
Hükümet birçok şeyler hakkında inhisar sistemini 
tatbik ettiği halde şarap gibi en mühim emtaası 
üzerinde inhisarı tatbik edememiştir. Çünkü en 
kuvvetli bir istihsalidir. Bu itibarla biz de ayni 
vaziyetteyiz. Varidat meselesine gelince: istihsal 
noktai nazarından bandrolla inhisarın mukayesesini 
yapmak lâzımdır. İstihsal hakkında inhisar mı, 
yoksa bandrol mu nafidir? Efendiler; hepiniz bi
lirsiniz ki ticaretin serbest olduğu yerlerde herhan
gi bir istihsal daha kolay elde edilmek ve daha 
fazla inkişaf edebilmek vaziyetindedir. 

Bunun için misal olarak Amerika, Yunanistan 
ve Bulgaristanı gösterebilirsiniz. Birisi kemiyet iti
barile, ikisi de keyfiyet itibarile tanınmış tütüncü 
memleketlerdir. Amerika Hükümetinin hiçbir gün 
hatırından tütün üzerine inhisar vazetmek lüzumu 
geçmemiştir. Çünkü tütün, en mühim bir istihsal 
emtaasıdır. Bilhassa malî noktai nazarından tetkik 
edilince: her ikisi de vergidir Beyefendiler;.. Ban
drol sistemi de, inhisar sistemi de; burada hiçbiri di
ğerinden farklı değildir. Devlet bundan bir varidat 
almak ister, müstehlikler Devlete bir vergi vere
cekler. Bu vergiyi bandrol sistemi ile de, inhisar 
sistemi ile de almak mümkündür. İkisi de tamamen 
bir vergidir. Belki dikkat buyurulacaktır. Mazba
tada şu zaman şu kadar, bu sene bu kadar varidat 
vermiştir, denilmektedir. En son 24 milyon lira
dır. Efendiler; 24 milyon lira değil, bu 40 hatta 
50 milyon da verebilir. Bugün bandrol vazedilirse 
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bundan 30 - 40 milyon almak mümkündür. Acaba 
tütün varidatının hali hazırdaki tezayüdünün se
bebi nedir? Efendiler; bunun sebebi, inhisar ile 
idaresinde değildir, sigara kâğıdının inhisar al
tına alınması dolayısile sarfiyat miktarının artması, 
ikincisi de sigara fiatlarına zammedilmesi, bu te-
zayüdün başlıca amilidir. Çünkü Beyefendiler; her 
yirmi sigaraya bir kuruş zam beş milyon lira eder. 
Hesap ediniz; 16 kuruşluk bir yenice bugün yirmi 
kuruştur. Beher yirmi sigaraya bir kuruş zam, beş 
milyon sigarada beş milyon kuruş ettiğine nazaran 
bunun neden münbais olduğunu anlıyabiliriz. 

Encümenin mazbatası zeylindede meşruhatımız 
vardır. Orada bir çok esasları zikretmişizdir. Bu 
itibarla bendeniz bu hususta fazla söylemek iste-
miyeceğim. İnhisarın reddile bandrolün kabulünü 
rica ederim. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim; bendeniz 
tütün meselesinde inhisarcıyım, esbabını arzede-
yim: İnhisar bir elden idare edilir; inhisar idaresi 
sermaye sahibidir; inhisar henüz muhtacı mua
venet ve ıslâh olan tütünlerimiz için indelhacce 
zurraa yardım edebilir. 

Bandrola gelince: Bandrolcu olamiyacağımızı 
bir noktai nazardan değil, bir kaç noktai nazar
dan tetkik ediyorum, muvafık görmiyorum, tamami-
le arzu ettiğimiz millî şekilde sermaye konamiyaeak-
tır, sureta millî olacaktır. Altından başka sermayeler 
arzu ettiğimiz menfaatin kısmı azamini götürecektir. 
İsterseniz açıktan arzedeyim. Şimdi Hüseyin Bey bi
raderimizin buyurdukları gibi her halde inhisar ida
resinin bir az daha himmetilc bu iş daha f azlalaşabi-
lir. Ona bendeniz de şahit oldum. Bazı sigara 
sipariş edenlere sigara yetiştirilememiş, şu veya 
bu gibi noksanlar varmış fakat arkadaşlar böyle 
20-25 milyon gibi mühim olan ve Devlet bütçesi
nin yegâne mesnedi bulunan bir şeyi her hangi 
bir tecrübe sahasına arzetmek ve böyle bir şeyi 
hatırdan geçirmek memleket için pek büyük bir 
şey getirebilir. 

Talat B. ( Devamla) — Bandrolü tecrübe et-
tinmi ? 

Emin B. ( Devamla ) — Bu gün zürra, piya
sada bir kriz olduğu vakit, çıkarıp tütün inhisar 
idaresine pisyasadan mal alacaksınız diyor, Hükü
met ayni zamanda ticarî müdahalelerle hariçten 
mübayeatta bulunacağı vakit mukabil tütün 
gösterebilecektir. Yani bir çok noktai nazar
dan memleketin menafii umumiyesi bunu icap 
ettiri. Bir elden idare edilir. Zürraa yardım edi
lebilir. Hükümet mübayaat için elinde bir istok bu
lundurabilir. Zira elinde vasıtası vardır. Binaena
leyh bandrolün Hatırı Âlilerinden geçmemesi ve in
hisarın bilâ müddet kabulünün muvafık olduğu 
kanaatındayım. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Muhterem ar
kadaşlar ; tütünle onu içmekten başka hiç bir alâka 
ve münasebetim yoktur. Tütün mütehassısı deği
lim. Yalnız iki şey biliyorum, huzurunuzda onu ar-
zedeeeğim: Birisi; tütün meselesi, bir çok seneler-

denberi devam edip gitmektedir. Bunun etrafında 
bir çok şeyler söylenmektedir. Ahlakı umumiyemiz 
üzerinde tesir icra etmektedir. Doğru yalan bir çok 
şeyler söyleniyor. Bu fırsattan bilistifade memleke
tin selâmeti için titriyen Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbederim. Ben inhisar taraftarıyım. Ya
ni tütünün Hükümetin elinde kalması taraftarıyım. 
Binaenaleyh Hükümeti bu nokta üzerine ciddi 
nazar atfederek bu dedi koduları yalan doğru bir 
takım şayiaları kendi menafii ve milletin - ki bir
dir - menafii ve bilhassa manevî menafii noktai na
zarından bertaraf etmesine davet ederim. 

İkincisi: Efendiler; bendeniz geçen sene Avus-
turyada bulundum. İşim yoktu, refikamı tedavi 
için oraya götürmüştüm. Bir az Avusturyanın ikti
sadî vaziyeti ile alâkadar oldum. Orada tütün in
hisarı vardır. Cemiyeti Akvamın çok müdekkikane 
yapılmış bir raporu elime geçti. Bu raporda Avus
turya Hükümeti; Avusturyanın ahalisi beş altı 
milyon yani bizim ahaliden iki buçuk kere az 
olduğu, Avusturyanın mesahası bizim mesahamız
dan takriben altı kere daha az olduğu ve Avusturya 
da bir tek metre murabbaı yere tütün zeredilmediği 
halde, tütün inhisarından on milyon İngiliz lirası 
yani bizim bu günkü paramızla yüz milyon lira te
min etmektedir. Vesaikile gösterebilirim. Emin Be
yefendi ben zannediyorum ki çok küşayişli olduğu 
için küşayişli konuşacak. Otuz kırk milyon varidatı 
bu millet için çok gördü. Dedi ki ; otuz kırk milyon 
değil, bunun dört milyonda masrafı vardır. Avus-
turyada masarif çıktıktan sonra bizim paramızla 
altmış milyon, İngiliz lirasi ile altı milyon lira 
Hükümete safi varidat kalıyor ve o kırk milyon 
masrafın da kısmı âzamini hariçten tütün almağa 
sevkcdiyor ve tütünlerini bizden ve diğer yerlerden 
alıyor Halbuki burada tütünü biz ekiyoruz, biz bi
çiyoruz, biz yapıyoruz, biz satıyoruz nihayetün-
nilıaye ne kazanıyoruz, 24 milyon; Avusturya tü
tün ekmiyor, biçmiyor altmış milyon lira kazanıyor. 
Bunun sır ve hikmeti nedir Efendiler? Aeeba Hü
kümetimiz Avusturya Hükümetinde ve diğer mem
leketlerde inhisar denilen bir şey olduğunu aklına 
getirdi ve bunlarla meşgul oldu mu? orada ne gibi 
metotlarla çalışılıyor, aceba bu Türk Milleti o kadar 
kabiliyetsiz midir ki orada tatbik edilen bir şeyi 
burada yapmasın. Bu nasıl Haldir ve nasıl iştir?. 
Komşumuz gözümüzün önünde, yanımızda olduğu 
tütün ekmediği, bir şey yapmadığı halde altmış 
milyon kazanıyor. Biz bu kadar ekiyoruz zahmet 
çekiyoruz ve çalışıyoruzda yirmi dört milyon alı
yoruz ve onu da çok fazla görüyoruz, aman bu ka
darda para olur mu, bu doğru değildir diyoruz. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Muhtacı ıslahdır de
dik Beyefendi; 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Devamla ) — Ben bu 
rakamları gördüm, hayret ettim. Bizim sefirimizin 
yanma gittim. Sefir efendi dedim. Bu malûmat 
sizce malûm mudur? malûmdur dedi, Hükümete 
bildirdin ve bir rapor yazdın mı dedim yazdım ce
vabını verdi. Sonra ne oldu dedim. Yazdım fakat 
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netice ne oldu bilmiyorum dedi. 

Efendiler; o gün kendime vadetmiştim, bu mes
ele çıktığı zaman Heyeti celileye arzedecektim, iş
te arzettim. Tütünden bir şey anlamam, yalnız bu 
meseleyi nazarı dikkatinize arzetmeği bir vecibe 
addettim. Fakat bundan evvelde Hükümetimizin 
nazarı dikkatini celbetmiştim. Bu kadar yakınımız
da bir metot vardır. Onlar ekmedikleri halde altmış 
milyon safî kazanç temin ediyorlar Emin Beyefen
di ; ben zannediyorum ki ve eminim ki bizim mem
lekette bu usul tatbik edilirse - ki yirmi dört milyo
nu çok görüyorsunuz - tütünden kazancımız yüz 
yirmi dört milyona çıkacaktır. 

Malliye Vekili Saraçoğlu Şükrü. B (îzmir) — 
Arkadaşlar; Tütün İnhisar îdaresi teşkilâtına ha
yat veren kanunlardaki muvakkat tabirinin (bu 
inhisar 1930 senesine kadar devam edeceği için ) 
kalkmasını Hükümet sizlerden istemiş bulunıyor. 
Gerek Mecliste gerek memleket dahilinde Hüse
yin Beyefendinin hulâsa ettiği üç fikrin ikisi 
yani bu memlekette tütünden alınacak resim 
bandrol sistemi üzerinden mi alınmalıdır? yoksa 
inhisar sistemi ile mi alınmalıdır? meselesi haki
katen memleketimizin en büyük bir mevzuu üze
rinde münakaşa yaptığımız hissini verecek de
recede ehemmiyetle tetkik ve münakaşa edildi. 
Matbuat bununla iştigal etti, hususî encümenler 
bununla iştigal etti ve Meclisin resmî encümen
leri ve Hükümet bu mevzu üzerinde işledi. Yalnız 
bu münakaşat devam ederken efkârı umumiyede 
hasıl olmuş bir kanaat vardır ki bunu tam hakikî 
noktasına hatta bu gün dahi getirmiş olduğumuza 
kani değilim. Bandrol sisteminin serbesti sistemi, 
inhisar sisteminin kuyudat sistemi olduğu na
sılsa; bu kelimelerin içinden çıkan mana bu imiş 
gibi, bu işin içine girmiş bulunuyor. Hakikatta 
Hüseyin Beyefendinin işaret ettiği gibi mesele 
Devletin resim alması meselesidir. Bu resim alı
nırken iki sistemden her hangi birisi de tatbik 
olunabilir. 

Fakat bu resim alınırken inhisar sisteminde 
mutlaka kuyudat çok fazladır, bandrol sisteminde 
mutlaka kuyudat yoktur veya çok azdır ve çok! 
hafiftir gibi mana çıkarmak tam hakikati ifade 
etmek değildir. İstihlâk edilen bir emtiadan bir 
resim almak mevzubahs olduğuna göre icap 
eder ki muayyen resmi vermesi lâzım gelen in
sanlar meşru veya gayri meşru yollardan ondan 
kurtulmak yoluna sapmamış olsunlar, saptıkları 
zaman ya tecziye edilsinler, yahut yakalansınlar. 
Bir memlekette bir metağa eğer onun ziratmdan 
san 'at haline inkilâp edinceye, istihlâk edinceye 
kadar bütün safhaları yapılabilirse ve bunun her 
safhasında sui istimaller imkânı derpiş edilebili-
yorsa ister inhisar sistemile ister bandırol siste-
mile resim alalım. Bu safahatın hepsini takip 
etmek ve sui istimallere beher an meydan verme
mek mecburiyetindeyiz. O halde ziraatte kuyudat 
vardır. Ticarette kuyudat vardır. Fabrikasyonda 
kuyudat vardır. Hatta istihlâk anında dahi gayri ' 

I meşru istihlâk edilmiş metaın mevcudiyeti gö
rülüyorsa orada dahi kuyudat mevcuttur. Bu 
kuyudat mutlaka inhisarda bir az daha ağır ban-
dırolda bir az daha hafif değildir. 

Bu kuyudat, bu kuyudatı koymak salâhiyetini 
haiz olan meclisin herhangi sistemde takip edeceği 
politikaya göredir. Onun içindir ki bu gün Meclisi 
Âlinin encümenlerinde son tetkikatı yapılmakta 

j olan inhisar kanununun kuyudatı iddia edebili
riz ki ziraatçi bandırol memleketlerinde yapılan ka
nunların kuyudatından daha hafiftir. Bu kanunun 
maddelerinin yüzde doksan dokuz üç çeyreği bu 
mevzuun ziraatinden istihlâkine kadar her nokta
sını eyi bilen Hüseyin Beyefendinin muvafakati 
ve yardımile yapılmıştır. Binacri'aleyh. asıl olan şey 
kuyudat noktai nazarından bu işin tetkiki değildir. 
Herhangi bir sistemi alabiliriz. Ve bu sistemlerden 
herbirine istediğimiz gibi hafif veya ağır kuyudatı 
koyabiliriz. Bandırol kabul edersek kuyudat daha 
ağır olabilir. İnhisar yaparsak kuyudatı daha hafif 
yapabiliriz. Kuyudatın daha hafif veya daha ağır 
olması bizi, bu sistemlerden birini tercihan kabul et
meğe götürmez. Arzettiğim gibi bu kuyudat nok
tasından arkadaşlarda herhangi bir endişe mevcut 
ise göreceklerdir ki belki bir iki hafta içinde mec
liste tetkik ve müzakere edilecek olan inhisar ka
nunu lâyihasındaki kuyudat ziraatçi bandırol mem
leketlerindeki kuyudattan daha çok hafiftir. Resmî 
bandırol vasıtasile mi almak yoksa inhisar vasıtasile 
mi almak lâzımdır? resim: resim olduğuna, vergi 
olduğuna ve Devletten başka bir müessesenin velev 
dolayısile olsun, bir vergi almak hakkı bulunma
dığına göre inhisar usulile vergi almak kavaidi 
umumiyeyc daha muvafıktır. Ve kontrol kuyudatı 
mutlaka ' inhisar sur etile idare olunan yerlerde 
hiç olmazsa bir safhada büsbütün yoktur. Eğer biz 
imalâtı serbest bırakıp Hüseyin Beyin sadece etiket 
yapıştırmaktan ibarettir, dediği bandırol sistemine 
avdet edecek olursak her fabrikanın etrafını birçok 
kontrol memurlarile dairen madar çevirmemiz lâ
zımdır. Buraya bizim malûmatımız haricinde tütün 
girmesin ve buradan çıkacak tütünler bizim ma
lûmatımız haricinde çıkmasın eğer fevkalâde ser
best bir muamele yapacak olursak bandırolda vara
cağımız gaye şu olacaktır. Herkes istediği yerde 
fabrika açabilir demektir. Tasavvur buyurunuz ki 
memleketin her noktasında, irili ufaklı yüzlerce 
fabrikalar açılmıştır. 

Bu fabrikaların; hergün kaçak tütün almak, onu 
kaçak olarak imal etmek şüphe ve töhmeti altında 
bulunmamaları için dairenmadar ihata edilmiş 
olmaları lâzımdır. İçeri girenler ve içerden çıkan
ların hepsi ayrı ayrı büyük bir memurin kitlesi 
tarafından murakabe ve takip edilmelidir. Ben 
zannediyorum ki bu kadar büyük bu kadar geniş 
ve bu kadar ihatalı bir murakabe makinesini mun
tazaman kurup işletebilecek kadar kendimize ku
sursuz bir itimadımız vardır, diyemeyiz. Her halde 
bende bu itimat henüz bu derecei kemale vasıl 
olmuş değildir, diğer istihlâk vergileri için koydu-
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ğumuz pul sisteminin ki bir nevi bandroldür. Mem
lekette takibat yüzünden tevlit ettiği müşkülat 
nazarı dikkatimizi celbettiği için yavaş yavaş onları 
başka şekle ifrağ etmek mecburiyetini duyduk; 
hiç şüphe etmiyorum ki bu bandırol sistemini ilti
zam edip te büyük bir mikyasta tatbikata başlamış 
olursak Emin Beyefendinin gösterdiği tehlikeye 
iştirak etmekle beraber sadece bunun verdiği müş-
kilat vaziyetini, sadece bundan mütevellit takibat bi
ze bu meselede rucu etmek zaruretini verecektir. 
Bundan maada bittabi Maliye Vekili olarak bu gün 
yirmi beş milyonla otuz milyon arasında hasılatı safi
ye temin eden bir müessese karşısında bütün garanti 
ile sana elli milyon vereceğiz deseler şüphe yok ki 
ben oraya temayül ederim. Bilmiyorum Heheti Ce-
lileniz ne der? iki vaziyet vardır ancak birisi fa
razi diğeri müsbettir. Ve öyle müsbettir ki bandırol-
mu, inhisarını müzakereleri cereyan ettiği zaman 
inhisar yolu ile varmış olduğumuz rakkamları, 
bandırol sistemini bize tavsiye eden adamlar adeta 
bir hülya gibi ifade ediyorlar. Bandırola geçerseniz 
20 milyon, 25, 30 milyon alırsınız diyorlardı. Biz 
bandırola geçmeden dahi iki üç senelik az bir zaman 
zarfında inhisar yolundan buraya vasıl olmuş olu
yoruz. Hiç bir vakit kanaatim varidatın bu dere
cede kalacağı merkezinde değildir. Bilakis bu yolda 
mütemadiyen mesafe katedeceğiz Ve sizlere bir iki 
rakkam arzedeceğim ki bandırol yolile çok şüpheli 
olarak varacağımız zannolunan rakkamlara nazaran 
daha yüksek rakkamlara inhisar yolile ve mazideki 
tecrübelerimize istinaden mutlaka vasıl olacağımıza 
delildir. Ağaoğlu Ahmet Beyefendinin iki sözleri 
vardır. Bunlardan birincisi kâfi derecede vazih 
değildir. Dedi kodular vardır, tütün alım ve satım 
meseleleri mevzubahs olduğu zamanlar sağda ve 
solda söylenen sözler vardır. Binaenaleyh bunlar 
doğru ise bunlara meydan vermemek, ve müseb
biplerini ağır olarak tecziye etmek, doğru değilse 
hakikati olduğu gibi söylemek lâzımdır. 

Ahmet Beyefendinin sözlerine baştan nihayete 
kadar iştirak ederim. Fakat bunların neden ibaret 
olduğunu bilmiyorum. Ahmet Beyefendi sarahaten 
vazihen bu kürsüde söylerlerse derhal cevabını ve
ririm. Ve takip edilecek hattı harekette de kendisile 
beraber olduğumu ifade ederim. 

İkinci safhasına gelince: Avusturya Hükümeti 
tütünden (10) milyon İngiliz lirası ki bizim para 
ile (100) milyon lira alıyormuş ve bunun (40) 
milyonu masrafmış, (60) milyon kadarı da 
varidatmış, rakamları hakikat olarak kabul 
ediyorum. Ve hiçte hayret etmiyorum. Bizim 
de almış olduğumuz vergi şudur. Varidatı 
umumiyeden bahsediyorum. 25 de (28) milyon 26 
da (35) milyon 27 de (40) milyon (28 de 42,5 mil
yon ve içinde bulunduğumuz senenin sekiz ayında 
(31,5) milyon varidat temin etmişizdir. İçinde bu
lunduğumuz senenin 4 ayını da hesap edersek 31,5 
milyonun (45) milyon olması kuvvetle melhuzdur. 
Demek ki dört sene içinde (28) den başlıyarak (45) 
milyonu bulmuşuzdur. 

Şükrü B. (Bolu) — Gayri safidir değil mi? 
Maliye Vekili Şükrü B. (îzmir) — Ağaoğlu 

Ahmet Beyin söylediği rakamda gayri safidir. 
Efendim bu rakamları aynen alıyorum. Müsaade 
buyurur musunuz? bizim de Avustaurya tütün 
inhisar idaresine benziyen bir idaremiz vardır. 
Bir tek çivisini yapmayız bir tek ağacını kesmeyiz 
bir tek kutusunu imal etmeyiz. Kibrit inhisarımız 
vardır. (7) liraya alınzda (125) liraya satarız. 
Masrafımı ve sairemiz yüzde onu da bulmaz. 
Değil böyle yüzde (40) i bulsun. Yüzde onu da 
bulmaz. Bir tek yaprağın yetişmemesi bir tek çö
pün yapılmaması o idareyi birçok masariften aza
de kılan bir haldir. Memleket için memleketin 
hayatı iktisadiyesi hayatı umumiyesi için bu tü
tün mahsulünün burada her safhasının ayrı ayrı 
bulunması bir nimet olmakla beraber bu vaziyet 
Devletin külfetini artırmak itibarile hasılatı safiye 
ile gayri safiye arasında başka memleketlere na
zaran daha büyük bir mesafe yapan, şarj bırakan 
bir vaziyetir. Arzettiğim gibi kibrit inhisarımız 
vardır. (3,5) dolara alıyoruz (125) liraya veriyo
ruz. Belki 4, 5, 6, (7) lira bey'iyesi ve nakliyesi ola
rak gider. Binaenaleyh (%10) masraf etmeksizin 
(%90) m hasılatı safiye olarak bütçemize (2) 
milyon küsur lira koyuyoruz. Eğer memleketi
mizde tütün zeriyatı bulunmıya idi bu kadar bü
yük teşkilâta lüzum kalmazdı. Ziraat ve ticareti 
bizde olmasa idi mesele, sadece hariçten aldığımız 
tütünleri fabrikalarımızda imal ederek sigara şek
linde vermekten ibaret olsa idi masrafımız hiç 
şüphe yok bu gün yapmakta olduğumuz masraftan 
çok az olacaktı. 

Her idare makinemizde olduğu gibi şu veya bu 
noktadaki şu ve bu hataları tashih etmek lâzım 
değildir veyahut, bütün hatalardan azade deği
liz demek istemiyorum. Her müessesemizde ol
duğu gibi burada dahi tekâmüle doğru yürüyen 
yavaş yavaş yapacağımız tadilât ve ithalât vardır. 
Bu tadilât ve ithalâtta bilhassa tasarruf devre
sinde daha az bir masrafla daha çok varidat al
mak noktasına matuftur. 

Masraflar hakkında da arzı malûmat edeyim: 
Bir az evvel 1925 de yirmi sekiz milyon, 1926 da 
otuz beş milyon, 1927 de kırk milyon, 1928 de 
kırk iki buçuk milyon ve 1929 da sekiz ay zar
fında otuz bir buçuk milyon varidatımız oldu
ğunu söylemiştim. Bunlardan 1929 tabiî tamam 
olmadığından tam yüzdelerini bulmak ve ifade 
etmek zamanı henüz gelmiş değildir. Fakat so
nuncu olan 1928 senesi içiıj şu yüzdeleri size 
arzedeceğim: Bu yapmış olduğumuz kırk iki 
buçuk milyon liranın % 29, 94 dü mübayea bede
lidir. Yani satın aldığımız tütünlere vermiş oldu
ğumuz paradır. 5,96 sı yani takriben yüzde altısı 
kanunlara müsteniden tütün inhisar idaresinin 
vermeğe mecbur olduğu beyiye haklarıdır. 

0,78 zi yani yüzde birden çok aşağısı takibat 
ve ziraat masrafıdır. Bunun içinde nakliyat ve 
sigorta da dahilidir. 1,28 zi müessesenin malik 
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olduğu makinelerin, binaların ve sairenin amor
tismanı için ayrılmıştır. 

Şu halde ceman yekûn tütün inhisar idaresin
den bir senede almış olduğumuz varidatın yüzde 
kırk yedisi masraf diye karşımıza çıkmaktadır. 
Yüzde kırk yedi rakamı ifade edildiği zaman 
bu hakikaten büyük bir rakamdır. Ancak yine 
bu ifade edildiği vakit görülüyor ki, şu kadarı 
mubayea bu kadarı beyiye ücretidir ve sonra 
şu kadarı da sigorta ve amortismandır. 

Talat B. ( Ankara) — Memurin maaşatını da 
lütfen süyl ermişiniz ? 

Maliye Vekili Şükrü B. — Onu da arzederim 
efendim. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Buyurduğunuz rakamlarla beraber bunun ihti
yatı, amortismanı ve sairesi yüzde sekizdir. 

_ Maliye Vekili Şükrü B. (Devamla) — 
Şimdi ben de ilk Maliye Vekili olduğum gün
den beri acaba bu Devlet müesseselerinin daha 
eyi idare edilmesi, Meclisin daha yakından mura
kabesi altına girmesi imkânı var mıdır? memur
larının adedini diğer Devlet müessesatındaki 
memurin adedi gibi ve maaşatının derecesini de 
yine onların maaşatı gibi yaparak bütün inhisar 
idarelerini bir tek kanunun çerçevesi altında 
sevk ve idare etmek imkânı var mıdır, yokmudur 
diyerek düşündüm ve çarelerini araştırdım. Bana 
bu zaruret hissini veren vaziyetlerden ezcümle 
birisi, mevcut inhisarlarımızın idare şekillerinin 
başka başka olmasıdır. Hepsi de Devlet müessese
leridir ve ayni maksat için çalışmaktadırlar. Fa
kat birisinde bakarsınız meclisi idaresi vardır. 
Onunla idare edilir ve aşağı yukarı çok müstakil 
bjr vaziyettedir. Diğerinde bakarsınız müdüriye
tinin salâhiyeti bir az daha fazladır ve Maliye 
Vekâletinin tâyin ettiği mürakipler işi takip 
etmektedirler. Diğerine geçersiniz. 

Meclisi idaresi yoktur, Maliye Vekâletinin mu
rakabesi de yoktur ve sonra diğer bir inhisar ida
resi görürsünüz meselâ, Tuz İnhisar idaresi burası 
Maliye Vekâletine merbut her hangi bir müdüriyet 
nasıl idare edilirse o suretle idare edilmektedir. Bu 
kadar Başka başka mevzularda ve manzaralarda o-

• lan bu inhisar idarelerini bir tek kanun altına ala
rak ve daha ziyade Meclisin murakabesi altına ve
rerek aynı zamanda da işlerin sürat ve suhuletle 
yürümesine mani olmayıeı tedbirleri de alarak ye
ni bir manzume teşkil etmek imkânı olup olmadı
ğını araştırdık, vardığımız kanaatin neticesini 
bir kaç maddelik" kanun lâyihasında tespit ettik. 
Geçen senedenberi tetkik edilen bu kanun lâyiha
sının son tetkikatı da Bütçe Encümeninde ikmal c-
dilmiştir. Bu kanun inhisar idarelerini daha zi

yade Millet Meclisinin murakabesi altına koyan 
bir kanundur. Bunun da Heyeti Celilenizde münaka
şa ve müzakeresi gün ve hafta meselesidir. Müm
kün olduğu kadar bütün dairelerin tevhidini istih
daf etmektedir. Binaenaleyh bu kanundaki muvak
kat tabirinin kalkmasına delâlet edici bu kanun 

lâyihasının kabulünü istirham edeceğim. 
Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Vekil Beyefen

diye tütün alım ve satımı etrafında hiç bir şikâyet 
vaki olmamış mı ? bu alım satımın daima kanuna 
tevafuk etmediği hakkında kendileri hiç bir şey 
duymuşlar mıdır?. 

Maliye Vekili Şükrü B. — Arzedeyim efendim; 
bu müesseseyi idare eden adamlar arasında dahi 
samimiyetine kani olduğum ihtilâflar zuhur et
miştir. Bunlar bu hâdiseler, tütünlerin tacirlerden 
ve ticarethanelerden alındığı devirlere ait idi ve 
yahut tütünlerin tacirler ve ticarethaneler vası-
talarile alınma zamanlarında cereyan ediyordu. 
Hakikaten bir çok yerlerde kiminde komisyon da
ha az verildiğinden, kiminde, tütün daha ucuz 
iken daha pahalıya başkasından alındığı gibi na
mütenahi şikâyetler oluyordu. Şikâyetlerin asıl ve 
esasını biz daha ziyade meselenin kendisinde 
bulduk. Vardığımız kanaat şu olduki; tüccarlar
dan ve ticarethanelerden tütün satın almak, hak
lı veya haksız da olsa, Beyefendinin işaret ettik
leri şekilde dedi kodularm intişarına sebebiyet 
vermektedir. O halde Tütün inhisar İdaresini, 
tüccarlardan mubayaat yapmaktan menettik zür-
radan ikişer, üçer yüz kilo tütün almak suretile 
on, on beş milyonluk büyük stoklarını te
min ettirmekten başka çare yoktur. Eğer zaruret 
bir tüccardan stok almağa sevkederse veya zürra 
bu stoku temin edemezse, inhisar idaresi her şe
yi kararlaştırdıktan sonra bu mubayaa için Hü
kümetin de müsaadesini almak mecburiyetindedir 
dedik. Bu şekilde, yapılan talimatname bir seneden 
beri tatbik edilmektedir. Bu şekilde, alım satımdan 
mütevellit şikâyetlerde kesilmiştir. 

Eeşit B. ( Gaziantep ) — Evvelce tütün inhi
sara alınmazdan evvel iki bin kadar memur istih
dam edilmekte idi. Eski büyük vilâyetler Türki-
yeden ayrıldıkları halde şimdi işidiyoruzki, beş 
bini mütecaviz memur istihdam edilmekte imiş. 
Aceba bu doğu mudur? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
Biz tütün inhisarından aldığımız varidatın büyük 
bir kısmını sadece bir vilâyetimizden, Istanbuldan 
alıyoruz. Ondan sonra onu az farkla takip eden 
İzmir gelir. Ondan sonra da Ankara ve havalisi 
geliyor. Bunlar ihraç edilecek olursa, Türkiyenin 
diğer aksamı hatta nüfus itibarile de bunlardan 
geri kalmıyan yerlerden bu ğün almakta, olduğu
muz varidat, rakkamlandırılmıyacak kadar küçük
tür. Bundan evvel daha küçüktü. 

Eğer siz zürradan tütün almak mecburiyetini 
kabul ediyorsanız arkadaşlarım buna tasvipkâr te
mayüllerini hissettim bu, bütün Türkiyenin her 
tarafında bir mubayaa teşkilatı yapmak ve her 
tarafta faaliyete geçmek demektir. Eğer 15 milyonu 
bir adamdan almak mümkün olsa bir memur da 
kâfi gelirdi. 

Buna sigara kâğıdı da inzimam etmiş ve istih
lâk çoğalmıştır. Şarkî Anadoluda bile ilk defa 
olarak, miktar itibarile evvelki senelerin iki veya 
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üç misli sigara sarfiyatına başlanmıştır. 

Fabrikalarımızın adedi, kuvveti, kudreti eskisi
nin lâakal beş misline çıkmak mecburiyetindedir. 
Çünki vaki olan talepler başka türlü tatmin edile
mez. 

Bu seneki tütün istihlâkâtı 12 milyon kilodan 
az olmiyacaktır. 2 milyon kilo tütünü biçmek ve 
kutuya koymak için kullanılacak müstahdemin 
elbette başkadır. 12 milyon, 22 milyon, 32 milyona 
çıktığı zaman elbette başka türlü olacaktır. Maamafi 
demek istemiyorumki, Devlet teşkilatının her birin
de olduğu gibi orada dahi tasarruf edilmesi lâzım-
gelen vaziyetler yoktur. Diğer Devlet devairi ile 
ahenkdar olması içindir ki bir kanunla bunların 
kadrolarını teşkilatlarını ve sairelerini bu mecli
sin doğrudan doğruya konturolu altına getirme
sini istiyoruz. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Bilhassa istihsal 
mıntakası olmıyan yerlerde tenkis etmek lâzımdır. 

ismet B. (Çorum) — Bendeniz esas hakkında 
söylemiyeceğim, heman usule benzer bir şey; bu 
kanun kânunuevvelde teklif edilmiştir. Sebebi 
teklifi de, Bütçe Encümeni Reisi Fuat Beyefendi 
kısaca söylediler. Maliye Vekili Beyefendi de tü
tülün inhisar idaresinin inhisar esası üzerinde 
esaslı bir surette idaresini temin edecek bir kanun 
lâyihasının takdim edildiğini ve bunun Bütçe En
cümeninde de tetkik edilmekte olduğunu ve Heyeti 
Umumiyeye gelmesinin bir gün ve hafta meselesi 
olduğunu izah ettiler. 

Şu halde Bütçe Encümeninin bu lâyihayı sev-
ketmekteki esbabı mucibesi bir zarurete müstenit 
olmıyor. Çünkü dört aydan beri encümende kalmış 
ve bu gün ruznameye gelmiştir. Bu inhisar esası 
üzerine vuku bulan •'' teklif, tütün idaresinin hüsnü 
idaresini temin eden ahkâmı ihtiva eden teklifle 
birlikte müzakere edilmelidir. Eğer inhisar esası 
kabul edilecek ise, bittabi onu hüsnü idare edebile
cek ahkâmı da beraber kabul etmek daha f aideli ve 
müfit olur. Sebebi şevkinde mühim bir zaruret olmı
yan bir maddelik bir kanunu müzakere ve kabul et
mektense, rica ederiz, Bütçe Encümeni mevzubahs o-
lan inhisar kanunu lâyihasının bir hafta veya on gü
ne kadar tetkîkatını ikmal eder ve Heyeti Celileye 
arzeder ve bunun üzerinde esaslı bir surette görü
şürüz. Encümenlerde inhisar ve bandırol sistemleri 
hakkında çok malûmatlı esbabı mucibeler dermeyan 
edilmiştir. Binaenaleyh onlar dahi bizim kanaati
mizi tenvir edebilir. Şu halde bilâmüddet inhisarın 
temdidini ihtiva eden bir maddelik bir kanunun 
kabulünde -bendenizce zaruret yoktur. Çünkü gelecek 
sene müddeti hitam bulacaktır. Bunun için ben
deniz bu lâyihanın tahrirî müzakeresini rica ede
ceğim. (Muvafık sesleri) Bir noktayı da nazarı dik
katinize arzedeyim. Bu madde kabul edildikten' 

sonra o kanunun meclise gelmemesi zarureti de ha
sıl olabilir. Binaenaleyh Encümen bu meseleyi esas
lı bir surette intaç etmek arzusunda ise, bu mesele
nin tahririni bittabi muvafık görür. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Efendim; ismet Beyefendinin son cümlesine cevap 
vermek istiyorum. Ben de sizinle beraberim; ben de 
istiyorum ki: ikisi beraber çıksın yalnız şunu haber 
vereyim ki: bir hafta sonra çıkacağını söyledikleri 
bu kanun bir buçuk senedir buradadır. Öbür ka
nun bu sene gelmiştir. Zürraın lehinde ahkâmı havi 
olan bir kanunun, herhangi şekil ve surette tehir 
ve talikini arzu eden ne bir Hükümet, ne de. bir 
encümen vardır. Ya bu çıkarda o çıkmaz endişesi 
mevzubahs olamaz. Bunu geçen sene sevketmiştik, 
bu sene sevkettiğimiz bir kanun ona yetişmiş ve 
aradaki mesafe kısalmıştır. Bu manayı tashih et
mek için buraya geldim. 

îsmet B. ( Çorum) — Efendim; bendeniz tek
lif sahibinin hakkı istirdadı olacağı noktasından 
arzetmiştim. Eğer geri almazlarsa bittabi buraya 
gelecektir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Efendim; Hükümetin nizamnamei dahilî muci
bince hakkı istirdadı olduğu gibi her hangi bir 
meb'usun da encümenlerde müddetinden fazla 
kalan her hangi bir lâyihanın Heyeti Umumiyeye 
şevkini istemeğe hakkı vardır, ismet Bey ki ni
zamnamei dahilinin içini ve dışını bilmek husu
sunda çok âlimidir. 'Nasıl olmuş ta bu vazifesini 
ihmal etmiş. 

İsmet B. (Çorum) — Hakkımızı teyit buyuru-
yorsınız, teşekkür ederim. 

Reis — Efendim; ismet Beyin takririni oku
yacağız : 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Encümenlerde müzakere edilmekte olan tütün 

inhisar kanunu gelinceye kadar bu kanunun mü
zakeresinin tehirini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
İsmet 

Reis — Bu takriri kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Takrir yani bu kanunun tehiri müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Her iki kanun birlikte müzakere edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit 

Devletleri arasında mün'akit ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdiki hakkındaki kanunun ne-
ticei arasını arzediyorum. 

Kanuna 203 zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun 203 rey ile kabul edilmiştir. Pazartesi 
günü saat on beşte içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,10 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri arasında aktedilen 

ticaret ve seyriselain mııahedenamesinin tasdiki hakkındaki kamınım 
neticei arası 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
203 
203 

0 
0 

112 
1 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Al iB . 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitât B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Falıreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 

Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
.Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 

Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket^ 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çankırı 

Çorum 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B, 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B.' 
Dr. İsmail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddiıı B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat ' B . 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B." 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 
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Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Hasan Ferit- B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Rağrp B. 

Konyff, 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kânı B. 
Kemal B. 
Osman B. 

Maraş 
Behçet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Ata B. 
Niğde 

Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
AkifB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. . 

Tekirdağ 
Faik B, 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 
Adana 

Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (R. C.) 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. R.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
FalihRıfkı B.(1.A.) 

Hasan Cemil B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Aoaf B. 
Dr. Şefik. Lûtfi B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
MustafaAbdülhalik B. 
( V . ) 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 

Elâziz 
Nakyeddin B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Emin B. 
Eskişehir 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. (V. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İsparta 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 

Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
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Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr.TevfikRüştüB.(V.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mahmut Gelâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Salâlıaddin B. 
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Hakkı B. Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B, 

Muğla 
Şükrü Kaya B. ( V. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Bize 
Ali B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
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sîirn mili 
Maaş katiununun 17 ve Devlet memurları maaşatının tevhit 
ve teadülüne dair kanunun 6 mcr maddesinin tefsiri hakkında 
3/370 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
&be , 25-XII-1929 
Sayı 6İ4687 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
, Maaş kanununun 17 ve teadül kanununun 6 inci maddelerinin tefsiri hakkında Maliye 
Vekâletinden yazılan 17-XII-192^ tarihli ve 7724/153$ numaralı tezkerenin sureti leffen 
takdim edilmiştit. 

Muktazasımn ifasına müsaade büyurulmasıhrafzedefim efendini. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâlet i Celtleye 

işten mertedîlerek tahtı muhakemeye alınan niemürlârâ, teadül kanununun neşri tarihine 
kadar, neticei muhakemede beraet, men'i muhakeme veya ademi mes'ulfyet kararı almış olmaları 
şartîfö maaş kanununun 17 inci maddesine tevfikan riiaaşları tam ve ̂ fevkalâde: tabsisatterı 
nısıf Ölirak verilmekte iken teadül katiuriü'ile bu hüküm tadil edilerek bu gibilere mezkûr 
kanunun altıncı maddesine tevfikan dahil oldukları dereceler maaşlarının emsali hasılile 
baliğinin nısfı verilmekte bulunmuş isede ne maaş kanununun salifülarz maddesinde ve nede 
teadül kanununun altıncı maddesinde işten menedilerek tahtı muhakemeye alındıktan sonra 
vazifeleri lâğvedilmiş ve neticei muhakemede de beraet etmiş olanlara ne suretle maaş verile
ceğine dair sarih bir hüküm görülememekte olduğundan tatbikatta tereddüt edilmektedir. 

Gerçi lağvı memuriyet dolayısile açıkta kalanlara memurin kanununun,,, p ' inc i midesi 
mucibince iki ay tam ve bundan sonra nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevkalade renindi icap 
eylemekte olması hasebile hazinece mevzubahs zevata vazifelerinin lâğyı tarihine, kadar 
meselenin maaş kanununun mevkii meriyette olduğu zaman cereyan ettiğine göre tam maaş 
ve nısıf tahsisatı fevkalâde ve bu tarihten itibaren de açık maaşı miktarı memuriyet 
maiaŞıtelâkki edilerek bunun maaşı aslî mîktafim ve tahsisatı fevkalâdesi miktarının 
da ntsif olarak verilmesi, ve teadül kanununun mer'iyete vâz'ı tarihinden sonra hadis 
öldüğü takdirde de mezkûr kanunun altıncı mâddösi mucibince kezalik memuriyetlerisin 
lağvı tarihine kadar, dahil oldukları dereceler tnââşlarinih emsali hasılf ile tutarının yarısı 
ve bu'târihten itibaren de yine memurin kanununun seksen beşinci maddesine tevfikan tesviye 
edilecek açık miâaşın memuriyet maaşı addile bunun yatısının ifa edilmesi lâzım geleceği 
mMea ! edilmekte ftede yukarıda da arzedildiği veçhile jgerekmaaş kanununda ve ĝ rek teadül 
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kanununda böyle bir sarahat olmamasından dolayı keyfiyetin Meclisi Âlice tefsiren bir karara 
raptedilmesi zaturî görülmüş olduğundan bu hususta bir karar verilmesi için meselenin 
Yüksek Meclise arzına Müsaadei Devletlerini istirham eylerim efedim Hz. 

Maliye Vekili 
Ş. Saraçoğlu 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 11 - II - 1930 

Karar .M 21 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İşten men olunarak tahtı muhakemeye alınan memurlar tahtı muhakemede iken memuriyet
leri lâğvedilir ve bilâhare de meni muhakeme veya beraet veya ademi mesuliyetlerine karar 
verilirse bu hadise teadül kanununun neşrinden evvel veyahut neşrinden sonra vukubulduğuna 
nazaran iki şeklihal vardır. 

1 - Eğer teadül kanununun neşrinden evvel hadis olursa maaş kanununun 17 inci 
maddesine nazaran memuriyeti lâğvedilinciye kadar tam maaş ve nısıf tahsisat ve lâğvi 
memuriyetten sonra memurin kanununun <r85a> inci maddesine nazaran iki ay tam ve andan 
sonra nısıf maaş ve nısıf tahsisat verilir. 

2 - Eğer hadise teadül kanununun neşrinden sonra vukubulursa teadül kanununun «6» inci 
maddesine nazaran,işten el çektirilip tahtı muhakemeye alınan ve neticede beret veya ademi 
mesuliyet veya meni muhakemelerine karar verilenlere dahil oldukları dereceler maaşlarının 
emsali hasılasile tutarının nısfı verilmesi icap eylediğinden memuriyetin lâğvi tarihine kadar 
emsali hasılının nısfı ve lâğvi memuriyet halinde dahi işten el çektirme ile lâğvi memuriyet 
tedahül eylediğinden memurin kanununun 85 inci maddesinin tatbiki gayri kabil olduğu 
cihetle teadül kanununun 6 inci maddesine binaen kezalik emsali hasılının nısfı verilmesi 
iktiza eylediği ve mevadı kanuniyenin sarahatine binaen tefsire lüzum olmadığına encümeni-
mizee müttefikan karar verilmiştir. 
Mal. En. Rs* Na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

ihsan A. Hilmi M.Nedim Emin A. Şefik Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 6-IV-1930 

Maz. $66 
Esâs M 3J37Ö 

Yüksek Reisliğe 

Maaş kanununun onyedinci ve Maaşatın Tevhit ve Teadülü kanununun altıncı maddeleri
nin tefsirine dair olup 25-XII-l929 tarih ve 6/4687 numaralı Başvekâlet tezkeresi ile 
gelen Maliye Vekâleti tezkere sureti ve Maliye Encümeni mazbatası Muhasebei Umumiye 
Müdürü Faik Bey*hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

Maliye Vekâleti tezkeresinde: işten men edilerek tahtı muhakemeye alınan memurların men'i 
muhakeme veya beraeti kararından evvel memuriyetleri lâğv edildiği takdirde Maaş kanunu
nun onyedinci maddesi mucibince alacağı tam maaş ve nısıf tahsisat tutarı memuriyet maaşı 
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telâkki olunarak memuriyetin lâğvi tarihinden itibaren bu açık maaşının Memurin kanununun 
85 inci maddesi mucibince verilmesi, şayet bu vaziyet Teadül kanununun meriyeti zamanın
da hadis olursa Teadül kanununun altıncı maddesine göre lâğvi tarihine kadar bu maaşın 
emsal ile hasılının nısfı ve memuriyetin lâğvi tarihinden itibaren de almakta olduğu bu şekil
deki maaş tam addolunarak Memurin kanununun seksenbeşinci maddesi mucibince tesviyesi 
icap edeceği dermeyan olunmaktadır. 

Maliye Encümeni: İşten men edilen bir memurun memuriyetinin lâğvi Teadül kanunundan 
evvel ise bu memura memuriyetinin lâğvi tarihine kadar Maaş kanununun onyedinci madde
sine göre ve lâğvi tarihinden itibaren de Memurin kanununun seksenbeşinci maddesine göre 
maaş verilmesi, ve bu hadise Teadül kanununun neşri tarihinden sonra vuku bulmuş ise 
Memurin kanununun seksenbeşinci maddesinin tatbikina imkân bulUnamıyacağı cihetle yine 
emsal hasılının nısfı verilmek lâzımgeldiği ve mevcut vuzuh ve sarahate karşı mevzubahs 
maddelerin tefsirine lüzum olmadığı mütaleasındadır. 

İşten men edilen bir memurun memuriyetinin lâğvi Teadül kanunundan evvel ise lâğvi 
tarihine kadar Maaş kanununun onyedinci maddesine göre tam maaş ve nısıf tahsisat veril
mesi hususunda ittifak vardır, 

Lâğv tarihinden sonrası için ise, lâğivde memurun bir sun'u alâkası olamıyacağına göre 
Maliye Vekâletinin mütalea ettiği tarzda işten el çektirildiği zamana ait olarak verilen miktarı 
maaş addedip bunun nısfını vermek adalete uymıyacağından ve aynı zamanda işten el çektirme 
ile memuriyetin lâğvi tedahül ettiğinden Maliye Encümeninin fikrine iştirak edilerek lâğiv 
tarihinden itibaren iki ay tam maaş ve nısıf tahsisat ondan sonra nısıf maaş ve nısıf tahsisat 
verilmesi muvafık bulunmuştur. 

Bu vaziyet teadül kanununun meriyeti zamanında hadis olursa lâğivden evvel veya sonra 
olsun teadül kknunu mucibince hareket edilerek emsali hasılının nısfı verilmek icap edeceği ve 
mesele vazih bulunduğu cihetle tefsire mahal olmadığı kararlaştırılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
B. E. Rs. Reis V. M. M. Kâtip 
İstanbul Bursa Gaziantep Giresun 

Fuat Muhlis Remzi Kâzım 

İsparta Kırklareli Sivas Sivas 
Müherrem Nahit Rasim Remzi 

^ « € C f t r 

Burdur Elaziz 
Vahit H. Tahsifi 

Erzurum 
H. Aziz 





SIRAN0İ08 
Türkiye Cümhuriyetile Amerika hükümeti arasında aktolu-
nan ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkında 1/622 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 

Hariciye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet * 31 / III /1930 

Muamelât Müdürlüğü, 
Sayı: Çt/1005 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Hükümeti ile Amerika Müttehit Devletleri arasında münakit ticaret ve seyrisefain 

muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
30-3-1930 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazba
tası ve muahede projesi ile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet Hükûmetile Amerika Müttehit Devletleri Hükümetinin selahiyettar murahhasları 
arasında asılları türkçe ve ingilizce olarak tanzim ve Ankarada l teşrinievvel 1929 da imza 
edilmiş olan ticaret ve seyrisefain muahedenamesi merbut kanun lâyihasile Büyük Meclisin 
tetkik ve tasdikına arzediliyor. 

Beş maddeden ibaret olan bu muahedename, ahkâmı umumiye itibari le .diğer Devletlerle 
aktettiğimiz emsali muahedelerin aynı olup her hususta en ziyade müsaadeye mazhar millet 
muamelesi esasına göre tanzim edilmiştir. Muahedenameye merbut ayrıca konsalidasyon listeleri 
yoktur. 

Hükümetiniz iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını temin 
edecek ve binnetice mevcut dostluk rabıtalarını da kuvvetlendirecek olan bu vesikayı tasvip 
nazarlarınıza arzetmekle mübahidir. 

iktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 6-IV-1930 
Karar M 13 
Esas X° 1J622 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri Hükümeti arasında Ankarada 



Hayalşsi îv^hile^Hariciye ^rrcü^ıenine tev<$* ̂ ılınmak»zere Yüksek ReisKğe takdim kılıtıdu 
İk. En. Rs. Na. M. M, Kâtip Âza Âza Âza Âza 

Mardin Mardin Zonguldak Çorum İstanbul Ş. karahisar 
Ali Rıza Ali Rıza M. Kani Ziya Hüseyin İsmail 

Âza Âza Âza Âza 
İstanbul Denizli Konya Mardin 

A. Hamdi Aslan Hamdi Nuri 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Karar M 622 
Esas K° 7^IV- 1930 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri Hükümeti arasında Ankarada l teş

rinievvel 1929 tarihinde aktolunan ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasile merbutu, İktisat Encümeni mazbatası tetkik ve müzakere edildi: 

Beş maddeden ibaret olup umumî hükümleri itibarile diğer Devletlerle aktedilen emsaline 
uygun ve en ziyade mazharı müsaade millet muamelesine göre tanzim edilmiş olan bu 
muahede ile kanun lâyihası Encümenimizce de muvafık görülerek aynen kabul edilmiş oldu
ğundan Heyeti Umumiyenin tasdikına arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Erzincan Siirt Edirne İzmir Diyaribekir Bursa Kocaeli 

Saffet Ziya Mahmut M. Celâl Zekâi Münür İ.Süreyya 

Hükümetin teklifi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri arasında mürtakit ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdikına mütedair kanun 

Madde i — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Müttehit Devletleri arasında 1929 senesi teş
rinievvel ayının birinci günü Ankarada akit ve imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedena-
mesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 0 - 3 - 1930 
Bş. V. Ad. M. M. V. Da. Ha. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü 
Ma. V. Mf V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 

Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü Recep ŞaMr Dr. Refik 
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ticaret ve seyrisefaine bahşedilecek muameleyi tayin eylemek arzusufiÖa0 ^W^%cMy^^MHfth. 
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Türkiye Cumhuriyeti $eisi Hazretleri: 
Diyarbekir Meb'usu, Sabık Vekil, Büyük Elçi Zekâi Beyfendi ile Hariciye Vekâleti Müsteşarı 

Orta Elçi Menemenli Numan Beyefendiyi. 
Amerika Müttehit Devletleri Reisi Hazretleri; 
Türkiyede Büyük Elçi ve Fevkalâde Murahhas Joseph C. Grew yu murahhas tayin eylemiş

lerdir. 
Mezkûr murahhaslar salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ edip bunları usulüne muvafık 

bularak âtideki maddeleri kararlaştırmışlardır. 
Madde I — Munzam resimler ve tezyit emsali dahil olmak üzere ithal ve ihraç resimlerine 

ve ticarete ait diğer resim ve mükellefiyetlere müteallik hususlar ile transit, antrepoya"konma 
ve gömrük muameleleri hususlarında ; kezalik, seyyar ticaret memurları numunelerine yapıla
cak muamelede, Türkiye, Amerika Muttan it Devletlerine ve mutasarrıfı bulundukları memle
ketlere ve müstemlekelerine ve Amerika Müttehit Devletleri Türkiyeye, kayitsız ve şartsız, en 
ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi bahşederler. 

Binabirih. menşei veya imal mahalli Türkiye olan herhangi mevaddın Amerika Müttahit 
Devletlerine, mutasarrıfı bulundukları memleketlere veya müstemlekelerine, ithali veya oralarda 
sürümü, menşei veya imal mahalli her hangi diğer ecnebi memleket olan mümasil. mevat 
üzerinden istifa edilen veya edilecek olan resimlerden daha ağırına veya başkasına tabi 
tutulmiyacaktır. 

Aynile, menşei veya imal mahalli Amerika Müttahit Devletleri, mutasarrıfı bulundukları 
memleketler veya müstemlekeleri olan her hangi mevaddın Türkiyeye ithali veya orada sürümü 
menşei veva imal mahalli herhangi diğer ecnebî memleket olan mümasil mevat üzerinden istifa 
edilen veya edilecek olan resimlerden daha ağırına veya başkasına tabi tutulmiyacaktir. 

Kezalik Amerika Müttahit Devletlerinde, mutasarrıfı bulundukları memleketlerde veya müs
temlekelerinde yahut Türkiyede diğer tarafa veya bunun her. hangi mutasarrıfı bulunduğu 
memleketlere veya müstemlekelerine gönderilecek olan herhangi mevaddın ihracı, mümessil 
mevaddın herhangi diğer ecnebi memlekete ihracı üzerinden istifa olunan resimlerden daha 
ağırına veya başkasına tabi tutulmiyacaktır. 

Yüksek Âkit Taraflardan birinin herhangi diğer ecnebî memleketin tabiî veya sınai müs-
tansallattttdan lâalettayin bir maddeye bahşedebileceği herhangi bir menfaat, ayni zamanda 
ve mutlak tarzda, bubapta talep vaki olmaksızın ve ivazsız olarak, diğer Yüksek Tarafın tabiî 
veya sınaî müstahsallarından ayni maddeye tatbik alunacaktır. 

Bu maddenin ahkâmı: 
a) Türkiyenin, 1923 senesinde eski Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan memleket

lere, gümrük tarifesi hususunda, bahşettiği veya ileride edeceği hususî menfaat ve müsaade
lere, veya türk gümrük hududunun her iki tarafında eni on beş kilometroyu tecavüz etmeyen 
bir sahada münhasıran hudut ticaretine bahşedeceği muameleye; 

b) Gümrük tarifesi hususunda, Amerika Müttafrit Devletlerinin Küba (Cuba), veya Ameri
ka Müttahit Devletrinin her hangi mutasarrıfı bulundukları memleketler veya müstemlekeleri, 
yahut Panama Kanalı mintakası ticaretine bahşettikleri veya ileride edecekleri muameleye, ve
ya Amerika Müttehit Devletleri ile her hangi mutasarrıfı bulundukları memleketler ve müs
temlekeleri arasındaki, yahut bu memleketler veya müstemlekelerin kendi aralarındaki, veya 
bunlarla Panama kanalı mıntakası arasındaki ticarete bahşedilmiş veya ileride edilecek olan 
muameleye şamil olmıyacaktır. 



- 4 -
Madde II — İthalât ve ihracat üzerindeki memnuiyet veya tahditler hususunda, iki Mem

leketten her biri, mezkûr memnuiyet ve tahditlere her müracaat edişinde, diğer memleketin 
ticaretine, herhangi diğer ecnebi memleket ticaretine bahşedeceği muamele kadar müsait bir 
muamele bahşeyleyecektir. 

İndelhace ithal ve ihraç ruhsatnameleri- itası halinde gerek emtiaya, gerek bunların kıyme
tinin takdirine ve miktarlarına müteallik hususlarda ayni muamele tatbik olunacktır. 

Madde III — a) Türk gemileri Amerika Müttahit Devletlerinde,Amerika müttahit Devletleri 
gemileri Türkiyede, aynile millî gemilere yapılan muameleden müstefit olacaklardır. 

b) Üçüncü Maddenin (a) fıkrasının hükmü aşağıdaki hususlara tatbik edilmez : 
1 - Kabotaj ,ki Vüksek Âkit taraflardan her birinin ülkesinde meri veya meriyete girecek 

olan kanunlara tabidir. 
2 - Millî ticaret gemilerine bahşedilmiş veya edilecek olan her türlü prim veya nakti 

muavenet şeklindeki teşvikler ; 
3 - Yüksek Âkit Tarafların kara sularında sayt; Memleketlerin birinde veya diğerinde millî 

sayt istihsalâtına bahşedilmiş veya edilebilecek olan hususî imtiyazlar ; 
4 - Limanlara açık demirleme mahallerine ve sahillere müteallik bahrî hizmetlerin ifası ; 

kılavuzluk ve gemi çekme; dalgıçlık ; bahrî yardım ve tahlisiye : bu ameliyelerin mütekabil 
karasularında ve Türkiye için Marmara denizinde , icra edilmesi takdirinde. 

c) Yukarıdaki tadadın haricinde kalabilmiş olan diğer istisnalar en ziyade müsaadeye maz-
har millet muamelesine tabi tutulacaktır. 

Madde ÎV — Bu muahedenamede hiç bir şey, Yüksek Âkit taraflardan her birinin insan 
hayvan veya nebat hayatını himayeye matuf sıhhî mahiyette memnuiyet veya takyitler vaz 
etmek, yahut inzibata veya vergilere müteallik kanunları tatbik için nizamnameler meriyete 
koymak hakkını tahdit edecek tarzda tefsir edilmiyecektir . 

Madde V — Bu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar az 
bir zaman zarfında Ankarada teati olunacaktır. Muahede name tasdiknamelerin teatisi anından 
itibaren meriyete girecek, ve üç sene müddetle meriyette kalacak, ve bu müddet geçtikten 
sonra ise, Yüksek âkit taraflardan biri muahedenameyi fesetmek niyetinde olduğunu diğer 
tarafa tebliğ ettiği tarihten itibaren bir sene münkazi oluncaya kadar mer'î olacaktır. Şu kayit 
ile ki bu muahedenamenin 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında münderiç ve millî muameleye 
müteallik taahhütler âkit taraflardan her biri canibinden tasdiknamelerin teatisinden itibaren 
bir senenin inkizasından doksan gün evvel tahriren haber verilmek şartile, fesholunabilecek 
ve yüksek âkit taraflardan biri canibinden mezkûr millî muamele taahhütlerile telifi kabil 
olmıyan bir kanun meriyete konduğu tarihten başlamak üzere altmış gün hitamında hükümden 
sakıt olacaktır. 

Yukarıdaki maddelerde vazolunan ahkâmı tasdik etmek üzere, âkit taraflar murahhasları 
bu muahedenameyi imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Ankarada i teşrinievvel 1929 da, türkçe ve ingilizce, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir; 
her ikisi ayni kıymeti haiz ve ihticaca salihtir. 
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Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki kanuna muzeyyel 
1/474 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 5 - V - M) 29 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube I 

Sayı 6/1900 
B. -M. M. Yükseik Reisliğine 

Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki 26 şubat 341 tarihli kanuna zeyledilrhek üzere Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin l-V-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesîle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1341 senesi martının birinci günü şirketi mefsuhadan devren ahiz ve tesis edilen (Tütün 
İnhisar İdaresi ) nin şimdiye kadar gerek memleketin her tarafında teşkilât icrası ve gerek varidatı 
hazinenin tezyit ve bilhassa zürraın tütünlerini hariçte propaganda yapmak ve bunları mübayea 
ve tüccara karşı azamî derecede suhulet ibraz etmesi itibarile memlekete vuku bulan hizmeti 
şayanı dikkat bir ehemmiyeti haizdir. 

Filhakika şirketi mefsuha inhisar idarelerini İstanbul, İzmir, Trabzon ve Samsun gibi bazı 
büyük şehirler ile Garbı Anadolunun diğer bazı kasabalarında tesis etmekle iktifa eylediği Üalçle 
inhisar idaresince teşkilatı idariye tevsi ve vilâyatı şarkiyenin de hemen her kazasına ieşmil 
edilmiş gerek bu suretle ve gerek kaçakçılığın men ve takibi ve satışların tanzimi maksadile 
icra edilen başka bir teşkilâtın yardımı ile ve geceli gündüzlü sarfedilen mesainin tesriile 
memleket dahilindeki satışlarınız şirketi mefsuha zemamndaki satışlara nispeten %382 zdyadesile 
(40,000,000) kırk milyon küsur bin liraya iblâğ edilmiştir. Bundan maada .memleketimiz 
tütünlerinin memaliki ecnebiyede temin ve tevsii revacı ve idarei inhisariye mamulâtı sarfiyatıma 
tezyidi gayesini istihdaf ederek memaliki mezkûrede müteahhitler ve bazı yerlerde husule gelen 
itilâf üzerine Reji idareleri vasıtasık de mamulât fruht edilmektedir. 

Zahiren alelade bir muamelei ticariye zannolunan bu ihracat muamelâtının ise yaprak tütünleri 
hakkında ne kadar mükemmel bir reklâm teşkil edeceği ve bu suretle de zürra ve tüccara ne kadar 
mühim bir hizmet ifa edilmekte olduğu da aşikârdır. Aflcak elyevm mesaiyi vakıası neticesinde 
şirketi mefsuha zamanındaki (3 875 000) küsur »lira hasılatı saf iyeye mukabil 927 senesi zarfında 
( 22 500 000 ) lira hazinei Devlete hasılatı safiye-temin eden böyle bir idarenin gayet mahdut 
ve kısa bir hayata malik olması bittabi gerek memurin ve müstahdemin ve gerek idare ile pek 
büyük sermayeler vazetmek suretile dahil ve hariçte iş 'yapmak arzusunda bulunan tüccarın 
kesri şevk ve rağbetini mucip olduğu gibi idare teşkilâtı mevcudunun tevsii ve vasi ^mikyasta 
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propaganda icrası gibi hususatta lâzım gelen kuvvet ve cesarete malik olmak ihtimalini nezet-
mektedir. Filhakika bazı emsalinde vaki olduğu üzere vazedecekleri sermayelerin semeratından 
istifade emelinde bulunan büyük sermayedarlar daima uzun müddetle konturat aktine talip ve 
ragip olmkta ve bu arzunun kavaidi iktisadiyeye mutabakatı şüphesiz bulunmakta olmakla 
beraber idarenin de bilhassa yaprak tütünlerimizin nefasetini teşhir ile zürra ve tüccar malına 
mahreçler tedariki maksadile bir çok merakizi medeniye ile tütün pazarı, ahzüitası olan mem
leketlerde meşherler kûşadı ve gerek bunlarda ve gerek diğer icap eden mahallerde kişeler tesis 
ederek memurini mahsusamız marifetile mamulâtımızın füruhtu ve en muteber cerait ve resaili 
mevkute ve ilânat mecmuaları ve duvar ilânları, sinama filimleri ve sair her türlü vesait ile 
vasi mikyasta reklâm yapılması, harmanlarımızın ve kutularımızın mahiyeten ve şeklen İslahı 
icap eden yerlerde emaneten ve yahut müteahhitlerimize idare ettirmek üzere fabrikalar açmak 
ve açtırmak ve suveri maruza ile bilcümle rakip memleketlerin tütünlerile rekabet edebilmeyi 
temin edebilmek te bu hususta ihtiyar edilecek masraf ve fedakârlık itibarile zamana muhtaç 
olduğu velhasıl hususatı anifeden maada bidayeti teessüsünden beri hazineı devlete bir çok menafi 
temin eden ( Tütün İnhisar İdaresi ) nin memleketimizde tatbikından bir faide melhuz olmıyan 
bandrol şekline kat kat müreccah bulunduğu nazarı dikkate alınacak olursa 26 şubat 1341 ta
rihli kanunla bir sene ve 9 şubat 1926 tarihli ve 734 numaralı kanun ile de dört sene ki 
1930 senei maliyesi nihayetine kadar temdit edilmiş olan inhisar müddetinin müddeti bakiyesi 
olan iki sene ve birkaç aydan ibaret olan zamanın fevkalâde azlığı sebebile bir an evvel bila-
müddet temdidi derecei vücupta görülmüştür. 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 
Karar M 8 16-1-1930 
Esas M 1/474 

Yüksek Reisliğe 
Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki 26-2-341 tarihli kanuna zeyledilmek üzere Maliye 

Vekâletince hazırlanan' ve İcra Vekilleri Heyetinin l-V-929 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı 
takarrür edipte Maliye Encümenine havale ve encümeni müşarünileyhaca vaki karar üzerine 
evvel emirde Encümenimizce tetkik edilmek üzere tevdi buyrulan kanun lâyihası Maliye ve 
İktisat Vekilleri Beylerle Tütün İdarei Muvakkatesi Müdürü Umumisi Beyin huzurile tatkik ve 
müzakere edildi. 

Bir çok Devletler için vergi menbaı olan tütünden Devletimiz hazinesi için de bir varidat 
temininin pek tabii bulunduğunda müttefik olan Encümenimiz evvel emirde bu varidatın hangi 
sistem dahilinde alınıp alınmamasının gerek tütün ziraat ve senayi ve gerekse tütün ticareti ve 
ayni zamanda halkın ihtiyacı noktai nazarından daha nafi olacağının evvel emirde mütalea ve 
tetkikini lüzumlu görmüştür. ' 

Tütünden varidat temini mevzuubahs okınca hatıra gelen cibayet şekillerinin aşağıda yazılı 
olduğu veçhile başlıca ikiye ayrıldığı görülür. 

1 — Tütün ziraatinden vergi almak; 
2 — Tütün sanayi ve ticaretinden \ge dolayısile tütün dumanını savuran müstehliklerden 

bir vergi almak; 
Birincisi memleketin henüz kendisini kurtardığı aşar gibi sakim bir usule nevema rucu 

demek olacağından bittabi tetkiki değil hatıra getirilmesi bile Encümenimizce tecviz edilmemiştir. 
İkinci cibayet şeklinin ise memleketinizde ya inhisar veyahut bandrol usullerinden birisinin 
tatbikinden başka birşey olmıyacağını nazarı dikkate alan Encümenimiz bu iki sistemi ayrı ayrı 
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tetkik etmiş ve her iki sistemin taraftar ve müdafilerile Hükümeti uzun uzadıya dinlemiştir . 
Şöyleki : 

Tütüncülükle uğraşan Yunanistan Bulgaristan ve Amerika ve saire gibi milletlerde olduğu 
misilli bizde de Bandrol usulünün lüzumu tatbikim talep eden azanın fikir ve mütalealarına 
göre bandrolün sebebi ruchaniyetini ve memleketimiz hakkında behemehal tatbikini âmir avamil 
hülasatan şunlardan ibarettir: 

1 - Alelıtlak inhisar sistemi bağlayıcı ve teşebbüsü şahsiyi kırıcı bir usulj olduğundan tica
rete muzır ve tehlikelidir. İnhisarlar daima ihtisası gevşetir ve. hayata atılmak istiyenlerin iştigal 
sahalarını darlatır ve binnetice bunların Hükümet kapularına müracaat eylemelerine sebebiyet 
verir . Binaenaleyh fertlerin kuvvetlenmesinden ziyada zafa duçar olmalarını intaç eder. İnhisar 
bir zaruretin veya tabiatın bahşayışı neticesi olarak doğarsa o vakit merguptur. Varidat dolayı
sile meydana getirilecek olan inhisar ise her daim muzırdır. İnhisarla iktisat bir arada yürümez. 

2 - Devlet varidatı noktayı nazardan inhisarla idare olunan memleketlerle bandrol la idare 
olunanlar arasında pek çok fark vardır. Netekim Bulgaristan ve Yunanistan bize nazaran 3 - 4 
misli daha fazla varidat temin etmektedirler. 

Yoksa elyevm yapıldığı gibi Devlete verilecek muayyen bir miktarı tamamlamak için istenilen 
derecede dahilî istihlâkâta zam ve dolayısile diğer bir nevi vergi ihdası doğru değildir. 

3 - İnhisar usulile idare edilen memleketlerde çiftçiler mevzu takyidat dolayısile her daim 
tazyik altında ezilmekte ve her hangi bir vehim yüzünden on binlerce çiftçinin takibatı kanuniyeye 
maruz kalmasını müedei olmaktadır. Diğer taraftan inhisar idaresi hem çiftçilerin mürakibi ve 
hemde müşterisi vaziyetinde olduğundan ellerinde bulunan mahsulâtın ucuzca ve yok pahasına 
elde edijivermesine sebebiyet vermektedir. Halbuki bandrolla idare olunan memleketlerde 
çiftçi daha fazla himaye görmekte ve inkişafı zirai de* o nisbette artmaktadır. Netekim Yunanis
tan daha az nüfusa malik olmasına rağmen, «85» milyon kilo tütün çıkardığı halde bizim istih-
salâtımız 40 miliyonu geçmez. Bulgarlar ise 35 miliyon kiloyu bulmaktadırlar. 

4 - İnhisar usulü sanayi ve ticaretin inkişafına dahi manidir. Evvelemirde çiftçi ve tüccarın 
mürakibi olan inhisar idaresi çiftçi ile tüccar arasında vaki alım satım muamelelerinde rakip-
vaziyeti de takınır. Serbestii ticareti kırar ve bu yüzden de tütünün hem nefasetinin azalmasına 
ve hemde fiyatının değeri nispetinde olmamasına sebebiyet verir. Her lüks eşyada olduğu gibi 
tütünde de gerek kendisinin ve gerekse sigara veya kutusunun zarif yapılı ve iştihayı calip bir 
vaziyette olması lâzımdır. Bu ise serbestii ticaret ve dolayısile rekabetin mevcudiyeti halinde 
ancak meydana gelebilir. 

Bizde inhisar mevcut olduğu dolayısile harice çıkarabildiğimiz sigara miktarı elli bin kilo
yu geçmediği halde bandrolla idare olunan Yunanistanın ihracatı bizimkinin elli mislidir. 
Memleketimize hariçten gelen paranın hemen % 30 unu temin eden tütüncülüğümüzün ikti
sadiyatla kabili telif bir şekilde idaresi halinde haricî ticaretimizin bir kat daha inkişaf edece
ğine şüphe yoktur. 

San'at ve ticaret işlerinde Hükümetin ve dolayısile inhisar idarelerinin fertler kadar muvaf
fak olabilmeleri ihtimali varmıdır?. Memur zihniyetini taşıyan ve neticeden hiç bir menfeat bek-
lemiyen kimselerle yapılan ticaret ve san'at işleri elbette daha masraflı ve daha kaba çıkar ve 
netice itibarile de halk hem pthalı ve hem de nefis olmıyan tütün içer. 

5 - İnhisarla idare olunan yerlerde kaçakçılık fazlalaşır. Bandrol usulü tatbik olunan yerlerde 
ise bilakis azalır. Bunun en canlı misali Almanyadır. Buna da sebep inhisarla idare olunan 
yerlerde halkın kesesine veya keyfine göre istediği tütünü istediği yerde bulamamasıdır. Meselâ: 
Vanda inhisar idaresi tütün bulundurmadığı zaman halk ne yapacaktır?. Halbuki bandrol 
olursa serbestii ticaret ve rekabet dolayısile her kes kesesine uygun olan her nevi sigara veya 
tütünü arzu ettiği yerde bulup alabilecektir. 

Şu halde inhisar, hem ticaret ve hem de halkın ihtiyaç ve arzusu noktayı nazarından muzır 
bir şekli idaredir. Hülâsa inhisar ya Romanyada olduğu gibi tam ve şamil veyahutta hiç 
olmamalıdır. 
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Banduol lehinde serdedilen şu mülâhazata karşı Hükümetin mütaleası ise aşağıdakilerdir. 
1 - İnhisar bazı ahvalde muzır neticeler verebilirsede tütünden vergi alınmak mevzuubahs 

olunca, bizde bu verginin daha bir müddet inhisar usulünden başka bir suretle cibayetinin müm
kün olamıyacağı. anlaşılır . Çünkü tütün ticaretimizin kısmı âzami Türkler elinde olmadıkça ve 
mezkur ticarethanelerin de Almanya ve Bulgaristanda olduğu gibi bizde de bir Kartel teşkili 
ve dolayısile çifçilerin hakim ve insafsız ve her türlü kayıttan azada teşekküller karşısjnda 
bırakılıp) ezilmesi ihtimali bulundukça tütünlerimizin Devlet tarafından idare olunan bir inhisara 
tabi olmasa elbette tercih olunur. 

Bir Devlet müessesi olduğundan dolayı tütünlerimizin ıslahı veya hastalıklarının mücadelesi 
noktayiı nazarından çifçilere her daim yardımda bulunmak lüzumunu hissedecek olan inhisar 
idaresi,, yerine memleketle alâkası hiç bulunmıyan teşekküllerin meydana getirilmesini ve hazineye 
kalacak olan paralara onlara kaptırılması elbette doğru değildir. 

2:— Devlet varidatı noktai nazarından inhisar usulünün bandrol sisteminden daha aşağı 
varidat temin etmediğini eline 4 milyonluk bir sermaye verdiğimiz İnhisar İdaresinin muhtelif 
senelerde hazineye yatırdığı paraların berveçhi ati miktarile isbat etmek mümkündür. 

sene- Maliyeye teslim edilen safî varidat 
1925 
1926 
1927 
.1928 
1929 

Tabiî bu miktar haricinde İnhisar İdaresinin gerek sermayesine ve gerekse emlâk ve demir
baş eşya ve istokuna her sene; zam ve ilâve ettiği miktarda ayrıdır ki anlara aşağıda yazılı 
olduğu veçhile her sene şayanı takdir bir nisbette artmaktadır. 

Emlâk 
Şirketten devren alınan 
1925 te İnhisar İdaresinin ilâve eylediğ 
1926 da » » » » 
1927 de » » » » 
1928 de » y> » » 
1929 da » » » » 

Makineler 
Şirketten devren alınan 
1925 te İnhisar İdaresinin ilâve eylediği 
1926 da » x> y> » 
1927 de y> » » » 
Î92& de » » » » 
1929 da » » » » 

Demirbaş eşya 
Şirketten devren-. ahnân 
192,5 da inhisar idaresinin ilâve eylediği 
1926 » » » D » 
19-27 » •» » » » 
1928» * • » . » » » 
1929 » » » » » 

9 525 000 
11 838 000 
18 663 000 
22 500 000 
24 000 000 Verilecektir, 

Lira 
3 490 000 

23 000 
230 000 
401 000 
280 000 
606 000 

398 000 
460 000 
610 000 
208 000 
210 000 
114 000 

Lira 
109 000 
15 000 

217 000 
92 000 
85 000 
82.000 
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Sermaye 

Şirketten devren alman 
1925 de inhisar idaresinin.ilâve eylediği 
İ 9 26 » » » » » 
1927 » $ • » • » i> 
1928 » » • »' • » » 
1929 » » » ' » » 

Rastok 

10 511 000 
6 624 000 
6 903 000 
3 550 000 

397 000 
henüz tahakkuk etmemiştir 

Kilo 
Şirketten devren alman 
1926 da inhisar idaresine ait olan 
1 9 2 7 » » y> j» » 
1928 » » » » » 
1929 » > "» » »• 

4 500 000 
13 500 000 
21 500 000 
26 000 000 
25 000 000 

Umum hasılat Lira 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

28 786 000 
35 660 000 
40 288 000 
42 654 000 
44 000 000 

Şu da ilâve edilmelidir ki « 3 » milyon lira borcu olan inhisar idaresi bu borcunu da 
kamilen ödemişler. 

İnhisar idaresince tutulan bir istatistikle bu senenin beş ayında geçen senenin ayni beş 
ayına nazaran hem kilo ve hem de varidat itibarile % 10 nisbetinde bir tezayüt, vaki olduğu 
görülmektedir ki buda inhisarın varidatı Devlet noktai nazarından hiç te gayri müsait bir 
usulü idare olmadığını gösterir. 

3 — İnhisarın ziraat hakkındaki takyidatına gelince: 
Bandrolla idare olunan memleketlerde kaçakçılık mevzubahs olduğundan oralarda da ziraate 

takyidat vazolunmuştur ki buda memleketten memlekete göre az çok tehaiüf etmekte ve inhisarla 
idare olunan yerlerinkinden hiç te farklı bulunmamaktadır. Esasen Encümeniniz inhisar idaresine 
ait olan lâyihada ziraate vaki tekayyüdat gerek nefaset ve gerekse satışlarına tesir etmiyeck 
derecede hadde indirilmiş olduğundan bu mesele bandrolün inhisara rüçhaniyeti hakkında 
serdedilecek sebeplerden birisini teşkil etmez. İnhisar idaresince şimdiye kadar hiçbir çiftçinin 
elinden zorla mal alındığı vaki değilse de bilakis buhranlı senelerde çiftçinin elinde kalan ve 
hiçbir tüccar tarafından on para verilmiyen tütünleri yardım maksadile satın alındığı pek çok 
defalar görülmüştür. Yunanistan hakkında serdolunan fazlai hasılatın sırrı hikmeti bandroldan 
ziyade son zamanlarda idaresine geçirdiği tütün m intaka lan m n fazlalığından ibaret olsa gerektir 

4 —İnhisar tütün ticaretinin inkişafına zannolunduğu gibi mani olan bir şekli fdare değildir. 
Esasen inhisarlar dahili istihlâkâta münhasır olduğundan hariçte alım satımı serbest ve bu alım 
satımın tabi olduğu takayyüdat ise hiçte bandrol ile idare olunan yerlerinkinden daha sıkıcı 
bir halde değildir. Elyevm tütün ticaretile uğraşan tüccarların işine inhisarın hiç bir müdaha
lesi olmadığı gibi onlarla rekabet meselesi de yoktur. Mamafih inhisar idaresine ait lâyihai 
kanuniyede bu noktai nazarı bir kere daha göz önünde tutan encümeniniz ana göre lazım gelen 
kelimeleri de tespit etmiştir. 

İnhisarın nefaset noktai nazarından tütünlerimize zarar getireceği şöyle dursun gün geçtikçe 
nefaset ve şöhretini artırdığı ve bundan dolayı da Türk inhisar idaresinin firmasını talep eden
lerin adedinin hariçte gittikçe çoğalması ve halbuki inhisarın tütünlerimizin haricî ticareti itibarile 
iyi neticeler verdiği delildir. Bundan başka tütün ticaretinin mahiyet *̂e tabiatı inhisar idare-
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sindeki muazzam sermayei teşekkülün vücudunu lâzım kılmaktadır. Bunun içindirki bandrolla 
idare edilen yerlerde teşekkülü zarurî olan ufak sermayeli müesseseler tütünlerini günü 
gününe işlemeğe mecbur olduklarından büyük miktarda ve ayni evsafta cinsini tutabilmeleri 
ve müstehlikin almış oldukları aynı nevi harmandan tütün imalâtında buluna bilmeleri istihsali 
müşkil neticeler dir. Mısır gibi bandrolla idare edilen mahallerde harice çıkarılan sigaralar 
hiç bir zaman yerli anasır tarafından yapılmamakta olduğuna nazaran bizde de ayni halin 
vukuunu talep etmek esası olmadığı gibi büyük sermaye vazı lüzumunu da teyit etmektedir. 
Prensiple kabili telif inhisar idaresinin sigara ve kutularının şekil ve tertibatına ait olan ihtima-
matım bandrol memleketindekilerden aşağı göstermek haksızlığından başka bir şey değildir. 

Ucuzluk meselesinde ise inhisar usulünün daha ziyade müessir olması lâzım gelecektir. 
Çünki evvel emirde tütünün mamul bir hale gelinciye kadar geçireceği safhalarda mütevassıt eller 
bulunmamış olacak ikincisi büyük sermaye ile çalışacak inhisar idaresi gerek nakliye ve gerekse 
imaliyede hem teknik ve hemde sây noktai nazarından fazla tasarrufatta bulunacaktır ki bunlar da 
tütünün maliyet hatanın azalmasına sebebiyet verecektir. Sunuda kaytetmiş olmalıdır ki yukarıda 
arzolunduğu veçhile bandrollu memleketlerde teşekkül eden ve bandrolün tatbiki halinde 
bizde de pek az zaman zarfında meydana geleceği tabiî olup Hükümet idaresi 
haricinde bir nevi inhisardan başka bir şey olmıyacak olan kartellerin ne dereceye kadar ucuz 
tütün satacakları cayi teemmüldür. 

5 - Kaçakçılık meselesine gelince : 
Tütüne bandrol veya inhisar usulünün tatbikından maksat bu mahsulden Devletçe bir varidat 

temin olduğuna ve bu varidatı vermek istemiyenlerin de bulunamıyacağına nazaran her iki 
seki İdede kaçakçılık mevzuubahs olacak ve belki de bandrolla idare olunan yerlerde tezauf 
etmiş bulunacaktır. Çünkü : 

1 - Halk istediği her nevi tütünü daha ucuzca inhisar idaresi altında bulabileceğine nazaran 
inhisarla idare olunan yerlerde kaçakçılığın daha az olması lâzımdır. 

2 - Bandrolla idare olunan yerlerde kaçakçılık yalnız ziraat mesahasında kalmayup 
fabrikacıhkta da meydana geldiğinden bittabi nisbeti artmış olur. Devlet noktai nazarından ise 
imalât sahasındaki kaçakçılığın önünü almak için oldukça geniş bir teşkilâtın meydana gelmesi 
iktiza eder ki bu da hem büyük masrafı ve hem de bazı sui istimalâtı mucip olabilir . Zaten 
yukarıda arzettiğimiz veçhile Devlet, varidatının günden güne arttığını gösteren rakamlar iyi 
idare edilen bir inhisar sisteminin kaçakçılığın artmasına değil bilakis eksilmesine sebebiyet 
vereceğini vazıhan gösterebilir 

6 - Henüz neticesi bizce müşkül olan bandrol sistemi velevki kabul edilmiş olsada bir kaç 
sene sonra bu sistemin de değiştirilmesi ve yeniden inhisara avdet edilmesi lâzım gelse o 
vakit ric'at pek kolay olmıyacaktır. Çünkü irili ufaklı yüzlerce fabrikaların bedelini verip satın 
almak ve ayrıcada tazminat ödemek iktiza edecektir ki bu iş her Hükümetin kâri değildir . 

Hatta andan dolayıdır ki inhisar sistemine geçmek isteyen Almanya Hükümeti de bu güçlükten 
dolayı bir dürlü bandrol usulünü terkedememiştir. 

Yukarıda beyan kılınan fikir ve mütaleata iltihak eden encümenimizin ekseriyeti tütün mah'su 
lâtımız için sırf dahilî istihlâkâta münhasır kalmak üzere inhisar sisteminin ve Hükümetin esbabı 
mucibesinde dahi ber tafsil beyan kılındığı veçhile gerek kendi bünyesi ve gerekse dahil ve 
hariçteki temaslarının tevsi ve istikrarı noktai nazarından faide görülmesine binaen müddetsiz 
olarak kabulünü takarrür ettirmiş ve lâyihanın birinci maddesini şekle göre tashih etmiştir. 

Lâyihaya nazaran Tütün, inhisar idaresinin muvakkat şekli kaldırlmış demek olacağından 
558 numaralı ve 26 şubat tarihli kanunun dördüncü maddesindeki idarei muvakkate cümlesi
nin de tadilini tensip eden encümenimiz mezkûr maddeyi de ana göre değiştirerek yeniden tespit 
eylemiştir. 

Layihanın ikinci ve üçüncü maddeleri ise üçüncü ve dördüncü maddeleri olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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Maliye Encümenine tevdi kılınmak üzere Riyaseti Celi leye takdim kılındı. 

İk. E. Reisi Ma. Mu. Kâtip Âza \ Âza ^Âza Âza 
Burdur Mardin Zonguldak İstanbul Manisa Manisa 

M. Şeref Ali Rıza Edip Servet M. kani Yaşar İsmail 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Denizli Trapzon Eskişehir İzmir Yozgat Af.Karahisar İstanbul 

Zamir M. Rahmi E. Arslan Danış Emin Hüseyin Tahsin İzzet Hüseyin 

Tütün mühim ihracat emtaalarımızdan başlıcasıdır. Memleketimize hariçten giren paranın 
üçte birine yakın bir miktarını tütün mahsulümüz temin etmektedir. Müstesna iklimimiz, müte
hassıs müstahsillerimiz sayesinde dünyanın en nefis tütünlerini yetiştiren memleketimiz, bugünkü 
ihracatımızın daha bir kaç mislini yetiştirecek bir vaziyettedir. Ancak tütün ziraatinin lâyık 
olduğu inkişafına inhisar mani teşkil etmektedir. Çünki inhisar zihniyeti yalnız istihlâkte kal
maz, istihsalâta da, ticarete de kol atar; İstihsali inhisar dahiline alamazsa bile hiç olmazsa 
bundaki tahdidatı tazyik ve bu suretle istihşalâtı nüfuzu dairesine almak ister. 

İnhisar iş sahasını darlatır, müteşebbislerin teşebbüslerine engel olur. İş hayatına atılmak 
istiyenlere faaliyet sahası bırakmaz. Bunun tabiî bir neticesi olarak iş hayatına atılmak istida
dında olanları Devlet kapısına yanaştırır. , ' 

İnhisar esas itibarile iktisadî düşüncelerle uyuşamaz. Hiç bir yerde inhisar, iktisadî bir 
zihniyetin mahsulü olarak vazedilmiş değildir. Bilhassa mühim miktarda tütün ihraç eden müs
tahsil memleketlerden hiç birinde inhisar sistemi kabul edilmemiştir. Bu gibi müstahsil memle
ketlerde bandrol usulü tatbik edilmektedir. Bu sistemin tatbiki (^memleketlerde tütün mahsulü
nün kemiyet ve keyfiyet itibarile inkişafına yardım ettiği gibi Devlet varidatı itibarile de inhi
sarla idare edilen memleketlerden daha eyi neticeler verdiği elde mevcut istatistiklerden anla
şılmaktadır. Binaenaleyh bandrolün iktisadî faideleri inkâr kabul etmez bir hakikat olmakla 
beraber malî noktai nazardan da inhisara tercih edilmesini icap ettirmektedir. 

Bandrol usulünün malî cihetten bir endişe tevlit etmiyeceğini bilâkis daha müsmir ve daha 
faideli olacağını kabul ettikten sonra tütün işimizi sırfj iktisadî bir mülâhaza ile tetkik etmemiz 
icapeder. İktisadî sahada inkişafa doğru yürüyen ve bunu kendisine umde ittihaz eden mem
leketimiz, en mühim işlerimizden biri olan tütün işinde de bu yoldan yürümeli ve prensiplerini 
ona göre münakaşa etmelidir. Her şeyden evvel ihracat emtaamızın istihsaline ve hariçte sürü
münü temine hangi şeklin daha uygun olduğunu tetkik etmek zaruretindeyiz. Çünki umumî 
servetin artması, tediye muvazenesinin temini ancak bu suretle tehassul edebilir. Bu ümniyeye 
vasıl olabilmek için tütün istihsalâtını çoğaltmak, nefasetini arttırmak, hariç pazarlarda sürü
münü temin etmek lâzımdır. Acaba inhisar ve bandrol usullerinden hangisi bu maksadı temin 
edebilir. İşte, düşünülecek ve üzerinde durulacak yegâne nokta budur. 

İnhisar, ziraati de ticareti de tazyik ederek Devlet varidatının artmasına çalışır. Bandrol 
usulünde ise serbesti cari olduğundan müstahsil, fazla alıcı karşısında mallarını daha kolaylıkla 
ve hakikî kıymetile satabilir. Sigara amilleri nefis sigara yapmak emelile nefis tütün almak için 
aralarında rekabet* başlıyacağından müstahsillerin nefis tütün yetiştirmek hususunda ihtimam ve 
dikkatlerini arttırmalarına sebep teşkil eder. Bundan başka inhisarın şimdiye kadar muvaffak 
olmadığı sigaret ihracına muvaffakiyet hasıl olarak binlerce müteşebbis çalışacak saha bulacak 
ve bu yüzden de memleketimize milyonlarca servet girecektir. Netekim bandrol sistemi ile idare 
edilen Amerika, Mısır, Yunanistan ve Bulgaristan mühim miktarda sigaret ihraç etmektedirler. 
Tütün mahsulünün inkişaf ve sigaret sanayiinin tekâmülü yukarıda gösterildiği gibi ancak 
bandrol usulünün kabulüne vabestedir. 
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Oerçi tütün inhisarı kanun lâyihasının ahiren encümenimizde gördüğü tadilâtla bir dereceye 

kadar tütün ziraatini teşvik ve teshil edecek bir mahiyette isede bandrolün temin edeceği 
faideleri gösteremiyeceğinden dolayı inhisarın devamı kararına muhalif bulunvyoruz. 

Âza Âza 
İzzet Hüseyin 

Maliye Encümeni mazbatası 

10 - H - 1930 

Yüksek Reisliğe 

Tütü 3 idarei mııvakkatesi hakkındaki 26 şubat 341 tarihli kanuna zeyledilmek üzere Maliy 
Vekâletince hazırlanan lâyihanın gönderildiğine dair Başvekâletin 5 / V / 9 2 9 tarih ve 6/1900 
numaralı tezkeresi ile İktisat Encümenince tanzim olunan mazbata ve lâyihaı kanuniye encüme
nimize tevdi edilmekle Maliye Vekili Beyefendi hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi. 

İktisat encümeninin ekseriyet reyini ihtiva eden mufassal mazbatasında dermeyan olunan 
rey ve mütaleayı encümenimiz dahi temamen tasvip ve otbapta tanzim olunan lâyihayı kanuni-
yeyi esas itibarile kabul etmiştir. 

Ancak tütün inhisar idaresi hakkında vaz ve neşrolunan 558 numara ve 26 şubat 341 ta
rihli kanunun tevkiti ifade eden ikinci maddesi kaldırıldığı halde mezkûr kanunun gerek unvan 
ve gerek bazı mevadında mevcut ve yazılı bulunan muvakkat tabirleri kalmış olduğundan 
lâyihayı kanuniyenin birinci maddesine muvakkat tabirlerinin kaldırıldığı dahi ilâve olun
muştur. 

Sırf muvakkat tabirlerinin mevcudiyetinden dolayı lâyihaya ikinci madde olarak derç olu
nan maddeye dahi lüzum olmadığından lâyihadan çıkarılmıştır. Tadilen tanzim olunan lâyihayı 
kanuniye ve mevcut evrak takımile havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılındı 

Rs. Na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
İhsan A. Hilmi Reşit Saffet Kamil M, Nedim Şevket 

Bütçe Fncümeni mazbatası 

6 - IV- 1930 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Tütün İnhisarının bilâ müddet temdidi hakkında Başvekâletten varit olup İktisat ve Maliye 
Encümenleri mazbatalarıyla birlikte Encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

558 numaralı kanunun birinci maddesi ile 1341 senesi martının birinci gününden itibaren 
dahilî istihlakâta mahsus tütün mubayaası, işletilmesi ve tütün ve sigara imali ve satılması mu-
amelesile tütüne müteallik sair işlerin doğrudan doğruya Hükümetçe ifası ve ikinci maddesi ile 

T. B. M. M. 
Mal. Encümeni 
Karar No 20 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

No. 63 
Esas No. J/474 
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de Hükümete verilmiş olan bu salâhiyetin 1341 malî senesi nihayetine kadar muteber olacağı 
kabul ve 734 numaralı kanun ile de bu salâhiyet müddeti 1930 malî senesi nihayetine kadar 
temdit edilmiştir. Yeni teklif olunan lâyiha ile müddet kaydının kaldırılması talep olunmaktadır. 

Hükümetin esbabı mucibesi ile İktisat Encümeninin ekalliyet ve ekseriyet fikirleri tetkik 
olunmuş Maliye Vekili Beyefendiden izahat alınmıştır. Müzakere neticesinde: 

Gerek Hükümetin gerek İktisat Encümeninin noktai nazarlarına iştirak eden Encümenimiz 
kanun lâyihasını şekle ait tadil ile kabul etmiştir Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Büt. En. Rs. Rs. V. M. Mu. Âza • Âza Âza 
İstanbul Bursa Gaziantep Aydin Bordur \ Bursa 

Fuat Muhlis Remzi Mühendis Mitat Vahit Dr. Ş. Lûtfi 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Erzurum Elaziı İsparta Konya Niğde Yozgat Giresun 
H. Aziz H. Tahsin Mükerrem K Hüsnü Faik S. Sırrı Kâzım 

\ 
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Hükûmetin teklifi 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 
inhisarı hakkındaki 558 namaralı ve 26 şubat 
341 tarihli kanuna müzeyyel lâyihayı kanuniye 

1 — 26 şubat 341 tarihli've 558numaralı 
kanunun ikinci maddesi ile Hükümete verilmiş 
olan salâhiyet bilâmüddet temdit edilmiştir. 

2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

l - V - 1 9 2 9 

Baş V. Ad. V. M. M. V Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha. V. V. Ma. V. Mf. V. 
Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu CemalHüsnü 

Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Recep M. Rahmi İçtimada bulunmadı 

İktisat Encümeninin tadili 
Tütünün inhisarla idaresi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 *— Tütün muvakkat idaresi 
hakkındaki 558 numaralı ve 26 şubat 341 
tarihli kanunun ikinci maddesile 734 numaralı 
ve 8 şubat 926 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 2 —İnhisar idaresi muamelât ve 
sarfiyatı usulü muhasebei umumiye kanunu 
ahkâmından müstesna olarak idare ve ifa 
olunur. 

MADDE 3 — Lâyihanın ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Lâyihanın üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 



Maliye Encümeninin tadili 
Tütün idarei inhisariyesi hakkında 558 numa
ra 26 şubat 341 tarihli kanunun ikinci mdde-
sile unvan ve münderecatında kullanılmış 
olan muvakkat tabirlerinin ve 734 numara ve 
8 şubat 1926 tarihli kanunun kaldırıldığı 

hakkında kanun 

MADDE 1 — Tütün muvakkat idaresi hak
kındaki 558 numara ve 26 şubat 341 tarihli 
kanunun ikinci maddesile unvan ve mündere
catında kullanılmış olan muvakkat tabirleri 
ve 734 ve 8 şubat 1926 tarihli kanun kaldırı
lmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 -
Bütee Encümeninin tadili 

Tütün idaresi hakkındaki 558 numaralı kanu
nun tadilint ve 734 numaralı kanunun 

kaldırılmasına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Tütün muvakkat ida
resi hakkındaki 558 numaralı kanunun* ikinci 
maddesile unvanında ve münderecatında kulla
nılmış olan muvakkat tabirleri ve 734 numaralı 
kanun kaldırılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

m b > » » > < « » - * 




