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pazar günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 
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Beis — Celseyi açıyorum, 
Ruznamede mevcut »olan maddelerin bu gün. 

müstaeelen müzakeresini, ait oldukları encümenler 

tarafından teklif edümektedir. Bu lâyihaların 
bu gün mükfaeelea müzakeresini kabul edenler . , . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 ~ Hayvan sofilik zabıtası kanununun 29 uncu 

maddesinin tadili hakkında 1/732 numarah kânun 
lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası [1] 

f Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mi? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyeûler .... Kabul edilmiştir. 

Hayvaa sağlık zabitası kanununun 39 uncu 
maddesinin tadiline dair kanun ^ 

MADDE i — Hayvan sağlık zabitası hakkın
daki 6 mayıs 1928 tarih ve 1234 numaralı kanunun 
39 uncu maddesi berveçhi âti tâdil olunmuştur: 

Bilcümle bulaşık hayvan hastalıklarının mahv ve 
itfası veya ..harekât ve münakalâtı hayvaniyenin 
tanzimi ile iştigal etmek ve bu hususta her türlü 
mukarrerat ittihazına salâbiyettar olmak üzere ik
tisat Vekilinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti 
altında İktisat Vekaletince intihap edilecek on aza
dan mürekkep (sağlık müşavere heyeti) teşkil 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

J&A&BE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adlîye/ MiHî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İktisat 
Vekilleri memufdur. 

Reis- — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeıv-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti 'Umumiyetini- kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Islahı hayvanat kanununun 9 uncu mad
desinin tadili hakkında 1/729 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası [2] 

[1] 235 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 2cl4 numaralı matbua zapti/n sonuna mer
buttur. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . .Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Islahı hay vanat kanununun 9 uncu maddesinin 

tadiline dair kanun 
MADDE I—- Islahı hayvanat hakkındaki 

7 haziran 1926 tarih ve 904 numaralı kanunun 
9 uncu maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur: 

Hara, inekhane, numune ağılları ve tecrübe 
istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesisi 
ve bunlarda teksir edilecek damızlık hayvanatın 
ve aygır depolarında bulundurulacak aygırların 
adedile nevi ve ırk ve ecnasının ve ıslah ve teksir 
usulünün tayini ve kavanin ve talimatnamelerin 
ve olbaptaki bütçenin ihzari mahiyette tanzimin
de salâhiyettar olmak üzere İktisat Vekilinin veya 
tevkil edeceği zatiıi riyaseti alirntia İktisat Vekâ
letince intihap edilecek sekiz azadan mürekkep 
(ıslahı hayvanat komisyonu) teşkil olunur* 

Rei&— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya ikti
sat, Maliye, Dahiliye ve Adliye, Millî "Müdafaa 
Vekilleri memurdur. 

Reis -T— Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Hükü
meti arasınçla aktedilen ikamet, ticaret ve seyrise-
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkında 1/728 nu
maralı kanun lâmhası ve Hariciyi ve İktisat En
cümenleri mazbatamı [1] 

[1] 233 numaralı matbua 
buttur. 

zaptm sonuna mer-

8 7 -



İ : 72 8-6-1930 C : 1 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 

var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti a-
rasmda mün'akit ikamet, ticaret ve seyrisefain 

muahedenamesinin tasdikma mütedair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Dani-

nîarka Hükümeti arasında 1930 senesi mayısının 
otuz birinci günü Ankarada akit ve imza edilen 
ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesi ka
bul ve tasdik edilmiştir. 

Reis -r- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Reis —• Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyi Âli
nize arzediyorum. 

4 — Yüksek ziraat mektebine kabul olunacak 
talebenin bir sene çiftliklerde sitaj görmeleri hak
kında 1/691 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Ziraat Mektebi talebesinin çiftliklerde 
sstaj yapmaları hakkında kanun 

MADDE 1 — Talimatnamesine tevfikan Yük
sek Ziraat Mektebine alınacak namzet talebeleri bir 
sene müddetle tensip edilecek çiftliklerde çalıştırma
ya İktisat Vekâleti salâhiyettardır. Bu müddet zar
fında namzet talebeye ilbas ve iaşeleri karşılığı ol
mak üzere Yüksek Ziraat Mektebi masraf tertibin
den şehrî elli lirayı tecavüz etmemek şartile vekâlet
çe takdir edilecek bir meblağ verilir. Harcırahları 
da ayrıca ayni tertipten tesviye edilir. 

Reis*—; Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Abdullah B. (Trabzon) — Kaç tane numune 

çiftliği vardır. Encümen lütfen izah buyursun. 
İktisat Encümeni Mazbata Muharriri Ali Rıza 

B. (Mardin) —Efendim, Hükümetin tahtı idare
sinde bulunan ve fennî bir surette ıslah edilmiş 
iki çiftlik vardır. Bu çiftliklerde talebe staj ya
pacaktır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
teberdir. f şri tarihinden mu-

[1] 237 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en-. 
ler i.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul- edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı 
maddeler tezyiline dair 1/725 numaralı kanun1 lâ
yihası ve Adliye, İktisat ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Memet Fuat B. (Kastamonu) — Arkadaşlar; 
Ziraat Bankası kanununa bir ilâve ve zeyl olmak 
üzere gelmiş olan bu kanun lâyihasının birinci 
ve ikinci maddelerinin memleketimizin iktisadi
yatına, ziraatin inkişafına hadim olacağına şüphe 
yoktur. 

Yalnız arkadaşlar; üçüncü ve dördüncü mad
delerden, Hükümet esbabı mucibisinde yazıldığı 
veçhile bir faide memul değildir. Bu maddeler
den bir hayır gözetmek fazladır, belki çiftçinin 
ayağını kapana bastırarak meslekten feragate 
mecbur edecek bir mahiyettedir. (Handeler deh
şet sesleri) 

Arkadaşlar; dünyada hangi müessese umumî 
ahkâma tabi olmaz? çiftçiler bu vatanın sahip ve 
çalışanı olduğu halde Ziraat Bankasının sermaye
sini tezyit etmek suretile ve çiftçi istifade edecek 
diye onu ahkâmı umumiyeden, kanunu medeniden 
nasıl vareste bırakabilirz ? Mevzu kanunlarımızdan 
şüphe mi ediyoruz; haşa; hiç şüphemiz yoktur. 
Muaddel icra kanununun ahkâmı bir haklan alınma
sına kâfi değilmidir? Beşinci maddede bu kabilden 
fazla olan maddelerdendir. Burada hayırlı bir mües
sese olarak memleketin iktisadiyatına, refahına çalış
makta olan İş Bankası, Emlâk ve Eytam Bankası, 
şair müessesat ahkâmı umumiyeye tabi olduğu 
halde; ufacık bir tarlasını Ziraat Bankasına ipotek 
ettiren bir çiftçinin borcunu ahkâmı umumiyeden 
hariç bırakmakta sebep görmiyorum. Bu kanunun 
vazında hedef, gaye Ziraat Bankası sermayesinin 
yüz milyon liraya iblâğı sureaile terakkisine hadim 
olmaktır. Bu gaye için üçüncü ve dördüncü 
maddelere lüzum yoktur. Hatta beşinci madde de 
bu kabildendir. Bunlar menfaat yerine memleket 
iktisadiyatına zarar getirecek ve çiftçileri Ziraat 
Bankasından büsbütün uzaklaştıracaktır. 

Arkadaşlar; pidayeti teşekkülünden bu ane ka
dar Ziraat Bankasının geçirdiği safahat hakkında 
müsaadenizle biraz maruzatta bulunayim. Ziraat 
Bankası bidayeti teşekkülündenberi, ta devri istip-
datta bile çiftçilerin lehine değil, aleyhine hare
ket etmiştir. Sermayesi Hükümet elinde battal 

[1] 236 numaralı matbua 
buttur. 

zaptın sonuna mer-
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edilmiştir. Bir çok suretlerle çiftçiler imha edil
miştir. Ufacıktefecik bir arazisi olanın rehininden 
istifade ederek arazisini temellük etmiştir. Köylü
yü aç ve biilâç bırakmıştır. Devri meşrutiyette 
böyle geçti dersem hata etmem. Size bir misal ola
rak bir şey arzedeyim. Dairei intihabiyem olan Kas-
tamonunun bir köyünden üç beş arkadaş yer
lerini bankaya rehin etmişledrir ve bunlardan bir 
tanesi eramilden bir kadındır. Bu kadın iki buçuk 
lira olan taksit hissesini verememiş ve bunun için 
banka kadıncağızın yerini teffi zettirerek kendi 
üzerine, koçan kestirmiş, müzayedeye çıkarmış ve 
satmıştır. Kaç liraya satmıştır? Beyefendiler? 180 
bu kadar liraya, 2,5 liralık alacağına mukabil 180 
liralık malı satmıştır. işte Ziraat Bankasının çift
çilere, bankanın sahibi hakikileri olan çiftçilere 
yapılmış olduğu lütuf budur. Diğer bir misal ar
zedeyim: Bir değirmen 800 liraya satıldı ki, sahi
binin yetmiş lira borcu vardı. Adam işinden gü
cünden oldu, aç kaldı. Arkadaşlar; Adliyemizden, 
hukuku mevzuatımızdan emin isek Cumhuriyet dev
rinde her hangi bir muamelenin ahkâmı umumiye-
den istisnasına hiç bir sebep yoktur. Üçüncü mad
denin esbabı mucibesinde deniyor ki; köylü aldığı 
parayı heder ediyormuş, onun için bu madde yazıl
mış. Şimdi ne' olacak arkadaşlar? Bu madde kabul 
edildikten sonra köylü tapu dairesine uğramadan 
mazbata yaptırabilecekmi ? Yoksa bütün Tjirkiye-
nin kadastrosu yapıldı da abonman halinemi geldi? 
Bütün arazi dedelerinin . üzerinde, bu vaziyette 
bir senet verecek verdikten sanra da tapu memuru 
emredecek diyecek ki, efendi; buna para verin. 
Acaba bu mümkünmüfbir çok vakit yine heder 
olacak. Bunu yapmakla ne faide görülecek; çiftçi 
tapu dairesine gitmeden evvel medyunun emlâki
nin tescili hakkında vergi memuru tahrirat yaza
cak, bu gün Emlâk Bankası karşımızdadır. Bununla 
hukuku tasarruf iyenin ferağını tapu memuruna 
vermiş oluruz. 

Çiftçilerin istediği bir şey var; bizi eski usulden 
kurtarınız, senedi ayni şerait ve ayni usulde mü
esseseye verdikten sonra kayit ettiriliyor. Tapu
dan diyorlar ki, bu kâfi değil Kâtibi Adilde ver
diğin senet yetmez, buraya geleceksin bir de tapuda 

•harç vereceksin. Efendiler, iki kayit oluyor, benim 
başınla da geldi. Müdiri Umumî Beye gittim, dedi
ler ki bu hal kanun ve nizamname icabındandır. 
Efendi, devir değişti, kanunu medenî çıktı dedim, 
anlıyan olmadı. Şimdi ne yapacaklar? Tapuya 
gitmiyecek ama Kâtibi Adilde senet verecek masraf 
yapacak, pul yapıştıracaktır. 

Müsaadenizle bir azda hukuku tasarrufiyenin 
tehlikeye düştüğü hakkında izahatta bulunayım: 
Eshabı emlâkten bulunan kadınlar hakkında söyli-
yeceğim: Bir kadının evi kocasının olmuş, koçanı 
koca almış ve bir senet yaptırmış, yaptırırsa banka 
memuru iğfal edilemez mi ve iğfal edilirse o me
mur da bu adam borçludur diyemezmi ? Bu hususta 
da bir misal arzedeyim: Pek yakında oldu. 

Bir adam bir çiftlik satın alıyor, bunun bir 

kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine kaydetti
riyor, bunlara para lâzım oluyor bankadan beş al
tı yüz lira kadar bir şey almağa teşebbüs ediyor
lar nihayet bunları çağırıyorlar diyorlar ki altı yüz 
lira istiyorsanız al, altı yüz lirayı ve çiftliği kay
dettirerek 2,400 lira çekiyorlar. Kadında takrir 
veriyor, herifte. Halbuki aldıkları para altı yüz 
lira, fakat borç 2,400 liradır. 
Arkadaşlar: bu ince noktalar hakkında rica ede
rim eyilik yapacağız jdiye hukuku tasarrufiyeye. 
tecavüz etmiyelim. 

Dördüncü madde deniyor ki, Ziraat Bankası 
borçları hakkında ahkâmı umumiye tatbik edilmi-
yecek, sebebi; Hükümetin menafi hissesi varmışta, 
yüz milyon lirayı dolduracakmış, acaba mal ipo
tek edenlere ahkâmı umumiye tatbik ediliyorda 
çiftçinin ahkâmı umumiyeden istisna edilmesinin 
sebebi, ipotek olarak göstereceği toprağın çürük
lüğünden midir? niçin cari kanunlara tabi tut-
mıyoruz? ipotep edildiğinden dolayı bir ay zar
fında onun boynuna binip borcunu alacağım diye 
sıkıştırmanın sebebi nedir? bu memlekette ziraat-
çilik kabahat midir ? 

Vaktile bu mualla kürsüden bir söz söylemiş
tim. Paramızın düşmemesi için demiştim ki arka
daşlar, kambiyo temevvücatı benim ve meslekdaş-
larımın elindedir. Başımızdan aşar belâsını kaldı
rın, kredile temin edin, asayişinizi düzeltin, biz 
çalışalım, istihsal yapalım, harice gönderelim. 
Paramızı düzeltelim yalan mı idi arkadaşlar; aşarı 
kaldırdık, fakat kolundan kestik sırtına yama 
yaptık; bu halden bu ahvalden çiftçiler yine 
Cumhuriyet Hükümetine medyunu şükrandır ve 
her zaman emirlerini ifaya müheyyadır. Diğer 
bankalar mevzuatı kanuniye üzerine para vermiş, 
ikrazat yapmıştır. Bunları ahkâmı umumiyeye ta
bi tütuyoruzda, bunu ayırmamızda sebep ne? Se
bep Hükümetin parası imiş. Hatta Müdürü Umu
mî Beyefendi dışarda görüşürken (Hükümetin 
parasıdır) dedi. Menafi hissesini çiftçi vermiştir. 
Bunu kabul edersek çıkacak bir meseleyi daha 
arzedeyim. 

Meclisi Âliye girdikten sonra rehberlerimizden 
gördüğümüz ilhamat üzerine her neye karar ver-
dimse yüreğim sızlamadı, fakat Ziraat Bankası 
hakkında verdiğimiz bir karar dolayısile bugün 
yüreğim sızlayor. O karar Ziraat Bankasını anonim 
şirket haline ifrağ için verilen karardır, iş Bankası 
Müdürü Umumisi arkadaşımız Celâl Bey de bura
dadır. Beraberce o zaman düşünmüş taşınmış ve 
demiştik ki ne âla; Hükümetin tebeddülile usuller 
değişiyordu, işte bu anonim şirket olursa Hü
kümet mal sahiplerine verir. Bu da şayanı şük
randır. Bunu çıkardık ve bendeniz dışarda ah
baplarım arasında hayırlı bir iş yapıyoruz diye 
söyledim. O vakit Ziraat Mektebi Müdürü olan ve 
bu gün Yozgat Meb'usu bulunan Tahsin Bey ar
kadaşımızla görüşüyorduk, dedim ki işte biz hayırlı 
bir şey yapıyoruz, cevaben bunu yanlış yapıyorsu
nuz, keyfi muameleye gider dedi. Hakikaten sonra-
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dan anladık ki, maalesef böyle oldu ve zürra isti-1 
fade edemedi. Onları düşünen bir madde vardı. 
Masraftan kurtuluyorlardı.. Üç maddelik bir ka
nun teklif ettik ve bul teklifle ziraat bütçesine! 
takviye tahsisatı diye bir çok para kondu. 
On lira beş lira alacak olan bir kimse 
masrafsız borç olacaktı. Bu esbabı mucibede ya
zılı idi. Köylü kefaleti müteselsile ile Ziraat Ban
kasından para alacak, senetlerini heyeti ihti
yariye veya ziraat heyetlerine tasdik ettirecekler 
ve ipotek de bu suretle olacaktı. Bunu tebşir et
tik, işte meslekdaşlar dedid, sizi kurtardık, artık 
beklemiyeceksiniz. Ziraat odalarına senetlerinizi 
tasdik ettirecek para alacaksınız. Tevziata baş
landı, köylü yine elinde 10 liralık, 8 liralık tasdik 
edilmiş senetle bekliyordu.-Onlara diyorlardı ki, 
kâtibi adile gidip tasdik ettireceksin ,o vakit Kas
tamonu Meb'usu Hasan Fehmi Bey de beraberim
de idi ve bu gün Kastamonu Meb'usu bulunan 
Refik Bey de bankacı idi. Gittik arkadaş dedik ne 
olacak bu iş ? Beyefendi dedi, sizin dediğiniz ka
nunun bu işe şümulü yok, o, takviye tahsisatıdır. 
Bana idarei umumiyenin gönderdiği talimat bu mer
kezdedir. Kâtibi âdile gidilir ve kâtibi adil tasdik ı 
eder, ondan sonrada bankaya gelir parasını alır, 
görüşe, görüşe meseleyi bankacı beyle halledemedik, 
nihayet kâtibi adile gittik, Hasan Fehmi Bey de 
geldi, köylü 8-10 lira için bekliyordu, işi ora
dan yaptırttık. Arkadaşlar eğer köylüye eyilik yap
mak istiyorsanız köylüyü kurtarmak istiyorsanız, hu
kuku tasarruf iyesine dokunmayınız. Bu kanunun 
bu maddeleri doğru değildir. Elimizde eski kanun 
var, onun tatbiki kâfidir. Diğer cihetler pek doğ
rudur, 7 inci, 8 inci maddelerin de tatbiki müm
kün değildir. Sonra yolları olmıyan ücra köşelere 
ziraat teşkilâtı olmıyan yerlere, köylüye para ver
mek için seyyar memurlar gönderilecek deniyor, j 
Buna kim inanır arkadaşlar; buna kim inanır? 
(Alkışlar) Harcırahını almadan, otomobil olmadan, 
memur giderde köylüye para mı verir! böyle ha-1 
yallerle uğraşmıyalım, bu kanunun birinci ve ikin-! 
ci maddelerini kabul edelim, bir de son maddeyi 
kabul edelim kâfidir. Diğerlerine hiç lüzum yok
tur. Binaenaleyh bu üç maddenin gerisinin tayyini 
teklif ediyorum. (Alkışlar) 

Kemal B. (Adana ) — Ziraat Bankası iki sehe-
denberi bir şekli ikraz kabul etmiştir. Her sene 
çiftçinin arazisinin, kıymetini ve mahsulünü tahmin 
ediyor. Bunun % 20 yahut %25 i nisbetinde köylü
ye bir para veriyor. Fakat % 12 faizden aşağı olma
mak şartile ve iki seneyi de geçmemek şartile. Şimdi 
yeni bir kanun teklif ediliyor. Bu kanun bütün 
mevzuatı kanuniyemizin fevkinde olan bir kanun
dur. Bu kanıma göre çiftçi borcunu zamanında ver
mediği takdirde kendisine bir tebliğ yapılacak 
ve icraya bir tezkere yazılacak. Çiftçinin vaziyeti 
nazarı dikkate alınmaksızın, bir ay zarfında köy
lünün arazisi hiç bir merasime tabi tutulmaksızın 
ve kemiyeti asliyesi nazarı dikkate alınmaksızın 
köylünün 50 bin liralık arazisi derhal satılacak, 

mesele budur. Şimdi istirham ederim arkadaşlar; 
hepimiz biliriz ki ; çiftçilik tabiatla mücadeledir. 
Bu gün yağmur yağıyor mahsul eyi oluyor. Mah
sul tam idrak edilecek bir zamanda, bir haziranda 
çiftçinin Ziraat Bankasına borcunun vakti gelmiş, 
çiftçi faaliyete geçmiş, mahsulünü kaldıracak ve 
piyasaya sevkederek borcunu verecek. Tam bu esna
da bir yağmur başlıyor. Mahsulün idrakini bir ay 
geciktiriyor. Fakat banka parasını istiyor, çiftçi, 
"efendim yağmur yağdı, ekinlerim meydanda, har
manlarım hazır, fakat yağmur yağdı, işim bir ay 
teehhür etti, rica ederim müsaade et, dediği zaman; 
hayır kanun sarihtir, binaenaleyh bir hazirandan 
itibaren senin mülkünü satacağım, diyor ve satılığa 
çıkarıyor. Yahut mahsul idrak ediliyor, fakat piya
sa yok, işte bu gün görüyorsunız ki ; İzmir ve Eski-
şehirin en güzel arpaları, dünya piyasasında en 
makbul arpaları biçilmiyor. Çünkü; okkası 2 kuru
şadır. Masrafını korumuyor. Yahut bunların hiç 
biri mevzubahs değilde, köylü bankaya borcunu 
vermek için mahsulünü piyasaya sevketmiş, arz; 

ı piyasada birdenbire çoğalınca derhal fiyat düşüyor. 
10 kuruştan 7 kuruşa veyahut beş kuruşa inyor. 
Millî Bankalarımız öyle bir vaziyette olsun ki piya
sanın düşük zamanında çelik ellerile piyasayı tut
sun, köylüyü himaye budur. Fakat bu kanun köy
lünün doğrudan doğruya inhidamına müteveccih
tir. Sonra kanunun beşinci maddesinde köylü mah
sulâtı ziraiyesini götürüyor, bankaya terhin ediyor, 
fakat piyasa düşüyor, yüzde 10 nisbetinde bir te-

ı nezzül vaki olduğu halde banka derhal satmak 
j üzere piyasaya sevkediyor. Bu defa % 10 nisbetin-
deki tenzil yüzde bire kadar iniyor. Çünkü arz ve 
talep kanunu hükmünü icra ediyor, öyle bir zaman
da bankalarımız köylünün vaziyetini düşünerek 
piyasayı tutacakları yerde doğrudan doğruya kendi 
alacağını temine çalışıyor ve piyasanın alt üst ol
masına da bizzat kendisi sebep oluyor. Bunun için 
çok istirham ederim bu kanunu Heyeti Celile kabul 
ederek tatbikat sahasına geçecekşe bu gün bir şefkat 
yuvası olan Ziraat Bankası köylüyü yıkıcı bir mü
essese şekline girecektir. Bunun için bu kanunun 
heyeti umumiyesinin reddini teklif ederim, çünkü 
bu kanun kabul edilirse çiftçinin inhidamına 
sebep olacaktır. ,# 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Bendeniz ar-' 
kadaşlarınmın kanaatlerinin hilafı kanaatindeyim. 
Bu kanun zürram lehindedir. Çiftçilerimizin Ziraat 
Bankası kapılan önünde haftalarca bekledikleri 
göz önüne getirilecek olursa, bu kanun onların 
çok lehindedir. Bazı maddelerinde ufak bir tadil 
yapılacak olursa zürra lehinde âşarm lâğvi 
kadar tesir yapacak bir kanundur. Köylü bir 
miktar para alabilmek için bankaya gelir. Gün
lerce, haftalarca bekler. Alacağı 10 kâğıttır. 

Kemal B. (Adana) — Kooperatifler onu hal 
etmiştir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Köylü aldığı 
bu on kâğıtla kasabaya çıkar çıkmaz tahsildar 

I haber alır. Esnaf haber alır, alacaklarını isterler, 
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ve alırlar. Beklediği bir haftalık zaman zarfında I 
da üç dört lirasını sarf eder bu suretle aldığı para 
hava olur »gider. 

Kemal B. (Adana) — Yine gidecek 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Binaenaleyh 

Kâtibi Adlide gördüğü müşkülâttan sonra tapu 
dairelerinde harç ve kayit için gördüğü müşkülâtı 
(şimdi yine gidecek sesleri) Bu kanun hallediliyor 
zürraın mali satılıyor,, artanı kendisine iade ediliyor. 
Binaenaleh kanun zürraın lehindedir, yalnız bir 
iki maddesinin tadile ihtiyacı vardır. Binaenaleyh 
iktiza eden tadilâtın maddelerde yapılmasını teklif 
ederim. 

Ali Nazmi B. (Muğla) — Memet Bey ve Kemal 
Bey arkadaşlarımız işi o dereceye getirdiler ki ; 
dört encümen zürraın inhidamı kanununu hazır
lamış ve doğrudan doğruya getirmişler vaziyetin-
dedir. Halbuki; mütalealerından anladık ki bu 
kanunu eyi okumamışlar. Bir defa eskiden çiftçi 
Ziraat Bankasından para almak için şehire geli
yordu. Şimdi çiftçi şehire gelmiyor. Heyeti ihtiya
riye huzurunda çiftçinin takririni Kâtibi Adil 
gibi kabul ediyor. 

Kemal B. (Adana) — Efendim bunu koopera
tifler halletmiştir. 

Ali Nazmi B. (Muğla) — Kooperatifler kendi 
kanunları mucibince muamele yaparlar. Ziraat 
Bankası bu kanunla çiftçiye bir imtiyaz veriyor. 
Bu kanuna göre bu, köylü lehine bir müsaade ve 
imtiyazdır. Bunu kabul etmek lâzımdır. îkinci 
mesele gayri menkul terhininde Kâtibi Adile 
gitmesine lüzum kalmıyor. Yine Heyeti ihtiya
riye huzurunda, tapu memurları huzurunda köylü 
takririni veriyor ve Ziraat Bankasnın memura 
tapuya yazıyor ve muamele bununla bitiriliyor. 
Bu köylü lehinde yapılmış bir iştir. Ziraat Bankası 
parayı ayağına gönderecek ve verecektir. Bunun 
umumî vaziyete tatbiki da imkânle ölçülmelidir. 
Umumî mahiyette tatbiki imkânı var mıdır. Bilmi
yoruz. Bunu birden bire anlamanın da imkânı 
yoktur. 
Yalnız ifadeden anlaşılıyor. Ahkâmı umumiyede 
müzayede ve ihale meselesi vardır. Maddede sırası 
geldiği zaman takrir verirsiniz, görüşürüz. Bina
enaleyh bu kanun çiftçi lehine çok eyi bir kanun
dur. 

Kemal B. (Adana) — Ekseriyet itibarile çiftçi
nin aleyhinedir. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Yardımın şu veya bu 
veçhile yapılması ve mahsulün idraki zamanında 
borçların istifası meselesi başlı başına bir mevzu
dur. Elimizdeki müzakere edilen kanun bu hu
susların bir kısmını hallediyor. Meselâ kâtibi adile 
gidilmiyecek, yalnız daha eyi bir şekilde gerek çiftçi 
ve gerek bankanın hukuku lehinde muamele yapıla
bilmesi için icap ederse banka nizamnamei dahili
sinde de tadilât yapmak lâzım. 

Kemal B. (Adana) — Kanun sarihtir. 
Reşit B. (Gazi Antep), (Devamla) — Ka

nun sarihtir, fakat nizamnamei dahilide bazı I 

I sakat maddeler vardır, onları değiştirmek lâ
zımdır. Çiftçi aldığı parayı müddeti zar
fında ihtiyarile vermezse banka cari olan 
usul ile verdiği parayı mutlaka alacaktır. Bu hu
susta diğer bankalar gibi hareket etsin, mevzutı 
kanuniye dahilinde alsın. Bir ay zarfında alamazsa 
nizamnamede yapılacak tadilât ile iki ay zarfında 
alabilmeli, çiftçi bankanın parasını vermediği 
takdirde banka onun malını satamazsa vaziyet ne 
olur? Banka muamelesi muattal kalır. Binaena
leyh maddenin şekli hazırı köylünün lehindedir, 
köylünün işini tesri etmektedir, işini sallandır-
mamaktadır. Yalnız parayı alabilmek meselesinde 
mevzuatı kanuniyemize göre müemmen bulundurul
malıdır. Ama bir ay zarfında alacağına üç ay zar
fında alsın, mutlaka alınan verilmelidir. 

İsmet B. (Çorum) — Efendim; bendeniz Ali 
Nazmi Beyefendinin mütalealarına kısmen iştirak 
ediyorum. Hakikaten bu kanun lâyihasının birinci 
ikinci, üçüncü maddeleri çok faideli ahkâmı ihti
va etmektedir. îkinci maddesi bir çok muafiyet
ler almaktadır. Üçüncü maddesi, teminat mua
melesini masrafsız ve külfetsiz bir hale koymakta
dır. Dördüncü maddesi ile zaten mevcut olan usulü 
teshil ve takibin son kat ' î ihale devresine kadar 
icra muamelesini, banka üzerine almaktadır. Bu
nunla müddetler azaltılarak seri bir usul tahsile 
tabi tutulmaktadır. Menkul rehininde de bu usu
lü takip mevcut idi. Yani bu maddede menkul te
minatın terhini zamanındaki kıymeti yüzde on 
kadar tenezzül ettiği zaman bu teminatı ikmâl 
etmek için vukubulacak ihbar, icra marifetile 
yapıln*. Fakat rehinin kıymetinde yüzde yirmi 
kadar tenezzül vukubulduğu zaman banka seri 
bir usul takibine salâhiyettaridi. Derhal piyasa 
mucibince malı satar ve alacağını alır. Binaena
leyh esas itibarile bu maddede yapılan tadilât 
yüzde yirmi kadar tenezzül olduğu zaman istimal 
edilen salâhiyetin bu tenezzül yüzde ondan fazla 
olduğu zaman istimal edilmesi şekline kalbolunu-
yor. Yedinci madde mucibince seyyar tahsildar 
ve ikraz memuru tayini suretile yapılacak tecrübe 
muvaffakiyetle neticelenirse bunun da faideli ol
duğuna şüphe kalmaz. Birinci madde banka ser
mayesinin artırılmasını istihdaf ediyor. Evvlce 
bankanın sermayesi menafi sandıklarından devre
dilen para ve saire ile banka muamelâtında ha
sıl olan temettü ve menafi hissesinden mürekkep
ti. Menafi hissesinin de on beş milyon altın liraya 
baliğ oluncıya kadar istifasına devam edileeekti. 
Ziraat Bankasını bu günkü şekle koyan 1340 se
nesi Ziraat Bankası bütçe kanununa ilâve edilen 
esas kanun maddeleridir, bunda Ziraat Banka
sının sermayesi otuz milyon liraya iblâğ edilinciye 
kadar hissei manafiinin istifasına devam edilece
ği tasrih edilmiştir. Fakat alınacak hissei mena
fim ne olacağı hakkında başkaca hükümler vaz-
olunmuştur. 1340 senesine kadar bankanın mev-
eut sermayesi ve eshabı tayin edilmiyen üşür ve 

I saire dahil olduğu halde sandıkların şahsiyeti ma-
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neviyesi namına gayri kabili bey ve ferağ olmak I 
üzere eshama tahvil edilecek ve 1340 senesinden 
sonra menafi hissesi olarak çiftçiden alınan para 
Ziraat Bankasınca eshama tahvil olunacak, yani 
arazi vergisinden tefrik edilecek bir hisse yüz lira
ya baliğ olunca çiftçiye verilecek, eshama kalbedile-
cekti. 

Bu eshamın usulü tertip ve tevzii için bir ni
zamname yapılacaktı. Şimdi bu nizamnameye ye 
kanunun maddelerindeki noksanlıklara ve saireye 
dair kısaca izahat verebilmek için bankanın bu 
günkü şeklini intaç eden mütakaddim esbaba ait 
müsaade buyurursanız kısa bir hulâsa arzedeyim: 

Ziraat Bankası harbi umumî nihayetinde mü
tareke devirlerinde ikrazattaki sermayesini evrakı 
naktiyeye tahvil etmiş,bir çok zararlara uğramış, 
parasının bir çok kısmını Hükümete vermişti. Mü
tareke devresinin neticesindeki vaziyeti elime üze-J 
rine burada teşekkül eden Millî Hükümet zama-l 
nında banka ikiye ayrılmış, bir kısmı Ankarada 
merkezi teşkil etmiş, diğer.kısmı da İstanbul mer-
kezile idare olunmuştur. îstanbulun istirdadı üze-ı 
rine bankanın merkezleri bittabi birleştirildi. 
Bankanın Ankaradaki merkezi faaliyete geçti. Fa
kat .sermayesi çok azalmış, çok zarar etmiş, evrakı 
naktiyeye tahavvül eylemiş, hesaplar alınamamış 
senelerce blânçolan yapılamamış bir vaziyette idi. 
Millî ve Cumhuriyet Hükümeti bankanın takviyesi 
hususunda büyük himmet ve gayret sarf etmiştir. 
Burada Millî Hükümet ve Cumhuriyet Hükümeti 
Maliye Vekillerinin ve Başvekil Paşa Hazretlerinin 
gayret ve himmetlerile şayanı zikir ve takdirdir ve 
halâda büyük himmetleri devam etmektedir. 
Bankanın İmparatorluk Hükümetinin namına aldı
ğı paraları Cumhuriyet Hükümeti tediye ediyordu. 
Bankayı takviye etmek için lâzım gelen tedbirleri 
de alıyordu. 

Bankanın böyle bir akibete uğramaması ve 
daha ey i çalışabilmesi maksadı tesisine göre çift
çinin ihtiyacını temin edebilmesi için bankanın 
muhtar bir surette çalışması arzusu dahi vaki 
olıyordu. Nihayet Ziraat Bankası Meclisi İdaresin
de buluduğum zaman orada bulunan arkadaşlar
dan bu gün Maarif Vekili bulunan Muhterem 
Cemal Hüsnü Bey arkadaşımız dahi Bankanın 
müdürü umumî muavini idi. Biz bankayi müstakil 
ve muhtar bir Devlet müessesesi halinde idare 
etmk üzere bir kanun lâyihası tedvin ve İktisat 
Vekâleti vasıtasile' meclise tevdi ettik. Bizim 
kabul ettiğimiz esas, muhtar ve müstakil bir 
Devlet müessesesi esası idi, kanun lâyihası da bu 
esasa göre yapılmıştı. Büyük Millet Meclisi Ziraat 
Encümeni bu günkü anonim şirket şeklini terviç 
etti ve Meclisi Âli de bu esası tasvip ettiği, o es
nada tam bir halde verilmiş olan kanunun bu 
esasa göre değişmesi lâzım geldi. Vakit müsaait 
olmadığı için bankanın bütçe kanununa ilâve edi
len on maddelik esaslar üzerine Ziraat Bankası 
bu günkü şeklini aldı. Fakat bu esaslı maddeler 
aşarın ilgası kanunu, ticaret kanunu ve tevhidi' 

I küsurat kanunu ile çok müteessir oldu. Bu esası 
hükümlerin bir kısmı hemen infaz edilmiyeeek 
bir hale geldi. Şimdi bankanın bu noktai naza
rından bir taktnı kanunî noksanlıkları vardır ve 
bunların ikmal ve tadili zaruridir. Bunu İktisat 
Vekâletinin nazarı dikkatine arzetmeği lâzıme-
den addediyorum. Bu maddeleri okuyacağım ve 
esas nizamnamesinecle bulunan şekillerle bu gün
kü noksanlıkları dahi izah edeceğim. 

Bu kanunun dokuzuncu maddesi şudur: 
Madde 9 — " Banka sermayesi otuz milyon 

liraya baliğ oluncaya kadar hissei menafim isti
fasına devam eder. 339 senesi gayesinde mevcut 
sermaye ile 1340 senesinden itibaren aşar müte-

| f errika ve ihracında alınıp eshabını tesbite im
kân olmıyan aşar hissesi ianesinden mütehassıl 
sermaye her mahallin hissei menafii nisbetinde 

j ora züraının gayri kabili bey ve fera mali müş-
I tereki olmak merkez veya mahalleri sandıkla
rından hifzedilmek üzere eshamı taksim edilir. 
1340 senesinden itibaren ikinci fıkrada zikrolu-
nan hissei ianeden başka şehir, kasaba, köy zür-
raından alınacak iane hissesinden mütehassıl ser
maye efradın ve eşhası hükmiyenin teslimatı 
nisbetinde nama muharrer ve kendilerine mev
du eshama ayrılır. İşbu eshamın usulü tertip 
ve tevzii Ziraat Bankası Meclisi İdaresince tan
zim ve hükümetçe tasdik edilecek bir nizamna
me ile tayin olunur." 

Bu maddenin son fıkrasının hükümleri menafi 
hissesinin eshabına verilecek sehme mukabil alına
cağını kayit ve tasrih etmiştir. Nizamnamei esasi
nin buna ait dokuzuncu maddesi bakınız ne şekil 
almıştır: 

«MADDE 9 — Hisse senedatından kaza şah
siyeti maneviyesi namına muharrer olanlar merkez 
ve şuabat veya mahalleri sandıklarında hıfzedilir. 
Her kazanın malik olacağı hisse adedi 1924 senesi 
pilânçosuna göre tanzim edilecek listeler mucibin
ce tespit edilerek işbu kazalar namına tayin edi
len miktarda hisse senedi ilmühaberine raptoiuna-
caktır. 1925 senesi mart iptidasından itibaren ara
zi vergisi meyanında menafi hissesindedn yüz li
rayı tediye eyliyenler yetlerindeki menafi hisse
sine ait hazine makbuzları numara ve tarihlerini 
müş'ir ve memurini maliyece musaddak bordro
larla birlikte Ziraat Bankasına tevdi eyledikleri 
takdirde bir hisse senedine malik olurlar.» 

Bu maddeye göre menafi hassesi olarak yüz 
liraya kader tediye edenler bi rhisse senedine malik 
olacaklarsa da bu senedin verilebilmesi için köy
lünün, verdikleri menafi hissesinin makbuzları ta
rih ve numaralarını havi mal memurlarınca mu
saddak bordrolarile birlikte Ziraat Bankasına ibraz 
etmesi meşruttur. Köylüler ise hiç bir vakit bu 
şartı ne öğrenmişler ne de ifa edecek kabiliyette 
bulunmuşlardır. Ne de menafi hissesi için yedle-
rine makbuz verilmiştir. Maliye makbuzları arazi 
vergileri miktarını tamam gösterir. Halbuki kanu-

I nun maddesinde böyle bir şart mevcut değildir. 
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Tahsilat dairelerinin sene iptidasında arazi vergisi 
esası üzerine tahakkuk ettirdikleri ve bir senei ma
liye nihayetinde tahsilat miktarlarını müfredat iti-
barile kayit ve tesbit ettikleri malûm ve defterleri 
mevcut idi. Tahsilat idaresinin bu defterlerinden su
ret ve müfredatlı cetvel almak uzun meşguliyet ve 
külfeti istilzam etmezdi. Fakat Ziraat Bankası bunu 
önce yapamadı. Bilâhare tevhidi küsurat kanunile bu 
mesele büsbütün müşkül bir hale geldi, çünkü âşa-
şarın ilgası hissei menafii, arazi vergisinin sekizde 
üçünün dörtte birine indirdi. Tevhidi küsurat ka
nunu ise arazi vergisinin yüzde altısını menafi his
sesi olarak Ziraat Bankasına bıraktı. Menafi hissesi 
bu kanunlardan evvel bir kaç milyona baliğ olurken 
şimdi beş yüz küsur bin liraya tenezzül etmiştir. 
Elimizde bulunan kanun lâyihasının birinci madde
sinde bankanın sermayesi yüz milyon liraya baliğ 
oluncaya kadar menafi hisse istifasına devam olu
nacağı mezkûrdur. Esas kanunun dokuzuncu mad
desinin son fıkralarında menafi hissesinin eshama 
mukabil alındığı hükümleri baki ve mevcut olma
sına rağmen eshabına hisse senedi vermek imkânı 
görülmüyor ve hükmü kanun infaz olunmuyor. 

Kanunun diğer maddesi de heyeti umumiyenin 
temsili salâhiyetini eshama sahip zürra ve hükmî 
şahıslar mümessillerinden mürekkep bir heyet tara
fından intihap edilecek murahhassalara verilmesi 
esasını kabul etmiştir. Halbuki böyle eshama sahip 
zürra yoktur. Yani hiç bir çiftçiye şimdiye kadar 
bir senet verilmemiştir. Şu hâlde banka heyeti i 
umumiyesini temsil eden yalnız kazalar şahsiyeti 
maneviyesinin mümessilleri nizamnameye göre be
lediye meclisleri, varsa ziraat odaları, itibarî zür-
raî birliklerdir ve bunlar tarafından müntahap 
murahhasslardır. Binaenaleyh hakikatta çiftçinin 
bunda reyi olmadığı gibi belediye meclislerinin de 
banka ile münasebeti ve alâkası yoktur. Banka esas
lı temsil salâhiyetini haiz olması lâzım gelen çift
çiye hisse senedi vermemiş olması itibarile bu mad
dedeki hakikî temsil salâhiyeti de vücut bulmamış
tır. Şu halde banka kendi teşkilâtile murakabe ve 
idare ediliyor demektir. Bu da banka kanununun 
noksanlıklarından biridir. Bu sureti temsil banka
nın kanunî mahiyetine, aşağı yukarı temas etmiyen 
bir vaziyettir. Banka, kanunu mahsus ile müteşek
kil anonim şirket olduğu için muamelâtını tamamen 
ahkâmı umumiyeye tevfikan tedvir edemiyor ve 
etmiyor. Nitekim bu günkü teklif olunan kanun 
lâyihası da bunun bir misâlidir. Şu halde ahkâmı 
hususiye ile muamelâtını tedvire mecbur ve bir 
kanun mahsus ile'müteşekkil bulunan bankanın 
murakabesinde dahi kanunu mahsusa tabi olması 
lâzım gelirdi. Fakat bu lüzum 13 nücü madde ile 
ifade olunmuşken ticaret kanunu anonim şirketleri 
idare salâhiyetini meclisi idareye verdiği için ni
zamname! esası bu hükmü umumiye tevfikan bütçe
nin tetkik ve tasdiki salâhiyetini de tamamen idare 
meclisine bırakmıştır. 

13 üncü maddenin son fıkrası dahi ihmal olun
muştur. 13 üncü madde şudur: ' 

( Bütçenin tesbit ve tatbiki, mikanı umumî ve 
masarifatın tetkiki ve bankanın ifa edeceği mua
melâtın nevi ve sureti ifası ve müdürü umumî 
muavini dahil olduğu halde bilûmum memurinin ta
yin ve azli meclisi idarenin salâhiyeti cümlesinden-
dir. Muamelâtı umumiye ve mukarreratı müttehi-
zenin tatbik ve icrasile müdüriyeti umumiye mükel
leftir. Bankanın usulü dairesinde tesbit edeceği 
bütçeyi heyeti umumiye teşekkül edinciye kadar 
Büyük Millet Meclisi Muvazenei Maliye ve Ziraat 
Encümenlerinden mürekkep bir heyet tasdik eder). 
Nizamnamenin bu maddeye tekabül eden 71 inci 
maddesi şu şekildedir. 

Madde 71 — Eshama sahip olan zürra ile hük
mî şahıslar mümessillerile kaza merkezinde topla
narak vilâyetin haizi salâhiyet murahhaslarını 
intjhap edeceklerdir. Kazanın gayri kabili beyü 
ferağ ve malı müşterek olan hisse seıredatma sahip 
bulunan şahsiyeti maneviy esini o kazanın belediye 
meclisi ile bulundukları takdirde ziraat 
odası ve itibari ziraî birlikleri temsil ederler. Yüz 
hisseye sahip bulunanlar, bir reye malik olacaklar
dır. Ancak kazalar bundan noksan hisseye malik 
dahi olsalar vilâyet murahhaslığı intihabına iştirak 
ederler. Kaza şahsiyeti maneviyesinin mümessille
ri bulunan salifüzzikir heyetler de yüz hisseye sa
hip bulunan eşhası hükmiye mümessilleri ve efrat 
sandık merkezinde içtima ile-malik oldukları his
selerin miktar ve numaralarını mübeyyin bir kıt 'a 
cetvel tanzim edecekler ve kendileri namına hare
ket etmek üzere vilâyetin haizi salâhiyet murahhas
larını intihap eyliyeceklerdir. İntihabın neticesi 
nüshateyn bir mazbata ve cetvel ile vilâyetteki şube 
veya sandığa bildirilecektir. 

Şimdi bankanın heyeti umumiyesi arzettiğim 
şekilde toplandığı halde bütçesi meclisi idare tara
fından yapılmakta ve ahkâmı umumiyede bu mer
kezde bulunmaktadır. Muahharan neşrolunan ticaret 
kanununa tevfik edilen nizamname maddesi idare 
salâhiyeti meyanında bütçenin tetkik ve tasdik hak
kını da meclisi idareye vermiştir. Kanunu mah
sus ile müteşekkil olan banka yeniden ahkâmı mah
susa vaz'ına muhtaç ise mevzu hükümlerine ittiba 
etmek lâzım ve zaruridir. Bankanın bu günkü va
ziyetinde görülen kanunî noksanlıklar eyi çalışan 
bankanın eyi çalışmadığını zannettiriyor. 

Bendenize müteveccih muahezeler de vardır. 
Arkadaşlar, öyle zannediyorum ki bankanın ano
nim şirket olmasını arzu ve müdafaa eden ben ol
muşum; halbuki bankada bulunduğum zaman bu 
bankanın muhtar ve müstakil Devlet müessesesi 
halinde bir şahsı hükmî olması esası teklif edil
miştir. Bu günkü şekli Büyük iMllet Meclisi en
cümenleri ve Meclisi Âli tasvip etmiştir. Bu sıra
da ben de bankanın müstakil olması arzusu çok 
şiddetli idi. Bu esas ta istiklâli temin ettiği için 
bu maddeleri tabii müdafaa ettim. Fakat bu mad
delerin muahharan neşrolunan kanunlarla bu de
rece müessir olacağını elbette tahmin edemezdim. 
Zaten esas maddelerden birinde « bankanın umumî 
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kanunu gelinciye kadar » diye bir işaret vardır. 
Şu halde bankaya hakikî vaziyetini aldırabilmek 
bu günkü eyi faaliyetini daha ciddî bir surette 
halka anlatabilmek için yine bankanın tam ve kâ
mil kanununu yapmak lâzımdır. Ve Şimdiye ka
dar bu kanun gelmedi. Binaenaleyh bu gün mü
zakere ettiğimiz kanun dahi umumî ve mükemmel 
bir kanuna mevzu olacak ahkâmı ihtiva etmiyor. 
Yani çiftçiye ikraz muamelâtında teshilât ve sai-
reye mukabil çiftçinin de borcunu tanıması lüzu
mu sıkı biç surette teyit olunuyor, bazı külfetler 
kalkmakla beraber faideli yardım maksadına ta
mamen tekabül edemiyorsa da Ziraat Bankası bu 
gün çok eyi bir banka halindedir. Bu hakikaten 
çiftçi için de tüccar için de çalışan bir bankadır. 
Bazı arkadaşlar bu banka çiftiye ait olan serma
yeyi ticarette de istimal ediyor diye şüphe edi
yorlar. Hakikatte böyle değildir. 1928 senesi 
plânçosunda; bankanın asıl sermayesi (23) milyon 
altı yüz küsur bin liradır. 2 milyon lira kadarı 
demirbaş eşya ve sairedir. Geri kalan kısmı (20) 
milyon küsur bin liradır. Zürraa ikrazatı da (26) 
milyon sekiz yüz bin küsur liradır. (6) milyon ka
dar fazlası uzun vadeli tevdiat ve saireden geçi
rilmiş oluyor. Yirmi sekiz milyon kadar tevdiat
ta, mütebakisinin de ticarî muamelâtta kullanıl
ması lâzım gelir. 

Görüliyor ki ziraî ikrazattaki parası daha 
fazladır, plançoda bunlar bittabi devir yapmak 
suretile (259) milyonluk bir muamele ifade et
mektedir. Banka bir taraftan asıl çiftçinin ser
mayesini çiftçiye hasretmekle beraber diğer 
taraftan da tevdiatından ilâve etmek ve kalanın
da ticarette istimal etmek suretile hakiki bir ban
ka vazifesi yapmaktadır. Fakat bankanın bu gün
kü vaziyeti bu esas maddelerdeki mühmel ahkâ
mın islâhııiı zarurî kılmaktadır. Bu maddeler 
bu halde bırakılamaz. Banka için hakikî bir ka
nun yani ihtiyaeınf tamamen temin edecek, çift
çi ile banka arasında mütekabil vazife ve hakları 
ihtiva eyliyecek kâfi bir kanun lâzımdır. Bina-
enaley İktisat Vekili Şakir Beyefendi arkadaşı
mızın himmetlerinden böyle bir kanunun gelecek 
içtima senesine yetiştirilmesini çok rica ederiz. 
Mevzu müzakere olan kanunun bu maddelere 
ait olan kısmında ayrıca noktai nazarımı ve 
teklifimi arzedeceğim. Şimdilik müzakerenin 
kifayetini teklif ediyorum efendim. 

Beis — Efendim; Kemal Beyefendinin bir 
takriri vardır. 

YÜKSEK RElSLÎĞE 
Çiftçilerimizi tehdit eden ve kelimenin vüs'atü 

şumulile köylünün zararına olan bu kanunun red
dini rica eylerim. 

Adana 
Kemal 

Keis — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler . , . Etmijyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İktisat vekili Şakır B. (Edirne) — Efendim, 

Huzuru Âlinize getirmiş olduğumuz kanun mün
hasıran ötedenberi şikâyet edilmekte olan Ziraat 
Bankasile köylü arasındaki münasebatı kolay
laştırmak, yardımlarını mümkün olduğu kadar 
tesri etmek esasına istinat eden bir kanun lâyiha-
sıdır. Bu esas Meclisi Âlinin muhtelif vesilelerle 
daima izhar ettiği arzu ve temayülden olduğu gibi 
banka ile alâkası olan umumî çiftçi halkımızın 
da müşterek talebi halindedir. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında mütalea beyan buyurmuş 
olan muhterem hatiplerin noktai nazarlarını 
tamamen ve dikkatle dinledik. Bazı mütalea-
lar bu kanunun getirmekle, halkla Ziraat Bankacı 
arasındaki münasebetleri kolaylaştırmak değil Ziraat 
Bankasının halka para vermesine mani olmak tarzın
da bir yol ihtiyar edildiği gibi ifade edilmiştir. 
İ lk söz almış olan Kastamonu Meb'usu muhte
remi ile onu takiben kürsüyü işgal etmiş olan 
Adana Meb'usu muhteremi bilhassa bu yolda 
mütalea beyan buyurdular. Ayni noktai nazar
dır ki, Adana Meb'usu muhtereminin kanunun 
heyeti umumiyesinin reddine müteallik olan tak
rirlerini de dinledik. Ziraatte kredi ihtiyacı fazla 
tafsile ihtiyaç bırakmıyacak kadar aşikâr ve 
umumî bir haldedir. Bir milyon yedi yüz bini 
mütecaviz olan çiftçi halkımızın asgarî bir hesap
la muhtaç oldukları kredi miktarı (85) milyon 
liradan az değildir. 85 milyon lira elde mevcut 
olsa ve her sene verip almak suretile isletilebilse 
ancak çiftçi halkımızın kredi ihtiyacını asgarî 
mertebede temin etmiş olacağız. Halbuki sermaye 
miktarı hakkında izahat vermiş olan Çorum 
Meb'usu muhteremi İsmet Beyefendi de söyle
diler ki, bankanın elyevm sermayesi 24 milyon 
lira dahilindedir. 24 milyon liranın gayri 
menkule de bağlanmış veyahut muhtelif alacaklı
larında gayri kabili istifade ve tedavül bir halde 
bağlı kalmış olan kısmı hariç bırakıldıktan 
sonra geriye kalan ve daima ziraî ikrazatta 
kullanılan miktar 15, 16 milyon lirayı 
tecavüz etmemektedir. 85 milyon liralık 
umumî ihtiyaca karşı 15, 16 milyon 
liralık kabili istimal bir paranın ne suretle bu ih
tiyacı karşılayabileceğini Heyeti Muhteremenin 
takdirlerine arzederim. Memeleketimizde senevî 
zeriyat kırk küsur milyon dönümden ibaret oldu
ğuna göre elimizdeki para her dönüm hesabına 
ancak (30) kuruş ikraza müsait olacak bir derece
dedir. Eğer bankada alâkası olan ve menafi his
sesi namı altında bankaya para vermiş, ora ile 
alâkalanmış olan, bankaya hükmen hissedar bu
lunan bütün çiftçilerimizin bankadan istifade et
meleri bir hak ise herkes dönüm başına (30) kuruş 
almak talebinde bulunabilir. Halbuki muhtelif za-
nıanlarda bankanın dönüm başına vermiş olduğu pa
ralar (30) kuruşun çok fevkindedir ve bu otuz kuru
şun fevkinde alman paraları bankaya iade etmemek 
içindir ki çok defa tecil talebile bankanın tazyik 
ettiği yolunda şikâyetlerle meşgul oluyoruz. Pa
ramızın az miktarım: sık stk alıp vermek suretile 
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korumak sayesindedir ki ancak bu az para, her 
kesin hakkı nisbetinde bankadan az çok müstefit 
olmasına hizmet ediyor. Bu da bankanın alaca
ğını vaktinde almasını ve her kese müsavi şekilde 
muamele yapmasını temin etmekle kabil olabilir. 
Huzuru Âlinize getirilmiş olan kanunda başlıca 
esaslar bu arzettiğim noktai nazarlardan mülhem 
olarak tertip edilmiştir. Evvelâ bankanın serma
yesini (100) milyon liraya iblâğ edeceğimize dair 
bir işarette bulunmuş oluyoruz. 340 tarihli banka 
kanununun 9 uncu maddesinde, banka sermayesi 
(30) milyon liraya baliğ oluncıya kadar menafi 
hissesi istifasına devam eder, denmiştir. İlk ban
kanın teşekkülü tarihlerinde altın para hesabile(480) 
bin liradan ibaret olan menafi hissesine mukabil 
muhtelif tebeddülattan dolayı elyevm cari olan şek
le göre Ziraat Bankasının yüzde altıdan ibaret bu
lunan menafi hissesi senede (580) bin liradan iba
ret bulunmaktadır. Banka sermayesini yüz milyon 
liraya iblâğ etmek için senevi (580) bin lira menafi 
hissesi istifa etmek suretile daha bununla yüz yirmi 
sene beklemek lâzım gelir. Tabii takdir buyurulıır 
ki bu bir çarei hal değildir. 

Nitekim yarın veya öbür gün Hükümetiniz, banka 
sermayesinin âtiyen tezyidinde takip edilecek yola 
bir başlangıç olmak üzere Ziraat Bankasına bu sene 
(7) milyon lira avans itası için Maliye Vekâletine 

.mezuniyet verilmesine dair bir hükmü ihtiva eden 
bir kanun l&yihasile huzuru Âlinize gelecektir. Beş 
on sene bu yolda devam edildiği takdirde bu gün 
pek uzak bir hedef diye gösterilen yüz milyon lira 
gibi bir sermayenin tahakkuku müşkül olmıyaca-
ğına emin bulunyoruz. Fakat bu müddet zarfında 
bankayı, hem herkese yardım etmeğe muktedir bir 
halde bulundurmak, ve hem bunu kendisine bir 
vazife halinde yaptırabilmek için, kendisinin öte
den beri kanunlarile haiz bulunduğu muhtelif hu
kuk ve salâhiyetleri banka sermayesini daha sey
yal ve daha emin bir halde işletmeğe yardım ede
cek bazı hükümlere raptetmeği lüzumlu addettik. 
Yine bu arada bankadan para alacak olan ve her 
birine haddi zatinde pek az bir miktarda isabet et
mesi icap eden çiftçilerin, muhtelif merasim ve mas
raflar altında bankadan alacakları paranın yüzde 
otuz, kırk, hatta elli nisbetinde bir faiz ve mas
rafa tabi olmasına mani olmak istiyoruz. Bunu 
arzedebilirim ki bankanın muayyen faizinin fevkinde 
olan muhtelif masrafların, bilhassa küçük ikrazatta, 
yekûnu zürram eline geçen paranın ekseriya yüz
de ellisine kadar çıkmaktadır. Bu kanun lâyiha-
sile herkesin bankadan az olsun, çok olsun eline 
geçecek paraya nisbetle vereceği faiz miktarını 
normal had dahilinde tutmak için tedbir almış 
oluyoruz. Fazla olarak görünmiyen bazı masraf
ları da köylünün üzerinden kaldırmak istiyoruz. 
Köylünün bankadan para alabilmek için köyün
den kalkıp kasabaya kadar gelmesi bankaya mü
racaat ederek beyânname alması, o beyannameyi 
tekrar köyüne götürüp doldurması, tasdik ettir
mesi, bankaya iade etmesi, bankanın işaretile 

vergi dairesinden tapu dairesinden, vergi daire
sinin ihbariyesile tahsildarlarından lâzım gelen 
derkenarları toplaması, tabii bu arada tahsildar
la bir alâkası varsa, onun tesbiti için kendisinin 
bir kaş gün meşgul olması nihayet bu merasimi 
bitirdikten sonra noter muamelesini ve en niha
yet tapu dairesinde de takrir muamelesinin ifası 
için yine günlerce vakit kaybetmesi gibi kendisine 
bir çok zaman ziyama ve para sarfına sebep olan 
ahvalin önüne geçmiş oluyoruz. 

Kemal B. (Adana) — Bunların hiç biri kalma
dı ki, kooperatifler bunları halletti. 

İktisat Vekili Şakir B. (Devamla) — Kendileri 
kürsüyü işgal ettikleri zaman hepimiz kemali sü
kûnetle mütalealarmı dinledik, binaenaleyh ben
deniz de burada mütalea arzederken muhterem mu
hataplarımın sükûnetle dinlemelerini rica ederim. 
Kooperatife işaret edildi, filhakika kooperatif 
yine Meclisi Âlinizin çok eyi bir tesisidir. Mem
leket bu tesisten çok istifade edecektir. Ancak 
bir seneden beri memleketimizde teşekkül eden 
kooperatifler adedinin yüz elliyi pek az tecavüz 
ettiğini söylersem, bütün memlekete nisbetle bun
ların ne kadar az olduğu kolayca anlaşılabilir. 
Bahusus kooperatif teşekkül eden yerler hemen 
ekseriyetle mümtaz köylerdir. Az çok varlığı olan 
ve kendilerini idare etmek kabiliyetinde olan 
mümtaz köylerdedir*ki kooperatifler teşekkül ede
bilmiştir. Daha çok muhtaç vaziyette bulunan 
ve yardım görmesi lâzım gelen küçük ve fakir 
köyler daha çok seneler kooperatif teşkilâtından 
mahrum kalacaklardır. Bu kanun bilhassa fakir 
köyleri istihdaf ederek bunları göstermektedir. 
Binaenaleyh madamki kooperatif kanunu yaptık. 
Kooperatif teşkil edeceğiz. Bu dolaylıklara lüzum 
yoktur mütaleası halkımızın yüzde doksan seki
zinin istifadesini temin için yapılan bir şekli müh
mel ve karşılıksız bırakmağı talep etmek netice
sini verebilir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Türkiyede 
kırk küsur bin köy vardır. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Devamla ) — Zan-
nettimiyorum ki hiç bir arkadaşımız, halkımızın 
bu kadar büyük bir kısmını gayet ağır külfetlerden 
kurtarmak esasına göre Heyeti* Muhteremeye arze-
dilmiş olan bu kanun lâyihasını her hangi bir mü
talea ile derhal çıkarıp reddetmek taraftarı olsunlar. 
Binaenaleyh maddeler hakkında bazı tafsilât ar-
zedeceğim. Yalnız heyeti umumiyesine dair bu 
umumî mütaleayı arzetmeği bir vazife addettim. 
Maddelere geçildikten sonra Heyeti Muhteremenin 
arzu ettikleri hususlarda izahat vermek vazifem 
olacaktır. 

Kemal B. ( Adana ) — Bir sual soracağını 
efendim. 

Reis — Müzakere yok efendim, maddelerde 
söylersiniz. Efendim Kemal Beyefendinin lâyi
hanın reddi hakkındaki takririni reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul edil
memiştir. 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et-

miy enler. . . Kabul edilmiştir. 
Efendim; rey vermiyen zevat var mı? 
Rey tpplanma muamelesi hitam bulmuştur. 

Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Ziraat Bankasının aslî sermayesi 
yüz milyon liraya baliğ olunciya kadar menafi 
hissesinin istifasına devam edilir. İhtiyat sermaye 
aslî sermayenin yüzde ellisini tecavüz edemez. 

Reis — Maddeyi kabul- edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 haziran 1929 tarih ve (1470) 
numaralı ziraî kredi kooperatifleri kanununun 20 
inci maddesi ahkâmı Ziraat Bankasına da teşmil 
edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İkraz muamelelerinde Ziraat 
Bankasına teminat gösterilen gayri menkullerin 
ipotek muameleleri banka memurlarının tahrirî 
talebi üzerine, tapu idarelerince hiç bir harç ve 
resim, pul-ve saireye tabi olmaksızın, ibraz oluna
cak deyin ve tapu senetlerine müsteniden, takrir 
alınmıyarak, derhal ifa ve tescil olunur. 

Memet Fuat B. (Kastamonu) — Arkadaşların 
ve hususile İktisat Vekili muhtereminin vermiş 
olduğu izahata göre bu kanun çiftçiler hakkında 
çok hayırlı ve çok musip imiş. İktisat Vekili Muhte
remi Beyefendi Hazretleri menafi hissesinden veri
len paradan sermaye nisbetinde bihakkın müsavat 
suretile istifade edildiği zaman dönüm başına (30) 
kuruş alınması icap ediyor, buyurdular. Arka
daşlar; biz böyle bir iddiada bulunmadık. Benim 
bin dönüm arazim var, şunu ver demiyorum. 
Öteki; Memet ağanın yüz dönüm arazisi var 
otuzar "kuruştan ver, demiyorum. Her ne olursa 
olsun bunu menafi i umumiye namına vermek ve 
bundan da ayrıca hususî imtiyazlarla bihakkın 
istifade olunıyor. Biz istifadeyi düşünmiyoruz, 
ve düşünmiyeceğiz. Banka, mevzu kanunlarla 
anonim şirketi olduktan sonra hisse senedi 
vereceğiz, dendi.*Bu kanunları yaptık. Buyurdu-
alr ki (Bunlar bu maddeye tealluk etmez sesleri) 

Reis — Efendim, sadet dahilinde söylemenizi 
rica ederim. Buyurduğunuz, dördüncü maddeye 
aittir. 

Memet Fuat B. (Devamla) — Bu gün bu kadar 
malî müesseseler vardır. Bunlar tehlike görü
yorlarsa mevzu kanunlarla esasatını tadil edelim, 
diyoruz. Yüksek Heyet bunu düşünsün, sırf' 
çiftçilerin hakkı olan I 

(Bunlar dördüncü maddeye aittir sesleri) 
İkraz edilen parayı iki ayda ödeyeceği halde '< 

bir ayda ödetmek için sıkıştırmak suretile . . . . | 
Reis — Rica ederim efendim, buyurduğunuz 

dördüncü maddeye aittir. Henüz üçüncü maddenin 
ınüzakeresindey iz. 

Memet Fuat B. (Devamla) — Peki efendim, 
üçüncü madde hakkında soyuyorum. Üçüncü 
maddede diyor ki " İkraz muamelesinde Ziraat 
Bankasına teminat gösterilen gayri' menkullerin 
ipotek muameleleri Banka memurlarının tahrirî 
talebi üzerine tapu idarelerince hiç bir harç ve 
resim, pul ve saireye tabi olmaksızın ibraz oluna
cak deyin ve tapu senetlerine müsteniden takrir 
alınmıyarak derhal ifa ve tescil olunur.,, 

Refik B. ( Konya ) — Eyi ya; en güzel madde 
budur. 

Memet Fuat B. ( Devamla) — Vekil Beyefen
di bukurdular ki bir senet yapılacak, fakat bu sene
di köylü, heyeti ihtiyariyeye tasdik ettirmeksizin 
tapu memuru yazacak, yani ben diyorum ki bu 
hayırlı bir muameledir. Binaenaleyh Emlâk Ban
kasının yaptığı gibi esaslı bir muamele üzerine ya
pılsın. ( Deyin senedi sesleri) Şu halde pek yolsuz
luk olacak. 

Ali Şuuri B. ( Balıkesir) — Efendim, burada
ki deyin senedini kim tanzim eder? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Üçüncü 
maddenin ıslah edeceği yeni vaziyeti hulasaten 
arzedeyim. Bundan evvelki muamele tarzının he
yeti umumiye arasındaki yeni şekle göre, gayri 
menkul teminat mukabilinde para almak istiyecek 
olan her hangi bir alâkadar, bankaya bu talebi 
dermeyan edecek ve bankadan kendisine verilecek 
olan beyannameyi bankada dolduracak ve talebi 
tahrirî bir şekilde bankaya bildirilmiş olacak. Bu 
talep üzerine banka resen lâzım gelen tahkikatı 
vergi idaresinden, tapu idaresinden yapacak ve 
karşılık gösterilen gayri menkul servetin müsait 
olup olmadığını tetkik edecektir. Bununla para 
istiyeıı kimsenin hiç alâkası olmıyacaktrr. Kendile
rini doğrudan doğruya temastan kurtarmış oluyo
ruz. Neticede para vermek imkânı mevcut ise gös
terilen karşılığa mukabil banka, yedinci maddede 
gömüleceği veçhile, bazı yerlerde seyyar ikraz ajan-
larile o köylere memurlarını göndererek ihtiyar 
heyeti huzurunda tanzim olunacak deyin senedi 
ve alınacak tapu senedi mukabilinde kendisine pa
rayı verecek ve işini bitirmiş olacaktır. 

Abdullah B. ( Trabzon ) — Bu muamele ne ka
dar müddet zarfında olacaktır? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne ) — Bu mua
melenin bir hafta zarfında biteceğini tahmin edi
yoruz. Bankanın işi bununla bitmiş olmıyacaktjr. 
Köyde heyeti ihtiyariyeye gösterilmiş olan tapu 
sendi, bankanın tapuya müracaatile bu madde 
hükmünce bildirecek, tapu idareleri, sahibinin ora
da bulunmasına ve tekrar gelmesine hacet bırak
maksızın ve hiç bir masraf talep etmeksizin resen 
kaydı üzerine ipotek muamelesini tesis edecektir. 

Ali Şuuri B. ( Balıkesir) — Şehirdede böyle 
midir efendim ? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — İkinci 
madde ile kabul edilmiş olan tarz, kooperatifler 
kanununun 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, 
şehirlerde noterlerin ve köylerde ihtiyar heyetleri-
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nin bu tasdik vazifesini ifa edecekleri yazılıdır, o 
hükme müsteniden şehirlerde noterlerin huzurunda 
olacaktır. Ancak o da hiç bir resme tabi değildir. 

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

MADDE 4 — Ziraat Bankasının ipotekli ala
cağı vadesi hululünde ödenmezse, borçluya ve ke
filine veyahut bunların kanunî ikametgâhlarına 
bankaca {bir ihbarname tebliğ edilerek borcun 
ödenmesine davet olunur, ihbarnamenin tebliğin
den itibaren bir hafta içinde borç ödenmediği tak
dirde ipotekli gayri menkul, ayrıca kıymet takdiri 
ve vaz'iyet merasimine tabi olmaksızın banka ta
rafından bir ay müddetle açık arttırma suretile 
satılığa çıkarılır. Müddet bitince bankaca tali
bine muvakkat ihalesi yapılır veya indelicap te-
fevvüz edilir ve medyuna bir ihbarname tebliğ 
olunarak on beş gün içinde borcunu ödemezse 
kat 'î ihale yapılmak üzere keyfiyetin icaraya tevdi 
edileceği bildirilir. Bu müddet tc geçtikten sonra 
kat'î ihalenin icrasına karar vermek üzere evrak 
mahallî icra dairesine verilir. 

icra reisi üç gün içinde karar vermeğe mec-
• budur. Kat ' î ihale kararının su durundan sonra 
borçluya bir gûna ihbar ve tebliğe lüzum olmaksı-
sın ipotekli gayri menkulün talibi namına kayit 
ve tescili için icra tarafından tapu idaresine mü
zekkere yazılır. Banka alacağını faiz ve masraf 
ile arttırma bedelinden istifa eder. 

Kemal B. (Adana) — Efendim kanunun bütün 
sıkleti bu dördüncü madde üzerindedir. Ben çok 
teşekür ederim, ajanlar teşkil ediliyor, harç res
minden muaf tutuluyor, zürraın ta ayağına kadar 
gidiliyor ve para veriliyor. Yalnız paranın vadesi 
geldiği zamanda bir çekirge veyahut- bir böcek 
âfeti geliyor, bütün mahsul mahvoluyor. Çiftçi pa
rayı veremiyor, işte o vakit kanun hiç bir 
şey dinlemiyor. Derhal çiftçinin malını yok 
bahasına satıyor. Çok istirham ederim, ka
nunun bütün sikleti bu maddededir. Ne için 
tecil edilmesin, niçin mevzuatı kanuniyeye 
göre hareket edilmesin. Dördüncü maddenin ta
dilini ve mevzuatı kanuniye dairesinde muameleye 
tâbi tutulmasını rica ederim. 

Zamir B. (Adana) — Muhterem arkadaşlar; 
hakikaten bu kanunun çiftçilere bahşetmiş olduğu 
menfaatler vardır. Bunu söylemek bizim için bir 
borç, bir vazifedir. Fak'at buna mukabil, ban
kanın vermiş olduğu menfaate mukabil bizden 
almış olduğu imtiyazı karşılaştıracak olursak emin 
olunuz ki' bu kanunun heyeti umumiyesinin red
dini kabul etmek daha muvafık olur. Yani bu kadar 
menfaate rağmen, bu kadar suhulete rağmen, kanu
nun dördüncü maddesindeki, bilhassa vadesi zama
nında parayı vermiyenler için konulan hüküm çok 
ağırdır. Bunun için daima ipotek suretille para 
ikraz olunan adama vadesi hululünde banka 
tarafından bir ihbarname gönderilir. Bu ihbar
namenin müddeti iki aydır. Şimdiye kadar cari 
olan şey budur. Fakat şimdi bunu bir haftaya 

indirmişler. Rica ederim, bir hafta zarfında bunu 
köylünün kulağı bile işitmez. Köyü belki kasa
baya sekiz saattir. Oraya bunu kim gidip haber 
verecek, bunu kim yapacak? Bu madde çok ağır
dır ve zaten bu dördüncü madde büsbütün para
nın alınmasına dairdir. Gayet seri bir surette pa
ranın alınmasına dair ahkâmdan ibarettir. Memle
ketimizde millî bankalar vardır. Bu millî bankalar 
böyle bir imtiyaz istemiyorlar. Onlar ahkâmı umu-
miyeye tabi oluyorlar. Tasavvur buyurunuz ki bu 
gün ipotekli surette ikrazatta bulunmak demek, 
elli bin lira kıymetindeki malını ipotek yapacak 
ve ona mukabil ancak iki bin lira alacak teminatı 
var, şu halde bankanın bu telâşının manası var 
mıdır? Ahkâmı umumiye cari olduktan sonra ye
niden böyle bir imtiyaz istemekte mana nedir? ben
deniz hususî surette görüştüm. Diyorlar ki b.ü 
müddet yine iki aydır. 

Madamki iki ay bırakıyorsunuz, ahkâmı umumi
ye de iki ay diyor. Niçin dolambaçlı yollarda gidi
yoruz. Kanunda bir hafta diyoruz, benim anla
dığım bir şey varsa kanunda diyor ki; bu bir haf
ta zarfında ihbar edilir. Bu çok keskindir. Çok 
istirham ederim, Heyeti Celileniz bunu halletmek 
vazifesi karşısmdasınız. Sonra şunu söylemek iste
rim ki Ziraat Bankasının ipotekli ikrazatta bulun
ması bir iki seneden beridir. Müdür Bey de bu
radadır. Şimdiye kadar kaç paraları kalmıştır. Rica 
ederim söylesinler. Kendilerine sorarım. Bazı ar
kadaşlar Adanaya çok para verildiğini söylüyorlar. 
Evet veriyorlar, teşekkür ederim. Eski kanun mev
cut iken ve eski kanuna göre beş para kaybetme
mişken yeniden böyle keskin bir silâhla karşımıza 
çıkmayı bendeniz arılamıyorum, sebebi nedir? Bu 
mesele çok mühimdir. Encümene gönderelim, en
cümen tekrar tetkik etsin, ben demiyorum ki Ziraat 
Bankası parasını almasın. Ziraat Bankası da bi
zim kendi bankamızdır. Bunun parasını toplamak 
ve zamanında almak bizim için borçtur, vazifedir. 
Fakat öbür taraftan da bankaya böyle çok kuvvetli 
bir silâh vermek çok tehlikelidir. Binaenaleyh ben
deniz çok istirham ediyorum. iBr defa encümene 
gönderelim, tetkik etsinler ve yine Heyeti Celile-
nize getirsinler. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim; ben
deniz bumaddede nazarı dikkate alınması lâzım 
gelen bir cihet görüyorum. Evvelce bir rençperin 
borcuna mukabil mülkü satılırsa' Banka parasını, 
faizini, ve bütün masarifi aldıktan sonra artanını 
geri veriyordu, bunda bir kayit da yoktur, bina
enaleyh maddenin sonuna " artanı borçluya veri
lir,, diye bir kayit koyalım. Böyle bir ibarenin 
konmasını teklif ediyorum. 

Memet Fuat B. (Kastamonu) — Arkadaşlar; 
Zamir Bey arkadaşımızın istediklerine iştirak 
etmekle beraber çiftçide başkasının hiç bir parası 
kalmadığını ve kalmak imkânı olmadığını esbabı 
raucibesile ispat edeceğim. Hükümetin teklifin
de dördüncü maddenin esbabı mueibesinde bu 
cihet pek güzel izah edilmiştir. Tahsilatın kredi 
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işlerini geri bıraktığı düşünülerek ve mahzur
ların izalesi için dördüncü madde vazolunmuştur. 
Burada arkadaşlar madem ki Hükümet tasdik 
ediyor; çiftçi üzerinde para kalmamıştır ve ziya
na uğramamıştır ve uğramaz, diyor. Ahkâmı 
umum iyeyi bırakarak sekiz gün, on beş gün 
bir ay içi nde parayı vereceğini hususî ihbarlarla 
ve gayri mes'ul ellerle tebliğ ettirmek suretile 
bir takım zulûmlara meydan vermek doğru de
ğildir 

Arkadaşlar, bakınız nasıl olacak, bu gün müba
şirlik bile, fazla masraf olmasın diye jandarmalara 
verildi. Meselâ buna mümasil bir şey bir de benim 
başımdan geçmiştir. Benim evime jandarmalar 
tebligatı getiriyorlar fakat muhtara veriyorlar. 
tasdik ettiriyorlar ve saire benim haberim yok bu 
yanlış yaptıkları muameleden dolayı dava hasıl olu
yor. Evrak bana tebliğ edilmedi diyorum. Adliye 
Vekili Bey de vaziyeti bilirler. Diyorlar ki bunu 
jandarma yazmıştır. O da memurdandır. Git 
mülkiye memurin kanununa göre onun göster
diği mercilere müracaat et, işte bunun gibi işlere 
mahal kalmasın Gayri mes'ul bir banka tahsil
darı gidecek tebligat yapacak, diyecek ki (8) 
gün zarfında borcunu ver, zaten parası olursa 
düşünmeden verir. Fakat mutlaka 8 gün sonraki 
bir parayı beklemeğe mecburdur. Orada atını 
ve merkebini satacak ve borcunu verecektir. Bu 
vaziyette banka davasında hem müddei ve hem de 
hakimdir. Hukukçulara sorarım böyle hukuk 
var mıdır? Hem davacı kendisi olsun hem hük
münü kendisi versin, çok rica ederim bunun manası 
yoktur. Çiftçilerin de bankanın parasının da 
bu vaziyette kurtulmasına imkân yoktur. Es
babı ımıcibede tasdik ediyor ki böyle bir 
bir şeyin manası yoktur. Bendeniz bu maddenin kal
dırılmasını rica ederim, çünkü bu maddeye göre 
banka köylünün haberi olmaksızın icra reisine 
gidiyor, icra Reisi de üç gün zarfında karar ver
meğe mecburdur. Bakınız hâkime de cebrediyor, 
cihanşümul adliyemizin adaletinden, mevzuatından 
emin iken buna ne lüzum var. Üç gün zarfıdna 
karar vemreğe mecburdur. Ondan sonra da borç
lusuna ihbarname verilmiyor, icra Reisi doğrudan 
doğruya malı talibine veya banka lehine kayit için 
salâhiyete maliktir. ( Elleyletü hubla ) Maddenin 
tayyni rica ediyorum 

Ad. En. M. M. Selâhattin B. ( Kacaeli) — E-
fendim; Adliye, iktisat ve Bütçe Encümenleri 
müştereken ihbarname müddeti bir haftadan (30) 
güne çıkarıyor, artırma müddetini bir haftadan 
(30) güne çıkarıyor, artırma müddetini de bir buçuk 
aya çıkarıyoruz. ( Güzel sesleri ) Bu tadilât ile mad
denin lütfen kabulünü rica ediyoruz. Demin Kemal 
Beyefendinin buyurduğu gibi, bir mmtakada hüda-
nekerde bir afet olursa icra kanununun ahkâmı 
umumiyesi, bu kanunda başka bir müeyyide ara
mağa lüzum olmadan tecili kabul ediyor. 

Zamir B. ( Adana) — Efendim; encümen bu
nunla kanunun sukutunu itiraf etmektedir. Ne 

olur böyle bir kanun üzerinde iki saat daha çalış
sın, böyle mühim bir kanun Meclisi Âlide müza
kere edilirken bir iki saatini feda etmesinde ne 
beis yardır. Takririmin reye konulmasını istir
ham ederim . 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
gayri menkulü kıymetlendirmek ve gayri menkul 
üzerine ikrazatı mümkün kılmak için Ziraat Ban
kasına bu madde ile talep edilen teshilâtı göstermek 
zaruridir. Bu olmadıkça her hangi bir gayri men
kul teminatı mukabilinde bankanın vereceği para 
miktarı daima fazla uzamak ihtimali göz önüne 
alınarak az olacağı gibi ekseriya da bu nevi teminat 
tercih edilmez. Dördüncü maddeyi arzederken Hü
kümetinizin noktai nazarı ve bu kanunu müzakere 
etmiş olan üç muhterem encümen azasının noktai 
nazarı bankadan para alçak olanların sülvaritesi 
noktasından bu madde ile temin edilecek olan banka 
hukuku nisbetinde daha geniş telâkkiye tabi ola
bilir. Bazı muhterem hatipler bunun ahkâmı umu-
miyeye terkedilmesi kâfi geleceği yolunda mütalea 
beyan buyurdular. Bizim istediğimiz hizmetler 
alelade bir murakabecinin yaptığı işler değildir, 
alelade bir murakabecilik yapanlar hakkında ahkâ
mı umumiye dairesinde düşünülebilir. Burada 
halka azamî teshilât göstermek noktai nazarından 
hareket ettiğimiz içindir ki, para alanların borcuna 
azamî nisbette sadık olmasını lüzumlu addediyoruz. 
Bu hüküm yeni de değildir. Banka kanununun 
27 inci maddesinde ayni hüküm mevcuttur ve o 
hüküm şudur: ( ikraz vukuunda vade geçtiği halde 
tediye edilmiyen tekasitin tediyesi için icra dairesi 
marifetile medyuna veya kefile ihbarname tebliğ 
olunur. ) Yeni şekilde icra dairesi marifetile olmu
yor. Banka kendisi tebligat yapıyor, icra dairesi 
marifetile yapılması külfet ve masrafı muciptir. 
Bunu ortadan kaldırmış oluyoruz. (ihtarname 
tebliği tarihinden itibaren iki ay zarfında tediyei 
deyin olmadığı takdirde teminat gösterilmiş olan 
mal icra dairesi tarafından müzayede ve füruht 
ve indelicap bankaca tefevvuz olunarak maa faiz 
ve masarif mecmuu deyin tahsil olunur. ) Arzetti-
ğimiz maddenin tamamen ayni demektir. Burada 
yalnız müddet tenzil edilmiştir. Müddetin tenzilin
de bilhassa ihbar müddetinin tenzilinde vadeyi ih
lâl etmiş olan bir borç yalnız bankanın ihbarile 
olacaktır. Banka, alacağı olan para ile en müsait 
zamana göre vaziyet alması ve onu istemesi pek 
tabiidir. Fakat, müddeti ihlâl etmiş olan bir bor
cun hiç bir ciddî sebej) olmaksızın yalnız kanunî 
merasim dolayısile 3-5 ay sonra ödenmesini temin 
edecek bir şekil taraftarı olmaklığımız bankanın 
bu nevi ikrazatına emniyetsizlik verir. Bizim en 
ziyade talep edeceğimiz bir kayitta istifade etmek 
muhtemel olan beş yüz liraya kadar gayri menkul 
teminat mukabilinde bankadan istikraz edecek 
çiftçilerin ki- daha ziyade büyük çiftlik sahipleri
dir- küçüklerinin ikrazatı mevzubahs olunca esasen 
kefaleti müteselsile tedbiri ile gayri menkul temi-
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natını ahkâmı umumîye deiresinde bu gün banka 
etmektedir. 

Ve bu madde hükmüne müsteniden bunlar hak
kında yine muamelei kanuniye yapmak hakkını 
haizdir. Fakat şunu arzetmeği bir vazife telâkki 
ederim ki Hükümet halkı, çiftçiyi toprağından 
ayırmak değil bilâkis onu toprak sahibi yapmağı 
iltizam etmektedir. Yegâne maksadımız, köylüye-
boreunu Ödetmektir. Yoksa köylüyü toprağından 
ayırmak değildir. Umumî bir afet husulü halinde 
bunun gerek icra ve iflâs kanunu itibarüe, gerek 
idarî surette halledildiğini hepimiz hatırlarız. Bun
dan bir kaç sene evvel ki kuraklık zamanında afete 
musap olan mıntakalarda idarî tedbir halinde 
umumî olarak düşündük. Düşündüğümüz gibi bu 
sene, de fındık mahsulü afete uğramış olan Giresun 
mıntakasında yine icra ve iflâs kanununa müsteni
den icra Vekilleri Heyeti kararile bu yolda bir tecil 
tatbik edilmiştir. Memlekette umumî iktisadî hayat 
ve şeraiti takip etmek hususu da Hükümetimizin 
vazaifi cümlesindendir. Memleket umumî bir afete 
maruz kaldığı takdirde onunla alâkadar bulunaca
ğımız tabiidir. Binaenaleyh bu umumî kısımları 
bankanın gayri menkul işlerini teshil ve temin et
mek mülâhazasile tertip edilmiş olan bir madde ile 
doğrudan doğruya münasebettar addetmek mu-
vafıkı halolamaz. Bu madde dolayısile şunu da 
arzedeyim ki Emlâk Bankası kanununda yine Mec
lisi Âliniz kabul etmiş olduğu formülde bu müddet
lerden daha az müddet vazedilmiştir. 

Zamir B . ( Adana) — Burası müşfik bir ban
kadır. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Devamla) — Halbuki 
Emlâk Bankası tarzına nisbetle burada daha geniş 
bir müddet nazarı itibare alınmış bulunuyor. Fazla 
olarak' yine arkadaşların izhar ettikleri arzuyu na
zarı itibare alan üç encümen müştereken müddet
lerin temdidini muvafık gördüler. Bendenizde fi
kirlerine iltihak ediyorum. Müddet itibarüe bu ko
laylığı göstermenin, yalnız gayri menkul teminat 
mukabilinde bankayı azamî ikraz yapmak husu
sunda zafa uğratmasında da endişemi. gizlememek 
mecburiyetindeyim. 

Süleyman Sırrı Beyefendi Bankanın gerek satış 
ve gerek tefevvüz halinde satılan malın kıymeti 
veya tefevvüz edilen bedeli fazla olduğu takdirde 
mecmu deyin ve masarif alındıktan sonra geriye 
kalan kısmın ne olacağı hakkında maddede hü
küm bulunmadığını ifade ettiler. Banka kanununun 
23 üncü maddesinde esasen buna ait hüküm var
dır. O hüküm burada da mahfuzdur. O ahkâm 
şudur: (Satılan malın bedeli bankanın mecmu mat
lûbundan fazlaolduğu takdirde fazlası banka ema
netine kaydedilerek müracaat eden eshabına ita 
olunur ) Bu hüküm mahfuzdur. Bu madde ile 
bilhassa takdiri krymet ve vaz'i yet merasimini de 
kaldırmış oluyoruz. Takdiri kıymet muamelesi gay
ri menkul teminatta satılık vaziyetine geçtiği zaman 
icra dairesinin köyde ise köye, şehirde ise bulundu
ğu mahalle göndereceği bir heyet tarafından 

yeniden bir kıymet takdir edilmesi esasıdır. Böyle' 
bir keşif ile takdir heyetinin, gayri menkulün bu
lunduğu yere kadar gönderilmesi zannederim ki az 
masrafla olup biten bir iş değildir. Çok masrafa 
tavakkuf eden işlerdendir. Masrafların hepsi de 
bidayeten banka tarafından ödense bile tabiî netice
de borçluya geçer. Gerek bidayeten gerek intihaen 
halka bu gibi masrafları yükletmekten bilhassa içti
nap etmiş oluyoruz, takdiri kıymet muamelesinden 
den sarfı nazar edilmesi bu yüzdendir. Vaz 'i yet mu
amelesi de aynıdır. Mal satıldıktan sonra satılan 
müşteriye teslimi için mahalline yine bir heyet 
ve memur göndermek muamelesidir. Buna mahal 
bırakmıyoruz. 

Bu da bir masraftır ve borçlunun borcunu 
ağırlaştıran bir haldir. Esasen köylü lehinde 
bunları nazarı itibara aldığımız için, Adliye Vekili 
ile mutabık olarak idarî bir şekilde bunları tat
bik etmeğe çalışıyorduk, fakat idarî muamelât 
bir çok yerde tatbika memur olan alâkadar 
zevat tarafından bazen tegafül, bazen kanun 
harici bir emir gibi telakki edilmesi neticesi 
olarak az tatbik edilmektedir ve 'bunun neticesi 
olarak ta gayri menkul teminat işleri büyük 
masraflara duçar olmaktadır. Burada temin et
mek istediğimiz bilhassa bu olmuştur. Madde 
heyeti umumiyesile gayri menkul teminatı kıy
metlendirmek ve bu kıymete bir hareket ve 
seyyaliyet verebilmek maksadına müstenittir. 
Başkasının menkul teminatı karşılık telakki 
etmesi kendisi için ihtiyatlı ve emniytli addet
tirecek bir manayı havidir. Bu noktayı nazar
dan da ikrazatın hududunu tevsi ve kolaylıkla 
arttırılmasına hizmet eder, bu itibarla halkın 
alâkadarların lehine olarak düşünülen ve eneü-
menlerçe son tadil edilen hükümler dairesinde 
maddenin kabul Duyurulmasını rica ejderim. 

Ali Şuuru B. (Balıkesir) — Takdiri kıymet 
meselesi köylü ziyan etmesin diye kaldırılmıştır, 
bir şey kaldırıldığı vakit yerine daha müfidi 
konulursa makbul olur. On bin lira kıymeti 
olan bir mala mukabil bin lira almış olan bir 
adam vadesi hulul ettiği vakit edayi deyin ede
mezse böyle bir mal buyurduğunuz şekilde yani 
takdiri kıymet olmazsa ziyaa oğramaz mı? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
takdiri kıymet muamelesi ikraz zamanında esasen 
bankaca nazarı dikkate alınmaktadır. Adliye Ve
kâletinin takdiri kıymetten bu gün sarfı nazar et
mesinin sebebi de esasen bu olmuştur. Banka pa
rayı verirken zaten karşılık teşkil edecek kıymeti 
nazari itibare almış bulunuyor. Saniyen oorea 
karşılık teşkil eden, yüksek bir kıymet ise bunun 
satıldığı hali tasavvur ettiğimiz zamanda büyük 
bir farkla talip zuhur etmemesi pek müsteb'attir. 
Olsa olsa bu fark cüz 'î bir had dahilinde kalır ki cüzî 
fark her zaman böyle umumî muamelelerde kabili 
tecvizdir. Fazla olarak herhangi bir suretle şekli 
tesviye gösterilmesini mümkün kılıyoruz. Borçlu-
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nıın az kıymetle malını sattırmaması her vakit 
elindedir. , 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Banka alaca
ğına mukabil sattığı malın bedelinden sermaye
sini, faizini, masrafını aldıktan sonra artanın ge
riye verilmesi hakkında maddeye bir fıkra ilâve
sini teklif etmiştim. Zati Âlinizin izahatından bu 
hükmün eski kanunda bulunduğu ve yeni kanun
da mahfuz kaldığı anlaşılıyor. Bu izahat bana 
da kanaat getirdi. Yalnız gayri menkul satıl ma-
yıpta tefevvüz edilirse banka yine borç fazlasını 
geri verecek midir1? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Pek tabiidir. 
Yani satış halinde olduğu gibi bu vaziyette de far
kın, sahibine iade edilmesi pek tabiidir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Şu halde takri
rimi geri alıyorum. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; gayri men
kulün talibi olmadığı halde banka namına teffiz 
edilirse muamele ne suretle olacaktır, kıymet tak
diri ne suretle yapılacaktır? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
bankanın tefevvüzü halinde takdiri kıymet yapıl
ması vaziyetinde satış halile bir fark yoktur. Yani 
bankanın tefevvüzü halinde elbette gayri menku
lün bir bedeli vardır ve bu bedel ile başka müş
teriler zuhur etmediği zaman banka müşteri ola
cak ve icra dairesi bankanın müşteri olmak için 
gösterdiği bedeli kâfi görecektir . Bu husustaki 
ahkâmı da maddede muhafaza ediyoruz, icra re
isi buna ait hükmü vermek hakkını muhafaza edi
yor. 

Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Mala telip 
çıkmadığı için banka bin liraya tefevvüz etti, uh
desine geçirdi, ondan sonra bir müşteri çıkıyor. 
Ona (3) bin liraya satıyor. Bu iki bin lira sahi
bine verilecek mi verilmiyecek mi? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
icra dairesince ihalei ka'iye yapıldıktan sonra mu
amele tamam olmuştur. Tamam olmuş olan bir 
muamele neticesinde bankanın fazlaya satmak ih
timali olduğu gibi çok eksik satmak ihtimali de 
vardır. Binaenaleyh bunu iadeye mecbur edersek 
çok müşkül bir iş olur. 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Müddetin temdi
dine dair bir takririm vardı, geri alıyorum. 

Reis —• Efendim üç takrir vardır, okuturuz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Dördüncü maddenin ve İktisat ve Bütçe Encü

menlerine iadesini teklif ederim. 
Adana 

M '.••: r ' ' ' ' Zamir 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Dördüncü maddenin « ipotekli gayri menkul» 
cümlesinden sonra «mevzuatı kanuniyeye tebaan 
satılır» şeklinde tadilin ve maddenin mütebaki 
kısmının tayyini teklif eylerim. 

Adana 
* 

Kemal 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Dördüncü maddenin encümene iadesini teklif 

eylerim. 
Kastamonu 

Memet 
Kemal B. ( Adana ) — Efendim; bendeniz tak

ririmden sarfı nazar ederek encümene iade hak
kındaki takrire iltihak ediyorum. 

Reis — Fuat Beyin takririni yani maddenin 
encümene iadesini reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir 

Efendim; encümenin ve Hükmetin bu madde
de bir tadili vardır. ( İhbarname müddeti (30) 
güne ) ve ( artırma müddeti bir buçuk aya iblağ 
ediliyor). Maddeyi bu tadil ile reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Bankaya rehin edilen hasılatı zi
raiye, esham ve tahvilât ve sair menkullerin, rehin 
edildikleri zamandaki kıymetleri yüzde ondan faz
la düşer veya borcun vadesi gelerek ödenmezse 
borçluya veya kanunî ikametgâhına merhunun 
kıymetindeki noksanın ikmali veya borcun öden
mesi için bir haftadan on beş güne kadar olan 
müddetli bir ihbarname tebliğ olunur. Bu tebligat 
hükmünü borçlu ifa etmediği halde, bankaca bir 
hüküm istihsaline ve icra dairesine müracaata 
mahal kalmaksızın, rehin edilmiş olan mallar 
piyasa rayicine göre satılarak bedelinden masra-
file birlikte alacak istifa olunur. 

îsmet B. ( Çorum ) — Evvelcede arzetmiştim 
ki bu maddenin aslında yani mevcut olan kanun
da teminatın yani rehinin rehin zamanındaki kıy
meti yüzde on kadar noksan olursa icra marifet il e 
bir ihbarname tebliğ edilir. Yüzde yirmi noksan 
olursa doğrudan doğruya banka ihbarname tebliğ 
eder ve ihbarname mucibince mal sahibinden mat
lubunu alır. Teminatın kıymeti yüzde ondan fazla 
düşerse icra muamelesini doğrudan doğruya ban
ka yapacaktır . Fakat ihbarname müddeti Hü
kümetin teklifinde bir hafta idi. İktisat 
Encümeni on beş gün kadar diye bir kayit 
koymuştur. Yani icabına göre on beş gün, 

İcabına göre bir hafta gibi böyle biri şey doğ
ru değildi. 15 güne çıkarmak eyiclir. Bu mev
cut olan madde çok zaman tatbik edilmemiştir. 
sebebi de şudur: anmbar edilmiş hasılatı zira-
iyeye mukabil zaten yüzde yetmiş kadar ikraz 
yapılıyor. Fafla fazla derambar edilmiş olup 
yüzde yirmi beşi ihtiyattır. Yüzde yirmi, yüzde 
on düşmesi halinde banka mutazarrır bir vaziyete 
düşmez. Şimdi bir adam piyasa fiatı üzerinden 
bir malını rehin yapmış, parayı almış ve faizini de 
peşin olarak vermiş, on gün sonra teminatın fiatı 
%10 düşüyor. Bu vaziyet mahsulâtı ziraiyede 
günlük ve haftalık tabiî bir vaziyettedir. Bu 
vaziyette bir hafta zarfında taminatın ikmali için 
ihbarname tebliğ edildiği halde ikmal edemezse mali 
derhal satılacaktır. Şu halde peşin faizini vermiş, 
aradan on on beş gün geçmiş mali satılacaktır. 
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Zaten çiftçi 'bu muameleyi ne için yapıyor?] 
piyasanın açılmasına, yükselmesine malini bırak
mak ve bir az mukavemet etmek için yapıyor. 
Piyasa aleyhinde, açılmış, banka da derhal 
borcunu vereceksin vermediğin takdirde malin 
satılacak diyor. Bu vaziyette iki zarar karşısın-
dadır. Böyle olmakla beraber menkul rehin 
mukabilinde deynin vadesi hululünde borcunu 
vermemesi dolayısile ihbarname müddetinin az 
olması köylünün zararınadır. Vakıa borcunu 
vermek medyun için bir intizam ve ahlâk meselesi 
olabilir. Derhal borcunu düşünür ve kendisini 
zarardan kurtarabilir. Fakat, bu böyle değildir. 
Piyasa medyunun aleyhine, %10 düşmüş derhal 
satılacaktır. Halbuki teminatı daha vardır. Bun
dan dolayı bu maddenin vazında biraz mahzur 
örüyorum. Burada teklifim müddetin on beş gün 
olmasıdır. Arzettiğim cihet hakkında da lütfen 
bizi biraz tenvir buyursunlar. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Bu madde
nin sebebi vaz'ı menkul teminatının alâkadarana 
bankaca verilebilmesini temin için mal fiyatları
nın yüzde on tenezzülünü nazarı itibare alırken 
elyevm Beyefendinin buyurdukları gibi - banka
nın değil yüzde yetmiş beşe kadar bazı mallarda ve 
bazı zamanlarda yüzde doksanına kadar mal bede
linin alâkadarlara verilebilmesine imkân hazırla
mak istedik. Bankanın böyle bir salâhiyete malik 
olması marjı azaltmağa sebep olacağı gibi bunu 
nazarı itibare alan müşteri de tam bedelini almağa 
gitmez. Daha eksik bir bedel ile daima ayni mar
jı temin etmiş olur. Mevzuumuz bir banka muame-
1 esidir. Bankanın kendisile münasebtte bulunanla
ra bu usullere azamî derecede riayetkar olmağı ta
lep etmesi lâzımdır. Aksi takdirde bankacılık hu
dudu haricine çıkılmış alelade bir borç alıp verme 
muamelesi yapılmış olur ki zannederim böyle bir 
halde de bankanın iş görmesine asla imkân olmaz. 
İhbarname ile mal satılmıyor. Halbuki ihbarname 
ile mal satılması, rehin koyanı borçlu bırakmaktır. 
Bunda bendeniz amelî bir faide görmüyorum. Me
selâ yüzde on borcum var, ihbarname ile buğday 
satmışım, borç başkasına kalmış buna sebep nedir ? 
bu hükümden maksat piyasanın seri tahvilleri kar
şısında yüzde on tenezzülü tutabilmek ve ondan 
fazla bir tenezzül vaziyetinde görülüyorsa zaman 
geçirmeksizin yüzde on tenzil zararına işi hallet
mek esasına müstenittir ve bu arzettiğim gibi mar
jı çok yüksek verebilmek noktasından düşünül
müş bir tedbirdir. Marjın daha az olması imkânı 
daima müstakriziu elindedir. Kendisini, herhangi 
bir % 10 bir marj tebeddülünden sonra malının 
satılması ve bu yüzden tazyika uğraması endişe
sinde görüyorsa yüzde doksanına kadar değil da
ha az bir miktarda istikrar ile vaziyetini tahkim 
etmesi mümkündür. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Vekil Beye
fendi bir gayri menkul üzerine yapılacak avans 
muamelâtının esasını kanun ile tesbit edip de şera
iti nizamnameye bırakmak zannederim daha ame- j 

i lî ve daha faideli olur. Çünkü hasılatın bazı kı
sımları üzerinden fiyatlar daha vasi bir surette 
tebeddül ve tahavvül eder. Daha sabit görünür. 
Bazı aksamında fiyatların tezayüt ve tenakusları 
fevrî olabilir. Meselâ bunların hepsi için burada 
kanun ile mutlak bir hüküm kursak bankanın da 
vazifesini bir az tahdit etmiş oluruz. Banka bu
nun haricine çıkamıyacak vaziyette kalmış olur. 
Çünkü bunu icap ettiren kanundur. 

Banka daha geniş bulunsun. Bunun için banka 
gayri menkul mahsulâtı ziraiye üzerinde avans 
muamelatını yapar, şekil ve şeraitini kendisi ta
yin eder. Senenin şeraitine göre ve ter
hin edilen mahsulün fiat ve mukavemet noktai 
nazarından evsafı umumiyesine göre banka bir 
had tayin eder Yolunda kabul etmelidir, bendeniz-
ce bu daha faideli olur zannediyorum. 

Zamir B. ( Adana ) — Banka, gayri menkule 
yüzde kaç üzerinden ikrazda bulunuyor? 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendini; 
Hasan Beyefendinin buyurdukları şudur: esası ka
nun tesbit etsin, fakat bu tesbit nizamnameye 
terkedilsin, bu suretle muhtelif maddelere göre 
banka için daha serbest hareket imkânı bırakılmış 
olur. Filhakika bu madde çıktıktan sonrada yine 
muhtelif mahsullere göre banka kendi nizamna
mesine göre ayni nisbetleri tashih edecek çok ris
ke mal olan mahsuller için marj miktarını faz-
lalaştıracağı gibi riski daha az olan bilhassa te
beddülatı pek fazla olmıyan mahsuller için marj 
miktarını daha az yapacaktır. Nitekim bu gün 
muhtelif mahsullere nazaran hesap edilen 
marjdan bakiye kalan yeni tediye müm
kün olan karşılığı, miktarı yüzde otuzdan 
yüzde seksene kadar tahavvül etmektedir. Malın 
nevine, piyasanın ahval ve şeraitine, senenin umumî 
ahvaline göre meclisi idaresi yüzde otuz ile seksen 
arasında bir malın bedeline karşılık teşkil eden 
miktarını ivaz olarak vermek vaziyetindedir. Bu 
arzetmiş olduğum cevap gerek Hasan Beyefendi 
için ve gerek Zamir Beyefendi için bir karşılık olur 
zannederim. 

Zamir B. ( Adana) — Efendim; şimdi pamuk 
üzerinden ve bilhassa çekirdekli pamuk-ki biz ona 
koza deriz. - üzerinden yapılan ikrazat ancak yüzde 
altmıştır. Banka bunu usul ittihaz etmiştir. Ancak 
ipotekli hesabı carileri kapamak için mahsul 
meydana geldiği zaman zürra doğrudan doğ
ruya malı bankanın deposuna bırakır veyahut gös
terilen yere vazeder. O zaman borcunu hesap eder
ler yüzde kırkını tenzil ettikten sonra altmış ile 
borcunu kapatırlar. Şimdi bu hesaba nazaran bor
cunu kapadıktan sonra fiyatlar yüzde on tenezzül 
ederse banka hesaplarını derhal kapatmak lâzım
dır. Halbuki piyasaya nazaran yüzde kırk tenzil 
edilmiştir. Piyasa tenezzül eder etmez bankanın 
doğrudan doğruya bunları satması caiz midir? 
Bunun için bendeniz çok muhterem İktisat Ve
kili Beyefendinin nazarı dikkatini celp ederim, 

I buna da adilâne bir yol bıüsunlar. 
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îktısat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
Zamir Beyefendinin buyurdukları hal esasen bu 
günkü bankaların avans ve saire muamelâtında 
nazarı itibare alınmaktadır. 

Bankanın para vermek hususunda esas tuttuğu 
piyasa kıymeti bu günkü • tam kıymettir. Esasen 
onların da marjı vardır. Binaenaleyh bu % 10 
miktar zaten ihtiyatlı olarak bankaca kabul edile
cek bir miktardır. İkinci marj ihtiyatlı olan kıymet 
miktarının ayrıca muayyen bir miktarını alakoya-
rak bakisini vermek şeklidir ki bu iki emniyet 
tedbirleri; her hangi bir seri fiyat tahavvüllerinden 
müstakrizin çabuk müteessir olmaması için kâfi 
teminat teşkil eder. 

Reis — Efendim madde hakkında başka söz 
istiyen var mı ? Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ziraat Bankası tarafından veya 
bankanın kefaletile satın alınıp çiftçilere borçlan
dırılarak teslim olunan ziraat aletleri ve hayvan
lar, borçluya teslimi tarihinden borcun tamamen 
ödenmesine kadar, bankaya rehin edilmiş hükümün-
dedir. Bu gibi mallar, bedelleri ödeninceye kadar 
borçlu olan sahipleri tarafından başkalarına satı-
lamıyacağı gibi rehin de edilemez. 

Bu hükme muhalif olarak üçüncü şahısların 
ellerine geçen alât ve hayvanat, banka tarafından 
mahallin en büyük mülkiye memuruna vaki ola
cak iş'ar üzerine Hükümetçe idareten istirdat ve 
bankaya teslim olunur. 

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

MADDE 7 — Bankaca lüzum görülen mahal
lerde, tecrübe mahiyetinde olmak üzere, muvak
katen seyyar ikraz ve tahsil ajansları ihdas 
edilebilir. 

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

MADDE 8 — 12 mart 1332 tarihli Ziraat Ban
kası kaııunile 444 numaralı kanunun bu kanun 
hükmüne mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyerı-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. . 

6 — Türkler ve türk şirketleri tarafından 
iştira olunan buharlı sefainin gümrük resminden 
istisnasına dair olan kanuna iki madde teztıili 

hakkında 1/706 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 20 şubat 1340 tarih ve 418 nu
maralı kanunun birinci maddesinde mezkûr mu
afiyet müddeti 1935 malî senesi nihayetine kadar 
temdit edilmiştir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

7 — Muamele vergisi kanununun üçüncü mad
desinin iki fıkra tezyili hakkında 1/676 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yeıı var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine 
zeyil yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1039 numaralı muamele vergisi 
kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar 
ilâve edilmiştir: 

1 - Her nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, 
kaplıca, yulaf, darı, pirinç, nohut, fasulya, bakla 
ve sair hububat ve un ve kepek ile pamuk ipliği 
(ihraç dolayısile) 

2 - Şeker (ithal dolayısile) 
3 - Münhasıran el ile imal olunan kilim ve 

halıların nescinde kullanılmağa mahsus ilme, arış 
ve argaç, iplikleri (imal dolayısile) 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hinden muteberdir. 

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

[1] 238 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 239 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya ı 

Maliye Vekili memurdur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini isami ile 

reyinize arzediyorum. 
8 — Tütün inhisarı hakkında 1/466 numaralı 

kanun lâyihası ve îktısat, Maliye, Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı ? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tütün inhisar kanunu 

BİRİNCİ KISIM 
Umumî hükümler 

BİRİNCİ MADDE — 
1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde halkın istih

lâki için tütün ve tömbekiyi satın almak, işlemek, 
kıymak, sigara, sigar, enfiye, ağız ve pipo tütünü 
yapmak; 

2 - Bu tütün ve tömbeki ve sigara ve sigar ve en
fiye ve ağız ve pipo tütününü alâmeti farıkalı ve 
banddrollu ve etiketli kutulara ve paketlere koy
mak; 

3 - Ecnebi memleketlerden yaprak sigaresi (pu
ro) -ve kıyılmış tütün, yapılmış sigara ( sigaret), 
enfiye, ağız ve pipo tütünlerini ve tömbeki ve siga
ra kâğıdı getirmek; 

4 - Yukarıdaki üç fıkrada sayılı maddeleri mem
leket dahilinde satmak; 

Devletin inhisarı altındadır. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. / 

İKİNCİ MADDE — İnhisar İdaresi birinci 
maddede sayılı tütün, sigara, enfiye ve sair me-
vaddı işlenmiş olsun olmasın ecnebi memleketlere 
de gönderip satabilir. 

Hüseyin B. ( İstanbul ) — Efendim ;^bu mad
de İnhisar idaresinin tütün ticareti yapması için 
konmuş bir maddedir. İnhisar idaresi tütün ti
careti yapmalı mı, yapmamalı mı? 

Malûmu ihsanınız inhisar memlekette sarf ve 
istihlâk edilecek tütün içindir. Yani halkın içeceği 
tütün için inhisar vazolunmuştur. Ancak İnhisar 
idaresi bir Devlet müesesesi olduğu için ticaret yapar 
mı, yapmaz mı ? bu hakikaten çok nazik ve çok 
eyi tetkika muhtaç bir meseledir. İnhisar idaresi 
şu veya bu şekilde halkın içtiği tütünden resim 
alabilir. Fakat bizde bu resim, mademki inhisar 
suretile alınacaktır, binaenaleyh inhisar idaresi 
halka tütün satmak suretile, Devlete bir varidat 
temin etmek için çalışmak mecburiyetindedir. Bir 
Devlet müessesesi olan ve halktan vergi toplıyan I 
bir müessesenin, sermaye tesis etmek suretile, hal-1 

[1] 241 numaralı matbua zaptın sonuna mer-\ 
buttur. 

j kın serbestçe çalışmakta olduğu ticaret meslekine 
karşı rekabet yapması doğru mudur; değil midir? 

Beyefendiler evvelâ Devletin ticaret yapması
nın ne kadar mahzurlu olduğunu arzedeceğim. Fa
kat yalnız şunu arzetmek isterim ki imtiyazlı bir 
müessesenin, zürraın ve tüccarın karşısına çıkarak 
rekabet etmesi doğru mudur, değil midir ve acaba bu
nun karşısında tüccarın serbest ticaret yapmasına 
imkân var mıdır, yok mudur? Efendiler! yoktur. 
İnhisar idaresi kazanç vergisi vermez, inhisar ida
resi bir çok muafiyetlere mazhardır. İnhisar ida
resi, bir tüccarın tütününün nerede olduğunu, 
nasıl işlediğini, nereye sattığını hepsini bilmek
tedir. Malûmu Âliniz ticaret çok açık olmakla 
beraber gizli noktaları da vardır. Fakat tüccarın 
bütün esrarı onun elindedir. Binaenaleyh tücca
rın karşısına rakip bir müessese halinde çıka
caktır. 

Devletin ticaret yapması meselesine gelince; 
bakınız efendim. Amerikalı profösör (Herber-
ğarze) ne diyor. Diyor ki: (ticaret yapan Devlet 
müesseselerinin her zaman zarar ettiklerini ve her 
zararın telâfisi için millete yeni bir mükellefiyet 
vazolunduğunu itiraf etmelidir. Halbuki mütema
di vergilerle setredilen açıkların ticaret muamelâ-
tile en uzak bir alâkası olmadığı aşikârdır. Bina
enaleyh burada halledilecek mesele Devlet ticaret 
yapar mı ? yapamaz mi ? meselesidir. Hepiniz 
çok eyi bilirsiniz ki memleketin bu günkü ihracat 
emtiasının başında tütün mahsulü bulunmaktadır, 
hariç pazarlara ihraç edilmezse hiç bir kıymeti 
kalmaz ve günden güne azalmağa ve zevale mahkûm 
olur. 

Bendenizin en ziyade endişe ettiğim nokta bu
dur. Çünkü şunu çok eyi bilmeliyiz ki tütün inhi
sar idaresinin Devlete temin ettiği yirmi dört mil
yon lira varidat gerçi büyük bir şeydir. 

Buna hiç bir şey denilemezse de, hariçten mem
lekete giren 55-60 milyon lira, bunun çok fevkin-
dedir. Memleketin iktisadî bünyesine en kuvvetli 
tesir yapacak şey, istihsalâtın artması ve ihracat 
emteasının gittikçe inkişaf etmesidir. Yoksa Dev
letin varidatını artırmak maksadile iktisadî inkişa
fın zevaline doğru gitmek hiç bir vakit kabul etmi-
yeceği bir keyfiyettir. Yine hepiniz çok eyi bilirsi
niz ki ; tacirler bu vaziyetten müştekidir. İnhisar 
İdaresi reji gibi tütünü satıyor bu kemmiyeten hiç 

I bir şey ifade etmez. Fakat yaptığı tesir çok büyük-
I tür. Arzettiğim gibi elindeki tütünün maliyet fiyatı
nı tayine imkân yok, kazandığı şeyi anlamağa imkân 
yok, tüccarın kendisi doğrudan doğruya her türlü 
mükellefiyeti kabul etmiştir, hesabını tesbit etmek, 
kâr ve zararını bilmek zaruretindedir. İnhisar İda
resinin senevî sattığı tütün iki milyon lirayı te
cavüz etmez. Fakat hepiniz bilirsniz ki; İnhisar 
İdaresi bir, iki milyon liralık tütün satmakla tüc-

ı cara rakip vaziyette bulunabilir mi ? Piyasa % 1 
miktarında olsa bile imkânla ölçülür. Her hangi 
ucuz fiyat piyasaya arzedilirse piyasa onunla tesbit' 
edilir. Çünkü esas vardır. İktisat Encümeni bunu 
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duru diraz müzakere' etti ve neticede bir madde 
tesbit etti. 

Tesbit ettiği şekil şudur: İnhisar İdaresi birinci 
maddenin ikinci fıkrasında sayılan mevadı harice 
satabilirse de yaparak tütünü satamaz. Ancak buh
ranlı senelerde tütün mahsulünü kıymetlendirecek 
çiftçilere yardım etmek suretile alacağı tütünleri 
harice satabilir. Bendeniz İktisat Encümeninin 
tesbit ettiği şeklin kabulünü rica ve bu hususta bir 
takrir takdim ediyorum. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Tütün inhi
sarı, bizde hemen üç yüz yirmi dört meclisinden 
başlıyarak bu güne kadar bu işe müteallik her 
hangi bir kanun lâyihası Meclise geldiği zaman 
etrafında en çok söz söylenen, en çok tetkiklere 
tetebbulara, mütalealara zemin olan, hatta kitap
lar neşrine kadar gidilen ve bu suretle en fazla 
tahlil edilen bir mevzu olduğu için bendeniz bunun 
esası hakkında maruzatta bulunmağı zait addedi
yorum. Tütünün memleketimizin en mühim ihra
cat maddesi olduğu kabili inkâr değildir. Tütün 
istihsalâtı üzerinde memleketin muhtelif sebep
lerle ve her vesile ile hatta her akdettiğimiz tica
ret muahedelerile tütün ihracatımızı teshil edecek 
hükümler aranmaktan ve bu hükümler üzerinde 
diğer mahsulâtımızı ikinci ve üçüncü derecede 
bırakmak suretile karar almaktan hiç bir zaman 
fariğ kalmadık. Bu kararlarımız mahalline mas
ruf değildir diyemem. Belki, mahalline masruf
tur. Fakat tütün istihsalâtı, tütün ticareti üzerinde 
memleket her vesile ile bir çok müsaadelerde 
bulundu ve daima bu ciheti düşünmekte olduğunu 
gösterdi. Tütün 300 - 301 mukavelesinden evvel 
bandrol suretile memlekette idare edildi. Onun 
avakıp ve netayiei hakkında Maliyede o zamanki 
mahafilde bir çok kuyudat mevcuttur. Bu neta-
yiç hakkında malûmat edinmek ve sistem üze
rinde münakaşa mevzuu açmakta bir faide mülâ
haza edemem Yalnız işaretle geçiyorum. Malûm 
olan şirket mukavelesi ve malûm olan temdit me
saili bertaraf edildikten sonra ki ; onu bertaraf 
eden mukavele etrafında bazı tenkidat da 
serdedilmesine rağmen acizane bu gün 
de kanaatimde sabitim ki imtiyazlı şirket
lerle aktedilen mukavelelerin en eyilerinden 
birisidir. Hatta Türkün ve Türkienin menf aatlarını, 
haklarını istirdat etmek hususunda en hayırlı ve 
ciddî bir mukaveledir. Bu mukavele senelerce uğ
raşılıp şirketin elinden hakkı imtiyazını ve baki müd
detini istirdat etti. Kuvvetli cihazlarla teçhiz ederek 
senelerden beri kurulmuş olan bir müesseseyi 40 
milyon frank mukabilinde ki; o zamanın rayi
cine göre üç milyon Türk lirası ile mevcudatı da 
dahil olduğu halde teslim alan Hükümetin tan
zim ettiği plânçoya göre 14 milyon, hakikî rayice 
göre 18 milyon liraık mevcudatına sahip olmuş
tur. ' Binaenaleyh bu gün aldığımız ve hakikaten 
seneden seneye tensik ve ıslah edilen, Devletin 

, zabıta kuvvetlerinin de yardımı ile ahalinin ver
diği paraların bir ecnebi şirketine değil, doğru

dan doğruya Devletin hazinesine verildiğinden 
dolayı halkımızın verdikleri parayı seve seve ver
meleri yüzünden bu gün yirmi dört milyon lira
lık bir varidata nail oldu. Türkiyede vergi men-
baları zannolunduğu kadar ardı arkası gelmiye-
cek ve sayılamıyacak derecede çoktur denemez. 
Devletin umumî ihtiyaçlarını karşılayacak olan 
vergi menbaları muayyen ve mahduttur. Bu me-
yanda tütün istihsalâtı üzerinden istihsal edilecek 
Devlet hidematı umumiyesinden karşılığı olarak 
24 milyon lira para almak, bendenizce hiç bir za
man nihayetsiz telâkki edilecek bir mevzu ve ra
kam olamaz. Öyle havayici zaruriyeden addedile-
miyecek, ikinci derecede ve mükeyyefattan sayı
lacak mahiyette olan tütün istihlâkâtı üzerine Dev
let hidematı umumiyesi için para almak bendeniz
ce hiç bir zaman fevkalâdelik ifade etmez. Gerek 
istihsalâtın ve gerek varidatın gün geçtikçe yük
seleceğine asla şüphem yoktur. Bu neticeyi ala
bilmek için Maliye Vekili Beyefendi arkadaşımız
dan icap eden ıslahatın yapılmasını rica ederim. 

Vakıa bu yirmi dört milyon rakamda sigara 
kâğıdı inhisarile sigara fiyatlarına yapılan zam
ların farkı vardır. Fakat bu fark hiç bir zaman 
denilemez ki; bunun yüzde otuz veya ellisini teş
kil etsin. Bundan sekiz sene evvelki fiyatları na
zarı dikkate alsak daha evvel arz ve izah etti
ğim gibi tanzim ve ıslah neticesinde doğrudan doğ
ruya bu menafim memlekete hasru tahsis edilme
sinden mütevellit neticedir. Sekiz sene evvelki fiyat
ları nazarı dikkate alırsak yapılan zamlar, sekiz sene 
evvelki paranın iştira kuvvetile bu günkü iştira 
kuvveti arasındaki farka ancak tekabül edecek 
bir rakamadır. İnhisar idaresinin muamelâtı, da
hildeki istihlâkâta mahsus olduğuna göre, yaprak 
tütün halinde ihracatımızın serbest ticaretin ve 
idare tarafından gerek yerli, gerek ecnebi ticaret
hanelerinin yaptığı yaprak tütün ticaretine bir 
tüccar sıfatile dahil olup olmaması münakaşa edi
lecek bir mevzudur. İstanbul Meb'usu Hüseyin 
Bey arkadaşımızın izah ettiği veçhile mahzurları 
olabilir. Fakat diğer taraftan menfaatleri de ola
bilir. Menfaatla mahzurun her ikisini birden mü-
talea etmek lâzımdır. Tütün inhisar idaresinin 
vazifei esasiyesi memleket dahilinde sarfiyatı u-
mumiyeyi temin etmektir . Tütün almak, sigara 
yapmak, müstehliklerine satmak vazifei esasiyesi-
dir. 

Fakat memleketimizde yetişen asgarî kırk, 
azamî 65 milyon kilo arasında tahavvül eden tütün 
mahsulünü birden ve icabında mubayaaya yetişecek 
derecede, serbest sahadaki sermayenin kâfi olma
dığı, bin kere tecrübe edilmiştir ve bu sermayenin 
kâfi olmamasıdır ki; tütün fiyatları arasında bir 
sene zarfında senenin bazı aylarında yüz kuruşu 
vahidi kıyasî olarak kabul edersek yüz kuruş kıy
meti olan bir tütünün piyasada elliye kadar düş
tüğünü bazen de 150 ye kadar çıktığını, piyasanın 
bu kadar geniş bir surette tahavvül ettiğini müşa-
hade ederiz. Bunun sebebi ne dir? Bunun sebebi, 
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haricin talebi dolayısile biraz dahildeki zamlardan, 
dahildeki sermayenin zayıflığı hasebile mukavemet 
edememektedir. İnhisar İdaresi gibi kuvvetli bir 
müşteri yalnız kendi ihtiyacına kâfi tütünü alsın, 
madamki ticaret yapmıyacak, başka tütün almasın, 
dersek bunda yaprak tütün tiearetile meşgul mü
esseseler daha serbest, daha rakipsiz tütün muba
yaa edebilirler. Fakat tütün zürraının aleyhine mi ? 
bendeniz zannediyorum ki, böyle büyük \sermayelL 
bir müessesenin ledelieap elinde fazla istok tutarak 
icabında piyasaların açılması zamanında harice 
satmasında tütün müstahsili olan zürraın menfaati 
vardır. Bilhassa bazı zamanlarda, piyasanın dur
gun zamanında rakip malı çıktığı zaman tütün 
piyasaları bu arzettiğim gibi yüz kuruş kıymetinde 
olan malların piyasada elli kuruşa kadar düştüğü 
görülüyor. Bir sene evvel tütünün kilosunun .Bur-
sada 20 kuruşa düştüğü ve ada pazarında bir ara
ba tütünün bir türk evrakı naktiyesine mubayaa 
edildiği vakalarını hatırlıyoruz. Böyle zamanlarda 
tütün ziraatı yapan memleketlerin meb 'usları ve 
hepimiz bazen şekli hususide, bazen bu Mecliste 
Hükümetin nazarı dikkatini celp ediyoruz. Bazen 
biz nazarı dikkati celp etmeden Hükümet tedbir 
almağa mecbur kalır. Tedbir ne olabilir? İnhisar 
İdaresine piyasadan bir milyon, yarım milyon 
liralık mal mubayaa ederek piyasayı tutmasını 
emrediyor. Harice mal satabilmek için kendi am-
barlarındaki maldan yani ihtiyaçlarından fazla 
senelik ihtiyacını temin ettikten sonra satıyor, fa
kat senelik ihtiyacı yani üç senelik depo içinde se
nelik miktarın vasatisi elinde ise piyasanın düşük
lüğüne binaen Hükümet İnhisar İdaresine mal mu
bayaasını emrettiği zaman İnhisar İdaresi ne ya
pacaktır? Amerikalılar kadar zengin değiliz ki; 
piyasa düşğün olduğu zaman fazla miktarda mal 
mubayaa ederek piyasayı tutalım, biz ise bir kilo 
tütüne bile kıymet vermek ve onu muhafaza etmek 
mecburiyetindeyiz. İnhisar İdaresinden ticareti 
hariciyeyi nezettiğimiz gün, beklediğimiz faide 
fevtolacaktır. Bendeniz bu faideyi daha evvel 
müzakere ettiğimiz Ziraat Bankası kanunu dola
yısile Ziraat Bankasının bu gün tedavül eden ser-
mayesile zürraa yardımlar yaparak piyasaların 
düşgün zamanlarında alacağı tedbirler ve kararlar
la memleket ihtiyacının belki yüzde beşini daha 
karşılar, elimizde Böyle bir müessese vardır. Bu 
müessese ile piyasanın mütehavvil zamanlarında, 
zürraın çok muhtaç bulunduğu zamanlarda bu 
şekilde yardım etsin, malı aldıktan sonra satma
mak. Fakat satmasın demekte ben bir faide mülâha
za etmem. Eğer tütün idaresine « yalnız kendi ihti
yacını al, sana başka bir suretle vazife tahmil etmi-
yeceğiz, piyasadaki temevvücü başka suretle karşı-
lıyacağız, zürraın ihtiyacını biz başka sermaye ile 
ve başka suretlerle karşılıyacağız» demek imkânı 
bu gün mevcut ise-ki mevcut olduğunu bendeniz' 
görmiyorum - bunu belki söyliyebiliriz. Fakat bu ! 

olmadığına göre doğrudan doğruya bir kanunla 
menfaatin muhafaza esdilmesi lâzım gelir. i 

Tütün idaresi Devlet inhisarı şeklinde idare1 

edildiğine göre bunda ticarethanelerin verdiği 
rüsum ve tekâlif mevcut olmadığı ve binnetice 
yaprak ticaretinde bu muafiyet dolayısile tüccar
lara vergisiz bir rakip vaziyetinde bulunduğu mü-
taleası tamamen doğrudur. Fakat zannederim ki 
bunun halli çok kolaydır. Bunu yaprak tütün 
ticaretini ayrı bir hesapta tutmak suretile bunun 
üzerine ilâve edilecek ayni nisbet ve şerait al
tında tüccarın vermekte olduğu vergilerden ma
liyet fiatlarına yani asıl satış fiatlarma isabet 
edecek miktarları hesap ettirerek buna ilâve et
mek suretile idarî ve inzibatî tedabir almak Ma
liye Vekâletinin yedi iktidarmdadır ve tütün 
idaresinden yaprak ticareti hakkındaki muame
lât ve hesabat, bu arz ve izah ettiğim esasata is
tinat ettirilmesi ve binaenaleyh hakikati çarenin 
ne olduğunu zahire çıkarması ki sırf ticareti ha
riciye içindir, ve yaprak ticareti için mevzudur 
ve bunun İstanbul Meb'usu muhteremi arkadaşı
mızın işaret ettiği mahzuruda bertaraf etmek su
huletle mümkündür. Hatta bendeniz - derhatır 
buyurulur ki - vergi ve rüsum muafiyetlerine 
ta eskidenberi her vesile ile itiraz edegelen bir 
arkadaşınızım. Eğer imkân görse idim, tatbikat
ta bir faide mülahaza etseydim bir inhisar şirketi 
müessesesi olduğu halde derdim ki bunda da tica
rethaneler misilli bilcümle vergileri hesap etsin 
hesaben alsın, ^efrik etsinde hakikî kârını araya
lım. Fakat bu doğrudan doğruya imtiyazlı bir şir
ket mahiyetinde olmadığına ve doğrudan doğruya 
nef'i zararı Devlete raci bulunduğuna göre böy
le bir müessesede bittabi bütün muamelâtı umu-
miyesi üzerinde vergi hesap etsinde hakikî kârını 
arayalım demekte faide mülâhaza etmem. Eğer 
imtiyazlı şirket» mahiyetinde olsa idi, menfaati 
müştereke mahiyetinde bir şirket bulunsa idi o 
vakit vergi ve rüsumdan muafiyetinin manası 
olmadığı cihetini, diğer emsallerinde söylediğim 
gibi buradada arz ve teklif ederim. Yaprak 
tütün ticaretinden dolayı idarenin, yap
rak tütün ihraç eden ticarethanelerimize böyle 
binnazariye rakip vaziyetine g'eçmemesini temin 
için vergi noktai nazarından da yaprak tütün üze
rine isabet edecek vergileri hesaben olsun ayır
mak bendenizce mümkündür ve bunu Maliye 
Vekâleti yaparsa cidden ticarethaneler için â,e 
daha ehemmiyetbahş bir netice hasıl olur ve 
bunu uzun bir külfet ve zahmetli bir iş te ad
detmiyorum. Tütün maselesinin bu gün iki 
kanunu birden müzakere ediyoruz. Ziraat kanu
nunda bendenizce züraaın lehine yapılması 
mümkün olan teshilâtın hemen ekserisi yapıl
mıştır. Hatta Maliye Vekili Muhtereminden ben
deniz bir söz işitmek isterim ki bu gün çok mü-
saadekâr oldu, ileride «lüzum . görürsek takyit 
ederiz» demesin, bu kanun, zürraın lehine ne 
hüküm koydu ise bunun yakın zamanlarda tadi
lini istemiyeeeğine dair bir vaitte bulunmasını 
işitmekle daha ziyade bir hazzı vacdanî duya-
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eağım. Ticarethanelerimizin sıkı bir murakabe 
altında, inhisar idaresinin tayin edeceği usul ve 
şerait dahilinde, münhasıran harice ihraç etmek 
üzere sigara imal etmelerine eğer bu günkü va
ziyetleri müsait ise bendenizce bu müsaadeyi de 
Maliye Vekâleti deriğ etmemelidir. Evvelce bu 
müsaade vardı. Fakat ticarethaneler nasılsa cid
dî olarak bunun teşebbüsüne geçmediler. Niçin 
geçilmedi? Çünkü harice gönderilecek sigaranın 
tütününün lüks olması ve kalacak miktarın dahil
de istihlâki imkânı olmadığı için, dahildeki istihlâkât 
inhisar altında bulunduğu için bunu kendileri 
için hayırlı bir iş addetmediler. Bendenizce illet 
yalnız bu değildir. Bu gün sigara yapmak için 
oldukça geniş bir teşkilât ve oldukça yüksek 
bir sermaye lâzımdır. Faizlerin yüksek olduğu 
senelerde bu iş için mühim bir sermayenin tah
sis edilmesini ticarethaneler kendileri için faydalı 
addetmediler. Maahaza bu da eski kanunda, beş 
sene evvelki müddete aittir. Kanunda mevcut olup-
ta hiç bir zaman ciddî surette, tüccar tarafından, 
talep edilmiyen bu hükmün, bundan sonra da yine 
itiraza mahal kalmamak için devamında bir mah
zur görmedim^ Hulasaten arzedeyim ki diğer sis
tem mevzu münakaşa olmadığı için buna ait ma
ruzatta bulunmıyacağım, zaten buna hacet de kal
mıyor. Şayet münakaşa açılırsa buna ait noktai 
nazarımı arzedeyim. Yaprak ticaretini, tütün in
hisar idaresinin yapmasında bendeniz çiftçi için 
faide mülâhaza ediyorum. Tüccaruçin rakip vazi
yetine geçmemesi doğrudur. Devlet müessesesidir. 
Ve daima Hükümetin emri altında yürüyen bir mü
essesedir. Böyle doğrudan doğruya tüccarı ezecek 
bir rakip vaziyetine geçtiğini Hükümet hissederse 
elbette buna meydan veremez. Fakat hiç yapmasın 
dersek doğrudan doğruya zürraın zararına bir 
karar almış oluruz ve o vakit bu müesseseye; tü
tün piyasaları düşmüştür, bir milyon, iki milyon 
liralık tütün mubayaa et tütün zürraı fevkalâde 
müzayaka içindedir, bir milyon, iki milyon, tü
tün mubayaa et ve icap ederse avans tevzi et, de
mek hakkı da kalamaz. Bu ihtiyacı şimdiye kadar 
bu idare temin ederdi, o vakit, ihtiyacımız yok 
ne yapalım denize mi atalım diyebilir. Binaena
leyh yaprak tütün üzerine şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yine iktizayi hale göre ida
renin Hükümetin serbest kalmasından zürra için 
faide vardır. Yalnız vergi noktai nazarından ra
kip addolunursa bunu da hesaben tefrik etmek ve 
ihraç edilen tütünlerin vergilerini, maliyet fiyat
ları üzerinden ilâve etmek suretile hakikî k â n al
mak ve bu suretle de idareyi tüccarlara rakip 
olmaktan kurtarmak imkânı mevcuttur ve bu im
kânı her zaman Maliye Vekili temin edebilir. Mad
denin o suretle kabulünü rica ederim. 

Hasan Fehmi B. (Kastamonu) — Ben öteden 
beri inhisarcı damgası almış olmaklığım dolaysile 
tütün üzerinde iş yapan tüccarın kahvesinden 
mahrum bulunuyorum. 

Rasih B. (Antalya)" — Demek inhisarcısınız? 

Hasan Fehmi B. (Kâstânîöntı) — Yani bandrol-
cu değilim. Beyefendiler; bu ciheti şu şekilde söy
ledikten sonra ve yaptığım tahkikata göre, sıhha
tine inandığım tahkikata göre tütün inhisar ida
resinin yaprak alarak ayrıca satış yaptığı tütü
nün miktarı bir milyon küsur kilodan ibaret oldu
ğunu söylüyorlar. Kilosu yüz kuruştan olursa bir 
milyon lira, 120 kuruştan olursa bir milyon iki 
yüz bin lira eder. Halbuki bu yaprak tütün ticare
tini yapmaksızın inzibata kuvvet vermek suretile 
inhisarının getirdiği 24 milyon lira varidatı daha 
arttırmak zannederim kabildir. Binaenaleyh ha
kikaten arkadaşımız bir buçuk milyon lira-
Hasan Beyin dediği gibi bir tacir (yerli ve ec
nebi 70,80 tacir vardır) bunlar ticarethane, bina 
kirası veriyor, uşak ücreti verir, kazanç vergisi 
veriyor, muamele vergisi veriyor, velhasıl bir çok 
vergiler, verilir. Beride Tütün İnhisar İdaresi de 
bir tacir mahiyetinde buyurdukları gibi mubayaa 
için fazla para vermez. Çünkü istihlâk için tütün 
aldıracağı adama yaparak tütün de aldırabilir. 
Binaenaleyh bina masrafı yok, vergi masrafı yok. 
Bütün tüccar diyor ki, bu gün eğer yaprak tütün 
üzerinde inhisar idaresi bir rakip sıfatından çekil-
miyecek olursa biz bütün tacirler gibi çekileceğiz Ba
na söyledikleri budur. Çünkü bilhassa tütün mınta-
kasında bulunmakla bir çok tüccarımızla temasta
yım. Binaenaleyh bu yaprak tütün satışından 
temin ettiğimiz bir milyon lirayi diyorum ki 
inzibatı teşdit ve tanzim etmek suretile bunu 
idarenin asıl varidatından temin etmek kabildir. 
Yalnız Hasan Beyefendi arkadaşım bir noktaya 
işaret ettiler: böyle tütün ihracatını serbest 
bırakmak köylünün aleyhinedir, buyurdular. 
Beyefendi, Ziraat Bankasının yegâne vazifesi 
zürraı böyle bir şey karşısında görürse Ziraat 
Bankası ne yapar. Müdahale eder Beyefendi, 
Ziraat Bankası buna mani olur, zürraın tütününü 
elinden çıkarmamasına çalışır. Binaenaleyh ben 
bu ciheti böyle arzettikten sonra Heyeti Celileniz-
den, Başvekil îsmet Paşa Hazretlerinden, Maliye 
Vekili Beyefendiden eğer pek fazla mahzurlu 
görmezlerse bu yaprak tütünü üzerindeki mu
ameleden, muamele vergisini bu sene için bıra
kalım. Bakalım ne netice alırız. Teklifim budur. 
Bunu kabul ederseniz mahrum olduğum kahve
yi bana içirtmiş olursunuz. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bendeniz muhterem 
arkadaşımın beyanatına ve mütaleasına iştirak 
edemiyeceğim. Çünkü Efendiler, hükümet tica
ret yapar mı, yapamaz mı ? Hükümetin yüz kuruşa 
alıpta sekiz yüz kuruşa satması ticaret değilimdir? 
Binaenaleyh hükümet bu gün kendine lâzım olan beş 
milyon kilo tütün yerine on milyon kilo alır ve 
Avrupada da müşteri bula bilir ve malını sata
bilir. öte tarafta tüccar istiyor ki Hükümet elli 
kuruşa müşteri olmasın ki kendileri yirmi beş 
kuruşa alsınlar. Karşılarına Hükümet rakip ola
rak çıkarsa onların 25 kuruşa aldığını Hükümet 
elli kuruşa alacaktır. Halbuki tüccarda istiyor ki 
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îfükûmet rakip olmasın ve almasın, ben ucuza 
alayım. Hükümet ne için almasın, Hükümetin 
alması çiftçinin menfaatirdir. Çünkü tüccara kar
şı rakiptir (Gürültüler) . Müsaade buyurunuz 
efendim; tüccara lazımsa alsın, hatta Hükümetin 
ihtiyacı on milyon ise on milyon daha fazla alma
sı muvafıktır. Ne kadar fazla alırsa çiftçi için o 
kadar faidelidir. Şayet Hükümet köylüye sen ma
lını tüccara vermiyeceksin bana vereceksin derse 
o vakit bu kürsüden bunu söylemek benim hakkım
dır, ve hepimizin hakkımızdır. Eğer icbar etmezse 
hiç bir şey demeğe hakkımız yoktur. Tüccar da ala
bilir. Hükümetin elli kuruşa aldığını arzu ederse 
elli beş kuruşa ala bilir. Varsın alsın . 

Reis — Kanunlara rey vermiyen var mı efen
dim. 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 

Arkadaşlar; Grümüşane Meb'usu Hasan Beyefendi 
tarafından söylenmiş olan sözlere ilâve edilecek 
pek az sözüm kalmıştır. Hasan Beyefendi burada 
noktai nazarlarını mütalea ve serdettikleri sıra
da bendeniz öyle zannettim ki Devlet münhasıran 
bir tütün ticarethanesi açmıştır ye sadece bu 
ticarethaneyi işletebilmek için buraya bir kanun 
getirmiştir. Hayır arkdaşlar, kanun bir baştan 
diğer başına kadar okunduğu zaman görülür ki 
en büyük alâmeti farikası kendisine Devlet taraf ni
dan verilmiş olan salâhiyetleri istimal etmek yani, 
tütün inhisarına işletmektedir. Yalnız gayesi bu 
olan, en büyük ve en aslî) vazifesi bu olan bir Dev
let müessesesi, aslî vazifesini ifa ederken, memle
ketin ziraatine, memleketin ticaretine, memleketin 
iktisadiyatına, her hangi bir millî teşkilâtla müfit 
olabilirse o faydasını bu memlekette bu tüccar
lardan ve bu zürradan esirkememek istiyor. Ha
san Beyefendinin tekrar tekrar ifade ettikleri gibi 
tütün inhisar idaresi sadece bir Devlet müessese-
didir. Devlet müessesesi olan bu teessüsün hiç 
bir hasmı yoktur, Devlet teşkilâtı dahilinde tüc
car olsun; çiftçi olsun bunların her ikisine de 
elinden gelen yardımı yapmak vazife ve mecburiye
ti altındadır. Bunun içindir ki icap ettiği zaman
larda Devlet müessesesi, tüccara da faydalı ola
bilecek bir salâhiyetle mücehhez kalmak zarureti 
karşısında bulunmuştur. İnsanların hâttü hare
ketleri, müesseselerin hattü hareketleri, istikbalde 
ne yapacakları, bir az da mazide ne yaptıkları ile 
istidlal olunabilir. Devletin eline geçtiği günden 
beri hiç bir tüccara, hiç bir ticaret sınıfına, hiç bir 
yerde rakip olmak süretile izrar etmemek için 
ne yapmak lazımsa tütün inhisarı mütemadiyen 
bunu büyük bir takayyütle bu .hattü hareketi 
takip etmiştir. Bir memleketin tütünleri mu-
tadil edilen bir fiatla tacirler tarafın
dan kapışıldığı gün biz tütünümüzü 
başka yerden almak lâzım geldiği kanaatini 
edindik ve müessese behemehal tacirler tarafından 
alınacağını zannettiği yerlerde mümkün olduğu 
kadar kendisini az hissettirmiştir. Fakat bir memle-

kette zürraın elinde bulunan tütünleri her hangi 
uzun müddet onları intizarda bırakmak süretile 
hakikî değerinden dun fiyata almak bulunulduğu 
hissi geldiği zaman bittabi 60 milyon yekûnu bir
den kaldıramıyacak olan Tütün İnhisar İdaresi 
Maliye Vekâleti, belki Meclisi Âlideki bir çok arka
daşlar memleketin bir çok taraflarından, bir çok 
ve muhtelif talepler karşısında kalmışlardır. Tütü
nümüzü almıyorlar diye mütemadiyen bizi tazyik 
edeceklerdir. İmkânı yokmudur? Biraz tütün eki
niz diye; İnhisar İdaresi, kendi ihtiyaci olmadığı 
halde sadece piyasayı korumak ye mukavemet his
leri dolayısile zürradan piyasayı mutedil derece
nin üstüne çıkarmamak şartile uf ak tef ek 300 okka 
400 okka her gün, iki günde bir, üç günde bir tü
tün almak süretile zürraın kuvvei m'aneviyesini 
takviye etmek zaruretinde kaldığı zamanlarda bunu 
yine bir vazifei milliye olarak yapmıştır. Çünkü 
Hükümetin tütüne ihtiyacı yokken oradan tütün 
alması oradakileri ezdirmemek endişesine matuf
tur. Bundan maada her hangi bir tacirimiz büyük 
bir müessese ile müzakereye girişmiş tütünlerini 
satabilmiş ise kendisine (50) bin (60) bin filân ve 
filân marka tütünlerden noksan kalmış ise bunla
rı da doldurmak tüccarın taahhüdünü ifa edebilme
si için Tütün İnhisarı 999 yine mutedil bir kâr 
almak süretile bunu yapmağı kendisine vazife bil
miştir. Evvelâ tacirlerle şimdiye kadar hiç bir yer
de rakip vaziyette görünmedi. Saniyen tacirlerin 
bazı muhtaç oldukları partileri temin edebilmek 
için elimizden gelen yardımları hiç bir vakit esir
gemedik ve bundan sonra da esirgemiyeceğiz. Bun
dan maada zürraın da tütünlerini satmadıkları 
bir devirde onları büyük bir intizarda bırakmamak 
için onların tütünlerinden ufak tefek almak süreti
le piyasanın bütün bütün bozulmasına mani ol
mağa elimizden geldiği kadar çalıştık. Eğer biz bu 
sahalarda çalışırken her zaman her dakikada arzu 
edildiği kadar muvaffak olamamışsak bu da he
nüz daha bu sahadaki tecrübelerimizin mahdut 
seneler içine sıkışacak kadar dar olmasından neşet 
etmektedir. Bu san'atı tamamen benimsemekteyiz 
ve gün geçtikçe daha ustası olmaktayız. 
ve gün geçdikçe memleketimize çok müfit olacağımız 
kanaatındayız. İktisat noktai nazarından, çı
kardığımız tütün ve bir kaç senelik gümrük 
istatistikleri tetkik edilirse' görülür ki bu memle
kette noksan olan kabiliyet, ziraat kabiliyeti de
ğildir. Tütün her hangi bir senede yüksek bir 
fiata satıldığı ve hiç olmazsa zürrai memnun ede
cek bir fiata satıldığı senenin ertesi senesinde da
ima bizim tütünümüz (5) milyon, (10) milyon, (15) 
milyon kadar fiat ve istihsal verebilmiştir. Demek 
ki bu mes'ut seneler tevali etse, edebilse tütün is-
tihsalâtımız gerek nefaset itibarile gerek miktar 
itibarile mütemadiyen tekâmül edebilecek bir san'-
at ve bir ziraat mahiyetinde görünmektedir. Bir 
milletin bünyesinde meknuz olan kabiliyet ve 
istidadın çok daha ileri gidebileceğini bize tec
rübeler göstermiştir. Fakat bir noktada da 
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arkadaşlar maalesef itiraf edeceğim, çok yaya
yız. İstihsal hususunda eğer tacirlerimiz müstah
sil zü\traın kabiliyeti ile onların kudretile mu
vazi adım atmazlar ise tabiatile fazla istihsâl 
memleket dahilinde kalmak suretile fiatların su
kutunu intaç ediyor, ve zürra sınıfında yeni bir 
ye'is yeni bir inkisarla kendiliğinden tahdidi zira
at hasıl oluyor. Halbuki tacirlerimizin kabiliyeti 
zürraımızın kabiliyeti derecesine varmış ol
sa idi, istihsalâtımız dünyanın bin bir 
piyasasına yetiştirebilmek imkânı ve kud
reti onların elinde olsaydı ziraat hususundaki ka
biliyet ve kudretimizden memlekete azamî istifade 
ettirmek imkânı çok basit ve çok kolay bir iş olurdu. 
İstatistikler tetkik edilirse görülür ki istihsâl 
hayli yükseldiği zamanlar ihraç hususundaki ka
biliyetimiz bir sene evvelkine nazaran değişme
miş denecek kadardır. Bu fazla istihsal senelerindeki 
ihracatımız aşağı yukarı diğer senelerin ayni olmak 
üzere devam etmektedir. Demek ki bu memlekette en 
Çok kuvvetimizi kudretimizi teksif ettiğimiz nok
talardan birisi de ihracat kabiliyetimizi artırabil
mek için tacirlerimiz ve istihsal müesseselerimize 
bu hususta salâhiyet vermek ve onları takviye et
mektir. Çok tütün istihsal ettiğimizi iddia ediyo
ruz. Hakikaten istihsalâtımızın yekûnu arasında 
bu; pek büyük bir miktar tutuyor. Yalnız şurasını 
bilmemiz lâzım gelir ki mutedil tiryaki bir adamın 
senede on kilo sarfettiğine nazaran nihayet ihraç 
seneleri dünyadaki 3,4 milyon ki tütün tiryakileri
nin (30) ile (40) milyon İrilo arasındaki tütünle
rini gösterebilmekten ibarettir. İstihlâk mütemadi
yen artmaktadır. İstihlâk sahaları bilhassa insan 
tabakalarının her sınıfına fevkalâde sirayet etmek
tedir. Böyle bir devirde ticaret noktai nazarından 
şırınga etmek suretile esasen mevcut olan ziraî 
kabiliyetimizi artırmak ve böylece memleketimizin 
kudreti istihşaliyesinden azamiye doğru istifade 
yolunu açmak lâzım gelir. 

Arzetmiştim ki geçen senelerdeki tecrübele
rimiz, hattı hareketimiz ve filiyatımız bu sahada 
gerek tacir ve gerek çiftçiye Devlet müessesesi 
olmak itibarile müfit olmaktan başka bir gayemiz 
yoktur ve olamaz. Eğer biz bu memlekette istih
sal etmiş olduğumuz tütünleri; beynemilel tica
retin her gün aratmakta olduğu bir çok yer
lerden alman haberlerden ve bir çok tecrübeler
den aldığımız derslerden istifade ederek inhi
sara sevkedecek olursak görürüz ki memleketimiz 
adım adım bu noktada istifada yolunu kendi
sine açmış bulunur. Hasan Beyefendi gayet 
canlı ve hassas bir noktaya temas buyurdular. 
Arkadaşlar; size temin edebilirim ki son iki 
üç senedenberi eğer harice biz üç beş yüz bin, 
bir miyon kilo tütün satmış isek burada 
Hasan Beyefendinin arzu ettikleri şeraite tevfi
kan satılmıştır. Buyurdular ki bayilerden tütün 
mubayaası için bir masrafımız yoktur. Arkadaş
lar, belki büyük şirketlerin masrafı derecesin
de bir masrafımız yoktur. Fakat nihayet doğru

dan doğruya zürradan tütün almak sistemini tâ^ 
kip eden tütün inhisar idaresi muamelesini her 
yerde bayilerle yapmak mecburiyetindedir. Bu 
bayilerin masrafı vardır. Depolarımızın kiraları 
vardır. Devlete verilmesi lâzım gelen vergile
rin yekûnu dahildir. Hatta arkadaşlar, veril
miş olan paranın fiatı dahi dahildir. Bütün 
bunlar hesap edildikten ve bir yekûna baliğ olduk
tan sonradır ki temin edilecek kâr mukabilinde 
tütün harice satılmaktadır. Arzettiğim ilk sene
lerdeyiz ve aldığımız tecrübelerden her gün bir 
az daha kuvvetimiz artmaktadır. Hasan Beyefen
dinin temennilerini biz faaliyet sahasında tatbik 
etmekteyiz. Hatta bunu bir az daha işletmek, 
tekâmül ettirmek lâzım gelirse, arkadaşların 
telakkilerile bizim kendi tecrübelerimizi birleş
tirecek olursak bunu bir derecei tekâ
müle isal edebilmek mümkündür. Asla 
rekabete niyetimiz yoktur. Bilakis Devlet müesse
sesi olmak itibarile hem çiftçilere hem de 
zürraa hem de tüccara yardım etmelidir. Bundan 
başka arkadaşlar, Hükümet tarafından gönderilen 
ve muhtelif encümenler tarafından kabul edilen 
bu madde sadece İktisat Encümeni tarafından pren
sip itibarile reddedildiği halde pek çok kayıtlar
la tecviz edilen bir madde şekline geçmiştir. Bende
nizin mülâhazatımın en kuvvetli esbabı mucibesi-
ni müsaade buyurursanız İktisat Encümenin o 
maddesinden alacağım. İktisat Encümeni diyor ki 
İnhisar İdaresi buhranlı senelerde tütünün kıyme
tini artırmak için zürradan tütün almak ve harice 
tütün sattırmak hakkını haizdir Arkadaşlar bir 
müessese ki ömründe bir yaprak tütün satmamış-
tır, hariçte kim tütün satın alır bunu bilmiyor. Bir 
tek muhaberesi yoktur, bir gün bu memlekette bü
yük bir buhran olacak bu tütünlerin hepsini top-
lryacağız ve bunları kaldırdıktan sonra Avrupada 
satmak kabiliyeti bizde varmış gibi sevkiyata başlı-
yacağız. Demekki böyle bir buhran olabileceği biz
zat İktisat Encümenince dahi düşünülmüş ve Tütün 
İnhisar İdaresinin bu buhrana mani olabileceği ka
naati gelmiştir. Eğer İnhisar İdaresinin bu buh
ranlı senenin buhranını tahfif edebilmek için o 
sene kuvvetli bulunmasını istiyorsak, bütün ticaret 
kanallarını bilmesi, Avrupadaki istihlâk pazarları
nı tanıması ve evvelden öğrenmiş olması lâzımdır. 
Ticaret , hakkının bu müesseseye asli vazife değil, 
fakat memlekete müfit olduğu zamanlar bu hizmeti 
esirgememesi için lâzım ve kâfi olduğu esbabı mu
cibe olarak ayrıca gösterilmektedir. Arkadaşlar 
maruzatım bundan ibarettir. Arzettiğim gibi biz 
bu salâhiyeti her iki sınıfın şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da istifadesini temin edebilmek 
için tatbik edeceği ve hedefimiz bundan ibarettir. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Hariçte tütün 
mahsulâtı olunca bize karşı dehşetli rekabet yapıl
maktadır. Rakiplerimiz Avrupada ve Ame-
rikada mükemmel teşkilât yaparak her gün 
bizim mahsulleri pazar önünde bir derece daha 
tardetmektedirler. İzahatınızda buyurdunuz ki; 
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tüccarımız hakikaten eğer propaganda, reklâm 
yapmış ve hariçte mahsullerimizin pazarlarını takip 
etmiş olsaydılar çok istifade temin etmiş olacak
tılar. Fakat ayni şey aceba inhisara da ait değil 
midir? Vekil Beyefendi bizim hariçte reklâm hu
susunda, propaganda hususunda çok zaif olduğu
muzdan malûmattarmıdırlar. Malûmattar iseler 
buunn bertaraf edilmesi çok mühimdir. Tütün mah
sulâtının hariçte satılması için ne gibi tedbirler 
alınmıştır ? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( î zmir ) — 
Efendim, Ahmet Beyefendinin söylediği sözlerde 
çok büyük bir hakikat mevcuttur. Ancak bu ha
kikî sözlerin arasında bizim için büyük bir kuvvet 
noktası mevcuttur. O kuvvet noktası da rakiplerin; 
tütünlerini satabilmeleri için, bunun Türk tütünü 
olduğunu ilân etmek mecburiyeti altında bulunma
larıdır. Bu gün eyi bir tütün satabilmek için, hasım 
olan ve cephede bulunanlar dahi o tütünün Türk tü
tünü olduğunu söylemeleri lâzım gelmektedir. 

Şu halde Ahmet Beyefendinin sözlerini dahi, 
bendenizin bir az evvelki maruzatıma kuvvetli bir 
tez ilâve etmiş olmak itibarile şayanı teşekkür ad
dedeceğim. Demek ki bizim için hulâsa noktasına 
varmak o kadar zor bir şey değildir. Avrupada 
Türk tütünü çok eyi tanınmıştır ve hasımlarımız 
o marka ile tütün satmaktadırlar. Bir az evvel 
arzetmiştim ki bizim bu hususta bazı kusurları
mız vardır. Bu hizmete yeni girmiş olmamızdan 
ve tecrübenin azlığından mütevellit olan bu ku
surlarımızın bağışlanmasını ilâve etmiştim. Bir de 
bu kusurlarımıza sebep olan şeyler arasında şunu 
arzedeyim ki kanun muvakkat oluşu mukavele yap
mak istiyen bir çok müesseselerle bizim temasa gir
memize mütemadiyen mani olmakta idi. Yeni gir
miş olduğumuz bu yolda öyle ümit ediyoruz ki bir 
koldan tacirlerimiz, diğer koldan biz mütemadiyen 
çalışmak suretile esasen fevtedilmiş olan alımı ha
kikaten kendimize almaya muvaffak olacağız. Bir 
müşkülâta maruz kaldıkça Heyeti Aliyenize müra
caat edeceğiz ve bize yol göstermenizi rica edeceğiz. 

Hüseyin B. (istanbul) — Efendim, Hasan Feh
mi Beyefendinin çok geniş beyanatları arasında 
bendenizin fikirlerimi teyit edecek pek çok şey
ler olduğu gibi bir kısmı da büsbütün tenkit edici 
mahiyettedir. Hasan Beyefendi, mütalealarında 
sermayenin kâfi olmadığından bahsettiler. Bina
enaleyh en yüksek sermayeyi kayit ile inhisar 
dairesinin tütün alması lüzumuna kail olduğunu 
söylediler, bendenizce sermayeyi getiren şey iştri. 
îş olan yerde sermaye olur. Bir iş her vakit ser
mayeyi bulabilir. Bu, ticarette her vakit için bir 
düsturdur. Binaenaleyh sermaye azdır, inhisar 
elinde sermaye çoktur. İnhisar dairesini alıcı ve 
satıcı vaziyetine getirmek doğrudur, fikrini ben
deniz kabul etmek istemiyorum. Tütün seneden 
seneye bazan elliye iner, bazan da çıkar, bunu biz 
yapıyoruz, arzu talep kanununun haricine çıkma
ğa imkân yoktur. Biz tütünü bir milyon liraya 
satacağız, çünkü « bir milyon lira sermaye var

dır » desek bile buna imkân var mıdır T yoktur. 
Çünkü tütünün dünyada yalnız rakipleri biz de
ğiliz ki piyasayı istediğimiz gibi biz tesbit edelim. 
Bir çok rakipler karşısındayız, kötü tütünlerimi
zin bile rakipleri vardır. Binaenaleyh tütün mah
sulümüz herhangi bir nevi kuvvetli rakipler kar-
şısındadır. Bu rakipler karşısında biz piyasaya 
tabi olmak mecburiyetindeyiz, yoksa piyasa bize 
uymağa mecbur değildir, hakikaten bu çok de
falar görülmüştür. 

Tütün mahdut pazarlara tabidir. 100 - 200 - 300 
kuruşa kadar çıkar 60 kuruşa kadar düşebilir, 
yoksa bunu tüceîırın zürradan ucuz almak istediğine 
hamletmek doğru olmaz. Bu itibarla bendeniz* 
şunu izah etmek isterim ki, tütün piyasasını tesbit 
eden hariç piyasalar Alman, Amerika ve Mısır 
piyasalarıdır. İnhisarla idare edilen bir çok memle
ketlerdeki inhisar idarelerinin tütün almalarıdır, 
bunu bu suretle geçiyorum. 

İkincisi; tütünün 20 kuruşa kadar düştüğünü 
soyuyorlar; doğrudur: Tütünnün kepaze bir hale 
gelmiş olduğu zamanları da gördük. Fakat bunun 
bir çok sebepleri vardır. Bu yalnız bizde değil 
Beyefendiler, her yerde vardır. Bulgaristanda 4 -
5 sene evvel tütün gübre fiatından daha aşağı idi. 
Az evvel arzetmiştim, her hangi bir metaın fiatı 
arzu talep kaidesinin esaslarına tabidir. Bundan 
ayrılamaz. Yalnız tütün değil, her hangi bir mad
de de böyledir. Fakat tütün daha ziyadedir. Çün
kü, havayici zaruriyeden madut değildir, Alıcı
ları mahdut ve muayyendir. Her pazara arzedi-
lemez. Bu itibarla tütün met ve cezir kaidelerine 
daha ziyade tabidir. Bizim tütünler Türk tütünleri 
hepiniz bilirsiniz ki cihanşümul bir kıyme
ti haizdir. Maliye Vekili Beyefendinin bu
yurdukları gibi her hangi bir memlekette satılan 
bir tütün satılığa çıkarıldığı zaman, bunlara yan
lış damga vurulmak isteniyor. Bunu hepimiz bi
liyoruz. Çünkü, Türk tütününe, tütün Türke 
alemolmuş kadar bütün dünyada iştihar etmiştir 
ve bu şöhret kâzip değildir. Makedonyada tütün
cülüğü yükselten, Trakyada tütüncülüğü yüksel
ten, memelketimizin tütün mıntakalargada tütün
cülüğü inkişaf ettiren yalnız Türklerdir. Yunan
lılarla Bulgarlar yaptıkları propagandalarda ki
misi Yunan, kimisi Bulgar işi göstermek istiyor
lar, bunlara lâzım olan cevaplar verilmiş ve is-
kât edilmiştir, hakikatta orada da, burada da 
tütünü san'at haline getiren Türklerdir. 

Hasan Beyefendi, sigara ihracatı şüphelidir, 
buyurdular. Bendeniz bunu hiç kabul etmek iste
miyorum. Yalnız Mamul sigara ihracatınf temin 
etmekle çok eyi yapacağız. Çünkü, memleketi
mizden aldıkları tütünle ecnebi fabrikaları senede 
2 - 2,5 milyona yakın sigara ihzar etmektedirler, 
halbuki bizim ihraç ettiğimiz sigara miktarı sene
de pek azdır. Niçin biz milyonlarla kilo sigara 
ihraç etmiy elini? Bizim e nziyade ehemmiyet ve
receğimiz nokta burasıdır. Eğer diğer memleket
lerdeki tütün resimleri sigaralarınıızın mamul h;al« 
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de oraya girmesine mani ise, oralarda fabrikalar 
tesis ederek sigara sarfiyatını temin etmek lâzım
dır. 

Beyefendiler, biz memleketimize girecek parayı 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bizim her şeyden 
evvel düşünmemiz lâzım gelen şey; iktisadî vaziyet
tir. 

Reşit Bey buyurdular ki esasen inhisar idaresi
nin elli kuruşa aldığı tütün, yüz kuruşa satılma-^ 
lıdır. Tüccar gidecekse kalksın gitsin, bunu 'söy
lemek kolaydır ve herkes muhakeme etmedikten 
sonra öyle düşünebilir ve söyliyebilir. Fakat unu-

•tuyorlar ki, piyasa büyüktür. Alıcı Amerikada, 
Almanyada, îngilterede, şurada ve buradadır, eğer 
buyurdukları gibi alıcı ve satıcı kapu komşusu ol
saydı, çok doğru olurdu. Ahmet alıp Memede ve
recek, Memet alıp Ahmede verecek. Binaenaleyh 
bu kolay olabilir. Fakat Beyefendiler, bu hiçte 
böyle değildir. Bunu salâhiyetle arzetmek isterim 
ki, bizde eğer bir tüccar sınıfı yoksa - ki vardır 
ve iftiharla söylüyorum ki tüccar zümresi vardır ve 
memleket içinde çok nafi bir varlıktır - bunu 
ibda etmeliyiz, 

Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi istihsal 
kuvvetimizden bahsettiler, çok doğrudur. Bizim} 
istihsal sahalarımız o kadar geniştir ki, rakip mem
leketlerde hepsine mukabil bir yer göstermek im
kânı yoktur. Meselâ, îzmir mıntakamız 20 - 30 mil
yon kilo kadar tütün istihsal edecek vaziyettedir 
ve bu 50 - 60 milyona da çıkabilir. Bafra ve alaçam 
ve sinobuda ithal ettiğimiz zaman istih^alâtımız 
daha yüksek bir miktara çıkabilir. Efendiler, bu 
ihtiyaca kâfi değildir. Bizzat meşgul olanların bir 
çoklarından işitmişimdir ki, siz (15) milyon kiloya 
çıkartmazsanız bir ihtiyacımızın bir kısmını diğer 
yerlerden aramak mecburiyetindeyiz. Bu suretle 
müşteri gaip edeceksiniz, Yunanlıların tütün bü
roları, bütün bunlar Türk ismini ortadan kaldır
mak ve şark tütünü ismini vermek istiyorlar. Fa
kat onlar propaganda yaptıkça Türk ismi daha zi
yade kuvvetlenmektedir. Bu gün Yunanistanda ve 
Garbî Trakyada eyi tütün yetiştiren mıntakalarda, 
ancak iki milyon kilo yetişebiliyor. Serez ancak 
bir milyon tütün yetiştirebilir. Fakat böyle (30) 
milyon kilo tütün yetiştirebilecek mıntakaları, yer
leri yoktur. 

Ve sonra bizim tütünlerimzin hususiyeti var
dır. izmir tütünü hakikaten îzmir tütünüdür. 
Onun mukabilini bulmak imkânı yoktur. Çok 
kokulu tatlı ve yavaştır. Bütün dünyanın aradığı 
da budur. Beyefendi buyurdular ki, biz bunları 
ıslah edelim (30), (40) milyon ihraç ediyoruz. 
tütünlerimizi sırf içmek için almıyorlar, tütünleri
mizi ıslah etmek için alıyorlar. Harmanlarda 
muslih vazifesini gördüğü için alıyorlar. Bu 
itibarla bizim îzmir tütünlerimize mümasil tütün 
bulamadıkları için îzmir tütünümüz her vakit 
sarfiyat temin etmiştir ve edecektir. Samsun 
tütünümüzün ise ayrı bir hususiyeti vardır. Bu 
tütünün dünyada emsali yoktur. Takviye ettiği

miz takdirde ki esefle söyliyorum, lâzım geldiği 
veçhile biz Samsunu takviye etmedik bilhassa 
mübadiller buraya geldiği sırada bizzat raporla
rımda, gelen muhacirlerden Samsuna eyi tütün
cülerin yerleştirilmesini istemiştim. Oraları teksif 
etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz herhangi 
bir sahada azamî istifadeyi temin ve sarfedilen 
emeği tatmin ihtiyacındayız. 

Bu itibarla bizim her şeyden evvel düşünece
ğimiz buralara yerleştireceğimiz insanların, 
nerelerden geldiğini düşünerek oraya benzer 
yerlere yerleştirmektir. Maalesef bu husular 
temin edilmemiştir. 

Bütün bu mülâhazattan sonra yine tekrar 
inhisar idaresinin tütün ticaretine rakip bir 
vaziyette olmaması için İktisat Encümeninin 
tesbit etmiş olduğu maddenin kabulünü arzedece-
ğim. Maruzatımı bitirmezden evvel Maliye Vekili 
Beyefendiye, beyanatlarında gerek tüccar ve 
gerek zürra hakkında geyet eyi tatbik edilebilecek 
vaitlerde bulundukları için ayrıca teşekkür ederim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir ) — 
Estağfirullah. 

Avhi B. (Samsun) — Arkadaşlar, inhisar ida
resinin yaprak tütün ticareti yapıp yapmaması 
hakkında çok yakından tatbikat sahasında 
ticaretine şahit olduğumdan müsaadenizle bir. 
kaç nokta arzedeyim. Bundan üç ay evvel 
dairei intihabiyem olan Samsuna gitmiştim. 
Baktım ki memleket büyük bir matem 
içinde, her yerde olan kriz orada da 
bütün şümulile cari; Halbuki bu çekingenliğe hiç 
sebep yok, tütün mahsulü geçen senelerden daha 
nefis, alıcılar Amerikadan gelmişler, bilhassa Sam
sun tütünlerinin son senelerde yeni alıcısı olan 
italya inhisar idaresinin mümessilleri de orada, 
tabiî bu vaziyet calibi dikkatti, yerli tüccar yerli zür
ra endişe içinde idi, büyük bir hassasiyetle ve bü
yük bir vukuf ile bunu takip eden inhisar Idare-
sile temasa geçtim. Onlar hakikaten bu işi yakından 
takip ettiler ve ferdasında hakikaten Türk inhisar 
idaresine lâyık bir cesaretle faaliyete giriştiler. 
Tesadüf o gece beni ecnebilerle bir mahalde buluş
turdu. Baktım ki ortalıkta bir telâş var. Anladım 
ki bu inhisar idaresinin işe girişmesindendir. Ec
nebi tüccarlar adeta bir orduya hareket emri verir 
gibi telefonlarla, telgraflarla mülhakattaki memur
larına talimat verdiler ve ferdası inhisar idaresi
nin peşine takıldılar ve on beş gün zarfında piyasa
dan (300) bin lira Türk zürraı ve Türk tütüncüleri 
lehinde bir meblâğ temin edilmiş oldu. Halk tabi-
atile bundan çok memnun oldu. Derhal inhisar 
idaresine teşekkür için vesatatıma müracaat etti
ler. Bendeniz de bu vaziyefi maaliftihar kabul et
tim ve bunu buradan Heyeti Âliyenize arzediyorum. 
Bendenizce inhisar idaresinin yaprak tütün ticareti 
yapması doğrudur ve milletin lehindedir. 

Reis — Hüseyin Beyefendinin takriri okuna
caktır, 
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YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisat encümeninin (2) inci maddesinin kabu

lünü teklif ederim, 
- İstanbul 

Hüseyin 
Reis — Hüseyin Beyefendi İktisat Encümeni

nin ikinci maddesinin kabulünü teklif ediyorlar. 
Reye arzediyorum. Eğer nazarı mütaleaya alınırsa 
İktisat Encümeninin 2 inci maddesini okuyacağız. 
(İktisat Encümeninin 2 inci maddesi okunsun 
sesleri) Peki efendim okunsun. 

İkinci madde — İnhisar İdaresi 1 inci maddenin 
ikinci fıkrasında sayılı mevadı harice satabilir-
sede yaprak tütünün haricî ticaretini yapamaz; 
ancak buhranlı senelerde tütün mahsulünü kıy
metlendirecek ve çiftçilere yardım etmek suretile 
alacağı tütünleri harice satabilir. 

Reis — Diğer bir takrir daha vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin sonuna şu fıkranın ilâvesini teklif 

ederim: 
« Hususî sigara fabrikaları tesisi ile imal edile

cek sigaraların harice satılmasına müsaade ita
sına ve lâzım gelen şeraitin tayinine Maliye Vekili 
mezundur.» 

Erzurum 
Aziz 

Reis — Aziz Beyefendi, bunun Hükümetin 
maddesine mi encümenin maddesine mi ilâvesini 
istiyorsunuz ? 

Aziz B. ( Erzurum) — Hükümetin maddesine 
efendim. 

Reis — Evvelâ Hüseyin Beyin takririni reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmemiştir. 

Aziz Beyin takriri hakkında Hükümetin veya 
encümenin bir noktai nazarı var mıdır? 

Maliye Vekili Saraçoğlu şükrü B. ( İzmir ) — 
Esas kanunda bu salâhiyet var idi, eğer arkadaş
lar kabul ederlerse Maliye Vekâletinin tensip e-
deceği şerait dahilinde imalât ve ihracat yaparız. 

Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli ) — Encümen de mahzur görmi-
yor efendim. 

Reis — Efendim; maddeyi bu ilâve ile reye 
arzediyorum. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul) — 
Efendim maddenin son fıkrasında ( ecnebi mem
leketlere de gönderip satabilirler ) tabiri vardır, 
( gönderip ) kelimesi fazladır. ( Ecnebi memle
ketlerde satılabilir) dense daha muvafık olur. 

Reis — Peki efendim; o suretle tashih ediyoruz. 
ÎKÎNCÎ MADDE — İnhisar İdaresi birinci 

maddede sayılı tütün, sigara, enfiye ve sigar me-
vaddı işlenmiş olsun olmasın ecnebi memleketlere 
de satabilir. Hususî sigara fabrikaları tesisile i-
ınâl edilecek sigaraların harice satılmasına mü
saade itasına ve lâzım gelen şeraitin tayinine Ma
liye Vekili mezundur. 

Reis — Maddeyi o suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tütün kullanan] ar şah
sî ihtiyaçları için İnhisar İdaresinin sattığı tütün
den ve sigara kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 
Fakat velevki şahsî ihtiyaç için tütün kıyılması 
yasaktır. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Ecnebi memleketler
den gelen yolcular en çok elli adet sigara yahut 
yüz gram tömbekiyi veya yirmi tane puro sigara
sını veya elli gram pipo veya ağız tütününü veya 
bu miktar enfiyeyi, hiç bir resim vermeğe mecbur 
olmaksızın, beraberlerinde bulundurup memle
kete ithal edebilirler. 

Fakat yolcuların yanındaki sigara ve emsali 
eğer bu miktardan fazla ise bu fazlalık yolcu ta
rafından beyan edilmek şartile bunun en çok bir 
kiloya kadar olan miktarı gümrük resminden ma
ada kiloda on lira inhisar resmi mukabilinde sa
hibi tarafından memlekete ithal olunabilir. 

Böyle bir fazlalık bulunduğu beyan edilmezse 
veya sorulduğu halde mevcudiyeti inkâr edilir veya 
gizlenirse kaçak ahkâmı tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞlNCÎ MADDE — Ecnebi memleketlerine 
çıkarmak için yaprak tütün ticareti yapmak ser
besttir . Yalnız böyle ecnebi memlekete çıkarmak 
maksa'dile elde edilecek tütünlerin satın alışını, 
memleket içinde bir yerden diğer yere nakledi-
lişini, mağaza ve depolara konuşunu, gemilere 
yükledilişini ve nihayet ecnebi memleketlere çı
karılışını, İnhisar İdaresi kontrolü altında bulun
durmak hakkını haizdir. 

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

ALTINCI MADDE — Kontrol cüzdanı bulu
nan çiftçi ile İnhisar İdaresinde kayitli tütün 
tüccarından başka hiç bir kimse elinde yaprak 
tütün bulunduramaz. Keza hiç, bir kimse dördüncü 
madde hükmü müstesna olmak üzere birinci mad
dede sayılan ve fakat İnhisar İdaresinin bondro-
lunu ve alâmeti farikasını taşımıyan şeyleri elin
de bulunduramaz. 

İnhisar İdaresinin bandrolünü ve alâmeti fari
kasını taşımıyan birinci maddede sayılan şeyler bir 
yerden diğer bir yere nakil ve imrar dahi edilemez. 
Birinci fıkrada da muharrer yaprak tütünler ka
nunla müstesna tutulan yerlerden başka bir yere 
mutlaka <nakliye) denilen ruhsat tezkeresile nak
lolunabilir. 

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

YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümleri 
nikotinli olup tütün gibi kıllanılabilecek olan bü-
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tün otlarla yerli tömbekisi hakkında da tatbik ı 
olunur. 

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

SEKİZİNCİ MADDE — Memlekete beyaz kop
ya kâğıdı ve defterleri getirmek ve bunların tica
retini yapmak yasaktır. İnhisar idaresinden baş
ka, memlekete sigara kâğıdı kap ve sigara kâğıdı 
kutusu ve etiketi getirmek ve bunları yapmak ve 
basmak dahi yasaktır. 

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

İKİNCİ KISIM 
Tütün ziraatı 

I. — Tütün ziraati yasak olan yerler 
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanuna merbut 

[1] numaralı cetvelde isimleri sayılan vilâyet
lerde kısmen veya kamilen tütün ziraati yasaktır. 
Fakat icabında yasak olan yerlerin bazılarında 
Maliye Vekâletile İktisat Vekâletinin müştere
ken tertip edecekeleri listeye göre Heyeti 
Vekile kararile tütün ziraatine müsaade oluna
bilir. Yasak olan yerlerde İktisat Vekâleti ve 
İnhisar İdaresi berayi tecrübe tütün ektirebi-
lirler. 

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

ONUNCN MADDE — Bu kanunun neşrinden 
üç sene nihayetinde tütünün hangi yerlerde 
ekilip ekilmiyeceğinin kat 'î olarak tesbiti için 
gerek İnhisar İdaresinin ve gerekse İktisat Vekâ
letinin şimdiden tecrübe yapmaları mecburidir. 

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

2 — Fidelikler 
ON BİRİNCİ MADDE — Tütün fide si yetişti

renler ektikleri fidelerin miktar ve mahalli 
hakkında tabi oldukları ihtiyar nıeciislreinc ve 
onlar da İnhisar İdaresine malûmat vermeğe 
mecburdurlar. 

Yunan sarısı denilen" tohumların ekilmesi ve 
bunlardan fide yetiştirilmesi yasaktır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Eüniyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — Tütün ziraatinin nasıl ve kimler 
tarafından yapıldığı 

ON İKİNCİ MADDE — Tütün ziraati yapan 
kimse, İnhisar İdaresinin ihtiyar meclislerinde 
bulunduracağı beyannameyi doldurmakja mükel
leftir. Bu beyennameler fidelerin tarlalara dikil
dikten nihayet on beş gün zarfında ihtiyar meclis
leri tarafından tasdik edilir ve İnhisar İdaresine 
teslim olunur. Ayni köy içinde bir kaç. tarlada 
tütün eken kimsenin bir beyenıuıme vermesi 
kâfidir. Beyanname kanunen şahsî ehliyeti haiz 

olanlar tarafından verilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Her çiftçi için hazır
lanan kontrol cüzdanları beyannamelerin tevdiinden 
nihayet on beş gün zarfında İnhisar İdaresince 
ihtiyar meclislerine verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı 
olan yerlerde tütün ekilmez: 

1 - Mesken harimleri; 
2 - Muhtelif mahallerde olduğu halde mecmuu 

yarım dönüme baliğ olmıyan yerler. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — 
1 - Hükümet memurları, hâkimler ve tütün 

İnhisar İdaresi memurları tütün ekmekten büsbü
tün memnudur. 

2 - Tütün ziraatı yapanlardan mahsullerini ka
çağa sarf ettiklerinden dolayı iki defa mahkûm 
olanlar, iki sene müddetle tütün zerinden mem
nudur. 

Memnuiyet hilâfına tütün dikerlerse diktikleri 
tütün sökülür. Sahibi sökmezse ihtiyar olunacak 
masraf tütünü dikenlere ait olmak üzere İnhisar 
İdaresi söktürür. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Tütün ziraatı kon
trol cüzdanı başka bir kimseye devrolunabilir. 
Fakat bunun sahibi ve devir alan, müşterek bir 
arzuhal ile İnhisar İdaresinden ruhsat almak mec
buriyetindedir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Tütün dikilen tar
lada tütünler arasında başka hiç. bir şey ekilemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Çiftçi mahsulünü 
toplar toplamaz, tarlada kalacak köklerin tohum
luk için lâzım olan miktarından maadasını, yedi 
gün zarfında, ve tohumluk için bıraktıklarını, to
humu alır almaz, sökmeğe mecburdur. 

Aksi takdirde bu iş, masarifi çiftçiye ait olmak 
üzere İnhisar İdaresi tarafından usulü dairesinde 
icra ettirilir. 

Tütün yağı istihsali için tütün tohumlarından 
istifade edilecek bazı mevakide köklerin imhası 
için bir mehil vermeğe Maliye Vekili mezundur. 

Filizlerin toplanması yasaktır. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . .Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahmini muamelesi 

\ 1 — Tahmine memur olanlar ve itiraz heyeti 
ON DOKUZUNCU MADDE — Tütün mahsulü, 

tarlada inhisar İdaresinin her sene ilân edeceği 
müddet içinde, o mahsulün bulunduğu mahal köy 
kanununun cari olduğu yerlerden ise, ihtiyar mec
lisleri tarafından tahmin edilir ve tahmin edilen 
miktar çiftçinin kontrol cüzdanına yazdır. Bu mu
amele şehir ve kasabalarda, belediye meclisi tara
fından müntahap üç kişilik vukuf erbabından mü
rekkep, mahallî ziratinin vüs' atine göre müteaddit, 
heyetler tarafından yapılır. Tahrir neticesinde 
ihtiyar meclisi ve erbabı vukuf heyetleri tarafın
dan tutulacak defterler înhisar İdaresine tevdi 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . .Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

YlRMİNCÎ MADDE — înhisar idaresi yazılan 
miktarın hakikata mutabık olup olmadığını tetkik 
eder. Hakikata mutabık değilse itiraz ederek key

f iyet in tetkiki için itiraz heyetine teşkilini, mahal
lin en büyük mülkiye memurundan ister. 

itiraz heyetinin teşekkülünü istemek çiftçi
nin de hakkıdır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . .Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — itiraz heyeti aşa
ğıda yazılı zatlardan terekküp eder: 

1 - inhisar idaresinden bir memur. 
2 - Ziraat memuru, bulunmadığı yerde ziraat 

veya ticaret odalarından ve bunların da olmadığı 
yerlerde belediyelerden müntahap ve tütün işlerin
den anlıyan bir zat. 

3 - Köy ihtiyar meclisi tarafından seçilen ve 
tütün ziraati ile meşgul bulunan veya bulunmuş 
olan bir çiftçi. Bu heyetin verecekleri karar kafi
dir. itiraz heyetine verilecek yevmiyeler inhisar 
idaresi tarafından tesviye olunur ve bilâhare 
haksız çıkan tarafa tazmin ettirilir. itiraz 
çiftçi tarafından vaki olursa ve neticede de çiftçi 
haksız çıkarsa heyetin masrafını, o çiftçinin tazmin 
eylemesi mecburidir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu maddede sehiv 
olsa gerek. Bizim verdiğimiz nüshada bu tepdil 
edilmişti. Müsaade buyurursanız tetkik etmek 
üezere encümene alalım, yine diğer maddelerin 
müzakeresine devam ederiz. 

Reis — Pek âlâ bu madde tadil edildi. 

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

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Uzun bir zaman 
için uzaklaşacak ve ziraat beyannamesile üzerine 
aldığı işi başaramıyacak olan çiftçi, İnhisar 
idaresine müracaatla, mes'ul vekil göstermek 
mecburiyetindedir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMt DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurutulmuş 
tütünlerin ayni köy veya kasabadaki yerlere 
nakli serbesttir. 

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

YtRMİ BEŞİNCİ MADDE — Çiftçi yetiştir
diği mahsulü denk yaparken kırıntı, son ve çürük 
olanlarını ayrı denk yapmağa mecburdur. 

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

YİRMİ ALTINCI MADDE — Tarladaki mah
sulünün tamamen veya kısmen telef ve zayi 
olduğunu gören çiftçi keyfiyeti beş gün içinde 
ve tahriren inhisar idaresine haber verir. Yapı
lacak tahkikat neticesinde telef ve ziyan tahak^ 
uk ederse tanzim olunacak zabıt varakası üzerine 
kontrol cüzdanındaki zimmeti tashih olunur ve 
bozulan ve kullanmağa salih olmıyan tütünler 
usulü dairesinde imha edilir. Çiftçi noksanın 
sirkat olunduğunu iddia ederse bu iddiası zabıtaca 
icra edilecek tahkikat ile sabit olduğu takdirde 
sirkat olunan miktar zimmetinden, cüzdandaki 
miktardan tenzil olunur. Seylâp ve dolu gibi 
âfetler vukuunda İnhisar İdaresi çiftçinin müra-
caatine hacet kalmaksızın doğrudan doğruya 
keyfiyeti tahkik ederek hasarın miktarını cüzdan
lardan tenzil eder. 

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

3 — Yaprakların tartılması 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Tütün mahsulü 

askıda, istifte veya denk halinde çiftçinin kurut
ma mahallinde veya ev veyahut İnhisar idaresi 
depolarında ihtiyar meclisleri tarafından tartılıp 
kontrol cüzdanına miktarı yazılır, inhisar ida
resi kontrol memurunun yazılan bu miktarı, 
isterse, kontrola hakkı vardır. Bu kontrol esna
sında evvelce yapılan tahmine nazaran noksan
lık görülürse o noksanlıktan dolayı çiftçi mes'ul 
tutulur. Ancak bu noksanın kaçakçılıktan ileri 
gelmediği inhisar idaresince anlaşıldığı takdirde 
yüzde beşe kadar olan miktarını nazarı dikkate 
alıp almamakta İnhisar idaresi muhtardır. 
Fazlalıktan dolayı çiftçi mes'ul tutulmaz. 

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

2 — Yaprakların toplanması ve denklenmesi 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Çiftçi topladığı 

tütünlerini çardak yaptığı yere veya köyündeki 
kurutma yerine serbestçe nakleder. İtiraz 
vukubulmuş ve itiraz heyeti de. gelmişse, miktarı 
tayin için, gerek tarlada ve gerekse sergi ve 
askıda bulunan mahsulün hepsini bu heyete 
göstermeğe mecburdur. 
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DÖRDÜNCÜ KISÎM I 

1 — Tütünlerin ambara nakli 
, YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Satılmış veya 
• ambarlama müddeti gelmiş olan tütünler naklo
lunacak bir hale gelince İnhisar Dairesi tarafın
dan verilecek nakliye tezkerelerile ambarlara nak
lolunur. 

Tütünlerin ambarlara nakli için işbu kanuna 
merbut 2 numaralı cetvel mucibince her mmtaka 
hakkında müddetler tayin olunmuştur. Çiftçi bu 
müddetler içinde bütün mahsulünü inhisar İda
resinin göstereceği ambarlara nakil ve teslim et
mek mecburiyetindedir. ' İnhisar. İdaresi de am
barlarını tütünlerin eyice muhafazasını temin ede
cek surette tesis etmeğe mecbur ve ambarların 
fena bir halde bulundurulmasından doğacak tü
tün ziyanından dolayı mes 'uldür. Şu kadar ki ge
rek yangın ve gerek sair mücbir sebeplerden do
ğan ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütün
lerin zaten fena bir halde bulunmasından ileri 
gelen zarardan dolayı idare hiç bir mes'uliyet ka
bul etmez. 

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

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — En çok on 
saatlik mesafede idarenin bir ambarı bulunma
dığı ve çiftçi dahi İçendi köyünde ve civar bir köy
de mahfuz ambar gösterebildiği takdirde anahtar
larından biri idarede kalmak şartile mahsulün 
müstesna olarak bu ambara konmasına müsaade 
olunabilir. Bundan başka çiftçi malın inhisar 
İdaresinin malûmat ve muvafakati altında doğ
rudan doğruya tüccar ambarlarının parmaklıkla 
ayrılacak mahalline koyabilir. 

Tütünlerin amabara kimler tarafından teslim 
olunabileceği ve idareye ne suretle beyanname 
verileceği ve mukabilinde ne gibi vesika alına
cağı ve bunların numuneleri ve tütünlerin tüccar 
ambarına ne gibi şerait altında indirilebileceği ayrı 
bir tarifname ile gösterilecektir. 

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

2 — Tütünlerin tartılıp muayenesi 
OTUZUNCU MADDE — Tütün denkleri am

bara gelir gelmez evvel emirde çiftçinin kontrol 
cüzdanında zimmet gösterilmiş olan tütün mik
tarını tetkik etmek lâzımdır. Bundan sonra denk-1 
ler tartılır ve zimmetin tamamen teslim edilip edil
mediği kontrol edilir. Bu hesaplar bittikten sonra 
tütünler üzerinde devir muamelesi tamamlanır. 

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

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Çiftçinin kontrol 
cüzdanında zimmet kaydolunan tütünler tamamen 
veya kısmen ambara getirilmezse askıdaki vezin 
miktarından yüzde beş fire indirildikten sonra he-
,sap neticesinde meydana çıkan zimmet noksanı ka-1 

çağa sarfolunmuş sayılır. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeri-

l e r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Ambara getirilen • 
tütünlerin miktarı kilo itibarile tamam olmakla 
beraber denklere yabancı maddeler ve süprüntü 
ve filizler sokulduğu anlaşılır ise bu bapta bir 
zabıt varakası yapılır ve çiftçinin zimmeti konan 
miktar nisbetinde ipka olunur. Çiftçi bu zabıt va
rakasına, bu varakanın kendisine veya köyünün 
muhtarına tebliği tarihinden itibaren bir hafta 
zarfında itiraz edebilir, itirazlar 21 inci maddede 
zikredilen itiraz komisyonu tarafından tetkik olu
nur ve yukarıda zikrolunan yabancı maddeler ve 
süprüntü ve filizler tütün denklerinden çıkartıla
rak inhisar idaresinin iddiası varit görüldüğü tak
dirde usulü dairesinde imha olunur. 

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

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tütün çiftçileri 
tütünlerini inhisar İdaresi ambarlarına iki sene 
için, depo edebilirler. Denklerin ambara girdiği 
tarihten itibaren ilk altı ay için ambar kirası alın
maz. 

Bu müddet geçtikten sonra her yedi gün veya 
haftanın bir kısmı için denk başına altmış para 
ambar ücreti alınır. Çiftçi her altı ayın nihayetin
de bu ücreti ödemek mecburiyetindedir, inhisar 
idaresinin ambarları müsait olduğu ve çiftçilerin 
tütün denklerinden yer arttığı takdirde mallarını 
bu ambarlara koyacak olan veya çiftçiden satın 
alıp üzerine transfer muamelesi icra edilen tüccar 
tütünlerinin ambara koydukları veya devir muame
lesi yapıldığı tarihten itibaren denk halinde olan
lardan yedi gün ve küsuru için yüz para ambar üc
reti alınır. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — iki sene müd
det idare ambarlarında kalan tütünleri inhisar 
idaresi re'sen ve usulü dairesinde açık arttırma 
ile satbilir. 

Şu kadar ki daha evvel tütün sahibine, tütün
leri kendi tarafından satması için, on beş gün 
mühletli bir ihbarname gönderir. Tütün sahibi
nin ikametgâhı meçhul ise o yerdeki noter vasıta-
sileilânat yapılır. Arttırma bedelinden idarenin 

I ihtiyar ettiği bütün masraflar, idarece tütün sa
hibine verilmiş avanslar ve ambar kiraları ve var
sa karar ve hüküm altına alınmış para cezaları 
indirildikten sonra fazla kalırsa çiftçiye veya 
onun kanunî mümessiline verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Müzayede talibi 
çıkmıyan tütünün daha bir sene ambarda kalma
sına sahibi tahriren istiyebilirse de ambar kirası 

I borçlarım ve üçüncü seneye ait ücreti peşin ver-
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hıesi lâzımdır. "< 

Böyle bir mühlet istenmediği veya üçüncü se
ne nihayetinde de tütünün asla müşterisi çıkmadı
ğı takdirde usulü dairesinde imhası lâzım gelir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler . . .Etmiyen-
le r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MAÖDE — Gerek resmî ar
tırmayı yapan memurun ve gerek tütünleri imha 
eden heyetin zabıt varakalrı inhisar îdarelerci için 
tütün sahiplerine karşı kat'i ibra senedi makamına 
kaim olup vaktile verilmiş olan ambar ilmühaberi 
hükümden sakit olur. 

Arttırma bedeli idare matlubunun istifasına 
kifayet etmediği takdirde tütünü ambara terkeden 
kimseden talep hakkı mahfuzdur. 

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

BEŞtNCÎ KISIM 
Tütün alım ve satımı 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Çiftçi mahsulünü 
aşağıda yazılı muameleleri ikmal etmek şartile, 
tüccar namına devrini ve terhinini istiyebilir: 

1 - Bu devir muamelesi mutlaka satan ve alan 
tarafından verilecek alım ve satım beyannameleri 
üzerine icra olunur. 

2 - Devir muamelesi yapılmazdan evvel tütü
nü satan, inhisar idaresine borçlu olduğu avans 
akçesini, ambar kiralarını, infaz edilecek para 
cezalarını ve bu kanunun tatbikından dolayı inhi
sar idaresinin tütün sahibi hesabına sarfettiği me-> 
baliği tediye eder. Eğer devir muamelesi tütünle
rin ambara nakli esnasında isteniliyorsa tütünler 
ancak kanunî muamelelerin ifası için lâzım olan 
müddet zarfında ambara alıkenur. 

3 - Bir veya daha ziyade tütün sahipleri tü
tünlerini rehnetmek üzere istikraz ettiklerinde 
ikraz mukavelesi inhisar idaresine ibraz olunur 
ve terhin keyfiyeti deftere ve tütün sahibinin elin
deki cüzdana kaydolunur, inhisar idaresi bu hu
susta yedi adil hükmündedir, ileride tütünün nokT 
san çıkması gibi ahvalde mes'uliyet tütün sahibine 
aittir, istikraz için yapılan transferlerdde dahi bu 
hüküm caridir. 

inhisar idaresine ait olup ikinci fıkrada yazı
lan alacaklar mürtehine karşı rüçhan hakkını ha
izdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler , . .Etmiyen-
ler ..., Kabul edilmiştir. *" 

ALTINCI KISIM 
Tütün tüccarlarının tabi olduğu muameleler 

1 — Tüccar depoladı 
OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bundan evvelki 

maddede yazılı şartlar altmda çiftçi satım beyan
namesi verince# tüccarda idareye tütünlerin satın 
alındığını gösteren bir alım beyannamesi verir ve 
devir muamelesi bunun üzerine icra olunur. Tüc

car satan aldığı tütünü mutlaka ecnebi memleket
lere , göndermek için alır veya bu maksatla başka 
bir tüccara satar. Bu tütünlerin memleket içinde 
harcanması yasaktır. Bundan başka tüeear ken
disine zimmet kaydedilen tütünden aşağıdaki mad
dede yazılı fire indirildikten sonra eksik çıkan 
miktarın her kilo veya küsuru için üç lira hafif 
para cezası ödemeğe mecburdur. 

Reis -r- Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. .>•.••• 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE ^- Tüccar sa
tın aldığı tütünü masarifi kendisine ait olarak sa
hibi veya kiracısı bulunduğu depolara kor ve de
polar inhisar idaresinin kontrolü altında bulundu
rulur. Depoların inhisar idaresince kabul edilebi
lecek vaziyette olması lâzımdır. Tüccarın işini 
teshil etmek üzere inhisar İdaresi tarafından tayin 
edilecek memurların ücreti, miktarı azamisi mahiye 
elli lirayı geçmemek üzere depo sahiplerine aittir. 
inhisar idaresinin memurları her vakit depolara gi
rip tütünleri teftiş edebilirler." Depo nasıl ve ne za
man açılıp kapanacağı, kontrolün ne şekilde cari ola
cağı muhafaza memuru ücretinin miktarı ve saire 
hakkında talimatname*'yapılıp ilân olunacaktır. 

Hüseyin B. (istanbul) — Efendim,, bendeniz 
bu maddenin tüccarların - kolcu ücreti kısmına 
ilişeceğim. Esasen bu kontrol vazifesi inhisar ida
resinin vazifesi halindedir. Bulduğu kolcunun ora
daki vazifesi içeri tütün girermi,- girmezmi, bunu 
kontrol etmekten ibarettir. Beyefendiler, defeatla 
söyledik ve buradan da iftiharla söylemek istiyo
rum ki şimdiye kadar tüccardan kaçakçı diye tek 
bir kimse yakalanmış değildir. Kırk küsur sene-
denberi tütün tüccarları arasmda tek bir kimse
nin, takibatı kanuniyeye maruz kaldığını görme
dik, işitmedik. Bu kadar dürüst ve bu kadar temiz 
hareket eden bir zümreyi böyle rencide etmek ve 
kolcunun maaşını onlara verdirmek doğru değil
dir. Kolcu maaşı deyipte geçmiyelim efendim, on 
depomuz yardır. Beherî ayda elli liradan senevî 
altı yüz lira ve hepsi birden altı bin lira eder. On 
bin lira ile çalışmak istiyen bir müessese senede 
altı yüz liralık bir kolcu parası verirse nasıl olur 
Beyefendiler! Bu şimdiye kadar mevcut değildi, 
bunun tarihi harbi umumî ile beraber başlamıştır. 
Harbi umumiye kadar istanbul tütün methali ola
mazdı, fakat son harbi umuminin yolları kapan
ması dolayisile' istanbul tütünün methali olmuştur. 

Çünkü başka yol yoktu tütünü Istanbuldan 
itharetmek zarureti hasıl olmuştu ve bu zaruret 
karşısında tütün rejisi tüccarları çağırdı ve size 
müsaade ederim, ancak altı lira kolcu parası vere
ceksiniz, dedi. 

Bu miktar gittikçe yükseldi. Yüz ellide karar 
kıldı. Bendeniz bunun fuzulî olduğuna kaniim, 
çünkü tüccarın hissiyatını rencide eder. Bu itibar
la eğer inhisar idaresi mutlaka bir kolcu bulun
durmak isterse bu ücretleri kendisinden vermeli
dir. Esasen binlerce müstahdemin vardır. Bunlar 
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arasında onlara da maaş verebilir. Bendeniz İnhi
sar İdaresinin murakabesine itiraz etmiş değilim. 
Her tüccar defter tutmak, girdisini çıktısını yaz
mak mecburiyetindedir ve her zaman İnhisar İda
resinin gönderdiği kontrol memurları onun malı
nın girdiği ve çıktığı günü, mağazadaki mevcuda
tını istediği zaman kontrol edebilecektir. Bütün 
bu salâhiyetleri haiz olduğu halde, bunların hari
cinde, bu külfetlerden fazla bir külfet daha tahmil 
etmek muvafık değildir. ( Doğru sesleri) Onun için 
bendeniz İktisat Encüemııinin kabul ettiği şekilde 
maddenin kabulünü rica edeceğim. Bunun için de 
bir takrir veriyorum. 

Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Efendim, biraz evvel arzetmiştim. Tütün İnhisar 
İdaresi bir Devlet müessesesidjr, Devlet müesse
sesi sıfatile şüpheli, şüphesiz, namuslu namussuz, 
insanlar yoktur. Hepsi müsavi mahiyette olduğun
dan hepsine müsavi muamele yapmak mecburiye
tindedir. 

Müsavi muamele yapmak istiyen bir idarede, bi
rine senin deponda adam kullanmıyacağız, sana 
emniyetimiz var, takibat altında değilsin, bir diğeri
ne sana emniyetimiz yok, takibatımız altındasın, 
diyemez. Kanunların mevaddı umumiyesi amme 
hakkında mütesaviyen tatbik edilir. Bütün Türk 
vatandaşları müsavi vaziyettedir. Hüseyin Bey
efendi noktai nazarlarını Heyeti Umumiyeye aı*-
zederken Îstanbuldaki belki Îzmirdeki üç beş elin 
parmakları arasında kalacak kadar az, büyük tü
tün ticarethanelerinden bahsettiler.. Onlardan baş-
Iıyarak tütün zürrama varıncıya kadar ayni şe-. 
kilde depolar mevcuttur. Kanun nazarında yalnız 
cürmü işliyen mücrimdir. Kanun, şu veya bu za
ti o cürmü irtikâp etmektedir diye bir zan altında 
iti iham etmeğe veya serbestii tam altında bırakmağa 
müsait değildir. Böyle olduğuna göre tacirlere ve 
tütün ticaret ile iştigal edenlere büyük bir suhulet 
temin edebilmek için, bunlara aruz ettikleri yer
lerdeki depolarda tütünlerini bulundurmak salâhi
yetleri İdarei İnhisariyece ve bu kanunca tanını
yor. Kendi depolarında sadece tütün bulundur
mak ve bunun üzerini kilitledikten sonra ayda ve
ya senede bir defa veya satılırken açmak gibi -
bir vaziyet olsaydı anahtar sahibi bir adam bütün 
şehirdeki depoları idare edebilir bir vaziyete ge
çerdi ve hiç şüphe yok ki zürraın ve tütün taciri
nin lehine olan bu muameleden dolayı bir ücret 
talep etmiyebilirdi. İşte Hüseyin Beyefendinin 
harbi umumiden beri olduğunu iddia ettiği tütünün 
tarihi budur ve kendilerinin bu husustaki safa
hatı çok daha eyi bildiğini kabul ederim. Bu har
bi umumidenberi başlamış on beş, yirmi senelik 
bir hâdisedir. O zamandanberi tütün tacirleri
nin mağazaları Tütün İnhisar İdaresinin bir adamı 
tarafından müşterek bir nezaret ve anahtar ve muha
faza tahtına alınmış bir vaziyettedir. Şimdi bu tayin 
edilmiş olan adamın ücretini de on beş, yirmi se
neden beri o mağazanın sahibinden alagelmekteyiz. 
Hüseyin Beyefendinin tekliflerine lüzum yoktur. 

Bir kerre itiraf buyururlar ki hakikaten Türkiye-
nin bin bir yerinde mevcut olan bu çeşit mağazalar 
için bu gibi ihtiyata lüzum vardır. Şu halde para
sını Devlet versıı. Bu da katiyen tüccarın lehinde 
bir hareket değildir. Bundan tacir katiyen istifa
de edemez ve kaniim ki bu vaziyete intikalinden te
vellüt edecek fena vaziyetten tebdili istikâmet et
mek ve eski vaziyete gelmek için en evvel tacirler 
müracaat edeceklerdir. Bu vaziyete intikal eden 
İnhisar İdaresi ne yapacaktır? 

Yirmi mağazaya bir kolcu tayin edecektir. 
Yirmi mağazayı ayni günde açmak ve kapamak 
veyahut herhagi bir saatte, herhangi bir kaç ma
ğazanın açılabilmesini el altına almak lâzımdır. 
Çünkü müşteri ile karşı karşıya gelmiştir. Eğer 
bizim depolarımızda yer varsa ne için her depo
nun başında bir adam tutarak fuzulî masraflar 
yapalım ve bu adamlara ayrı ayrı aylık verelim. 
Diyeceğiz ki ; boş depolarımız ambarlarımız var. 
Tütünlerinizi oraya koyunuz. Kezalik tütün 
ambarlarımız dolmuş bir vaziyette ise ve tacirin 
tütünleri kamilen oraya gelmiş ise yine beş, on, 
yirmi yerde müsaade etmiş isek bu müsaade etti
ğimiz yerlerde mümkün olduğu kadar az adamla 
iş görebilmek için bir kaç yerin anahtarını bir 
adamın eline vereceğiz. Arkadaşlar, bu vaziyet 
altında ticaret yapan kimseler arzu ettikleri 
mağazaları açtırabiliyor ve arzu ettikleri zaman 
kapıyorlar. Devlet memuriyeti vazifesini almış 
olan bir zat saatin beşinden sonra mağazanın 
açılmasına müsaade eder mi? ayrı bir ücret iste
meğe kalkmaz mı? zannederim ki takriben yüz 
bin lirayı inhisar idaresine yükletmekle bu masrafı 
yine onlar yapmak mecburiyetinde kalırlar ve sistem 
itibarile yine kendileri çok fena vaziyete girmiş 
olurlar. Onun için bu günkü vaziyeti, 
tacirler tarafından vaki olan müracaat üzerine 
onların suhuletini nisbî olarak tesis etmiş olan bir 
usulü kaldırmak doğrudan doğuya idarei inhisari-
yeyi tasrrufa sevk demektir ve tacirlerimizin arzu
larını günü gününe tatmin etmek imkânını orta 
yerden kaldırmak demektir . Buna binaen muhte
lif encümenlerde, maruzatta bulunduğum zaman 
,bu noktai nazara iltihak buyurmuşlardı. Sadece 
İktisat Encümeninin bu noktai nazarın mütaleası 
esnasında zannederim bendeniz yoktum. Orada 
bunu İnhisar İdaresi versin diye bir kayit geçmiş, 
idarei inhisariye bunu versin eleyince bu yüz bin 
lirayı, yirmi bin lira ile yapmağa kalkacaklar 
ve neticede bir çok şikâyetler de olacak ve belki 
saati mesai haricinde vaki olan davetlere binaen 
ayni masrafı, ayni külfeti yine tacirlerin müra
câatı üzerine yeniden ihdas etmek mecburiyeti 
altında kalacağız. Bunu böyle yapmaktansa alışıl
mış bir usulü idame ettirmek daha eyidir. Bizim 
boş ambarlarımız varken tacirlerin ambarlarının 
başına birer memur tayin etmek israfına, zannede
rim, Yüksek Mecliste müsaade etmez. Ambarlara 
bütün tütünleri koymak mecburiyetinde kalır. 
Bu da zannedersem tüccarları mutazarrır eder, 
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san'atları mutazarrır olur. Ambarların vakit ve 
zamanında açılmaması hali de baş gösterir. Bunun 
için depoya bir adam tayin etmek, istedikleri 
zaman açmak, istedikleri zaman kapamak, iste
dikleri zaman aktarma edebilmek imkânını ken
dilerine vermek her halde çok faydalı olur. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Bendeniz yalnız bü
yükleri kurtarmak için bir şey söyledim. Tütün 
memleketin başlıca ihracat emteasıdır. Bunu işli-
yen ve memlekete para getiren tüccarlar arasında 
büyükler olduğu gibi 500, bin lira sermayeli 
ufak tüccarların da bulunduğunu ve bu parayı 
bunların vermesinin çok ağır olduğunu sözlerim 
arasında söylemiştim. Suhulet kaziyesine gelince; 
tüccara suhulet göstermek lâzımdır. Çünkü, hepiniz 
bilirsiniz ki, tütün memleketin başlıca ihracat emte
asıdır. Bunu işliyen tüccara da azamî suhulet 
göstermek lâzımdır. Bu itibarla İnhisar idaresinin 
başlıca vazifesinden biri olan suhuleti öyle ücret 
mukabilinde yapmasını bendeniz eyi anlamıyorum. 
Vazifeyi sui istimal meselesine gelince, eğer beri 
taraf ücretleri vermezse müşkülâta maruz kala
caklardır. Zannederim ki, bu hiç birimizin hatı
rından geçmemiştir. Biraz evvel Maliye Vekili 
Beyefendi bu hususta izahat verirlerken İnhisar 
İdaresinin lâyık olduğu veçhile suhulet göstere
ceğini hatta yardım edeceğini ifade buyurdular. 
Binaenalyeh bendeniz bunun makûs bir netice 
vereceğini hiç bir vakit hatırımdan geçirmek 
istemem. 

Kendi ambarlarından bahsettiler. Tüccarın 
depo ittihaz ettiği binalar İnhisar İdaresinin tahtı 
emrindedir. Ayrı ayrı muayene eder. Eğer muva
fık görürse müsaade eder. İnhisar İdaresinin mu
rakabesi altındadır. Az evvel söylediğim gibi def
terleri ve kapıları İnhisar İdaresinin memurlarına 
açıktır, isterse birisini ikame eder. Elinde bu ka
dar salâhiyet olduktan sonra istediği gibi hareket 
edecektir. Murakabe ediyorsa kendisi için muraka
be ediyor. Kendi vazifesini görmek için tüccardan 
bir ücret almasını bendeniz muvafık görmiyorum. 
Binaenaleyh İktisat Encümeninin tesbit etmiş 
olduğu maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir ) — 
Hüseyin Beyefendi biraz evvel tüccara da, çift
çiye de müfit olmak gayemiz ve hedefimiz, demiş
ti. Hiç şüphe yok ki, Hüseyin Beyefendi bunu 
itidalin ve maksadın temini için lâzım gelen ta
hammülün fevkine çıkılmadığını pek âlâ takdir 
buyururlar. İnhisar demek, Devlete bir menbai 
varidat bulmak demektir. Bu menbai varidat üze
rinde Devlet çalışırken; bunda mümkün olduğu 
kadar kaçakçılığa mani olacak tcdabiri ittihaz eder
ken onlara imkânın bahşettiği derecede vüs'at 
vermek, hem çiftçiyi ve hem de tüccarı bu imkâ
nı altüst edecek bir mükellefiyetle mükellef kılmak 
demektir. Tüccar için bizim gösterdiğimiz ambara 
getirmeğe mecbursunuz deneceği gibi başka ambar
da muhafaz ettirmek veya oradan dahi kaldırmak 
müsaadesi vardır. Başındaki adamlar kamilen bi-
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zimdir. Bir tane kapı olacak ve muayyen yerden 
geçecektir. Bununla beraber kendi şeraiti fenniye-
yi haiz ambarlarımız varsa orada da bulundurabi
lirsiniz. Yalnız kontrol Devletin hakkıdır. Çünkü 
Devlet müessesesi hiç bir veçhile müsavatsız iş yap
mak imkânını kendisinde göremez. Binaenaleyh 
bu tacirlerin kâffesi bir kontrol altına girmek mec
buriyetindedir. Mümkün olduğu kadar bu kontro
lü az hissettirmek istiyoruz. Bir az evvel Hüseyin 
Beyefendinin çok haklı olarak söyledikleri gibi en 
çok endişe olsa olsa verilmiş olan serbestinin, bah
şedilmiş olan hakkın çokluğundan bir aksülâmel 
tevellüt eder mi etmez mi, demektir. Hakikaten 
memlekette bu san'at yerleşmiş olduğu için tacirle
rimiz ve çiftçilerimiz bununla ünsiyet ettikleri için 
mevcut kuyudatı haddi azamiye indirerek vaki ola
cak zararla, bahşedilecek fazla salâhiyet karşı kar
şıya gelecektir. Bu suretle büyük suiistimallere 
maruz kalınacağı endişesini beslemiyerck bu lâ-
yihai kanuniyeyi sizlere takdim ettik. Şimdi her 
tüccar bir depo yapar ve arzu ettiği yerde göste
rir, ve bizden hepsinin başına bir adam isterse, 
•idarei inhisariye, varidatını yavaş yavaş bekçi di
ye koyacağı memurlara sarf etmek mecburiyetinde1 

kalır. Bunu nazarı itibare alarak İnhisar İdaresi 
başka türlü hareket etmek isterse bu da katiyen 
işlerine gelmiyecek, yirmi seneden beri vermekte 
oldukları parayı bundan sonra da vereceklerdir. 
Bundan daha normal, daha tabii bir şey olamaz. 
Mümkün olduğu kadar genişlemiş kuyudatı bir az 
daha genişletmek elbette doğru değildir. Bu ge
nişletmekten mütevellit zararımızı bertaraf etmeği 
beklerken her hususu tüccarın ambarına Devlet 
tarafından bedeli ödenir adamlar göndermeğe 
mecbur olmak, zannediyorum idareye tahammül
süz bir yükü yavaş yavaş yükletmek demektir, 
hem de tüccarlara yeni bir müşkülât ihdas etmek 
demektir. Tabiatile bunların her ikisine de mü
saade etmezsiniz. 

Hüseyin Beyefendi 3 - 5 - 8 - 1 0 ambardan bah
sediyordu. Tütün İnhisar İdaresi bu ambarların 
başına adam tayin etmek mecburiyetindedir. Tüc
carlar kendilerine ambar tedarik ederler ve benim 
ambarlarım kamilen boş kalır. Tüccarların ayağına 
kadar adamlar gönderirim. Bunun için Hüseyin 
Beyefendinin teklifleri her iki tarafın da aleyhin
dir. Bu teklifi kabul edersek tekrar görülmesi 
lâzım gelen bir mevzu gibi karşımıza çıkacaktır. 

Yirmi seneden beri verilen şeyi istiyorum ve 
bir nevi ihtiyarî olan bir şeydir. Kendi arzularile 
kendi mağazalarına kaldırdıkları vakit kontrol üc
retleri vereceklerdir. Bu, yeni bir külfet değildir. 
Kendi arzularile vücuda gelmiş bir hadisedir. Eğer 
bu hadiseden kurtulmak isterlerse pek âlâ malla
rını Devletin ambarlarına koyabilirler. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Efendim, müsaade 
buyurursanız arzedeyim. Bekçilerin tayini mutla
ka tüccara suhulet göstermek için değildir, vazi
fesi, kontrol etmektir. Kaçakçılık var mı, yok 
mu tarassut edecektir. Müsaade buyurursanız şunu 
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da arzedeyim ki; tüccar kaçakçılık yapmağa tenez
zül etmez ye şimdiye kadar etmemiştir. Böyle bir 
hadiseye şimdiye kadar şahit olunmamıştır. Me
murun vazifesi ise arzettiğim gibi doğrudan doğruya 
kontroldür. Tüccara, kendisini kontrol < eden me
murun maaşını verdirmek ve böyle ağır bir yükü 
tahmil etmek doğru olmaz. Çünkü mühim bir 
külfettir. Binaenaleyh bendeniz İktisat Encüme
ninin maddesinin kabulünü rica ediyorum. 

Tüccar kendi depolarını kendi menfaati iktizası 
olarak çok kuvvetli kontrol etmek mecburiyetinde
dir. Bunun üzerine, kendisine ayrıca bir vergi 
kadar ağrı bir yük- tahmil etmek doğru değildir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
İktisat Encümeninin maddesinin kabullünü 

teklif ederim 
İstanbul 
Hüseyin 

Reis — Hüseyin Beyefendinin takririni nazarı 
itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı itibare 
alınmıştır. Encümene veriyoruz. 

Hacim Muhittin B. (Giresun) — Efendim, bu 
gibi şeyler müzakere edilirken ve reye konurken 
mecliste ekseriyet olup olmadığını tetkik etmek 
lâzımdır. Nazarı itibare alınıp alınmadığını söyle
mek doğru değildir. Mecliste ekseriyet yoktur. 

Reis — Meclis ekseriyetle açılmıştır. Ekseriyet 
mevcuttur efendim. 

Naim Hazım B. (Konya) — Efendim, takrir
de İktisat Encümeninin maddesinin reye konul
ması istenilmektedir. Bunun encümene gitmesine 
lüzum yoktur. İktisat Encümeninin maddesi reye 
konulur ve mesele biter. 

Sabahattin B. (Kocaeli) —• Efendim, takrir na-
JL itibare alınmak kaydile reye arzolunmuştur. 

Encümen bunun" üzerinde tetkikatını yapacak 
ve Heyeti Umumiyeye arzedecektir. 

Reis — Dahilî nizamname mucibince, nazarı 
itibare alınan takrire encümen filhal cevap ver
mezse takriri encümene tevdia mecburuz. 

Salâhattin B. (Kocoeli) — Efendim, biz iştirak 
arzetmiyoruz. Burada bendeniz encümen namına 
lc bul edecek bir salâhiyet görmiyorum. Encüme
ne tevdi buyurursunuz, encümen tetkik eder ve 
iiit; leasını arzeder. 

Reis — Dahilî nizamnemenin 19 uncu maddesi 
mucibince encümene tevdia mecburuz. Binaenaleyh 
encümene tevdi ediyoruz efendim. ' 

KİKİNDİ MADDE — Tüccar kendi deposunda 
lüzum göreceği tütün işletme işlerini yapmakta 
tamamen serbesttir. 

Buna mukabil muhafazaya ve kontrola müte
allik işlerde İnhisar İdaresinin tebligatına ve 
talimatnamesine muvafık surette hareket etmeğe 
mecburdur. Tüccar her deposu için, giren çıkan 
tütünleri kayda mahsus ayrı bir defter tutar 
ve depo mevcudunun kolaylıkla tahkik ve mu
ayene edilebilmesi için bu deftere kayitlerini 
günü gününe geçirir. Tüccarlar her sene niha

yetinde üç ay evvel ambarlarında mevcut tü
tünlerin miktarı hakkında bir beyanname vermeğe 
mecburdurlar. İnhisar İdaresince lüzum görüldüğü 
takdirde bu beyannameler üzerine yapılacak 
vezinde noksan görülürse 38 inci maddde muci
bince muamele yapılır. 

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

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — İnhisar İdasresi 
,33 üncü maddede yazılı şerait altında tüccarın 
çiftçiden satın aldığı tütünlerin kendi ambar
larında bırakılmasına müsaade edebilir. 

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

'> 2 — Tütün ve işletme fireleri 
KIRK IKÎNOÎ MADDE — Ambar işletme fire

leri işbu kanuna merbut 3 numaralı cetvelde gös
terilmiştir. Fireler mıntakasına göre cetveldeki 
miktar üzerinden indirilir. 

Karadan biryerden diğer bir yere1 tren veya 
deve ile gönderilen tütünlerden yüzde bir ve hay
van ve araba ve kamyon ile gönderilenlerden yüzde 
bir buçuk yol firesi indirilir. 

İşlemiş ve fermantasyon geçirmiş tütünlerin 
firesi yüzde elli eksik hesap olunur. 

Denizden ecnebi memleketlerine gönderilecek 
veya bu memleketlerden iade edilecek tütünlerde 
en çok yüzde üç ve, dahilde bir sahilden diğer 
sahile gönderilen tütünlerde yüzde bir fire kabul 
olunur. 

Reis — Bu madetedeki fireler çiftçiye ait tü
tünler hakkında da tatbik olunur. 

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

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - V Tüccar tütünle
rinin işletilmesinden hasıl olan süprüntü ve kırın
tılar tartılır ve masarifi kendisine ait olmak üzere 
usulü dairesinde imha edilerek zimmetinden indi
rilir. 

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

I Efendim; tayini esami ile reye konulan kanun-
j ların neticesini arzediyorum. 
t Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükû-
: meti arasında mün'akit ikamet, ticaret ve seyrise-
fain mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki ka
nuna (186) zat rey vermiştir, muamele tamam
dır. Kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı mad
deler tezyiline dair kanuna (186) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun 186 reyle kabul edil-

! mistir. 
I Buharlı sefainin gümrük resminden istisnasına 
| dair kanuna (186) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (186) reyle kabul edilmiştir. 

I Muamele vergisi kanununun üçüncü maddesine 
zeyil yapılmasına dair kanuna (186) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (186) reyle 
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kabul edilmiştir. 

Yarın saat on dörtte toplanmak üzere in'ikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 19,50 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti aras ında mün'akit ikamet, 
ticaret ve seyri sefain muahedesinin tasd ikma mütedair kanunun 

neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
Haydar B. 
İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
186 
186 

0 
0 

130 
: 0 

/Kabul edenler] 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref «B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
ismet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

« 

Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aiiz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor ismail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş, 
Doktor Nureddin Ali B. ' 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Ziyaeddin B. 

tzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B, 
Fayik B. 
Halil B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Kemaleddin B. 

Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 

Manisa 
Bahri. B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

Ördü 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. , 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B, 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusret Sadullah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B, 
Tevfik B. 

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

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl .Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyerûer J 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Tahsin B. 
Balıkesir 

Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Mufriddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Refet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

120 -

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Çorum 

İsmail Kemal B. 
Münür B8. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. 
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Edirne 

Payik B. , 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat kB. 
Hasan Fhemi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Hamdi B. 

Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
tT(let B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyyea B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Atıf B. 

Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 

Trabzon 
liasan B. 
Nebi zade Hamdi B, 
Şefik B. 

Urfa 
\ l i Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. i 



Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline dair kanunun 
neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 

( 
İsmail Hakkı B. Nafiz B. 

t Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Aza ade di : 316 
Reye iştirak edenler : 186 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 130 
Münhal ler : 0 

[Kabul edenler ] 

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

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mııstafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 

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

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

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

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
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Salâhattin B. 
Konya 

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. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Bahri B. 
Kemal B. 
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Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
trfan Rerit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordıı 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Reeai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

1 9 8 0 C : 1 

A l i B . 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sinop 
Refik ismail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Tevfik B. 

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

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat' 
Mamdi B. 
Salih B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rağıp B. 
Rıfat B. 

[Reye iştirak etmiyenlerj 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Aksaray 
Neşet B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 

Bay azıt 
ihsan B. . * 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Refet B. ( Rs. V. ) 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Azız B. 
Necip Asım B. 

Tahsin B. 
Gazi Antep 

Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakârı 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
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Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. (V) 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu "Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

(V) 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılı-».oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. (V. ) 

Malatya 
ismet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. ! 

Mustafa Fevzi B. 

Mardin 
Abdülrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Galip B. 
Faik B. 
Halit B. 

İsmail B. 
Ordu 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

« ; . < • • 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik' B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

Buharlı sefainin gümrük resminden istisnasına dair kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

' 

, 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller : 

: 316 
186 
186 
0 

: 0 
130 
0 

/ Kabul edenler ] 

Ruşen Eşref B. 
Aksaray, 

Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Ssat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. . 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet 3aki B. 

Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. ^ 

^ 
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Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Eefik B. 
1 >r. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi Bı 

Çanakkale 
Memet B. 

Çarıkın 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
ismet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 

Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Doktor ismail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Dokktor Hakkı Siııasi Pş. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
âhmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyyea B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 

Manisa 
Bahri B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusret Sadullah B. 

Sinop 
Refik ismail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasini B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Tevfik B. 

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

Trabzon 
Abdullah B. 
Mi Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
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Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Eeşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Asal B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Eefet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 
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Tahsin B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 

Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Ali Cenani B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. \ 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fhemi B. 
Halil Nihat B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Hamdi B. 

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

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 

Rağıp B. 
Rifat B. 

Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B 
Necmeddin Sadık B 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 
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Trabzon 
Hasan B. 
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Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Avni B. 
Salih B. 

Yozgat 

Muamele vergisi kanununun 3 

• . 

' • , ; • ] V 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
AİİB. 
Haydar B. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay^B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AİİB. 
Halit Ferit B. 
Ihsajı B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

üncü maddesine zeyil yapılmasına dair 
kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 
Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 186 
Kabul edenler : 186 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 130 
Münhaller : o 

[Kabul edenler / 

Memet Ali B. 
Aydın 

Emin Fikri B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şef'k Lûtfi B. 
Esat B. 

Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
ismet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Yusuf >. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Doktor ismail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

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

İstanbul 
Doktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. . 
[Edip Servet B. 
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Fuat B. 
Ziyaeddin B. 

îzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
îsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. , 
Doktor Fazıl Berki B. 
Doktor Hilmi B. 

Manisa 
Bahri B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Nuri B. 
Mersin 

Hakkı B. 
Muğla 

Ali Nazmi B, 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusret Sadullah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 

Tevfik B. 
Tokat 

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

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Beeil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Salih B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Refet B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 

Benizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
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Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B, 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B . 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
ihsan Ps. 

Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

îznıir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyyea B. 
Kılıç, Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Atıf B. 

Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 
Fayik B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 
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Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu maddesinin 
tadili hakkında 1/T31 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü 4 - VI-1U30 
Sayı 6/1942 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu maddesinin tadili hakkında İktisat Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-VI-1930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bulaşık hayvan hastalıklarının mahv ve itfası ve harekât ve münakalatı hayvaniyenitttanzimi 
ile iştigal etmek üzere Hayvan sağlık ızabıtası kanununun 39 uncu t maddesinde tayin ve tahdit 
edilen sağlık müşavere heyeti azasının alâkadar dairelerden olduğu gibi hariçteki mutahassıskrın 
ihtisas ve tecrübelerinde de istifade edilebilmek için Vekâletçe intihapları daha ziyade müfit 
bulunmuş olduğundan mezkûr madde leffen takdim kılınan kanun lâyihası müsveddesinde mevzu 
esaslar dahilinde tadil edilmiştir. 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B.M.M. 
tk. Encümeni 
Karar M 40 5 -VI-1930 

Esas M 1/731 
Yüksek Reisliğe 

Hayvan sağlık zabıtası kanunuuun 39 uncu maddesinin tadiline dair encümenimize havale 
buyrulân kanun lâyihası ile esbabı mucibesi İktisat Vekili Şakir Beyin huzurile ıetkik ve müza
kere olundu. 

Bulaşık I hayvan hastalıklarının mahv ve itfası ve harekât ve münakalatı hayvaniyenin tanzimi 
ile iştigal etmek üzere kanunda tayin ve tahdit edilmiş olan sağlık müşavere azalığına alakadar 
dairelerden olduğu gibi rey ve ihtisaslarından istifade memul olan hariçtaki ihtisas erbabının 
dahi intihap edilebilmelerini temin ve diğer taraftan da komsi yon azalarının muntazaman toplanması 
esbabını istikmal zımnında intihabın İktisat Vekâletince yapılması maksadile tertip edilmiş olan 
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kanunun heyeti umumiyesi encümenimizcede şayanı kabul görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzetmek üzere takdim kılındı. 
İk. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

Burdur Mardin Zonguldak mardin Manisa İstanbul Konya 
Mustafa Şeref Ali Rıza Hüsnü Rıza Nuri Yaşar Hüseyin A. Hamdi 

kız. Âza Âza Âza Âza 
Yozgat İzmir 

M. Rahmi Tahsin Hüseyin Edip Servet 

Hükümetin teklifi 
Hayvan sağlık zabıtası hakkındaki 6 mayıs 928 tarihli ve 1234 numaralı kanunun 39 uncu 

maddesinin tadiline dair kannn lâyihası 
1 — Hayvan sağlık zabitası hakkındaki 6 mayıs 928 tarihli ve 1234 numaralı kanunun 

39 uncu maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur. ( Bilcümle bulaşık hayvan hastalıklarının mahv 
ve itfası veya harakât ve münakalâtı hayvaniyenin tanzimi ile iştigal etmek ve bu hususta her 
türlü mukarrerat ittihazına salahiyettar olmak üzere İktisat Vekilinin veya tevkil edecek zatın 
riyaseti altında İktisat Vekâletince intihap edilecek on azadan mürekkep sağlık müşavere heyeti 
teşkil olunur. ) 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İktisat 

Vekilleri memurdur. 
4-VI-930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V, 
İsmet M. Esat M. Abdülhalik Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir İmzada bulunmadı 



SIRA No 234 
Islâhı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin tadili hak
kında 1/728 numaralı kanun lâyihası ve İktisat Encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 4-VI-1930 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/1943 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Islahı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin tadili hakkında İktisat Vekâletince hazırla

nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-VI-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
İslahı hayvanat kanununun 9 unnu maddesinde yazılı olan vazifeleri ifa için mezkûr maddede 

tayin ve tahdit edilen İslah ve teksiri hayvanat komisyonu azasının alâkadar dairelerden olduğu 
gibi hariçteki mutahassısların ihtisas ve tecrübelerinden de istifade edilebilmek için vekâletçe 
intihapları daha ziyade müfit bulunmuş olduğundan mezkûr madde leffen takdim kılınan kanun 
lâyihası müsveddesinde mevzu esaslar dahilinde tadil edilmiştir. 

İktisat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 
İK- Encümeni 
Karar M 36 5-VI-1930 
Esas M 1/729 

Yüksek Reisliğe 
İslahı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin tadili hakkında encümenimize havale bu-

yurulan kanun lâyihasüe esbabı mucibesi İktisat Vekili Şakir Beyin huzurile encümenimizce 
tetkik ve müzakere olundu. 

İslahı hayvanat kanununda tayin ve tahdit edilmiş olan İslah ve teksiri hayvanat komisyonu 
âzalığına alâkadar dairelerden olduğu gibi rey ve ihtisaslarından istifade memul olan hariçdeki 
ihtisas erbabının dahi intihap edilebilmelerini temine ve diğer taraftan da komisyon âzalarının 
muntazaman toplanması esbabını istikmal zımnında intihabın İktisat Vekâletince yapılması mak-
sadile tertip edilmiş olan kanunun Heyeti Umumiyesi encümenimizce de şayanı kabul görül
müş ve aynen kabul edilmiştir. 
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Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzedilmek üzere takdim kılındı. 
İk. En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza 

Burdur Mardin Zonguldak İstanbul Konya 
- M. Şeref A. Riza Hüsnü Rıza Hüseyin A. Hamdi 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Mardin Manisa Yozgat İzmir 
Nuri Yaşar M. Rahmi Tahsin Hüseyin 

Hükümetin teklifi 
İslahı hayvanat hakkındaki 7 haziran 926 tarihli ve 904 numarelı kanunun 9 uncu maddesinin 

tadiline dair kanun lâyihası 
1 — İslahı hayvanat hakkındaki 7 haziran 926 tarihli ve 904 numaralı kanunun 9 uncu 

maddesi berveçhi ati tadil olunmuştur. 
( Hara, inekhane, nümüne ağılları ve tecrübe istasyonları ve aygır depolarının mahalli 

tesisi ve bunlarda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve aygır depolarında bulundurulacak 
aygırların adedile nevi ve ırk ve ecnasımn ve İslah ve teksir usulünün tayini ve kavanin 
ve talimatnamelerin ve olbaptaki bütçenin ihzarî mahiyette tanziminde salâhiyettar olmak üzere 
İktisat Vekilinin veya tevkil edeceği zatin riyaseti altında İktisat Vekâletince intihap edilecek 
sekiz azadan mürekkep İslahı hayvanat komisyonu teşkil olunur. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu kanun ahkâmını icraya İktisat, Maliye, Dahiliye, Adliye, Milli Müdafaa Vekilleri 

memurdnr. 4 -6 - 930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. ' Ha. V. Ma. V. Mf. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V. îk.Y. S. İ.M.V. 
Recep Şakır İmzada bulunmadı. 
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SIRANQ233 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Hükümeti arsında akte-
dilen ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında 1 728 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

ve İktisat Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4 -VI -1930 
Sayı M 6\1946 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti arasında aktolunan ikamet, ticaret ve seyrisefain 

muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
4-VI-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

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

İsmet 

Esbabı mucibe 
Cumhuriyet Hükümeti ile Danimarka hükümeti salâhiyettar Murahhasları arasında 31 mayıs 

1930 tarihinde Ankarada imza edilen İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi merbut 
kanun lâyihasile Büyük Meclisin tetkik ve tasdikına arzediliyor. 

Muahedename İkamet, Ticaret ve Seyrisefain ahkâmını şamil ve beynelmilel kabul edilmiş 
son Muahedelere mümasildir. Ahkâmı umumiyesi itibarile diğer Devletlerle aktettiğimiz emsali 
Muahedelerin aynıdır. 

Hükümetiniz, iki memleket arasındaki ticarî münasebetleri tanzim ve bunların inkişafını 
temin edecek olan bu vesikayı tasvip nazarlarınıza arzeyler. 

Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 4-VI-1930 
Karar M 27 
Esas M 1/728 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka hükümeti arasında Ankarada 31 mayıs 1930 tarihinde 

akit ve imza olunan İkamet, Ticrret ve seyrisefain mukavelesile esbabı mucibesi ve tasdiki hak
kında kanun lâyihası encümenimizce tetkik ve müzakere edildi: 

Ahkâmı umumiyesi itibarile emsallerine uygun ve en ziyade mazharı müsaade millet mua-
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melesine göre tanzim oluuan işbu mukavele encümenimizce tasvip edildiğinden havale mucibi
nce İktisat Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Ha. En. Rs. M.M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Erzincan S irit Edirne 
Saffet Mahmut Süreyya Münür N. Sadullay M. Celâl 

iktisat Encümeni mazbatasî 
T. B. M. M. 
İk. Encümeni 
Karar X» 39 

Esas M 1)713 

5-VI-1930 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhurizeti ile Danimarka Hükümeti arasında 31 mayıs 1930 tarihinde Ankarada 
akıt ve imza edilen ikamet ve ticaret ve seyrisefain muahedenamesi ile kanun lâyihası ve Hariciye 
Encümeni mazbatası tetkik ve müzakere edildi. 

En ziyade müsaadeye mazhar millet esası üzerine tesbit edilip ikamet, ticaret ve seyrisefaine 
ait olan ve diğer devletlerle yapılan emsaline muvafık bulunan bu muahede ile ona müteallik 
kanun lâyihası encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İk. En. Rs. 
Burdur 

Mustafa Şeref 
Âza 

İstanbul 
Edip Servet 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 
Âza 

Manisa 
Yaşar 

Kâ. 
Zonguldak 

Hüsnü Zıza 
Âza 

İstanbul 
Hüseyin 

Âza Âza 
A- Karahisar Konya 

İzzet A. Hamdi 
Âza Âza 

İzmir Yozgat 
' Hüseyin Tahsin 

Âza 
İstanbul 

A. Hamdi 
Âza 

Mardin 
Münir 

Âza 
Kütahya 
Cevdet 
Âza 

M. Rahmi 

Hükümetin teklifi 
Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti arasında mün'akit ikamet, ticrret ve seyrisefain 

muahedenamesinin tasdikına mütedair kanun 

Madde ı — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti arasında 1930 senesi mayısının 
otuz birinci günü Ankarada akit ve imza edilen ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 
Bş. V. 

3 — Bu kanunun ahkâmını icraya, İcra Vekilleri Heyeti memerdur, 
Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 

İsmet M. Esat M. Abdülhalık 8. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Na.V. tk.V. S.Î.M.V. 
Recep Şakir içtimada bulunmadı 

Mi V. 
Cemal Hüsnü 



Türkiye ile Danimarka arasında ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesi 
Türkiye Cumhuriyeti Reisi Hazretleri ile Haşmetlû Danimarka ve izlanda Kralı Hazretleri iki 

memleket arasındaki iktisadî münasebetleri kuvvetlendirmek ve tevsi etmek arzusunda olduklarından 
Türkiye ile Danimarka beynindeki 26 kânunusani 1925 tarihli dostluk muahedenamesine tevfikan 
bir ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesi aktine karar vermişler ve murahhasları olmak 
üzere, 

. Türkiye Cumhuriyeti Beisi Hazretleri: 
Diyarbekir Meb 'usu, Esbak Vekil, Büyük Elçi Zekâi; 
Burdur Meb 'usu Mustafa Şeref; ve 
Hariciye Müsteşarı Menemenli Numan Beyefendileri; 

Haşmetlû Danimarka ve izlanda Kralı Hazretleri: 
\ Türkiyede Orta Elçisi Müyü Otto Cari Mohr'u tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhler, usulüne muvafık ve muteber görülen mütekabil salâhiyetnamelerini teati ettikten 
sonra aşağıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, ecnebilerin kabulüne, seyrüse
ferine, ikametine ve yerleşmesine mütedair kanun, nizam ve talimatlar mahfuz kalmak kaydile ve 
bu hususlardaki zabıta ahkâmına halel gelmeksizin, yerleşmek ve oturmak, gitmek, gelmek ve seyrü
sefer etmek, kezalik o ülkeyi serbestçe terkeylemek hakkını haiz olacaklardır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki bu hükümler, Yüksek Âkit taraflardan her birinin, 
diğer taraf tebaalarının muayyen hallerde, gerek adlî bir hüküm mucibince, gerek Devletin dahilî 
veya haricî emniyeti veya intizamı umumî dolayısile ve bilhassa içtimaî Muavenet veya sıhhî veya 
ahlâkî zabıta ilcasile memlekette oturmalarına müsaade etmeği reddeylemek ve bu sebeplere binaen 
onları memleketten ihraç etmek, kezalik pasaport, vize ve ikamet tezkeresi itasını tanzim eylemek 
haklarını hiç bir suretle tahdit etmez. 

Muhaceret hususunda Yüksek Âkit taraflardan her biri serbesti hareketini tamamile muhafaza 
eder. 

Madde — 2 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, mütekabil kanunî mevzu
atta derpiş edilen ahval müstesna olmak üzere, her türlü menkul ve gayri menkul malları, en 
ziyade müsaadeye mazhar millet tebaaları ile ayni şerait altında ve memleketin kanun ve nizimla-
rına uyarak ihraz, tasarruf ve ferağ etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Bunlar, ayni şerait altında, mezkûr mallan satma, bağışlama, devir, evlenme konturatosu, 
vasiyet ve tevarüs tariklerile veya herhangi diğer vasıta ile serbestçe elden çıkarabileceklerdir. 

Bunlar, yukarda zikredilen hallerin hiç birinde, mahallî tebaalar için vazolunmuş veya oluna
cak olanlardan başka veya daha ağır - her ne nam altında olursa olsun - mükellefiyet, resim veya ver
gilere tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 3 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, en ziyade müsaadeye mazhar 
millet tebaası ile ayni şerait altında ve memleketin kanun ve nizamlarına uyarak, icrası memle
ketin kanunu üe mahallî tebaalara hasredilmemiş veya edilmiyecek olan her nevi san'at ve ticareti 
icra etmek ve herhangi hırfet ve mesleke sülük eylemek hakkını haiz olacaklardır. 

Madde — 4 

Yükse?. Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde - ticaret, san'at, hırfet ve 
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meslekleri dahil olmak üzere - şahısları, malları, haklan ve menfaatlan için mahallî tebaalara 
tahmil edilmiş olanlardan başka veya daha ağır her ne mahiyette olursa olsun hiç bir vergi, resim 
ve mükellefiyete tabi tutulmıyacaklardır. 

Yerleşmek ve oturmak dolayısile tediyesi muktazi resimler ve mükellefiyetler hususunda iki 
tarafın tebaaları en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesinden müstefit olacaklardır. 

Bunların, memlekette mer'i kanunî ahkâm mahfuz kalmak şartile mallarının satılmasından hasıl 
olan meblâğı ve mallarının kendilerini serbestçe ihraç etmelerine müsaade olunacaktır. Ve bu hu
susta, onlar, ecnebi sıfatile, mahallî tebaaların tediyesine mecbur bulunacakları vergiler, resimler 
ve aidattan daha yükseğine tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde — 5 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaaları, diğerinin ülkesinde, orduda, bahriyede, hava 
kuvvetlerinde, milis veya millî muhafız kıtaatında her türlü askerî hizmetten, kezalik askerî 
hizmet yerine kaim olan her hangi mecburiyet veya mükellefiyetten muaf olacaktır. 

Bunlar sair askerî mükellefiyetlere veya istimvallere ancak mahallî tabaalar derecesinde ve 
bunlar hakkında derpiş edilen şerait altında tabi tutulacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tabaalan, diğerinin ülkesinde, mütekabil kanunlarda 
derpiş edilen mahsusî istisnalar mahfuz kalmak şartile, her hangi adlî veya idarî memuriyetten 
de muaf olacaklardır. 

Madde — 6 

Yüksek Âkit taraflardan biri tebaalarının diğer taraf ülkesindeki mallan ancak kanunda der
piş edilen menafii umumiye ilcasile istimlâk edilebilecektir. 

Mezkûr tabaaların, mütekabil memleketlerde mer'i kanunlarla mahallî tabaalar lehine tesbit 
edilmiş olan tazminata mütekabilen haklan olacaktır. Evvelce ilân olunmadan vetazminat tediye 
veya depozito edilmeden hiç bir istimlâk yapılamıyacaktır. 

Madde — 7 

Yüksek Âkit taraflardan her birinin tabaalan, diğerinin ülkesinde, şahıslarının ve mallarının 
kanunî ve adlî himayesine müteallik bütün hususatta mahallî tebaalara yapılan muamelenin ay
nından müstefit olacaktır. 

Binaberin mahkemelere serbestçe ve kolayca müracaat ve mahallî tebaalarla ayni şerait altın
da dava ikame ve defedebileceklerdir. 

Mütekabiliyet şartile,, bunlar, diğer tarafın ülkesinde, mahallî tebaalarla ayni şerait altında 
meccani müzahereti adliyeden ve mahkeme masarifini müemmin kefalet akçesi muafiyetinden 
müstefit olacaklardır. 

Madde — 8 

Merkezi Âkit taraflardan birinin ülkesinde olan ve orada memleketin kanunlarına tevfikan 
usulü dairesinde mevcudiyeti haiz bulunan hisse senetli şirketlerle - sınaî ve malî şirketler ve sigor
ta ve nakliyat kumpanyalrı dahil olmak üzere - sair ticarî şirketler, diğer taraf ülkesinde gayrı 
meşru bir gaye takip etmemeleri şartile, bu tarafça usulü dairesinde mevcudiyeti haiz tanınacak
lardır. 

Mezkûr şirketler diğer memleketin mer'i bulunan veya meriyete konulacak olan kanun ve ni
zamlarına tabi olarak, ve eğer bu memleketin kanunî mevzuatı bir müsaade istihsali mecburiyetini 
derpiş ediyorsa bu* müsaadeyi istihsal eyledikten sonra, o ülkede yerleşebilecekler, ve filyaller, 
şubeler veya acenteler ihdas ve müddei ve müddeaaleyh sıfatile mahkemelere müracaat edebilecek
lerdir. 
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Yüksek Âkit taraflardan birinin hususî mevzuatı dairesinde teşekkül etmiş olan mezkûr şirket

lerin diğerinin ülkesinde icra edilecek olan faaliyeti işbu diğer tarafın kanun ve nizamlarına ta
bi ' olacaktır. Bu şirketlere, faaliyetleri itibarile, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerin
den daha az müsait muamele yapılmıyacaktır. 

Bu şirketler, ikinci memlekette, mallarının kanunî ve adlî himayesine müteallik bütün husus
larda, yerli şirketlere yapılan muamelenin aynından müstefit olcaklardır. 

Altıncı maddenin ahkâmı işbu sekizinci maddede bahsedilen şirketlere de kezalik ve müşabih 
tarzda tatbik olunur. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin şirketlerile fiıyaflerj, şubeleri veya acenteleri diğer memleke
tin toprağında resim, harç ve vergiler hususlarında, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketle
rine tahmil edilen malî mükellefiyetten daha ağırına tabi tutulmıyacaklardır. Şurası mukarrer
dir ki bunlar ecnebi şirketlerin ruhsat ve tescil vesikaları istihsaline ait harç ve mükellefiyetleri 
tesviye ve kanımda derpiş edilen kefalet akçelerini depozito etmekle mükellef olacaklardır. 

Bunlar, ancak yerli şirketler için derpiş edilenderece ve şerait altında diğer askerî tekâlif ve 
istimvallere tabi olabileceklerdir. 

Âkit taraflardan her biri, sermaye, irat ve kazanç üzerinden hesap edilen vergilere müteallik 
hususlarda diğer tarafın şirketierftıi vergilerin mahiyetine göre, ancak bunların sermayelerinin 
kendi ülkesinde mevzu kısım üzerinden ve bu ülkede tasarruf ettikleri mallar elde ettikleri kazanç
lar ve yaptıkları muameleler itibarile resme tabi tutacaklardır. 

Bu şirketler, en ziyade müsaadeye mazhar millet şirketlerile ayni şerait altında ve memleketin 
kanunlarına uyarak her nevi menkul malları ihraz edebileceklerdir. Şirketin işliyebilmesi için lü
zumlu olan gayrı menkul malların, ikinci maddeye tevfikan, ihrazı içinde böyle olacaktır; şurası 
mukarreredir ki geyrı menkul ihrazı şirketin gayesini teşkil etmiyecektir. 

Madde — 9 

Menşeleri Türkiye olan tabiî veya mamul mustahsallar Danimarkaya ithal olundukları zaman 
gümrük resimleri, munzam resimler ve tezyit emsali veya diğer her hangi resim veya mükellefiyet 
hususlarında en ziyade müsaadeye mazhar memleketin mümasil mustahsallarına bahşedilen veya 
ileride celbedilecek olan muameleden daha az müsait bir muameleye tabi tutulamıyacaklardır. 

Aynile, menşeleri Danimarka olan tabiî veya mamul mustahsallar Türkiyeye ithal olundukları 
zaman gümrük resimleri, munzam resimler ve tezyit emsali veya diğer her hangi resim ve mükel
lefiyet hususlarında en ziyade müsaadeye mazharmemleketin mümasil mustahsallarına bahşedilen 
veya ileride edilebilecek olan muameleden daha az müsait bir muameleye tabi tutulmıyacak
lardır. 

Madde — 10 

Türkiyeye yapılacak ihracattan Danimarkada ve Danimarkaya yapılacak ihracattan Türkiye-
de, ayni müstahsallann bu hususta en ziyade müsaadeye mazhar memlekete ihraçlarında istifa edi
len veya edilecek olan ihraç resimlerinden başka daha yüksek resimler veya başka nevi harçlar 
almmıyacaktır. 

Üçüncü bir memleketle müsavat üzere muamele görmek teminatı ithalât ve ihracat resimlerinin 
cibayet tarzına, emtianın gümrük antrepolarına konulmasına, gümrük aidatına ve usullerine, ithal 
ve ihraç olunan veya transit sureti!e geçen eşyanın gümrüğe kabul ve gümrükten şevkine ait mu
amelâta da şamildir. 

Madde — 11 

Âkit memleketlerden birinin, bir veya bir kaç üçüncü memleketten transit suretile geçtikten 
sonra diğer taraf ülkesine ithal edilmiş olan tabiî veya mamul müstâhsalları, ithal esnasında, menşe 
memleketinden doğrudan doğruya ithalleri takdirinde alınacak gümrük rüsumundan yahut aidat-
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tan başkasına veya daha yükseğine tabi tutulmıyacaktır. 

P>u hüküm, doğrudan doğruya transit edilen emtia hakkında cari olduğu gibi aktarma, amba
lajı tecdit ve antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya da tatbik olunur. 

Madde — 12 

Menşei Yüksek Âkit taraflardan birinin ülkesi olup diğerinin ülkesine ithal edilen tabiî veya 
mamul müstahsallar, bu ülkede, - herhangi nam altında olursa olsun - dahilî resimler hususunda 
üçüncü bir memleketin mümasil müstahsallarına bahşedilen muameleden müstefit olacaklardır. 

Madde — 13 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, ithal edilen emtianın menşe memleketini tesbit etmek için, 
bu emtianın mezkûr memleketin tabiî veya mamul mustahsallarından .olduğunu, ve yahut iktisadî 
sebeplere binaen, orada bir tahavvüle uğramasından veya bir ameliye görmesinden dolayı ithalci 
memleket kanunları mucibince öyle telâkkisi icap ettiğini mübeyyin bir menşe sehadetnamesinin 
ithalâtçı tarafından ibrazını talep edebilecektir. 

Menşe .şehadetnameleri, gerek Ticaret veya Ziraat Vekâletleri,* gerek gümrük idareleri, gerek 
salâhiyettâr ticaret ve sanayi odaları, gerekse mürselünileyh memleketin kabul etmiş olacağı herhangi 
makam veya cemiyet tarafından ita olunacaktır. Mürselünileyh memleketin Hükümeti, menşe 
sehadetnamelerinin, kendi siyasî veya konsolosluk mümessili tarafından, tasdik edilmesini talep 
edebilecektir. 

Posta paketleri, mürselünileyh memleket tarafında, kanunlarına ,göre, ticarî bir mahiyeti haiz 
irsalâttan madut olmadığı tanındığı takdirde, menşe şehadetnamesine tabi tutulmıyacaktır. 

Menşe- v şchadetnemel erine müteallik bütün hususlarda, Yüksek Âkit taraflar, en ziyade müsa
adeye mazhar millete verilmiş olan müsaadatı birbirlerine mütekabilen bahşederler. 

Madde — 14 

îki Yüksek Âkit tarafın, biri canibinden, menşei veya sevkolunacağı yer diğer tarafın ülkesi olan 
herhangi emtianın ithal veya ihracına müteallik hiç bir memnuiyet veya takyit, geldiği veya sevko
lunacağı yer herhangi diğer bir memleket olan -eğer varsa - mümasil emtiaya ayni şerait altında 
tatbik olunmadıkça, idame ve ihdas edilmiyeeektir. Maamafi emniyeti umumiyeye, Devletin emniye
tine veya âmmenin sıhhatine müteallik esbap dolayısile; yahut hayvan hastalıklarına, tereddisine 
veya cinslerinin tükenmesine karsı vakî tedbir olmak üzere; yahut da Devlet inhisarına mevzu 
teşkil eden emtiaya müteallik hususlarda tesis edilmiş veya edilecek olan memnuiyet veya takyitler 
bu maddenin ahkâmına muhalif hareketler gibi telâkki edilmiyeeektir. 

Şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit taraflar alenî veya gizli olarak, primlerle, naktî muavenet
lerle ve herhangi diğer suretle tergip edilen müstahsallara memnuiyet veya takyitleri tatbik etmek 
hakkına malik olacaklardır. 

Madde — 15 

Yüksek Âkit taraflardan birinin tacirleri, fabrikacıları ve sair san'at erbabı veya seyyar ticaret 
memurları, diğerinin ülkesinde, faaliyetlerine. müteallik bütün hususlarda ve bilhassa numune
lere bahşedilmiş gümrük kolaylıkları hususunda en ziyade müsaadeye mazhar milletin tacirlerine, 
fabrikacılarına ve sair san'at erbabına veya seyyar ticaret memurlarına yapdan muamelenin aynın
dan müstefit olacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin, ticaretlerini icra zımnında, mahallî tebaalara hasredilmiyen 
sergilere, panayırlara veya pazarlara giden tebaaları, diğerinin ülkesinde, en ziyade müsaadeye 

•mazhar'.miliet tebaalarına yapılandan daha az müsait bir muamele görmiyeceklerdir. 
Yukardaki ahkâm seyyar sanayi erbabına, ticaret ve san'at icra etmiyen eşhas nezdinde sipa-



rişler taharrisine, ayak satıcılığına kabili tatbik olmadığından Yüksek Âkit taraflardan her biri 
bu hususlarda kanunî mevzuatının tam serbestisini muhafaza eder. 

Madde — 16 

Yüksek Âkit taraflar, birbirlerine - bu hususta en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi 
temin ederek - serbest transit bahşederler. Bu sebeple istatistik vergilerinden ve nezaret ve ma
ğazaya konma masariflerinden başka hiç bir resim almamayı taahhüt ederler. 

Yüksek Âkit taraflar, %mumiyetle, transit hususunda, transitin serbestisine dair olup 14 nisan 
1921 de Barselonda imza edilmiş olan mukavelenamenin mütemmim cüzünü teşkil eden esasî nizam
namede münderiç ahkâma veyahut Yüksek Âkit tarafların iltihak edeceği bu mevzuda diğer her 
hangi bir mukavelenamenin âtiyen tayin ve tanzim edeceği ahkâma ittiba eyliyeceklerdir. 

Madde — 17 • 

însanlarm, yolcu ağırlıklarının ve emtianın demiryolile nakline müteallik olarak, Yüksek Âkit 
taraflar, sevk, nakliye ücretleri ve nakliyata müteallik umumî resim ve mükellefiyet hususlarında 
birbirlerine mütekabilen en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi temin ederler. 

Madde — 18 
Yüksek Âkit taraflardan her birinin tebaa ve şirketleri, diğer tarafın ülkesinde, ihtira berat

ları, fabrika yahut ticaret markaları hususunda kanunda gösterilen usule riayet şartile bu tara
fın tebaa yahut şirketlerine ait aynı hukuku haiz olacaklardır. 

Madde — 19 

Yüksek Âkit taraflardan her biri, diğer taraf ülkesinde, mütekabil Hükümetlerin herhang bir 
milletin mümessillerini kabul eylediği şehir ve limanlara baş konsolos, konsolos ve muavin konso
loslar tayin etmek serbestisine malik olacaktır. 

Maamafih, bu baş konsolos, konsolos ve muavin konsoloslar ııezdine gönderildikleri Hükümetin 
müteamil usul dairesinde muvafakatini almadan vazife ifasına başlıyamıyacaklardır. 

Yüksek Âkit taraflardan birinin konsolosları, diğer tarafın ülkesinde, herhangi diğer ecnebi 
bir memleketin mümasil konsoloslarına bahşedilmiş veya edilecek olan hak, imtiyaz ve muafiyetle
rin aynından - mütekabiliyet şartile - müstefit olacaklardır. 

Madde — 20 

Yüksek Âkit taraflardan birinin diğerinin ülkesinde ikamet eden konsolosları, birinci tara
fın gemilerinden firar etmiş olan, ikinci tarafın tebaalarından gayri, gemici efradı geri almak için 
mahallî Hükümet tarafından kanunun müsaade ettiği nisbette muavenete mazhar olacaklardır. 

Madde — 21 

İki Yüksek Âkit taraftan her biri, diğer tarafın gemilerine, kendi bahrî limanlarında, limana 
serbestçe duhul ve limandan istifade hakkından ve seyrü sefer ile gemilerin ve hamule ve yolcula
rının ticarî muamelâtında ve tahmil ve tahliye vesaitinde bahşettiği teshilâttan tamamen intifa 
etmek hususlarında ve kezalik Hükümet, umumî daireler, imtiyaz sahipleri veya her nevi müessese
ler nam ve hesabına cibayet edilen her türlü rüsum ve tekâlifte, kendi sefainine mahsus muameleye 
müsavi bir muamele teminini mütekabiliyet şartile taahhüt eyler. 

Madde — 22 

Yüksek Âkit taraflardan birinin sancağrnı taşıyıp diğer tarafın bir limanına, orada, gerek ha-
\ 
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midelerini ecnebi bir semti maksut için teşkil veya ikmal etmek, gerek ecnebi memleketten ge
tirdikleri hamulelerini kismen veya kamilen tahliye eylemek maksadile giren gemi ve vapurlar 
mütekabil memleketlerin kanun ve nizamlarına uyarak ve mümasil ahvalde yerli sefainin 
tabi olduğu veya olacağından başka rüsumu tediye etmeksizin hamulelerinin ayni memleketin di
ğer limanlarına yahut bir ecnebi limanına mahsus olan kısmını gemi dahilinde hıfız ve bunu tekrar 
ihraç edebileceklerdir . 

Madde — 23 — # 

Yüksek Âkit taraflardan birine mensup bir sefinenin diğer taraf sahillerinde batması, karaya 
oturması, hasara veya mecburî tavakkufa uğraması gibi hadiselerde bu sefine, gerek kendisi gerek 
hamulesi ve mürettebatı itibarile, Yüksek Âkit taraflardan her birinin kanunî mevzuatının, mü
masil ahvalde, kendi sefainine bahşeyl ediği muameleden müstefit olacaktır. 

Kaptana, mürettebata , ve'yolculara, gerek şahısları, gerek sefine ve hamulesi için yerlilere 
yapılan nisbette muavenet ve müzaheret gösterilecektir. Tahlisiyeye müteallik ameliyeler mem
leketin kanunlarına tevfikan cereyan edecektir. Sefine ve hamulesinden kurtarılanların hepsi, ya
hut satıldıkları takdirde bedelleri, sahiplerine yahut bunların yerine hak sahibi olanlara iade 
olunacak ve mümasil ahvalde yerlilerin tabi olduğundan daha yüksek tahlisiye masarifi veril-
miyecektir. 

Bundan maada Yüksek Âkit taraflar kurtarılan emtianın, dahilî istihlâke arzedilmedikçe, hiç
bir gümrük resmi tediyesine tabi tutulmamasmda mutabıktırlar. 

Madde — 24 

Sefainin milliyeti, mevzubahs geminin ait olduğu memleket kanunları mucibince, salâhiyettar 
makamat tarafından verilip gemide mevcut bulunun senet ve patentler ile tayin edilecektir. 

Hacmi istiabı şehadetnamelerinin mütekabilen tanınmasına müteallik hususî bir itilâf aktine 
kadar Yüksek Âkit taraflardan her birine mensup sefain, diğer taraf limanlarında yeniden hacim 
tayini muamelesine tabi tutulmıyacak ve verilecek seyrüsefer resim ve harçlarının miktarı, geminin 
sancağını taşıdığı memleketin salâhiyettar makamı tarafından verilmiş olan hacmi istiabı şehadet-
namelerine nazaran tesbit olunacaktır. 

Madde — 25 

Bu muahedenamenin seyrisefain hususunda mütekabilen millî muamele bahşolunmasına müte
allik ahkâmı aşağıda zikredilen ve Yüksek Âkit taraflardan her birinin ülkesinde mer'i veya meri
yete konacak kanun ve nizamlarla tanzim edilmekte devam edecek olan hizmet ve faaliyetlere şamil 
değildir : 

1 - Kabotaja; 
2 - Yüksek Âkit tarafların kara sularında sayıt icrasına; 
3 - Millî ticareti bahriyeye ve Hükümetin emaneten veya biliştirak işlettiği kendi sefainine 

bahşedilen veya edilebilecek olan tergiplere ve menfaatlere; 
4 - Bahrî spor şirketlerine verilen imtiyazlara; 
5 - Limanların, açık demirleme mahallerinin ve sığ sahillerin bahrî hizmetlerinin ifasına, keza-

lik kılağuzluğa, tahlisiyeye ve bahrî muzaharete bu ameliyelerin kara suları dahilinde ve Marma
ra denizinde icrası takdirinde; 

Madde 26 — 

Üçüncü bir Devletle müsavat üzere muamele görmek esası: 
1 - Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden hemhudut memleketlerle hududun iki tarafında 
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Q» beşer k£ometrohık bir saha; dahilinde vuku bulan hudut ticaretinde bahşedilmiş veya ileride eoli-
leMlecek: olan müsaadelere; 

2 - Bir veya müteaddit memleketlerle aktedilmiş veya edilecek olan bir gümrük ittihadından 
münbais hususî müsaadeler'; 

3> Gümrük tarifesi hususunda, Türkiye ile 1923 senesinde Osmanlı İmparatorluğundan ayrıl
mış memleketler arasında mevcut veya ileride tesis edilebilecek olan hususî menfaat ve müsaadelere 
- bu menfaat ve müsaadelere diğer hiç bir Devlete bahşedilmiş olmadıkça -

4 - Danimarkanın Norveçe ve îsveçe veya bu iki memlekete bahşettiği veya ileride edebileceği 
hususî müsaadelere - bu müsaadeler zikredilenlerden başka Devletlere bahsedilmedikçe - kabili 
tatbik olmıyaeaktır. * 

Madde 27— . 

îki Yüksek Âkit taraf arasında bu muahedenamenin tefsirine mütedair zuhur edebilecek ve dip
lomasi tarikile halledilemiyecek olan ihtilâflar bilittifak ve tahkimname tarikile hakeme tevdi 
edilecektir. ^ 

Madde — 28 

Bu( muahedename, nihaî protokol ile birlikte, tasdik olunacak ve tasdiknameleri sür'ati mümküne 
ile Kopenhag'ta teati edilecektir. 

Muahede, tasdiknamelerin teatisinden otuz günsonra mer'iyete girecek ve muvakkat itilâf derhal 
hükümden sakit olacaktır. 

Bu muahedename mer'iyete girdiği günden itibaren iki sene müddeti haiz olacaktır. 
Mezkûr mühletin inkizasından lâakal altı ay evvel Yüksek Âkit taraflardan biri canibinden 

feshi vuku bulmazsa bu muahedename kendiliğinden temdit edilmiş olacak ve feshi gününden itibaren 
altı ay daha mer 'iyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdik etmek üzere mütekabil murahhaslar bu muahedenameyi imzalamışlar 
ve mühürlerile mühürlemişlerdir. 

Ankara'da 31 mayıs 1930 da, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
Zekâi 
Mustafa-Şeref O. G. Mohr 

'• _•'' '' M. Numan 

' ••. Nihaî protokol 

Bu günkü tarihle aktedilmiş olan muahedenin imzası esnasında vazii imza mur.ahhaslar aşağı
daki mevadı kararlaştırmışlardır: 

30 teşrinisani 1918 tarihli ittihat kanununun mefadı mucibince Danimarka ile izlanda arasın
da mevcut olan münasebetler nazarı dikkate alınarak şurası mukarrerdir ki salifüzzikir muahede
namenin ahkâmı, Türkiye tarafından, Danimarkanın îzlandaya bahşettiği veya ilerde edebileceği 
hususî menfaatları mütalebe etmek için dermeyan edilemiyecektir. 

Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerin hükümleri mahfuz kalmak şartile, bu muahede
namenin ahkâmı ticaret ve seyrisefinin Danimarka Devletine hasredilmiş bulunduğu Groenlanda 
tatbik edilmiyecektir. 

İkinci ve üçüncü maddelere mütef errian: Şurası mukarrerdir ki mer'i bulunan kanunlar muci
bince eşhasa ferdenferda bahşedilmiş olan müsaadeleri mütalebe etmek için en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi dermeyan edilemiyecektir. 
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Üçüncü maddeye müteferrian: Şurası mukarrerdir ki Türkiyede ecnebilerin hukuk ve vezai-

fine mütedair 23 şubat 1330 (1914) tarihli kanunun muvakkat maddesile tanınmış olan hukuku 
müktesebeden mutahassıl menfaati mütalebe etmek için en ziyade müsaadeye mazhar millet mua
melesi dermeyan edilemiyecektir. 

Sekizinci maddeye müteferrian : Yüksek Âkit taraflar, bu maddenin ahkâmı ile, başlıca mu
amelelerini Türkiyede icra eden ecnebi şirketlerini 30 teşrinisani 1330 ( 1914 ) tarihli Türk ka
nunun on beşinci maddesinin tatbikmdan hariç bırakmayı kastetmiyorlar. 

Dokuzuncu maddeye müteferrian : Türkiye kuru üzümleri (sultaniye) Danimarkada ne gümrük 
resmi, ne sair mükellefiyet, munzam resim ve tezyit emsali, nede muamele hususlarında Korent 
( Yunanistan ) üzümlerine bahşedilen veya ileride edilebilecek olandan daha az müsait bir resim 
mükellefiyet ve muameleye tabi tutulmıyacaktır. 

Yirmi birinci maddeye müteferrian : Türkiyenin, millî sancak taşıyan ve Türk limanları ara
sında Türk posta çantalarını taşımak hizmetini muntazaman ifa eden gemilere fener rüsumundan 
tenzilât bahşetmesinin yirmi birinci madde ahkâmını muhil telâkki edilmiyeceği mukarrerdir. 

Yirmi yedinci: maddeye müteferrian : Şurası mukarerdir ki hukuku düvel taamülleri mu
cibince devletin hakkı hakimiyeti veya münhasıran kendi salâhiyeti sahasında bulunan mesail ha
keme tevdi edilmez. 

Ankarada 31 mayıs 1930 da, tanzim edilmiştir. 
Zekâi O. C. Mohr 

Mustafa Şeref 
31. Numan 



SIRA No 237 
Yüksek Ziraat Mektebine kabul olunacak talebenin bir sene 
çiftliklerde staj görmeleri hakkında 1/691 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

7". C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube: 1 1 8 - V - 1 9 3 0 

Sayı : 611639 . 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yüksek Ziraat Mektebine kabul olunacak lise mezunları bir sene çiftliklerde staj görmeleri 
hakkında İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 14-V-1930 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderilmiştir. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arma müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Yüksek Ziraat Mektebi mezunlarının nazarî malumatını ameliyat ve tatbikat ile takviye 
ettikleri takdirde atiyen kendilerine tevdi olunacak vazifeleri azamî derecede muvaffakiyetle ifa 
etmek kudretini iktisap edecekleri bilumum mûtemeddin memleketler tarafından da takdir 
edilmiş bir keyfiyet olup bunun için mezkûr mekteplere girecek Efendilerin iki sene çiftliklerde 
filen çalışmaları ve alacakları vesikalarla ispatı liyakat etmiş bulunmaları esası kabul edilmiştir. 

Memleketimizde Yüksek Ziraat tahsili gören bazı gençlerimizin amelî sahadaki ademi muvaf
fakiyetleri meslek terbiye ve tahsilinde yukarıda arzedilen hususun temin edilmemesinden ileri 
gelmektedir. 

Evvelce Yüksek Ziraat tahsili görecek olan gençlerin bilfiil çalışacakları tatbikat sahaları 
mevcut değildi. Keyfiyeti temin edecek vesaiti fenniye ile mücehhez büyük çiftlikler yoktu. 
Fakat bu gün gençlerimizi ameliyat ve tatbikat sahasında yetiştirmek için her türlü vasıta ye 
fennî şartları haiz çiftlikler mevcuttur. 

Fennî ziraati ilerlemiş diğer memleketlerde olduğu gibi bizde de tatbiki mümkün olan 
bu hususun bir sene staj görerek teminle, kendilerine millî bütçeden büyük masraflar ihtiyar 
olunan gençlerimizin memlekete hayırlı ve nafi uzuvler halinde yetiştirilmesi için tanzim 
kılınan kanun lâyihası arz ve takdim kılındı. 
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iktisat Encümeninin tadili 

T. BM. M. 
İktisat Encümeni 

EmarNo.m M-- V - i m 
MsmNfo.l/6U 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek Ziraat Mektebine kabul olunacak talebenin bir sene çiftliklerde staj görmeleri hakkın

daki kanun lâyihasile esbabı mucibesi Ziraat Kısmı Müsteşarı Beyin huzurile tetkik ve müza
kere edildi. 

Ankarada tesis edilen Âli Ziraat Mektebinin büyük bir çiftlik içerisinde olmaması dolayısile 
ayni tarzda teessüs eden diğer memleketlerde olduğu gibi bizde de mektebe kabul olunan tajettflerni 
evvel emirde fennî bir usulü idareye tabi çifeliklerde bilfiil bir sene çalışıp ziraatin muhtelif amtliya-
tile mumarese peyda eylemeleri lüzumlu görülmüş ve bu tarzı tedrisin talebelerin metnleketimize 
eskisinden, daha ziyade müsmir neticeler vereceği tabiî bulunmuş olduğundan lâyihanın esası ay
nen kabul edilmiştir. 

Ancak işbu staj zamanında Devlet tarafından vaki olan masrafın mecburî hizmetle karşılanma
sı muvafık olacağı düşünülmüş olduğu gibi esasen de bu gibi fedakârlıkların ihtiyar edilmesi 
mesleğine sahip ve mesleğinde devam edecek anasın yetiştirmek maksadüe yapıldığından bu hu
susun temini için kat'î müeyy edeler vaz'ı da gömülen emsaline nazaran lâzım: ve zarurî addedilmiştir. 

Binaenaleyh stajla,. geçen senenin de memurin kanununun 64 üncü maddesi ahkâmına tabi tu
tulması encümenimizee muvafık görülmüştür. İşbu mecburiyetin teyidi için lâznn gelen ahkâmın 
derci tensjp ecjüjmlş ve bu maksatla ikinci ve üçüncü maddeler yeniden ve memurin kanununun 
64 üncü maddesine dahil bilcümle hususlara da şamil olmak üzere yazılmıştır. Beşinci madde de 
yukarıdaki değişikliğe göre tashih olunmuştur. 

ÎK. E. Reisi M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Burdur Mardin Zonguldak Konya Manisa Çorum 

Mustafa Şeref AliRiza HüsnüBizaA. Hamdı Yaşar Zıya 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

ttHakkî "U#et. Hüseyin Mardin Denizli 
A. Hamdi Nuri IsmaM E.Aslan 

' • • " • " • ' , » 

F"̂ ^̂  '̂  Bütçe Eiioüraem mazbatası 

4 /Tl /1930 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek Ziraat Mektebine kabul olunacak talebenin bir sene çiftliklerde staj görmeleri hakkın
daki kanun lâyihasıüe İktisat Encümeni mazbatası İktisat Vekili Şakir Bey hazır olduğu kaide 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yüksek ziraat mekteplerinde okuyacak efendilerin evvelâ çiftliklerde bir sene kadar bilfiil ça
lışmalarının lüzum ve faydası hakkında verilen izahat üzerine lâyiha muvafık görülmüş, stajda 
geçen müddetin mecburî hizmet hesabına dahil olmasını ve Devlet hesabına tahsil ettirilmiş olan
ların kendi şube ve ihtisasları dahilinde çalışmalarını teminen İktisat Encümenince ilâve edilen iki 
ve üçüncü maddeler ayrıca taun meyjsuu olduğundan tayyediimiştir, 

T.R.M.M. 
Bütçe Encümeni 

M. No: 140 
Esas No: 1/691 
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Müstaoelen müzakere ve kabulü Umumî Heyetin tasvibine arzolujaur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. Aydın 
İstanbul Bursa Gaziantep Mühendis Burdur Diyarbekir 

Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit Rüştü 
Erzurnm Elazjz İsparta Kütahya Niğde Sivas 
fi, Aziz H, Tahsin Mükerrem Niyazi Âsim Faik M. Remzi 
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Hükümetin teklifi 

(Yüksek Zraat Mektebine) kabul olunacak lise 
mezunlarının evvelemirde çiftliklerde staj yapma

ları hakkında kanun lâyihası 

1 — Talimatnamesine'' tevfikan Yüksek Ziraat 
Mektebine alınacak namzet talebeleri bir sene 
müddetle tensip edilecek çiftliklerde çalıştırılmaya 
iktisat Vekâleti salâhiyettardır. Bu müddet zarfın
da namzet talebeye ilbas ve iaşeleri karşılığı olmak ü-
zere Yüksek Ziraat Mektebi masraf tertibinden şehrî 
elli lirayı tecavüz etmemek sartile vekâletçe takdir 
edilecek bir meblâğ verilir harcırahları da ayrıca 
ayni tertipten tesviye edilir. 

2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 

îktısat Encümeninin tadili 

3 — Bu kanunun hükmünü 
İktisat Vekilleri memurdur. . 

icraya Maliye ve 

14/V/1930 

Bş. V. 
ismet 

Da. V. 
Ş. f(aya 
Mf. V. 

Ad. V. Bf. 
İmzada bulunmadı 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Nf. V. İk. V. 

M. M. V. 
\M. Abdülhalık 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. 

MADDE 1 — Aynen 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

MADDE 2 — Birinci maddede beyan edilen 
staj için geçen müddet memurin kanununun 64 
üncü maddesindeki mecburî hizmete tabidir. 

MADDE 3 — Devlet hesabına tahsil ettirilmiş 
olanlar evvelâ kendilerini tahsil ettiren vekâlet 
veya daireler tarafından gösterilen vazifeyi kabu
le mecburdurlar. Bu yolda vazife teklif edildiği 
halde kabul etmiyenler diğer vekâlet veya daire
lerce gerek ücretli ve gerek maaşlı bir vazifeye ta
yin olunamazlar ve kendilerinden tahsil masraf
ları hemen istifa olunur. 

MADDE 4 — Lâyihanın ikinci maddesi aynen 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, Maarif, Nafıa ve İktisat Vekilleri me
murdur. 



&ütçe Encümeninin tadili 
Yüksek Ziraat Mektebi talebesinin çiftliklerde staj 

yapmaları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 inci maddesi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin 2 inci maddesi aynen 





SIR A No 236 
Ziraat Bankası hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline 

dair 1/725 numaralı kanun lâyihası ve Adliye, İktisat ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 31-V-1930 
Şube 
Sayı 6/1895 

B, M. M. Yüksek Reisliğine 

Ziraat Bankası hakkındaki 19-111-340 tarih ve ve 444 numaralı kanuna zeylen İktisat Vekâ
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-V-930 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Ziraatin terakkisi, çiftçilere kredi temin etmekle mümkündür. Bunun için, şimdilik; Ziraat 
Bankası sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğı münasip görülmüştür. Banka sermayesinin men-
baı olan menafi hissesinin - Bankanın sermayesi muayyen miktara vasıl oluncıya kadar - istifa
sına devam edilmesi ve ihtiyat sermayesinin % 50 si nisbetinde olması zarurî görülmüştür. 

Ayni maksadın istihsali için ziraî kredi kooperatiflerinin inkişafı zımnında derpiş edilen su
huletlerin tekmil ziraî kredi muamelelerine teşmiline zaruret vardır. Esasen ziraî kredi koopera
tifleri kanun ile istihdaf edilen gaye Ziraat Bankası sermayesinin tezyidi ve ikraz suhuletlerinin 
temini suretile umum ziraî muamelâtımıza teşmil edilmiş oluyor. Bu suretle, gerek ziraî koo
peratifi teşkil etmiş bulunsun ve gerek bulunma-sın zürraın müsavi bir suhulete mazhar olabilme
leri için ikinci maddenin kanuna vaz'ı tensip edilmiştir. 

Ziraî ikrazat muamelâtında parayı bulmakla parayı kolaylıkla almak ayni derecei ehemmiyet
tedir. Şimdiki vaziyette bir köylüye para ikrazı ne kadar kolaylıkla yapılırsa yapılmış olsun 
yine köylü mevcut usullere tevfikan alacağı pek az bir para için bir kaç gününü heder etmek 
mecburiyetindedir. îşte bu üçüncü madde köylünün nakit ve vaktini korumak maksadile kanu
na konulmuştur. Bu maddeye göre köylü bankaya müracaat ederek deyin senedini imza edecek 
ve müteakip muamelât banka tarafından yapılacaktır. Bu suretle, köylü tapuya gitmek tak
rir vermek gibi bazen günlerce vakit ziyamı mucip muamelâtı ifadan kurtulmuş olacaktır. 

ikraz olunan paranın vadesinde tahsili ve diğer muhtaç olanlara verilmesi ve bu suretle ser
mayenin seyyariyetinin temini memleketin ziraî inkişafatında ihmâl edilemiyecek noktalardır. 

Gerçi banka matlubatının natahsil kalmasına ve menafimin ziyana imkân yoktur. Fakat tahsilin 
taahhuru kredi ve yardım işlerini geri bırakacağı düşünülerek bu mahzurları izale etmek için 4 üncü 
madde vazedilmiştir. Bu suretle banka matlubatını d ha seri bir surette ve borçlulara fazla masraf tahmil 
etmiyerek tahsil ve mevcut sermayesine göre daha fazla kimselere yardım ve sermayenin atıl kalma
masını temin etmiş olacaktır. 
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Bankaca mahsulâtı ziraiye mukabilinde yapılan ikrazat muamelâtı ile esham ve tahvilât ve sair 

menkul ât mukabilindeki muamelât alelekser seri ihtiyacatın teminini, bilhassa mahsulâtın değer fiat-
la satılmasını ve mevduatı emin bir surette istimalini temin maksadile ve kısa vadeler ile yapılmakta
dır. Matlubatımızın vaktü zamanile tahsili suretile gerek taahhüdatımızm tevdiat eshabına karşı 
vakit ve zaman ile ifası ve gerek piyasa temevvücatından tarafeynin menfaatlerinin vikayesi maksadile 
bu madde konulmuştur. 

Ziraî ihtiyacatın temini düşünülürken ziraî alât ve vesaiti derpiş etmemek mümkün değildir. 
Şimdiye kadar bu yolda yapılan işler kanunî bir müeyyede ile tahtı temine alınmadığı için matlup 
semereyi vermemiştir. 6 inci madde ile bu nokta nazarı itibare alınarak tevzi edilecek alât ve ziraî 
vesaitin hüsnü muhafazası ve bedellerini tahsil cihetlerinin temini mümkün olacaktır. 

Dağınık ve yekdiğerine, merkeze uzak mesafede bulunan turuk ve muvasale itibarile kolaylıkla 
seyrüseferi kabil olan sahalarda tecrübe mahiyetinde olmak üzere muvakkaten seyyar ve ikraz ve tahsil 
ajanları ihdası suretile köylüye azamî teshilât ifası derpiş edilmiştir. 

Adliye Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

A d. Encümeni . 2 / VI /1930 
Karar No: 59 

• Esas No: 1/725 
Yüksek Reisliğe 

Ziraat Bankası hakkındaki 444 numaralı kanuna zeyledilmek üzere İktisat Vekâletince hazırla
nıp Başvekâletin 31 - V - 1930 tarih ve 6/895 numaralı tekeresile Adliye Encümenine havale 
edilen kanun lâyihası İktisat Vekili Şakir ve Ziraat Bankası Umum Müdürü Şükrü Beylerin hu-
zurile tetkik ve müzakere olundu. 

Çiftçilere yapılacak ikrazatın masrafsızca ve kolaylıkla icrası ve ayni zamanda bankanın öden
in iyen alacağının emin bir şekilde ifası için merasim ve külfetten azada bir surette hem alacaklı
nın hem de borçlunun menfaatlerine uygun hükümleri havi olan bu lâyiha hakkında Vekil Beye
fendiye verilen izahat musip görülerek lâyihanın esas itibarile encümence kabulü karargir olmuş ve 
maddelerde lâyihanın istihdaf ettiği maksadı daha kolaylıkla temin edecek bazı tadiller vücuda geti
rilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde vadesi hulul ettiği halde ödenmiyen borçlar için bankaya ipo
tek edilmiş olan gayri menkuller müzayedesinin icra dairelerince yapılacağı yarde bankaca ifası 
muvafık görülerek o suretle madde yeniden kaleme alınmış ve bir ay müddetle açık artırma sure
tile satılığa çıkarılacak gayri menkullerin bu müddet nihayetinde talibine muvakkaten ihalesi ya
pıldıktan sonra borçluya on beş gün müddetli bir ihbarname gönderilmesi borçlu tarafından 
yeni tesviye sureti gösterebilmek imkânını vereceği mülâhazası itibarile faide]i görülmüş ve bu 
müddet geçtikten sonrada borç ödenmezse artırma evrakı o yerin icra reisine gönderilerek üç 
gün içinde kat 'î ihale hakkında bir karar alınması ve bunun da tapu dairelerine bildirilip talibi 
namına kayit ve tescilin icrası ve artırma bedelinden banka alacağının istifası hususları maddeye 
dercedilmiştir. 

Beşinci maddede menkul rehinler haokkında borçluya gönderilecek ihbarnamede rehin kıyme
tinde hasıl olan noksanın ikmali veya vadesi hulul etmiş ise borcun ödenmesi hususunun tasrih 
edilerek tebliğ için bu kayitlari havi bir fıkra ilâve edilmiş ve fii resmi yerine de piyasa rayici 
tabirinin konulması muvafık görülmüştür. Ziraat Bankaları tarafından veya banka kefaletile 
çiftçilere borçlandırılarak teslim edilen ziraat alâtile hayvanatın borçlu elinde rehin hükmünde 
olması her ne kadar rehinin mürtehin yedinde bulunması hakkındaki umumî hükümlere mugayir 
ise de müşterinin satın aldığı malın bedelini ödemeden evvel o mala sahip olmıyacağı şartile satı
şın ve teslimin ticaret kanununun 704 üncü maddesine göre caiz olduğundan bu lâyihanın altıncı 
maddesinin aynen kabulüne bir mahzur görülmemiştir. 
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Ziraat Bankası hakkında mevcut iki kanunun hükümlerinden bu lâyiha ahkâmına muhalif olan

ların mülga bulunduğunun bir madde ile tasrihi muvafık görülerek bu suretle lâyihaya sekizinci 
madde ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadilâtla kabulüne encümence ittifakla karar verilmiştir. Havale mucibince 
İktisat ve Bütçe Encümenlerine tevdii arzolunur. 

Ad En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Balıkesir îzmir 

Mustafa Fevzi Selahattin A. Hamdı Ahmet Sahi .Sadık Enver 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Kayseri Kocaeli Mardin Muğla Konya Zonguldak Zonguldak 
Reşit Ragıp 1. Ferit Ali Nazmi Refik Nazif Abdülhak 

İktisat encümeni mazbatası 

3-VI-1930 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 340 tarihli ve 444 numaralı kanuna zeylolmak üzere 
encümenimize hayale edilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ile Adliye Encümeninin mezbatası 
İktisat Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Çiftçilerin bankadan alacakları ödünç para muamelâtının kolaylaştırılmasını ve hiç bir ziraî 
teşekküle malik olmıyan ücra bir köydeki bir köylünün bile bankadan zahmetsizce ve az mas
rafla ve vakit zayi etmeden para alabilmesini temine matuf olan ve öbür taraftan bankanın 
alacaklarını da kavi esasata rapteden bu kanun lâyihası esas itibarile encümenimizce de muvafık 
görülmüş ve aşağıda arzedilen esbap dolayisile de 5 inci maddesinde ufak bir tadilât yapılarak 
diğerleri Adliye Encümeninin tadil ve tesbiti veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Adliye Encümeni tarafından tesbit edilen 5 inci maddedeki tadilât bankaya terhin edilen 
kıymetli evrak veya mahsulâtın kıymetinin sukutunda veya borcun zamanında ödenmemesi halinde 
merhunun kıymetindeki noksanın tamamlanması veya borcun ödenmesi için banka tarafından 
bir hafta müddetle borçluya tebliğ edilecek ihbarname müddetinin tezyidi ve ayni zamanda da 
takdiri olarak bırakılması lüzumuna binaendir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. , 

İk. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Burdur Mardin Zonguldak Afyon Konya Manisa İstanbul 

Mustafa Şeref Ali Rıza Hüsnü Rıza İzzet A. Hamdi Yaşar Hüseyin 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Mardin Çorum Trabzon İzmir Tahsin 
Nuri Ziya Daniş Hüseyin 
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T. B. Af. M. 
İktisat Encümeni 
Karar M XXX 
Esas M j/725 



Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
X" 141 M. 

Esas M 1/725 

5-Vİ-ig3Û 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 444 numaralı kanuna zeyl olmak üzere 

tanzim ve Encümenimize havale olunan kanun lâyihası ile Adliye ve İktisat Encümenleri mazba
taları İktisat Vekili Şakir Bey ve Ziraat bankası Umum Müdürü Şükrü Beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ziraat Bankasının çiftçiye ödünç para verirken külfetli ve masraflı muamelelerini basitleştirefi 
matlubunun tahsilini de daha emin ve knlay usullere bağlıyan kanun lâyihasını Encümenimiz 
muvafık görmüş ve üçüncü maddesini ibareye ait tashihle diğerlerini Adliye ve İktisat Encü
menlerinin tadilâtı dairesinde kabul etmiştir . Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. R 

İstanbul 
Fuat 

Elâziz 
fi. Tahsin 

Reis V. 
Bursa 

Muhlis 
İsparta 

Mükerrem 

M. M. 
GaziAntep 

Remzi 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Sivas 

Remzi 

Diyarbekİr 
Rüştü 

Î_ 

Erzurum 
A Aziz 

Hükümetin teklifi 
Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih 

ve 444 numaralı kanuna zeyildir 

MADDE 1 — Ziraat Bankasının aslî sermayesi 
yüz milyon liraya baliğ ohıncıya kadar menafi 
hissesinin istifasına devam edilir. İhtiyat sermaye 
aslî sermayenin yüzde ellisini tecavüz etmez. 

MADDE 2 — 5 haziran 1929 tarih ve (1470) 
numaralı ziraî kredi kooperatifleri kanununun 20 
inci maddesi ahkâmı Ziraat Bankasına da teşmil 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İkraz muamelelerinde Ziraat 
Bankasına teminat gösterilen gayri menkullerin 
ipotek muameleleri banka memurlarının tahrirî 
talebi üzerine tapu dairelerince hiç bir harç ve 
resim, pul ve saireye tabi olmaksızın ibraz oluna
cak deyin ve tapu senetlerine müsteniden takrirsiz 
derhal ifa ve tescil olunur. 

MADDE 4 — Ziraat Bankasının ipotekli mat-
lubatı vadesinde ödenmezse medyuna veya kefi
line veyahut bunların kanunî ikametgâhlarına 
icra dairesi marifetile bilâharç ve masraf bir ih
barname tebliğ olunur; bu ihbarnamenin tebliği 
tarihinden itibaren bir hafta zarfında borç öden-

Adüye Encümeninin tadili 
Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli VĞ 

444 numaralı kamına mü&eyyel kanUn lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Ziraat Bankasının ipotekli ala
cağı vadesi hululünde ödenmezse borçluya ve ke
filine veyahut bunların kanunî ikametgâhlarına 
bankaca bir ihbarname 'tebliğ edilerek borcun ö-
denmesine davet olunur. İhbarnamenin tebli
ğinden itibaren bir hafta içinde borç ödenmediği 
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İktisat Encümeninin tadili 
Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 340 tarihli ve 

444 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye Encümeninin tadilâtı 
aynen 

MADDE 2 — Adliye Encümeninin tadilâtı 
aynen 

MADDE 3 — Adliye Encümeninin tadilâtı 
aynen 

MADDE 4 — Adliye Encümeninin tadilâtı 
aynen 

Bütçe Encümeninin tadili 
Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 340 tarihli ve 

444 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — îktısat Encümeninin tadili ay
nen 

MADDE 2 — İktisat Encümeninin tadili ay
nen 

MADDE 3 — İkraz muamelesinde Ziraat Banka
sına teminat gösterilen gayri menkullerin ipotek 
muameleleri banka memurlarının tahrirî talebi 
üzerine tapu idarelerince hiç bir harç, ve resim, 
pul ve saireye tabi olmaksızın ibraz olunacak de
yin ve tapu senetlerine müsteniden takrir alın
mayarak derhal ifa ve tescil olunur. 

MADDE 4 — Ziraat Bankasının ipotekli ala
cağı vadesi hululünde ödenmezse borçluya ve ke
filine veyahut bunların kanunî ikametgâhlarına 
bankaca bir ihbarname tebliğ edilerek borcun 
ödenmesine davet olunur. İhbarnamenin tebliğin
den itibaren bir hafta içinde borç ödenmediği tak-



mediği takdirde ipotekli gayri menkulât mahallen 
takdiri kıymet ve vaz'ı yed gibi merasime tabi 
olmaksızın icra dairesince müzayedeye çıkarılarak 
azamî bir ay zarfında ihale ve mecmu deyin ma-
faiz ve masarif tahsil olunur. Bankanın muva
fakati alınmadıkça bu müddet hiç bir veçhile tem
dit olunamaz. 

M A D D Î J 5 — Bankaya merhun bilumum hası
latı ziraiye, esham ve tahvilât ve sair menkullerin 
hmi irtihanındaki kıymeti yüzde ondan fazla tenez
zül eder veya borç vadesinde ödenmezse medyuna 
veya kanunî ikametgâhına bir hafta müddetle 
bankaca ihbarname tebliğ olunur. Merhun mal 
ziraat bankasınca mukaddem hüküm istihsaline 
ve icra dairesine müracaata hacet olmaksızın 
bankaca re'sen piyasa fii resmisine göre satılarak 
mecmu matlup maamasarif istifa olunur. 

MADDE 6 — Ziraat Bankası marifetile veya 
kefaletile mubayaa ve zürraa tedeyyün ettirilerek 
teslim olunan alâtı ziraiye ve hayvanat mustah-
rize teslimi tarihinden borcun istifasına kadar ban
kaya merhun hükmündedir. Bu gibi mallar borç 
itfa edilmedikçe sahipleri tarafından ahara satıla-
mıyaeağı gibi rehin de edilemez. Bu madde hük
müne muhalif olarak üçüncü şahısların ellerine 
geçen emval bankanın talebile derhal Hükümetçe 
istirdat ve bankaya teslim olunur. 

MADDE 7 — Bankaca lüzum görülen mahaller
de tecrübe mahiyetinde olmak üzere muvakkaten 
seyyar ikraz ve tahsil ajanları ihdas edilebilir. 
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takdirde ipotekli gayri menkul ayrica kiymet 
takdiri ve vaz'iyet merasimine tabi olmaksızın 
banka tarafından bir ay müddetle açık arttırma 
suretile satılığa çıkarılır. Müddet bitince banka
ca talibine muvakket ihalesi yapılır ve medyuna 
bir ihbarname tebliğ olunarak on beş gün içinde 
borcunu ödemezse kat 'î ihale yapılmak üzere 
keyfiyetin icraya tevdi edileceği bildirilir. Bu 
müddet de geçtikten sonra kat ' î ihalenin icrasına 
karar vermek üzere evrak mahallî icra reisine ve
rilir. 

İcra reisi üç gün içinde karar vermeğe mec
burdur. Kat ' î ihale kararının sudurundan sonra 
boçluya bir gûna ihbar ve tebliğa lüzum, olmaksı
zın ipotekli gayrimenkulun talibi namına kayit 
ve tescili için icra tarafından tapu idaresine mü
zekkere yazılır. Banka alacağını faiz ve masrafile 
artırma bedelinden istifa eder. 

MADDE 5 — Bankaya rehin edilen hasılatı 
ziraiye, esham ve tahvilât ve sair menkullerin, 
rehin edildikleri zamandaki kiymetleri yüzde 
ondan fazla düşer veya borcun vadesi gelerek 
ödenmezse borçluya veya kanunî ikametgâhına 
merhunun kıymetindeki noksanın ikmali veya 
borcun ödenmesi için bir hafta müddetli bir ih
barname tebliğ olunur. Bu tebligat hükmünü 
borçlu ifa etmedği halde bankaca bir hüküm 
istihsaline ve icra dairesine müracaata mahal kal
maksızın rehin edilmiş olan mallar piyasa rayicine 
göre satılarak bebelinden masarifile birlikte ala
cak istifa olunur. 

MADDE 6 — Ziraat Bankası tarafından veya 
bankanın kefaletile satın alınıp çiftçilere borçlan
dırılarak teslim olunan ziraat aletleri ve hayvan
lar borçluya teslimi tarihinden borcun tamamen 
ödenmesine kadar bankaya rehin edilmiş hükmün
dedir. Bu gibi mallar, bedelleri ödeninceye kadar 
borçlu olan sahipleri tarafından başkalarune satı-
lamıyacağı gibi rehin de edilemez. 

Bu hükme muhalif olarak üçüncü şahısların 
ellerine geçen alât ve hayvanat banka tarafından 
mahallin en büyük mülkiye memuruna vaki ola
cak iş'ar üzerine Hükümetçe idareten istirdat ve 
bankaya teslim olunur. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 



MADDE 5 — Banka rehin edilen hasılatı zira-, 
iye, esham ve tahvilât ve sair menkullerin, rehin 
edildikleri zamandaki kıymetleri yüzde on fazla 
düşer veya borcun vadesi gelerek ödenmezse borç
luya veya kanunî ikametgâhına merhunun kıyme-
tindeki noksanın ikmali veya borcun ödenmesi 
için bir haftadan on beş güne kadar olan bir müd
detli bir ihbarname tebliğ olunur. Bu tepligat 
hükmünü borçlu ifa etmediği halde bankaca bir 
hüküm istihsaline ve icra dairesine müracaata 
mahal "kalmaksızın rehin edilmiş olan mallar 
piyasa rayicine göre satılarak bedelinden masrafile 
birlikte alacak istifa olunur. 

MADDE 6 — Aynen 
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dirde ipotekli gayri menkul ayrıca kıymet takdiri 
ve vaz'iyet merasimine tabi olmaksızın banka ta
rafından bir ay müddetle açık arttırma suretile 
satılığa çıkarılır. Müddet bitince bankaca tali
bine muvakkat ihalesi yapılır veya indelicap te-
favvuz edilir. Ve medyuna bir ihbarname tebliğ 
olunarak on beş gün içinde borcunu ödemezse 
kat'î ihale yapılmak üzere kayfiyetin icraya tevdi 
edileceği bildirilir. Bu müddet te geçtikten sonra 
kat'î ihalenin icrasına karar vermek üzere evrak 
mahalli icra reisine verilir. 

icra reisi üç gün içinde karar vermeğe mec
burdur. Kat'î ihale kararının sudurundan sonra 
borçluya bir gûna ihbar ve tebliğe lüzum olmaksı
zın ipotekli gayri menkulün talibi namına kayit 
ve tescili için icra tarafından tapu idaresine mü
zekkere yazılır. Banka alacağını faiz ve masraf 
ile arttırma bedelinden istifa eder. 

MADDE 5 — İktisat Encümeninin aynen 

MADDE 6 — » 

MADDE 7 — Aynen MADDE 7 — » 
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MADDE 8 

teberdir. 
Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 9 — Bu kanunun ahkâmını 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

icraya 

28/V/1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet M . EsatB. M. Abdiilhalık 
İçtimada bluunmadı 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş, Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
CetnalHüsnü Recep Şakır Dr. Refik 

MADDE 8 — 2 mart 1332 tarihli Ziraat Banka
sı kanunile 444 numaralı kanunun bu kanun hük
müne mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

MADDE 9 
madde aynen 

Hükümetin teklifindeki sekizinci 

MADDE 10 — Hükümetin teklifindeki doku
zuncu madde aynen 



MÂİ>Î)E 8 — Aynen 

MADDE 9 — Aynen 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE 8 — İktisat Encümeni ayneil 

MADDE 9 — » 

MADDE 10— » 



• 



SIRA Na 238 
Türk ve Türk şirketleri tarafınban İştira olunan buharlı sefa

inin gümrük resminden istisnasına dair olan kanuna iki 
madde tezyili hakmda 1/706 numaralı kanun lâyihası ve 

Iktısae ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

muamelât Müdürlüğü 
Şube 24 *V-1030 
Sayı 6/1735 

Si. M. »I. Yüksek Reisliğine 
Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin gümrük resminden 

istisnasına dair olan 20 şubat 340 tarihli ve 418 numaralı kanuna zeylen İktisat Vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22-V-930 tarihli içtimamda Vüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulrnasım rica ederim efendim. 
Bş. V. 
ismet 

Esbabı mucibe 

Türk ticareti umumiyesinin ruhu mesabesinde olan deniz ticaretimizin inkişafı maksadile 1340 
senesinde vazedilen bir kanun, Türklerin iştira edecekleri buharlı sefainin beş sene müddetle 
gümrük resminden muafiyetini temin etmektedir. 

Bu kanun iki bin mil vüs'atilideki sahillerimize lâyık bir ticareti bahriye filosu meydana yetir
mek hususundaki azmin bir delilidir. Nitekim Türk ticareti bahriyesinin inkişafı için 1340 se
nesinden itibaren başlıyan bu teşvikat pek çabuk semerelerini göstermeğe başlamış ve harbi u-
mumiye ( 69 000 ) küsur tonilâto ile giren bu harpten ( 15 000 ) küsur tonilâto ile çıkan tica
reti bahriye filomuzun buharlı kısmı bu gün ( 170 000 ) tonilâtoya yakirı bir kuvvet iktisap ey
lemiştir. 

Fakat yukarıda arzolunduğu veçhile pek vasi sahillerimize lâyık bir ticaret donanmasına 
malikiyetimiz için daha pek çok emek sarfına ve müsaadatı mahsusa bahşına mecburuz 

Bu gün sair memleketler ve devletler ticareti bahriye filosuna nazaran pek ehemmiyetsiz 
bir mevkide bulunan ticareti bahriye donanmamızı memleketimizin ithalât ve ihracatım temin e-
debilecek bir kuvvete isnat için armatörlerden esnafı bahriyeye kadar bütün deniz işlerimizi hi
maye ve teşvika ihtiyaç duymaktayız, bu itibarla berveçhi balâ arzedilen deniz ticaretimizi ko
rumak maksadı ile ilk defa vazedilen salifüzzikir 20 şubat 1340 tarihli ve yalnız buharlı sefainin 
gümrük resminden muafiyetini muhtevi olan bu kanun hükmünün makabline teşmil edilmek ü-
zere 1935 senei maliyesi gayesine kadar devamı mer'iyetini temin edecek olan merbut kanun 
lâyihasını takdim ediyoruz . 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi mezkûr 20 şubat 1340 tarihli kanunun birinci maddesin
de mezkûr muafiyet müddetinin 1935 senei maliyesi nihayetine kadar temdidi müstelzimdir. 
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Âtiyen beş sene daha gümrük resmi vermiyeeek olan eshabı sefainin bu suretle vapur iştirasına 

teşvikleri temin edilmiş olacaktır. 
Malûmu âlileridir ki sanayii bahriye fevkalâde vukuf ve ihtisasa ve betahsis azîm sermaye 

cem'i ve iddiharına mütevakkıf olan san'atlardandır. 
Memleketimizde daha bir çok seneler vapur inşasının kabil olamıyacağı düşünülürse bu güm

rük muafiyetinin memleket için hiç bir zararı mucip olamıyacağı ve bilâkis memleket menfaatinin 
bu muafiyete mütevakkıf ve muhtaç bulunduğu takdir buyrulur. 

Lâyihai kanuniyenin mezkûr 20 şubat 1340 tarihli kanunun 4 üncü maddesi hükmünün ma
kabline şamil olan 2 inci maddesi ise 1340 senesinden evvel mubayaa edilen ve bir çok müşkilât arasın
da çalıştırılan vapurların tabi olup henüz tediye edilmemiş olan gümrük resimlerinin aranılmamasını 
istilzam etmektedir. 

20 şubat 1340 tarihli kanuna nazaran yalnız 1340 senesinden itibaren alınan vapurlar beş sene 
müddetle gümrük resminden muaftır. Halbuki 1340 senesinden itibaren alınan vapurların güm
rük resminden muafiyeti için varit olan esbabın daha evvel alman ve fakat gümrük rüsumu el'an 
tediye edilmemiş olan vapurlar hakkında da evleviyetle varit olacağı tabiidir. Aksi takdirde 1340 
dan sonra deniz ticaretine başlıyan eshabı merakibc 1340 dan evvel deniz ticaretine başlıyanlar 
aleyhine bir nevi imtiyaz verilmiş olacaktır ki ruh ve mevzuu kanuna nazaran bunun da varit ola
mıyacağı şüphesizdir. 

Binaenaleyh 20 şubat 1340 tarihli kanuna her nasılsa dercedilmemiş olan bu müsaadekârlığm 
halen kabulile aradaki başkalığın izalesi muvafık görülmüştür. Lâyihai kanuniyenin üçüncü ve 
dördüncü maddeleri ise merasimi kanuniyeden ibarettir. Binaenaleyh kuvvetli bir Türk ticaret 
filosunun teminine teşvik için bu müzeyyel lâyihai kanuniyenin bir an evvel iktisabı mer'iyetine 
müsaade buyrulması müsterhamdir efendim. 

îktısat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

îktısat Encümeni 
Karar No. 16 29 - V - 1930 
Esas No. 1/706 

Yüksek Reisliğe 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin gümrük resminden istis
nasına dair olan 20 şubat 1340 tarihli ve 418 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası İktisat 
Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha iki muhtelif hükmü ihtiva eylemektedir: 
Birincisi, hariçten Türkler tarafından satın alınacak olan buharlı gemilerin gümrük resminden 

muafiyetine dair bulunan 1340 tarihli kanunun haziranda hitama eren müddetinin beş sene daha 
temdidi; ikinci ise 1340 senesinden evvel alınıptahenüz gümrüğü verilmemiş olan vapurlara da 
muafiyet hükmünün teşmilidir. 

Hükümetin esbabı mucibesinden mufassal bir surette anlaşıldığı veçhile pek geniş sevahile malik 
olan memleketimizde hem deniz ticaretinin inkişafı ve hem de millî müdafaanın tahtı teminde bu
lundurulması için ticareti bahriye filomuzun lâyikı veçhile çoğatılması ve bunun için de Hükümet 
tarafından icap eden himaye ve teşvik usullerinin vaz'ı iktiza etmektedir. Filhakika 1340 senesinde 
Meclisi Âlice kabul olunan 418 numaralı kanunla Türkler ve Türk şirketleri tarafından alınan bu
harlı sefainin gümrük resminden muaf tutulmak suretile matlup gaye düşünülmüş isede bu kanu
nun hükmü 1929 seııei maliyesi gayesinde hitama ereceğinden bu müddetin yukarıda arzolunan 
esbaba binaen bir müddet daha temdidi Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

418 numaralı muafiyet kanununun mevkii meriyete vaz'ı dolayısile vaki olan istifadenin 
kanunu mezkûrun makabiline şümulü olmaması hasebile bir kaç gün, evvel getirilen sefaine teşmil 



edilmemesi siyanen muhtacı teşvik olan Türk armatörlerine ayrı ayrı muamele yapmak ve. 1340 dan 
sonra deniz ticaretine başlıyanlar hakkında bir nevi imtiyaz bahşetmek demek olacağından bu ikili-
liğin önüne alınması da Encümenimizce faideli addedilmiştir. 

İşte bu esbap ve mütaleaya binaen Encümenimiz kanun lâyihasının aynen kabulüne karar ver
miş ve havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılın
mıştır. 

Ik. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Burdur Mardin Zonguldak Çorum Manisa Mardin Konya 

Mustafa Şeref Ali Rıza Hüsnü Rıza Zıya Yaşar Nuri A. Hamdi 
Âza Âza Âza Âza Âza 

İstanbul Ş. Karahisar İzmir Yozgat M. Rahmi 
A. Hamdi İsmail Hüseyin Tahsin 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. ' 

Bütçe Encümeni 
M. 144 • ? 7/VI/1930 

Esas No. 1/702 
Yüksek Reisliğe 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira olunan buharlı sefainin gümrük resminden istisnasına 
dair olup 20 şubat 1340 tarih ve 418 numaralı kanuna zeyl olmak üzere tazim edilen kanun lâyi
hası ile İktisat Encümeni mazbatası İktisat Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Deniz ticaretimizin inkişafında faydası görülmüş olan 20 şubat 1340 tarihli kanunun haziranda 
biten hükmünün beş sene müddetle temdidi Encümenimizce muvafık görülerek birinci madde aynen 
kabul olunmuştur. 20 şubat 1340 tarihli kanunun neşrinden evvel satın alınmış vapurların tahakkuk et
miş gümrük resimlerinin affına dair olan ikinci maddemuvafık görülmiyerek tayyedilmiştir. müstacelen 
müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Rs. Reis Vekili M. M. Aydın Budur Diyarbekir 
İstanbul Bursa G. Antap Mühendis 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit Rüştü 

* Erzurum Elaziz İsparta Konya Niğde 
H, Aziz H, Tahsin Mükerrem Kâ. Hüsnü Faik 
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Hükümetin teklifi 

Türkler ve Türk şirketleri tarafından iştira 
olunan buharlı sefainin gümrük rüsumundau 
istisnasına dair olan 20 şubat 340 tarihli ve 
418 numaralı kanuna müzeyyel kannn lâyihası 

MADDE 1 — 20 şubat 340 tarihli ve 
418 numaralı kanunun i inci maddesinde 
mezkûr muafiyet müddeti 1935 malî senesi 
nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — 20 şubat 340 tarihinden 
evvel Türkler ve Türk şirketleri tarafından 
iştira edilmiş sefainden dolayı eshabına zim
met tahakkuk ettirilen ve henüz tahsil edilme
miş olan gümrük rüsumu affedilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına İktisai ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

22-V-930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet M. Esat M.Abdülhalik Ş.Kaya 

Ha. V. Ma. V. Mf V. Na. V. 
Dr. T.Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü Recep 

İk. V. S. İ. M. V. 
Şakir Dr.Refik 

ttütçe encümeninin tadili 
Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisna

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 20 şubat 1340 tarih ve 
41,8 numaralı kanunun birinci maddesinde 
mezKÛr muafiyet müddeti 1935 malî senesi 
nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 



SİRA No 239 
Muamele vergisi Kanununun 3 üncü maddesine 2 fıkra tezyili 
hakkında 1/676 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü 1 5 - V - 1930 
Sayı: 6/1560 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1039 numaralı muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine iki fıkra tezyili hakkında 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 14-V-1930 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketimiz, istihsalâtı ziraiy esinden ihtiyaçtan fazlasının diğer memleketlere ihracı muamelâ
tını teshil ve haricî piyasalarda, bu mamulâtm maliyet fiyatını azaltmak suretile rekabet edebil
mesini temin için, her nevi buğday, arpa,mısır, çavdar, kaplıca, yulaf, darı, pirinç, nuhut , fa
sulye, bakla ve sair hububattan, ihraç dolayısile kıymetleri üzerinden alınmakta olan % 2,5 
nisbetindeki muamele vergisinin ilgası lâzım addedilmekle, bu mevaddın ihraç muamele vergi
sinden muafiyeti cihetine gidilerek, muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra 
tezyil kılındığı gibi; memleketimizin millî sanayi ve servetinden birini teşkil eden el ile imal 
olunan kilim ve halıların nescinde kullanılan ilme; arış, argaç iplikleri imalinin, bu iplikleri 
ayni zamanda imal ve halı nescinde istimal eden müesesat, ile sadece hariçten aldığı ipekler üze
rinden işleyen müessesat arasında bir kısmının vergiye. ademi tabiiyeti ve diğerlerinin tabiiyeti 
şeklinde mevcut gayri tabiî vaziyetine nihayet verilmesi için, alelumum halı nescinde kullanı
lan iplikleri muafiyeti kabul edilerek bunun için de mezkûr kanunun keza 3 üncü maddesine 
bir fıkra ilâve kılınmıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye Encümeni 
Kara No 44 19 - V - 1930 
Esas No 1/676 

Esbabı mucibe lâyihası 

1039 numaralı muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine iki fıkra tezyili hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince kabul olunan kanun lâyihasının esbabı 
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mucibe mazbatasile birlikte gönderildiğine dair 15 - 5 - 1930 tarih ve" 6/1560 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi encümenimize havale buyrulmakla Maliye Vekâletinden gelen memuru mahsus hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketimizin istihsalâtı ziraiyesinden ihtiyaçtan fazlasının diğer memleketlere ihracını teshil 
etmek için hububatın ( ihraç dolayısile ) ve münhasıran el ile imâl olunan kilim ye halıların 
nescinde kullanılmağa mahsus ilme, arış ve argaç ipliklerinin ( imâli dolayısile ) muamele vergi
sinden istisnalarına dair Hükümetin teklifi ve esbabı mucibe lâyihası kabule şayan görüldükten 
başka, bu istisnanın atiyen bilûmum mahsulâtı ziraiyeye ve hatta bütün ihracat maddelerine 
teşmili temennisinin izharına encümenimizce karar verilmiştir. 

Birinci madde — Bu maddenin birinci fıkrasına "un„ ve pamuk ipliğinin ilâvesi suretile istis
nalar meyanına ithali esnayi müzakerede Hükümet tarafından teklif edildiğinden ol veçhile kabul 
ve ilâve edilmiştir. 

Kepekten muamele vergisi alınması kepek ihracı ticaretini «ektedar edeceğinden onun da istisnaler 
meyanına ithali encümenimizce muvafık görülerek bu madde tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Tadilen tanzim edilen kanun lâyihası merbutatı havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi 

kılınd. 
Maliye Em Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza """ 

Ali Rana İhsan A. Hilmi Rasih Şevket Refik Enver 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No: 139 
Esas No: 1/672 

1039 numaralı muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine iki fıkra tezyili hakkındaki ka
nun lâyihası ile Maliye Encümeni mazbtası îktısat Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Verilen izahat ve mazbatadaki mütaleata nazaran hububat, un, kepek ve pamuk ipliğinin ihraç 
ve münhasıran el ile dokunulan kilim ve halılarda kullanılmıya mahsus ilme, ariş ve argaç iplikle
rinin imal dolayısile muamele vergisinden istisnaları muvafıktır. Bundan başka yeni gümrük ta
rife kanununda ithal edilecek şekerler için vazolunan resim miktarı gümrük, istihlâk ve inhisar 
resimlerinin mecmuundan mürekkep olarak hesap ve tayin kılınmış ve bu resme ilâveten ayrıca 
muamele vergisi alınması derpiş edilmemiş bulunduğundan 3 haziran 1930 tarihinde hitam bula
cak olan konsolidasyon vaziyeti dolayısile ithal edilen şekerlerden gümrüğe ilâveten muamele 
vergisi alınması şeker fiyatını artıracağı sihetle buna mani olmak için Maliye Vekilinin muvafa-
katile şekerin de ithal dolayısile muamele vergisinden istisnaları kararlaştırılmıştır. Kanun lâyi
hasının diğer noktaları Maliye Encümeninin tadili dairesinde kabul edilmiştir, 

istisnanın ilerde bütün ziraî mahsul ve ihraç maddelerimize teşmili temennisine encümenimiz de işti
rak eylemektedir. Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi Rs. V. M. M. Âza Âza Âza 
İstanbul Bursa Gazi Antep Aydın Burdur Diyarbekir 

Fuat Muhlis Remzi Mühendis M it at Vahit Rüştü 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Erzurum Elâziz İsparta Konya Niğde * 
H. Aziz İL Tahsin Mükerrem K. Hüsnü Faik 

Bütçe Encümeni mazbatası 

/ VI /1930 

Yüksek Reisliğe 
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Hükümetin teklifi 

1939 numaralı ve 20 mayıs 1927 tarihli 
muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine 

iki fıkra tezyiline dair lâyiha 

MADDE 1 — 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununun 3 üncü maddesine aşağı
daki fıkralar tezyil edilmiştir: 

1 - Her nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, 
kaplıca, yulaf, darı, pirinç, nohut, fasuly, bak
la, ve sair hububat (yalniz ihraç dzlayısil ) 

2 - Münhasıran el ile imal olunan kilim 
ve halıların nescinde kullanılmağa mahsus 
ilme, arış ve argaç iplikleri (imal dolayısile) 

MADDE 2 — Bu kanun i haziran tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanununun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 8-V-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V, 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya i 

Ha.V. Ma.V. Mf. V. i 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü j 

Na. V. İR. V. S. İ. M. V. ! 
Recep Şakir Dr. Refik 

Maliye Encümeninin tadili 
1039 numaralı ve 20 mayıs 1927 tarihli mu
amele vergisi kanununun 3 üncü maddesine 

iki fikra tezyiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununun süncü maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

1 - Hernevi buğday , arpa,mısır, çavdar 
kaplıca, yulaf, darı , pirinç , nohut, fasulye , 
bakla, ve sair hububat ve un ve kepek ile 
pamuk ipliği ( ihraç dolayısile) 

2 - Münhasıran el ile imal olunan kilim 
ve halıların nescinde kullanılmağa mahsus 
ilme, arış ve argaç iplikleri imal ( dolayısile ) 

MADDD 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 
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Bütçe encümeninin tadili 

Muamele vergisi kanununun 3 üncii maddesine 
zeyil yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1039 numaralı muamele 
vergisi kanununun 3 üncü maddesine aşağı
daki fıkralar ilâve edilmiştir: 

1 - Her nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, 
kaplıca, yulaf, darı, pirinç, nobut, fasulya. 
bakla ve sair hububat ve un ve kepek ile 
pamuk ipliği ( ihraç dolayısile) 

2 - Şeker ( ithal dolayısile ) 
3 - Münhasıran el ile imal olunan kilim ve 

halıların nescinde kullanılmağa mahsus ilme, 
arış ve argaç iplikleri ( imal dolayısile ) 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 





SİRA No 241 
Tütün İnhisarı hakkında İ/466 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat» Maliye» Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları 

r.û. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü 5 - V - 1 9 2 9 
Şube i 

Sayı 6J189Ö 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tütün inhisarı hakkında Maliye Vekâletince yeniden hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
1-5-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim . 
Başvekil 
ismet 

Maliye Encümeninin tadili 
MADDE 1 — Aşağıda dört fıkrada yazılı ine vat Devletin tahtı inhisarındadır. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde halkın kullandığı tütün ve tömbeki satın almak, işlemek, 

kıymak, sigara, sigar, enfiye, ağız ve pipo tütünü yapmak. 
2 - Bu tütün ve tömbeki ve sigara ve sigar ve enfiye ve ağız ve pipo tütünü alâmeti farikalı ve 

bandırollu, etiketli kutulara ve paketlere koymak. 
3 - Ecnebi memleketlerden yaprak sigarası (pro) ve kıyılmış tütün, yapılmış sigara, (sigaret) 

enfiye ağız ve pipo tütünleri ve tömbeki ve sigara kâğıdı getirmek. 
4 - Yukardaki üç fıkrada sayılı maddeleri memleket dahilinde satmak. 
MADDE 2 — İnhisar idaresi birinci maddede sayılı mevattan yaprak tütünlerin dahi maliyet 

fiyatı üzerinden haricî ticaretini yapabilir. Ancak maliyet fiyatının tesbitinde ticaret odasının rey 
ve mütaleaları alınmak lâzımdır. Şayet ticaret odalarile mutabakat hasıl olmazsa İktisat Vekâle
tinin hakem olarak verdiği karar kat 'idir. 

MADDE 3 — Tütün kullananlar şahsî ihtiyaçları için inhisar idaresinin sattığı tütünden ve si
gara kâğıdından el ile sigara yapabilir. Fakat velevki şahsî ihtiyacı için tütün kıyması yasaktır. 

Dört ilâ 9 uncu maddeler — İktisat Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 1(K— Bu kanunun neşrinden beş sene nihayetinde tütün hangi yerlerde ekilip ekilmi-

yeceğinin kat ' î olarak tesbiti için gerek inhisar idaresinin ve gerek İktisat Vekâletinin şimdiden 
tecrübe yapması mecburidir. 

11 ilâ 18 inci maddeler - İktisat Encümeninin işbu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 19 — Tütün mahsulü tarlada her sene İnhisar İdaresinin ilân edeceği müddet zarfında 

tahrir komisyonu tarafından tahmin edilir ve tahmin edilen miktar çiftçinin kontrol cüzdanına 
yazılır ve bu yazılan miktar tahrir komisyonu tarafından her gün ayrıca bir cetvel halinde İn
hisar İdaresine verilir. Şu kadarki tahrir komisyonlarının vaktinde vazifelerini ifa ve ikmal etmele
ri mecburidir. 



Tahrir komisyonu şu üç zatten teşekkül eder: 
1 - İnhisar İdaresinin bir memuru, 
2 - Ziraat odaları ve bulunmîyan mahallerde belediye meclisleri tarafından müntahap ve tütün 

işlerine vakıf bir zat. 
3 - Tütün çiftçilerinden ve tahrir edilen köy ahalisinden olmak şartile her köyün ihtiyar mec

lisi tarafından gösterilecek üçer namzetten mahalleri heyeti idarelerince intihap olunacak bir çiftçi. 
tahririn zaman ve sureti icrası nizamname ile tesbit olunur. Tahrir komisyonlarından inhisar me
murunun masrafı idareye ve diğerlerininki zürraa aittir. 

MADDE 20 — İnhisar idaresi veya çiftçi tahrir muamelesinin neticesini kabul etmedikleri tak
dirde esababı mucibe serdile tahririn icra ve cüzdana kayit edildiği tarihten itibaren beş gün zar
fında itiraz ile itiraz komisyonunun teşekkülünü mahallin en büyük mülkiye memurundan talep 
edebilir. İtiraz komisyonunun karan kat 'î ve nihaidir. 

MADDE 21 — İtiraz komisyonu aşağıda yazılı tarzlardan teşekkül eder: 
1 - İnhisar idaresinin bir fen memuru. 
2 - Ziraat memuru, bulunmadığı yerlerde ziraat odaları veya belediye meclisi tarafından kendi 

âzası arasından müntehap bir zat. 
3 - İtiraz vaki olan köyün ihtiyar meclisi âzasından tütün ziraatile meşgul bulunan veya bulun

muş olan bir çiftçi veya heyeti ihtiyariyenin intihap edecekleri bir zat. 
İtiraz komisyonu azalarına verilecek yevmiyeler evvelâ İnhisar İdaresi tarafından tesviye olu

nur. Ve bilâhare haksız çıkan tarafa tazmin ettirilir. 
22 ilâ 26 inci maddeler — İktisat Encümeninin işbu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 21 — Tütün mahsulü askıda; istifte veya denk halinde çiftçinin kurutma mahallinde 

veya ev veyahut İnhisar İdaresi depolarında 19 uncu maddede yazılı tahrir komisyonu tarafından 
tartılıp kontrol cüzdanına miktarı yazılır. Tahmine nazaran bir noksanlık görülürse o noksanlık
tan dolayı çiftçi mes'ıü tutulur. Ancak bu noksanın kaçakçılıktan ileri gelmediği İnhisar İdare
since anlaşıldığı takdirde yüzde beş kadar olan miktarın nazarı dikkate alıp almamakta İnhisar 
İdaresi muhtardır. Fazlalıktan dolayı mes'ul olmaz. 

MADDE 28 — Satılmış veya ambarlama müddeti gelmiş olan tütünler nakil olunacak bir ha
le gelince inhisar idaresi tarafından verilecek nakliye tezkereleri]c ambarlara naklolunur. 
Tütünlerin ambarlara nakli için işbu kanuna merbut 2 numaralı cetvel mucibince her mın-
takat hakkında müddetler tayin olunmuştur, çiftçi bu müddetler içinde tütün mahsulünü İnhisar 
İdaresinin göstereceği ambarlara nakil ve teslimetmek mecburiyetindedir. 

İnhisar İdaresi de ambarlarını tütünlerinin eyice muhafazasını temin edecek surette tesis 
etmeğe ve mahsulü hüsnü halde tutmağa mecbur ve ambarlarının fena bir halde bulunmasından 
doğacak tütün ziyanından dolayı mes'uldur. 

Şu kadarki gerek yangın ve gerek sair mücbir sebeplerden dolayı doğan ziyandan ve ambara 
teslim sırasında tütünlerin zaten fena bir halde bulunmasından ileri gelen zarardan dolayı 
idare hiç bir mes'uliyet kabul etmez. 

29 ilâ 32 inci maddeler — İktisat Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 33 — Tütün çiftçileri tütünlerin İnhisar İdaresi ambarlarında iki sene için depo 

edebilirler. 
Denklerin ambara girdiği tarihten itibaren altı ay için ambar kirası alınmaz. Bu müddet 

geçtikten sonra her hafta ve her haftanın bir kısmı için denk halinde olan tütünlerden alınmış pa
ra ambar ücreti alınır. 

Çiftçi her altı ayın nihayetinde bu ücreti ödemek mecburiyetindedir. İnhisar İdaresinin am
barları müsait olduğu ve çiftçilerin tütün denklerinden yer arttığı takdirde mallarını bu ambarlara 
koyacak olan veya çiftçiden satın alınıp üzerine transfer muamelesi icra edilen tüccar tütünleri
nin ambara koydukları veya devir muamelesi yapıldığı tarihten itibaren denk halinde olanlardan 
hafta veya küsürü için yüz para ambar ücreti alınır. 

34 ilâ 38 inci maddeler — İktisat Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
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MÂDE 39 ;— Tüccar satın aldığı tütünü masrafı kendisine ait olarak sahibi veya kiracısı bu

lunduğu depolara kor ve depolar İnhisar İdaresinin kontrolü ji altında bulundurulur. Depoların 
İnhisar İdaresince kabul edilebilecek vaziyette olması lâzımdır. Tüccarın işini teshi letmek üzere 
İnhisar İdaresi tarafından tayin edilecek memurların ücreti, miktarı azamisi mahiye elli lirayı 
geçmemek üzere depo sahiplerine aittir. İnhisar İdaresinin memurları her vakit depolara girip 
tütünleri teftiş edebilirler. Depo nasıl ve ne zaman açılıp kapanacağı, kontrolün ne şekilde cari ola
cağı muhafaza memuru ücretinin miktarı ve saire hakkında talimatname yapılıp ilân olunacaktır. 

40 ilâ 55 inci maddeler — İktisat Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 56 — 12 inci madde mucibince beyanname vermiyen çiftçilerle verilen beyannameleri 

İnhisar İdaresine teslim etmiyen ihtiyar meclislerinden beş liradan on liraya kadar para cezası 
alınır. 

57 ilâ 87 inci maddeler — İktisat Encümeninin kabul ettiği şekilde aynen ipka edilmiştir. 
MADDE 88 — Türkiyede istihsal edilen yaprak tütünler muamel vergisinden maada hazine ve 

belediye ve idarei hususiyelere ait bilcümle tekâlif ve rüsumdan ve kezalik bu kanun ile inhisar al
tında bulunan mevat gümrük resminden maada hazine ve belediye ve idarei hususiyelere ait bil
cümle tekâlif ve rüsumdan muaftır. 

MADDE 89 — Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra muteberdir. 
MADDE 90 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Maliye ve Dahiliye ve İktisat Vekilleri 

memurdur. 

Dahiliye Encümeninin tadili 

Tütün inhisarı hakkında kanun lâlihası 

1, 2 ve 3 üncü maddeler Maliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler İktisat Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Maliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddeler İktisat Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 22 — Çiftçi tütünlerini kemale geldiği zaman toplar. Ve tarlası civarındaki çardaklara 

veya köyündeki kurutma mahallerine serbestçe nakil eder. İtiraz vukubulmuş ve itiraz heyeti de 
gelmiş ise miktarını tayin için gerek tarlada ve gerekse sergi ve askıda bulunan mahsulün hep
sini bu heyete göstermeğe mecburdur. 

23, 24, 25 inci maddeler İktisat Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 26 — Tarladaki mahsulünün tamamen veya kısmen telef ve zayi olduğunu gören çiftçi 

keyfiyeti beş gün içinde ve tahriren inhisar idaresine haber verir. Yapılacak tahkikat neticesinde 
telef ve ziyan tahakkuk ederse İnhisar İdaresi memurile heyeti ihtiyariye tarafından tanzim olu
nacak zabıt varakası üzerine kontrol cüzdanındaki zimmeti tashih olunur. Ve bozulan ve kullanma
ğa salih olmıyan tütünler usulü dairesinde imha edilir. Çiftçi noksanın sirkat olunduğunu iddia 
ederse bu iddiası zabıtaca icra edilecek tahkikat ile sabit olduğu takdirde sirkat olunan miktar zimme
tinden ibra olunur. 

Yaprakların satılması 
MADDE 27 — Tütün mahsulü askıda, istifte ve denk halinde çiftçinin kurutma mahallinde 

veya ev veyahut İnhisar İdaresi depolarında ihtiyar meclisleri tarafından tartılıp kontrol 
cüzdanına miktarı yazılır. İnhisar İdaresi kontrol memurunun yazılan bu miktarı isterse kontro-
la hakkı vardır. Bu kontrol esnasında evvelce yapılan tahmine nazaran noksanlık görülürse o 
noksanlıktan dolayı çiftçi mes'ul tutulur. Ancak bu noksanın kaçakçılıktan ileri gelmedi
ği İnhisar İdaresince anlaşıldığı takdirde yüzde beşe kadar olan miktarını nazarı dikkate alır. Faz
lalıktan dolayı çiftçi mes'ul tutulmaz. 
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MADDE 28 — Maliye Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
29, 30 31 inci maddeler - İktisat Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE32 — Ambara getirilen tütünlerin miktarı kilo itibarile tamam olmakla beraber denk

lere yabancı maddeler ve süprüntü ve filizler sokulduğu anlaşılır ise bu bapta bir zabıt varakası 
yapılır ve çiftçinin zimmeti konan miktar nisbetinde ipka olunur. Çiftçi bu zabıt varakasına bu va
rakanın kendisine veya ikametgâhına alelusul tebliği tarihinden itibaren bir hafta zarfında iti
raz edebilir, itirazlar 21 inci maddede zikredilen itiraz komisyonu tarafından tetkik olunur ve 
yukarıda zikrolunan yabancı maddeler ve süprüntü ve filizler tütün denklerinden çıkartılarak 
inhisar idaresinin iddiası varit görüldüğü takdirde usulü dairesinde imha olunur. 

MADDE 33 — Maliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
34,35,36,37,38, ve 39 uncu maddeler iktisat Encümenin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir.. 
40 ilâ 55 inci maddeler İktisat Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
56 mcı madde Maliye Encümenin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
57 ilâ 67 inci maddeler iktisat Encümenin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 68 — Her nerede olursa olsun tütün inhisarına tabi kaçak eşyayı satarken tu

tulanlardan ellerindeki kaçak eşya zaptolunmakla beraber yaprak sigaralarının her beher a-
dedinden bir lira ve tütün ve sigara ve enfiye ile ağız ve pipo tütünü ve tömbekinin beher ki
lo veya küsuratından on lira ve sigara kağıdının beher yaprağından bir kuruş naktî ceza alınır. 

69 ilâ 84 üncü maddeler iktisat Encümeninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 85 — İnhisar idaresi memurları diğer Devlet memurları gibi vazifei memurelerinden 

münasip veya vazifei memurelerinin ifası sırasında hadis olan suçlardan dolayı Devlet memurla
rı gibi muameleye tabidirler. K't ' ' 

8 6 - 8 7 inci maddeler iktisat Encümenin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 88 — Maliye Encümeninin tesbit ettiği işbu madde ay en kabul edilmiştir. 
89 ve 90 inci maddeler Maliye Encümeninin tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

I 
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Hükümetin teklifi 

Tütün inhisar kanunu lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — 
1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde halkın kul

landığı tütünü ve tömbekiyi almak, işletmek, kıy
mak, sigara, enfiye yapmak, 

2- Butütün ve tömbeki ve sigara ve sigar ve en
fiyeyi alâmeti farıkalı ve bandrol ve etiketli ku
tulara ve paketlere koymak , 

3 - Ecnebi memleketlerden yaprak sigarası 
( puru ), yaprak ve kıyılmış tütün, yapılmış si
gara ( sigaret ) , enfiye, ağız ve pipo tütünleri 
ve tömbeki ve sigara kâğıdı getirtmek, 

4 - Yukarıdaki üç fıkrada sayılı maddeleri 
memleket dahilinde satmak Devletin inhisarı al
tındadır. 

MADDE 2 — İnhisar İdaresi birinci maddede 
sayılı tütün, sigara, enfiye ve sair mevaddı işlen
miş olsun olmasın ecnebi memleketlere de gönde
rip satabilir. 

MADDE 3 — Tütün kullananlar, şahsî ihtiyaç
ları için İnhisar İdaresinin sattığı tütünden ve 
sigara kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 

Fakat velevki şahsî ihtiyaç için olsun tütün 
kıyılması kat'iyen yasaktır. 

MADDE 4 — Ecnebi memleketlerden gelen 
yolcular en çok yüz adet sigara yahut yüz gram 
tömbekiyi veya yirmi tane poru sigarasını veya elli 
gram pipo veya ağız tütününü veya bu miktar 
enfiyeyi hiç bir resim vermeğe mecbur olmaksızın 
beraberlerinde bulundurup memlekete ithal edebi
lirler. Fakat yolcuların yanındaki sigara ve emsali 
eğer bu miktardan fazla ise bu fazlalık yolcu tara
fından beyan edilmek şartile bunun en çok bir 
kiloya kadar olan miktarı gümrük tarifesindeki 
resminden maada kiloda on lira inhisar resmi 
mukabilinde sahibi tarafından memlekete ithal 
olunabilir. 

Böyle bir fazlalık bulunduğu beyan edilmezse 
veya sorulduğu halde mevcudiyeti inkâr edilir 
veya gizlenirse kaçak ahkâmı tatbik olunur. 
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I İktisat Encümeninin tadili 

Tütün inhisar kanunu lâyihası 

I BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 

halkın kullandığı tütün ve tömbekiyi satın almak, 
işlemek, kıymak, sigara, sigar, enfiye, ağız ve pipo 
tütünü yapmak. 

2 - Bu tütün ve tömbeki ve sigara ve sigar ve 
enfiye ve ağız ve pipo tütününü alâmeti farikalı 
ve bandroliu ve etiketli kutulara ve paketlere 
koymak. 

3 - Ecnebi memleketlerden yaprak sigarası 
(puro) ve kıyılmış tütün, yapılmış sigara (siga
ret) enfiye ağız ve pipo tütünlerini ve tömbeki 
ve sigara kâğıdı getirtmek. 

4 - Yukarıdaki üç fıkrada sayılı maddeleri 
memleket dahilinde satmak Devletin inhisarı al
tındadır. 

MADDE 2 — İnhisar İdaresi 1 inci maddenin 
ikinci fıkrasında sayılı mevadı harice satabilir-
sede yaprak tütünün haricî ticaretini yapamaz; 
Ancak buhranlı senelerde tütün mahsulünü kıy
metlendirecek ve çiftçilere yardım etmek suretile 
alacağı tütünleri harice satabilir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ecnebi memleketlerden gelen 
yolcular en çok elli adet sigara yahut yüz gram 
tömbekiyi veya yirmi tane puro sigaresini veya 
elli gram pipo veya ağız tütününü veya bu miktar 
enfiyeyi hiç bir resim vermeğe mecbur olmaksızin 
beraberlerinde bulundurup memlekete ithal ede
bilirler. 

Fakat yolcuların yanındaki sigara ve emsali 
eğer bu miktardan fazla ise bu fazlalık yolcu ta
rafından beyan edilmek şartile bunun en çok bir 
kiloya kadar olan miktarı gümrük resminden 
maada kiloda on lira inhisar resmî mukabilinde 
sahibi tarafından memlekete ithal olunabilir. 

Böyle bir fazlalık bulunduğu beyan edilmezse 
veya sorulduğu halde mevcudiyeti inkâr edilir ve 
ya gizlenirse kaçak ahkâmı tatbik olunur. 



Adliye Encümeni tadilâtı 

MADDE 1 — 1 ) Türkiye Cumhuriyeti dahi 
linde halkın istihlâki için tütün ve tömbekiyi sa-1 
tın almak, işlemek, kıymak, sigara, sigar, enfiye, 
ağız ve pipo tütünü yapmak. 

2 ) Aynen 

3 ) Aynen 

\ 
Yukarıdaki üç fıkrada sayılı maddeleri mem

leket dahilinde satmak Devletin inhisarı altında
dır. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen kabul. 

MADDE 3 — Maliye Encümeninin tadili ay
nen kabul. 

MADDE 4 — Ik. En. aynen 



MADDE 5 — Ecnebi memleketlere çıkarmak 
için yaprak tütün ticareti yapmak serbestir. Yal
nız böyle Ecnebi memlekete çıkarmak maksadile 
elde edilecek tütünlerin satın alınışını, memleket 
içkide bir yerden diğer yere nakledilişini, mağaza 
ye depolara konulusunu, gemilere yüklenişini ve 
nihayet ecnebi memleketlere çıkarılışını İnhisar 
İdaresi kontrolü altında bulundurmak hakkını 
haizdir. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazdı şartlar altın
da ruhsatlı çiftçi ile İnhisar İdaressinde kayıtlı 
tütün tüccarlarından başka hiç bir kimse elinde 
yaprak tütün bulunduramaz. Keza hiç bir kimse 
4 üncü madde hükmü müstesna olmak üzere birin
ci maddede sayılan ve fakat İnhisar İdaresinin 
bandrolünü ve alâmeti farikasını taşımıyan şeyleri 
elinde bulunduramaz. İnhisar İdaresinin bandro
lünü ve alâmeti farikasını taşımıyan birinci mad
dede saydı şeyler bir yerden diğer bir yere nakil 
ve imrar dahi edilemez. Birinci fıkrada muhar
rer yaprak tütünler kanunda müstesna tutulan 
yerlerden başkasında mutlaka (nakliye) denilen 
ruhsat tezkeresile naklolunabilir. 

MADDE 7 -— Bu kanunun bütün hükümleri, 
tütüne benzeyip onun gibi kullanılabilecek olan 
bütün otlara yerli tömbekisi hakkında tatbik olu
nur. 

MADDE 8 — Memlekete beyaz kopya kâğıdı 
ve defterleri getirmek ve bunların ticaretini yap
mak yasaktır. Renkli kopya kâğıdı ve defterleri 
köylerde satılamaz. 

İnhisar İdaresinden başka memlekete sigara 
kâğıdı kabı ve sigara kâğıdı kutusu ve etiketi ge
tirmek ve bunları yapmak ve basmak dahi ya
saktır. 

ÎKİNCÎ KIBIM 
Tütün ziraatı 

— 1 — 
Tütün ziraatı yasak olan ve olmıyan yerler 

MADDE 9 —- Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
ve işbu kanuna merbut 1 numaralı cetvelde isimleri 
yazılı vilâyetlerin gaynsında tütün fidesi yetiştir
mek ve tütün ziraati yapmak bazı kaza ve mevziler 
müstesna olmak üzere serbestir. 

MADDE 10 — Tütün ziraati serbest olmakla 
beraber bazı kazaları esasen tütüncülükle alâkadar 
olmadığı veya piyasaya çıkarılacak miktarda ve 

MADDE 5 — Ecnebi memleketlerine çıkar
mak için yaprak tütün ticareti yapmak serbest
tir Yalnız böyle ecnebi memlekete çıkarmak mak
sadile elde edilecek tütünlerin satın öîışını, 
memleket içinde bir yerden diğer yere nakledili
şini, mağaza ve depolara konuşunu, gemilere 
yüklenilişiııi ve nihayet ecnebi memleketlere 
çıkarılışını, İnhisar İdaresi kontrolü altında bu
lundurmak hakkını haizdir. 

MADDE 6 — Bu kanunla yazılı şartlar altında 
elinde kontrat cüzdanı bulunan çiftçi ile İnhisar 
İdaresinde kayitli tütün tüccarından başka hiç 
bir kimse elinde yaprak tütün bulunduramaz» 
Keza hiç bir kimse dördüncü madde hükmü müs
tesna olmak üzere birinci maddede sayılan ve fa
kat İnhisar İdaresinin bandrolünü ve alâmeti fa
rikasını taşımıyan şeyleri elinde bulunduramaz. 

İnhisar idaresinin bandrolünü ve alâmeti fari
kasını taşımıyan birinci maddede sayılı şeyler 
bir yerden diğer bir yere nakil ve imrar dahi e-
dilemez. Birinci fıkrada muharrer yaprak tütünler 
kanunla müstesna tutulan yerlerden başkasında 
mutlaka (nakliye) denilen ruhsat tezkeresile nak
lolunabilir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümleri nikotinli o-
lup onun gibi kullanılabilecek olan bütün otlarla 
yerli tömbekisi hakkında tatbik olunur. 

MADDE 8 — Memlekete beyaz kopya kâğıdı 
ve defterleri getirmek ve bunların ticaretini yap
mak yasaktır. Ihisar idaresinden başka memle
kete sigara kâğıdı kap ve sigara kâğıdı kutusu 
ve etiketi getirmek ve bunları yapmak ve basmak 
dııhi yasaktır. 

ÎKİNCÎ KISIM 
Tütün ziraati 

— 1 — 
Tütün ziraati yasak olan yerler 

MADDE 9 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 10 — Tayyedilmiştir. 



MADDE 5 — îk. En. aynen 

MADDE 6 — Kontrol cüzdanı bulunan çiftçi 
ile 

tutulan yerlerden başka bir yere mutlaka (nakliyej) 
naklolunabilir. 

naklolunabilir 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümleri nikotini! 
olup tütün gibi kullanılabilecek olan bütün otlar, 
yerli tömbekisi hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 8 — Ik. En. aynen 



- 1 0 -
keyfiyette tütün yetiştirmediği yahut tütün ziraati-
ne müsaade edilen kazalarında bazı mıntakaların 
su altı ve nehir ve ve göl kenarı olmasından veya 
sair fennî sebeplerden dolayı oralarda tütün ziraatı 
yapmak kazanın bütün tütün mahsulünü kıymetten 
düşürecek mahiyet gösterdiği anlaşılan ve bunun 
için bazı kazaları ve mevzileri ziraatten istisna 
edilmek lâzımgelen vilâyetler dahi işbu kanuna 
merbut (2) numaralı cetvelde yazılmıştır. 

MADDE 11 — İşbu kanuna merbut 1 numa-
ralı cetvel mucibince sınırları içinde tütün ziraat i 
yasak olan bir vilâyette herhangi bir yerin tütüiı 
çiftliğine elverişli olduğu fennen tahakkuk ettiği 
ve inhisar İdaresince gösterilen lüzum üzerine 
Maliye Vekili tarafından ruhsat verildiği takdirde 
o' yerde üç sene için bir tütün tecrübe ziraati yapıl
masına izin verilebilir. Üç sene sonunda tahakkuk 
edecek iktisadî vaziyet ve verilecek rapor üzerine 
o yerin tütün ziraatine tamamen açılıp açılmıyacağı 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

MADDE 12 — İşbu kanuna merbut 2 numaralı 
cetvel mucibince sınırları içinde tütün ziraati 
tamamen veya kısmen serbest olan bir vilâyette 
herhangi bir yerin tütün çiftçiliğine elverişli olma
dığı, yetişen mahsulün mücerret kıymeti olmamak 
dolayısile satılamayıp çiftçi zimmetinde veya am
barlarda kaldığı ve bu yolda yetişen fena mahsulün 
mıntakadan elde edilen umum mahsulün 
kıymetine noksan verdiği tahakkuk ettiği takdirde 
olbapta verilecek rapor üzerine o yerin tütün 
ziraati noktasından mevzii tahdide tabi tutulması 
İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılabilir. 

— 2 — 
Fidelikler 

MADDE 13 — Tütün fidesi yetiştirebilmek 
için: 

A : Tütün çiftçiliğile uğraşmış bulunmak, 
B : Yahut eskiden beri tütün fidesi yetiştirme

ği kendisine san'at edinmiş tütün çiftçilerinden 
olmak lâzımdır. 

C : Birinci veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin 
tütün fidesi yetiştirecekleri yeri ta!yin ve arzuhal 
ile İnhisar İdaresine müracaat ederek mukabilin
de (fidelik ruhsatnamesi) almaları lâzımdır. 

Ç - Moskof tohumun ve sari tohum denilen tü
tün tohumlarının ekilmesi ve bunlardan fide yetiş
tirilip satılması yasaktır. Bunlardan başka fennî 
sebeplere binaen ekilmesi zararlı görülecek diğer 
tohumların da ekilmesi Maliye Vekilinin emrile 

MADDE 9 — Bu kanuna merbut [1] numaralı 
cetvelde isimleri sayılan vilâyetlerde kısmen veya 
kamilen tütün ziraati yasaktır. Fakat icabında 
yasak olan yerlerin bazılarında Maliye Vekâletile 
İktisat Vekâletinin müştereken tertip edecekleri 
üsteye göre Heyeti Vekile kararile tütün ziraatine 
müsaade olunabilir. Yasak olan yerlerde İktisat 
Vekâleti ve İnhisar İdaresi berayi tecrübe tütün 
ektirebilirler. 

MADDE 10 — Bu kanunun neşrinden üç sene 
nihayetinde tütünün hangi yerlerde ekilip ekil-
miyeceğinin kat ' î olarak tesbiti için gerek İnhisar 
İdaresinin ve gerekse İktisat Vekâletinin şimdi
den tecrübe yapması mecburidir. 

— 2 — 
Fidelikler 

MADDE 11 — Tütün fidesi yetiştirenler ek
tikleri fidelerin miktar ve mahalli hakkmda tabi 
oldukları ihtiyar meclislerine ve onlar da İnhisar 
İdaresine malûmat vermeğe mecburdurlar. 

Yunan sarısı denilen tohumların ekilmesi ve 
bunlardan fide yetiştirilmesi yasaktır. 
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MADDE 9 — îk. En. aynen 

\ 
# 

MADDE 10 — îk. En. aynen 

MADDE 1 1— îk. En. aynen 
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yasak edilebilir. 

D : Fide yetiştirecek olanlar, fidelerin ne su
retle vücuda getirilip ne kadar müddet zarfında 
ne gibi tertipler altında satılacağına dair İnhisar 
İdaresinin yapacağı talimatname hükümlerine 
muvafık harekette bulunmağa mecburdurlar. 

MADDE 14 — Tütün fideleri talimatnamede 
yazılı müddet biter bitmez sahipleri tarafından 
sökülüp mahvedilmek lâzımdır. 

Aksi takdirde fideler 27 inci maddede yazılı 
kaideler altında söktürülür. 

Tütün ziratinin nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı 

MADDE 15 — Tütün ziraati yapmak isteyen 
kimse, tarlasına hiç bir şey ekmeden İnhisar İda
resine bir arzuhal ile müracaat ederek (ziraat ruh
satnamesi) istemek mecburiyetindedir. Ayni köy 
içinde bir kaç tarlada tütün ekecek kimsenin yal
nız bir arzuhal vermesi kâfidir. 

MADDE 16 — Tütün ekmek üzere ruhsat iste
mek için her tütün mıntakasının bir müddeti var
dır; bu müddeti her ne sebeple olursa olsun geçir
dikten sonra verilecek arzuhallerin hükmü olmaz. 
Müddetler İnhisar İdaresi tarafından talimatname 
ile tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 17 — İnhisar İdaresi tütün ziraati 
yapmak hakkını haiz olan çiftçiye arzuhalinin tes
limi tarihinden itibaren 15 gün içinde fidelik ve
ya tütün ziraat ruhsatnamesi vermek mecburiye
tindedir. 

İnhisar İdaresi ruhsat talebini reddederse ayni 
müddet zarfında reddin sebeplerini arzuhali ve
rene ve eğer bulunmazsa oturduğu köyün muhta
rına bildirir. 

MADDE 18 — Talebi reddolunan çiftçi vilâye 
te merbut köyler için valiye ve kazalarda kayma
kama ve idare memuru mevcut bulunan tam teşek
küllü nahiyelerde nahiye müdürüne itiraz arzuha-
lile müracaat edebilir; bu itiraz vali veya kayma
kam veya vekilinin veya nahiye müdürünün riyaseti 
altında İnhisar İdaresi memurundan ve ticaret 
ve ziraat odaları azalarından ve bu odaların bulun
madığı yerde belediye azalarından bir zatten 
mürekkep üç kişilik bir komisyonda tetkik olunur. 

Komisyon, itiraz arzuhalinin ilmühaber muka
bilinde teslimi tarihinden itibaren nihayet 15 gün 

MADDE 14 — Tayyedilmiştir. 

Tütün ziraati nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı 

MADDE 12 — Tütün ziraati yapan kimse İn
hisar İdaresinin ihtiyar meclislerinde bulundura
cağı beyannameyi doldurmakla mükelleftir. Bu 
beyannameler fidelerin tarlalara dikildiğinden ni
hayet on beş gün zarfında ihtiyar meclisleri ta
rafından tasdik edilir ve İnhisar İdaresine teslim 
olunur. Ayni köy içinde bir kaç tarlada tütün 
eken kimsenin bir beyanname vermesi kâfidir. Be
yanname kanunen şahsî ehliyeti haiz olanlar tara
fından verilir. 

MADDE 13 — Her çiftçi için hazırlanan kon
trol cüzdanları beyannamelerin tevdiinden niha
yet on beş gün zarfında İnhisar İdaresince ihtiyar 
meclislerine verilir. 

MADDE 17, 18, 19 — Tayyedilmiştir. 

9 
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MADDE 12 — îk. En. aynen 

MADDE 13 — Ik. En. aynen 
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içinde toplanıp karar vermiye mecburdur. I 

MADDE 19 — Fidelik veya ziraat ruhsatna
mesi almadan ekilen tohumlara veya tütün fidele
rine kanunsuz ekilmiş nazarile bakılır. 

MADDE 20 — Şu tarlalarda ziraat için ruhsat 
verilemez: 

1 - Divarla çerili olan tarlalar; 
2 - Bütün tutarı yarım dönümden aşağı olan 

tarlalar; • 
3 - 10 uncu ve 12 inci madde mucibince mevzii 

tahdidata tabi tutulması lâzımgelen tarlalar, 
MADDE 21 — Şu kimselere ziraat için ruhsat 

verilemez: 

1 - Bütün Hükümet memurları ve bunların 
birlikte oturup geçindirmekte oldukları hısımları 
ve taallûkatları. 

Bu memuriyet, memurun memuriyeti dairesi 
nereleri ise yalnız oralarda caridir. 

2 - İşbu kanuna uymryan hareketlerinden dolayı 
mahkemelerce iki defa eczaya mahkûm edilmiş 
olanlar. 

Bu memuriyet yalnız son ilâmın tenfizi tarihin
den itibaren iki sene müddet için caridir. 

3 - Ziraat edeceği tarlanın sahibi veya kiracısı 
olduğuna dair ruhsat arzuhalinin altını köy ihti
yar heyeti tarafından tasdik ettirmiyenler. 

MADDE 22 — Tütün ziraat ruhsatnamesi baş
ka bir kimseye devrolunabilir, fakat bunun sahibi 
ve devir alan müşterek bir arzuhal ile İnhisar 
İdaresinden izin almak mecburiyetindedir. 

MADDE 23 — Tütün ziraat ruhsatnamesi or 
taklık suretile de alınabilir. Fakat bu ortaklık mu
kavelesinin iptida İnhisar İdaresine gösterilmesi I 
lâzımdır. 

MADDE 24 — Tarlalarda fideler birbirinden 
ayni uzaklıktaki sıralar üzerinde dikilecek ve bü
tün sıralarda ve iki fide arasında ayni uzaklık 
bulunacaktır. 

Tütün dikilen tarlalarda başka hiç bir şey eki I 
lemez. -

MADDE 25 — Uzun bir zaman için köyünden I 
uzaklaşacak ve ziraat ruhsatnamesile üzerine al-1 
dığı işi başaramıyacak olan çiftçi İnhisar İdaresine 
müracaatla mes 'ul bir vekil göstermek mecburi-1 
yerindedir. Böyle bir vekil göstermeden kaybolan 
çiftçi için İnhisar İdaresi Kaza Hakimine müra-1 
caat ederek bir kayyim tayin ettirebilir. 

MADDE 26 — Ruhsatname ile ektiği fidanları 

MADDE 14 — Aşağıda yazılı olan yerlerde 
tütün ekilemez. 

1 - Mesken masuniyetine dahil olduğu için her
kesin serbestçe giremiyeceği yerler. 

2 - Muhtelif mahallerde olduğu halde mecmuu 
yarım dönümüne baliğ olmıyan yerler. 

MADDE 15 — Tütün ziraatinden büsbütün 
veya muvakkat bir zaman için meııedilenler, aşa
ğıda yazılı olanlardır: 

1 - Devlet bütçesinden maaş alan zabiati ma
nia ve Adliye memurlarile hâkimler ve Maliye me
murları. (Memuriyetleri hududu haricinde tütün 
ekmeleri memnu değildir.) 

2 - Tütün ziraati yapanlardan mahsullerini 
kaçağa sarf ettiklerinden dolayı iki defa mahkûm 
olanlar. Ancak iki sene müddetle tütün ziraati 
hakkından mahrumdurlar. 

MADDE 16 — Tütün ziraati kontrol cüzdanı 
başka bir kimseye devrolunabilir. Fakat bunun 
sahibi ve devir alan müşterek bir arzuhal ile İn
hisar İdaresinden ruhsat almak mecburiyetinde
dir. 

MADDE 23 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 17 — Tütün dikilen tarlalarda tütün
ler arasında başka hiç bir şey ekilemez. 

MADDE 25 — Bu madde 23 üncü madde ola
rak yazılmıştır. 

MADDE 26 — Tayyedilmiştir . 



MADDE 14 — Aşağıda yazılı olan yerlerde 
tütün ekilmez: 

1 - Mesken lıarimleri, 

2 - Aynen, 

MADDE 15 — 1 - Hükümet memurları, hakim
ler ve tütün inhisarı idaresi memurları tütün 
ekmekten büsbütün memnudur. 

2 - Tütün ziraati yapanlardan mahsullerini 
kaçağa sarfettiklerinden dolayı iki defa mahkûm 
olanlar iki sene müddetle tütün zerinden memnu
dur. 

MADDE 16 — İktisat Encümeni aynen, 

MADDE 17 — İktisat Encümeni aynen, 



yetiştirmekten vaz geçmek isteyen çiftçi, İnhisar 
idaresine arzuhal ile müracaat eder. 

idare bu köylerin (fidanların) hile ile yaprak
ları toplanıp toplanmadığını tahkik etmek ve top
lanmasından vaz geçilen yaprak ve köklerin (*) 
sökülmesinde ve yakılmasında hazır bulunmak 
üzere bir memur gönderir. 

İnhisar İdaresinin memuru hazır değil iken 
çiftçi tarafından yapılan sökmek ve yakmak işleri 
idarece muteber değildir, çiftçi, bıraktığı yaprak 
ve kökleri rızasile sökmez ve yakmazsa masrafı 
kendisine ait olmak üzere bu iş idare tarafından 
yaptırılır. 

MADDE 27 — İnhisar İdaresi tohumların ve 
fidelerin dikildiği andan itibaren fidelikleri ve 
tarlaları teftiş altında bulundurabilir. Bu fidelik 
ve tarlaların ruhsatname ile izin verilen fidelik 
ve tarlalar olup olmadığını, ruhsatnameyi alan 
çifti tarafından işletilip işletilmediğini, tarlanın 
dönüm miktarını, fidelerin muntazam surette eki
lip ekilmediğini tetkik ve eğer ruhsatnamesiz veya 
"ruhsatname haricinde bir ekiliş görürse zeriyatı 
usulü dairesinde söküp yaktırmağa teşebbüs e,]er. 

Bir mahsulü bu gibi kanuna uymıyan sebep
lerden dolayı sökmek ve yakmak işi, İnhisar İda
resi memurile mahallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından mansup bir memurdan ve tarlanın bu
lunduğu köy ihtiyar heyetinden mürekkep bir 
heyet tarafından icra ve sökmek veya yakmak 
keyfiyeti bir zabıt varakasile tesbit olunur. 

Köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri ziraat edi
len tarlaların sahiplerini tayin etmek ve işbu ka
nunun hükümleri dairesinde yapılacak işleri başa
rabilmek için İnhisar İdaresi memurlarına yardım 
etmekle mükelleftirler. 

MADDE 28 — Çiftçi tütün köklerinin dip yap
raklarını henüz yeşil iken kırıp yakmağa mecbur
dur, aksi takdirde ma'srafı kendisine ait olmak 
üzere bu yapraklar İnhisar İdaresince toplatılır, 
usulü dairesinde yaktırılır. 
MADDE 29 — Çiftçi mahsulünü toplar toplamaz 
tarlada kalacak köklerin tohumluk için lâzım 
olan miktarından maadasını hemen ve tohumluk 
için bıraktıklarını tohumu alır almaz söküp yak
mağa mecburdur. Aksi takdirde bu iş masrafı 
çiftçiye ait olmak üzere İnhisar İdaresi tarafından 

(*) Bu lâyihada ( kök ) kelimesi eski 
kanunun (fidan) kelimesi mukabilinde 
kullanılmıştır. 

MADDE 27, 28 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 18 — Çiftçi mahsulünü toplar topla
maz, tarlada kalacak köklerin tohumluk için lâzım 
olan miktarından maadasını" yedi gün zarfında 
ve tohumluk için bıraktıkları, tohumu alır almaz 
sökmeğe mecburdur. 

Aksi takdirde bu iş masarifi çiftçiye ait olmak 
üzere İnhisar idaresi tarafından usulü dairesinde 
icra ettiriilir. Tütün yağı istihsali için tütün to 
humlarından istifade edilecek bazı, mevakide kök
lerin imhası için bir mehil vermeğe Maliye Vekili 
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MADDE 18 — iktisat Encümeni aynen, 
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usulü dairesinde icra ettirilir. 

Filizlerin toplanması yasaktır. 
MADDE 30 — İnhisar İdaresi fidelik veya tü

tün ziraati arzuhali ve ruhsatnamesi ve devrü 
ferağ arzuhali için numuneler ve köklerin ne su
retle ekilip ne suretle söküleceğine ve yakılacağı
na dair tafsilâtlı talimatnameler yapıp bunları 
alâkadarana ilân eder. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mahsulün tahrir muamelesi 

Tahrir komisyonları 

MADDE 31 — Tütün ziraatı yalnız bir defa 
tahrir muamelesine tabidir. 

MADDE 32 — Tahriri yapacak komisyon şu 
üç zattan terekküp eder: 

1 - İnhisar İdaresinin bir memuru, 
2 - En büyük mülkiye memuru tarafından 

müntahap ve tütün tahrir muamelelerine vakıf 
bir memur, 

3 - Tütün çiftçilerinden olmak şartile her kö
yün ihtiyar meclisi tarafından gönderilecek nam
zetlerden mahalleri idare heyetince intihap ve 
tayin olunacak bir muhammin. 

MADDE 33 — Tahrir komisyonunun vazifele
ri şunlardır: 

1 - Tarlayı ölçer, tarlada dikili tütün kökle
rini sayar.' 

2 - İnkişaf halinde bulunan tütün köklerini 
temsil edecek en aşağı üç kök intihap ederek bun
ların yapraklarını sayar. 

3 - İntihap olunan her kök kendi gibi kaçtane 
kök temsil ediyorsa kökün yaprak adedi o taneye 
darp ve hasılı yaprak olarak çiftçiye zimmet 
kaydolunur. 

4 - Bundan başka intihap olunan üç ve daha 
ziyade kökün sayılan yapraklarının vasatisi kaç 

mezundur. 
Filizlerin toplanması yasaktır. 
MADDE 30 — Tayyedilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mahsulün tahmini muamelesi 

Tahmine memur olanlar ve itiraz heyeti . 

MADDE 19 — Tütün mahsulü tarlada inhisar 
idaresinin her sene ilân edeceği müddet zarfında 
o mahsulün bulunduğu mahallin ihtiyar meclisleri 
tarafından tahmin edilir, ve tahmin edilen miktar 
çiftçinin kontrol cüzdanına yazılır. 

MADDE 20 — İnhisar İdaresi istediği zaman 
çiftçinin kontrol cüzdanına bakarak yazılan 
miktarın hakikate mutabık olup olmadığını tet
kik eder. Hakikate mutabık değilse itiraz ederek 
keyfiyetin tetkiki için itiraz heyetinin teşkilini 
mahallinin en büyük mülkiye memurundan talep 
edebilir. 

İtiraz heyetinin teşekkülünü istemek çiftçinin 
de hakkıdır. 

MADDE 21 — İtiraz heyeti aşağıda yazılı 
zatlardan terekküp eder: 

1 - İnhisar İdaresinden bir memur. 

2 - Ziraat memuru, bulunmadığı yerde ziraat 
veya ticaret odalarından ve bunların da olmadığı 
yerlerde belediyelerden müntehap ve tütün işlerin
den anlıyan bir zat. 

3 - Köy ihtiyar meclisi tarafından seçilen ve 
tütün ziraati ile meşgul bulunan veya bulunmuş 
olan bir çiftçi. Bu heyetin verecekleri karar kat'i-
dir. İtiraz heyetine verilecek yevmiyeler İnhisar 
İdaresi tarafından tesviye olunur ve bilâhare 
haksız çıkan tarafa tazmin ettirilir. itiraz 



MADDE 19 — Tütün mahsulü tarlada inhisar 
idaresinin her sene ilân edeceği müddet için de 
o mahsulün Bulunduğu mahal köy kanununun cari 
olduğu yerlerden ise ihtiyar meclisleri tarafından 
tahmin edilir. Ve tahmin edilen miktar çiftçinin 
kontrol cüzdanına yazılır. Bu muamle şehir ve 
kasabalarda belediye meclisi tarafından müntahap 
üç kişilik vukuf erbabından mürekkep mahallî zira-
atinin vüs'atine göre müteaddit heyetler tarafından 
yapılır. Tahrir neticesinde ihtiyar meclisi ve erbabı 
vukuf heyetleri tarafından tutulacak defterler 
inhisar idaresine tevdi olunur. 

MADDE 20 — inhisar idaresi yazılan miktarın 
hakikata mutabık olup olmadığını tetkik eder, 
hakikata mutabık değilse itiraz ederek keyfiyetin 
tetkiki için itiraz heyetinin teşkilini mahallin en 
büyük mülkiye memurundan ister. 

itiraz heyetinin teşekkülünü istemek çiftçinin 
de hakkıdır. 

MADDE 21 — iktisat Encüemni aynen 
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yaprağa baliğ olursa tarladan o adette yapraklı 
bir kök seçilerek onda mevcut bulunacak ellerin 
beherinin yaprak adedi dahi ziraat sergisinin arka
sındaki hanelerine işaret olunur. 

5 - Tahrir komisyonu bu işleri çiftçinin veya 
mümessilinin yanında yapar ve bu suretle kendisine 
zimmet kaydedilen yaprakların ve ellerin kuruduk
tan ve bütün mahsul ambarlara getirildikten sonra 
44 üncü madde mucibince nasıl tartılıp kilo hesa-
bile zimmetine geçirileceği de kendisine güzelce 
anlatılır. 

MADDE 34 —Tahrir muamelesinin neticesini 
kabul etmiyen çiftçi sergilerin köy muhtarına 
tesliminden itibaren on gün içinde itirazda buluna
bilir. 

Bunun üzerine tıpkı tahrir komisyonunun şekli 
dairesinde bir (Tahmin komisyonu) teşkil olunur. 
Bu komisyonun kararı kat'idir. 

MADDE 35 — Tahrir komisyonunun ne za
man harekete geleceği ve çiftçileri ne suretle tarla
lara davet edeceği ve tarlaların nasıl ölçülüp kök
lerin nasıl seçilip yaprak zimmetinin nasıl hesap 
ve eller nasıl işaret olunacağı ve her çiftçi için 
numunesi dairesinde dolduracağı serginin köy 
muhtarına ne suretle tasdik ve teslim ettireceği 
ve inkişaf haline gelmediği için temsil olunmıyacak 
ve körpeye terkedileeek köklerin sonradan ne su
retle tahrir edileceği tahrir ve tahmin komisyonla
rına kimler tarafından ve ne miktar ücret verile
ceği gayet açık ve tafsilâtlı yazılmış bir talimat
name ile alâkadarana ilân olunur. 

_ 2 — 
Yaprakların toplanması ve kurutulması ve 

denklenmesi 
MADDE 36 — Yaprakların tarladan toplan

masına ancak tahrir mumelesi yapıldıktan sonra 
başlanabilir. Bununla beraber tütün yaprakları 
tahrir komisyonunun vurudundan evvel kemale 
ermiş bulunursa çiftçi komisyona gösterip yazdır
mağa mecbur olmak şertile yetişmiş yaprakları 
toplayabilir. Şayet çiftçi bu topladığı yaprakları 
göstermez ve yazdırmazsa komisyon bir zabıt va
rakası yapar ve toplanıp saklanmış olan yaprakla
rın miktarını hesap ve tahmin ederek çiftçinin 
yaprak zimmetine ilâve eder. 

MADDE 37 — Komisyonca tahrir muamelesi 
yapıldıktan sonra mahsulünü tamamen veya kıs-

çiftci tarafından vaki olursa ve neticede de çiftçi 
haksız çıkarsa heyetin masrafını o çiftçinin tazmin 
eylemesi mecburidir. 

— 2 — 
Yaprakların toplanması ve denklenmesi 

MADDE 22 — Çiftçi tütünlerini kemale geldi
ği zaman toplar. Ve tarlası civarındaki çardaklara 
veya köyündeki kurutma mahalline serbestçe nakil 
eder. İtiraz vuku bulmuş ve itiraz heyeti de gelmiş 
ise miktarını tayin için gerek tarlada ve gerekse 
sergi ve askıda bulunan mahsulün hepsini bu 
heyete göstermeğe mecburdur. 

MADDE 35 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 23 —Uzun bir zaman için köyünden 
uzaklaşacak ve ziraat, beyannamesile üzerine aldığı 
işi başaramıyacak olan çiftçi İnhisar İdareisine 
müracaatla mes'ul bir vekil göstermek mecburiye
tindedir. Böyle bir vekil göstermeden gaip olan çift
çi için İnhisar İdaresi sulh hâkimine müracaat 
ederek bir kayyım tayin ettirebilir. 

MADDE 37 — Tayyedilmiştir. 
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MADDE 22 — Çiftçi topladığı tütünlerini çar
dak yaptığı yere veya köyündeki kurutma yerir e 
serbestçe nakleder. İtiraz vuku bulmuş ve itiraz 
heyeti de gelmişse miktarı tayin için gerek tarlada 
ve gerekse sergi ve asğıda bulunan mahsulün hep
sini bu heyete göstermeğe mecburdur. 

MADDE 23 — Uzun bir zaman için uzaklaşa
cak ve ziraat beyannamesile üzerine aldığı işi ba-
şaramıyacak olan çiftçi İnhisar İdaresine' müra
caatla mes'ul vekil göstermek mecburiyetinde
dirler. 
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. men toplamaktan vaz geçen çiftçi İnhisar İdare
sine arzuhal ile müracaat ederek zimmetinin ibra 
edilmesini istiyebilir. 

Bunun üzerine yapılacak muamele talimatna 
me ile tesbit olunur. 

MADDE 38 — Tahrir muamelesinden sonra 
yaprakların toplama ameliyatile kurutulup ayni 
köyde hazırlanacak yerlere nakli serbesttir. 

Tütünlerin kurutma yerleri ile mahsulün eyi 
bir surette kurutulması için yapılacak tedbirler 
talimatname ile tafsil ve ilân olunacaktır. 

MADDE 39 — Çiftçi yetiştirdiği mahsulü 33 
üncü madde mucibince tahrir komisyonlarının ken
disine zimmet kaydettiği elleri göz önünde tuta
rak ona göre dizmeye ve bilhassa mahsulünü el 
üzerine denk yaparak kırık, çürük, yanık, gibi 
muntazam yaprak sayılamıyacak kısımları ayır
maya ve her denk üzerine menşeini hangi ellerden 
mürekkep bulunduğunu yazmağa mecburdur. 

Bu mecburiyetin tafsilâtı hakkında ayrıca ta
limatname neşir ve ilân edilecektir. 

MADDE 40 — Tütünleri kurutmak ve denk 
haline getirmfek için işlendiği ve konduğu yerleri 
inhisar İdaresi memurları usulü dairesinde daima 
teftiş ve muayene edebilirler. 

MADDE 41 — Tarladaki mahsulünün tama
men veya kısmen telef ve zayi olduğunu gören 
çiftçi keyfiyeti beş gün içinde ve tahriren İnhisar 
İd aresine haber verir; yapılacak tahkikat netice
sinde telef ve ziyan tahakkuk ederse tanzim olu
nacak zabıt varakası üzerine sergi arkasındaki 
yaprak zimmeti tashih olunur ve bozulan ve kul
lanmağa salih olmıyan tütünler usulü dairesinde 
yakılır. 

Çiftçi tütünlerinin çalındığını ve noksanın bun
dan ileri geldiğini iddia ederse bu iddiasının kendi 
dava ve müracaatı üzerine icra edilecek adliye 
tahkikatı ile tevsik ve teyit edilmiş bulunması 
lâzımdır. Aksi takdirde mücerret iddiası ile zim
met miktarından tenzilât icrasına cevaz yoktur. 

MADDE 24 — Yaprakların toplanma ameliya
tile kurutulup ayni köyde hazırlanacak yerlere 
nakli serbesttir. 

MADDE 25 — Çiftçi yetiştirdiği mahsulü 
denk yaparken kırıntı son ve çürük olanlarını: 
ayrı denk yapmağa mecburdur. 

MADDE 40 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 26 — Tarladaki nıahsulünijn tama
men veya kısmen telef ve zayi olduğunu gören 
çiftçi keyfiyeti beş gün içinde ve tahriren İnhisar 
İdaresine haber verir. Yapılacak tahkikat netice
sinde telef ve ziyan tahakkuk ederse tanzim 
olunacak zabıt varakası üzerine kontrol cüz
danındaki zimmeti tashih olunur ve bozulan ve 
kullanmağa salih olmıyan tütünler usulü daire
sinde imha edilir. Çiftçi noksanın sirkat 
olunduğunu iddia ederse bu iddiası zabıtaca 
icra edilecek tahkikat ile sabit olduğu takdirde 
sirkat olunan miktar zimmetinden ibra olunur. 

— 3 — 
Yaprakların tartılması 

MADDE 27 — Tütün mahsulü askıda, istifte 
veya denk halinde çiftçinin kurutma mahallinde 
veya ev veyahut İnhisar İdaresi depolarında 
ihtiyar meclisleri tarafından tartılıp kontrol cüz
danına miktarı yazılır. İnhisar idaresi kontrol 
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MADDE 24 — Kurutulmuş tütünlerin ayni 
köy veya kasabadaki yerlere nakli serbesttir. 

MADDE 25 — İktisat Encümeni aynen 

MADDE 26 — Tarladaki 
, zimmetin

den cüzdandaki miktardan tenzil olunur. Seylâp ve 
dolu gibi afetler vukuunda inhisar İdaresi çiftçi
nin müraeeatma hacet kalmaksızın doğrudan doğ
ruya keyfiyeti tahkik ederek hasarın miktarım 
cüzdanlardan tenzil eder. 

MADDE 27 — İktisat Encümeninin aynen 
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memurunun yazılan bu miktarı isterse kontrola 
hakkı vardır. Bu kontrol esnasında evvelce 
yapılan tahmine nazaran noksanlık görülürse o 
noksanlıktan dolayı çiftçi mes'ul tutulur; ancak 
bu noksanın kaçakçılıktan ileri gelmediği inhisar 
idaresince anlaşıldığı takdirde yüzde beşe kadar 
olan miktarının nazarı dikkate alıp almamakta 
İnhisar idaresi muhtardır. Fazlalıktan dolayı 
çiftçi mes'ul tutulmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

— 1 — 
Tütünlerin ambara nakli 

MADDE 42 — Kurutulup hazırlanmış tütün
ler naklolunacak bir hale gelince inhisar idaresi 
tarafından verilecek nakliye tezkerelerile ambar
lara naklolunur. 

Tütünlerin ambarlara nakli için işbu kanuna 
merbut 3 numaralı cetvel mucibince her mıntaka 
hakkında müddetler tayin olunmuştur. 

Çiftçi bu müddetler içinde bütün mahsulünü 
inhisar idaresinin göstereceği ambarlara nakil ve 
teslim etmek mecburiyetindedir, inhisar idaresi 
de ambarlarını tütünlerin eyice muhafazasını te
min edecek surette tesis etmiye mecbur ve ambar
larının fena bir halde bulunmasından doğacak tü
tün ziyamdan dolayı mes'uldür. Şu kadar ki. gerek 
yangın ve gerek sair mücbir sebeplerden doğan 
ziyanlardan ve ambara teslim sırasında tütünlerin 
zaten fena bir halde bulunmasından ileri gelen 
zarardan dolayı idare hiç bir mes'uliyet kabul 
etmez. 

MADDE 43 — En çok on saatlik mesafede I-
d a renin matluba- muvafık bir ambarı bulunmadığı 
ve çiftçi dahi kendi köyünde veya civar bir köyde-
matluba muvafık bir ambar gösterebildiği tak
dirde anahtarlarından biri idarede kalmak ve tüc
car ambarlarına müteallik hükümler bu ambar 
hakkında da cari olmak şartile mahsulün müstesna 
olarak bu ambara konmasına müsaade olunabilir. 

Bundan başka çiftçi malinin inhisar idaresinin 
malûmat ve muvafakti altında doğrudan doğruya 
tüccar ambarlarına nakli de caizdir. 

Tütünlerin ambarlara kimler tarafından teslim 
olunabileceği ve idareye ne suretle beyanname 
verileceği ve mukabilinde ne gibi vesika alınacağı 
ve bunların numuneleri ve tütünlerin tüccar am
barına ne gibi şerait altında indirilebileceği ayrı 
bir talimatname ile gösterilecektir: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

__ 1 _ 

Tütünlerin ambara nakli 

MADDE 28 — Satılmış veya ambarlama müd
deti gelmiş olan tütünler naklolunacak bir hale 
gelince inhisar dairesi tarafından verilecek nak
liye tezkerelerile ambarlara naklolunur. 

Tütünlerin ambarlara nakli için işbu kanuna 
merbut 2 numaralı cetvel mucibince her mıntaka 
hakkında müddetler tayin olunmuştur. Çiftçi bu 
müddetler içinde bütün mahsûlünü İnhisar idare
sinin göstereceği ambarlara nakil ve teslim etmek 
mecburiyetindedir. inhisar idaresi de ambarları
nı tütünlerin eyice muhafazasını temin edecek 
surette tesis etmeğe mecbur ve ambarlarının fena 
bir halde bulundurmasından doğacak tütün ziyanın 
dan dolayı m-es'uldür. Şu kadar ki gerek yangın 
ve gerek sair mücbir sebeplerden doğan ziyanlar
dan ve ambara teslim sırasında tütünlerin zaten 
fena bir halde bulunmasından ileri gelen zarardan 
dolayı idare hiç bir mes'uliyet kabul etmez. 

MADDE 29-— En çok on saatlik mesafede 
idarenin bir ambarı bulunmadığı ve çiftçi dahi 
kendi köyünde veya civar bir köyde mahfuz ambar 
gösterebildiği takdirde anahtarlarından biri idare
de kalmak şartile mahsulün müstesna olarak 
bu ambara konmasına müsaade olunabilir. Bundan 
başka çiftçi malını inhisar idaresinin malûmat 
ve muvafakati altında doğrudan doğruya tüccar 
ambarlarının parmaklıkla ayrılacak mahalline 
koyabilir. 

Tütünlerin ambarlara kimler tarafından teslim 
olunabileceği ve idareye ne suretle beyanname veri
leceği ve mukabilinde ne gibi vesika alınacağı ve 
bunların numuneleri ve tütünlerin tüccar ambarına 
ne gibi şerait altında indirilbileceği ayrı bir tarif-
name ile gösterilecektir. 
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MADDE 28 — İktisat Encümeninin aynen 

MADDE 29 — Ik. En. aynen 
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_ 2 — 

Tütünlerin nasıl tartılıp muayene olunacağı 
MADDE 44 — Tütün denkleri ambara gelir 

gelmez evvel emirde çiftçinin kontrol cüzdanında 
zimmet gösterilmiş olan yaprakların tartısını bul
mak ve onun kilo hesabile de zimmetini tesbit 
etmek lâzımdır. Bundan sonra denkler tartılır 
ve zimmetin tamamen teslim edilip edilmediği 
kontrol edilir. Bu hesaplar tamamlanmadıkça tü
tünler üzerinde başka hiç bir muamele yapılamaz. 
yaprak zimmetinin çiftçi veya mümessili huzu
runda İnhisar İdaresi eksper veya muavini ve am
bar memuru tarafından kiloya tahvili şu tarzda 
icra olunur: 

33 üncü maddenin 4 numaralı fıkrası muci
bince vasati olarak tarladan seçilen tütün kökü
nün ziraat serkisinin arkasına tahrir komisyonun
ca işaret edilen elleri kurumuş olduğu halde denk
lerden çıkarılır ve tartılır. Bulunan sikletin mec
muu vasati kökün tesbit edilen yaprakları adedine 
taksim olunur. Harici kısmet, bir tek yaprağın 
vasati sikleti olduğuna göre bu siklet tahrir es
nasından taralada mevcut olup çiftçiye zimmet 
kaydedilen umum yaprak adedine darp ve hasılı 
kilogram olarak tahakkuk ettirilir. 

MADDE 45 — Yaprak hesabile çiftçiye zimmet 
kaydolunan tütünler ambara hiç getirilmezse, 
çiftçinin kilo hesabile zimmeti onun, tarlasına 
yakın diğer tarlalardaki ayni yaprakların sikleti-
ne nazaran hesap olunduğu gibi gerek bu zim
met ve gerek tütünlerin kısmen teslimi halinde ve 
hesap neticesinde meydana çıkan zimmet noksanı, 
kaçağa sarfolunmuş addolunur. 

Bu noksanları tesbit etmek hususunda mahke
melerce sergi ve ambar ilmühaberi! e ve bulunma
dıkları takdirde bunların dip koçanlarile ve tü
tünlerin aşağıdaki iki madde mucibince kilo 
zimmetini ve noksanını tesbit için teşkil olunan 
heyetlerin zabıt varakasile ihticaç olunur, başka 
deliller aranmaz. 

MADDE 46 — Çiftçi, yaprak zimmetinin ki
loya çevrilmesi halindeki miktar ile tütün denk: -
lerinin tartılmasından sonra çıkan miktar ara
sındaki farka karşı itirazda bulunabilir. Bu tak
dirde bunun sebebini beş gün zarfında tahriren 
İdareye beyan ve izah eder. Bu itiraz İdarenin e-
kisper veya muavini ve ambar memuru ve çiftçi 
hazır olduğu halde merkez tahrir komisyonu ta
rafından tetkik ve çiftçinin teslim ettiği tütün
lerin elleri yeni baştan vezin ve muayene olunur. 

__ 2 — 
Tütünlerin tartılıp muayenesi 

MADDE 30 — Tütün denkleri ambara gelir 
gelmez evvel emirde çiftçinin kontrol cüzdanında 
zimmet gösterilmiş olan tütün miktarını tetkik 
etmek lâzımdır. Bundan sonra denkler tartılır 
ve zimmetin tamamen teslim edilip edilmediği 
kontrol edilir. Bu hesaplar bittikten sonra tütünler 
üzerinde devir muamelesi tamamlanır. 

MADDE 31 — Çiftçinin kontrol cüzdanında 
zimmet kaydolunan tütünler tamamen veya kısmen 
ambara getirilmezse askıdaki vezin miktarından 
yüzde beş fire indirildikten sonr hesap neticesinde 
meydana çıkan zimmet noksanı kaçağa sarfolunmuş 
sayılır. 

MADDE 46 — Tayyedilmiştir, 



MADDE 30 — tk, En. aynen 

MADDE 31 — Ik. En. aynen * 



MADDE H — Ambara getirilen tütünlerin 
miktarı kilo itibarile tamam olmakla beraber 
denklere yabancı maddeler ve süprüntü ve filizler 
ve dip yaprakları sokulduğu anlaşılır, veya muh
telif nevi yaprakların denkler içinde mutat 
nisbette mevcut olmadığı tahakkuk eder ise bu 
bapta bir zabıt varakası yapılır ve çiftçinin zim
meti bu nisbette ipka olunur, Çiftçi bu zabıt 
varakasına kendisine veya köyünün muhtarına 
tebliği tarihinden itibaren beş gün zarfında itiraz 
edebilir. İtirazlar yukarıdaki maddede gösterilen 
şekil dairesinde tetkik olunur ve kullanmağa salih 
olmadığı anlaşılan maddeler tütün denklerinden 
çıkarılarak usulü dairesinde yakılır. 

Kuruyan tütün yapraklarının ilk muayenede 
denklerden nasıl çıkarılıp ne yolda tartılacağı ve 
itiraz halinde ne yolda muayene yapılacağı hak
kında gayet izahli talimatname yapılıp alâkadar
lara ilân olunur. 

MADDE 48 —- Tütün çiftçileri' tütünlerimi İn
hisar İdaresi ambarlarında iki sene için depo ede
bilirler. Denklerin ambara girdiği tarihten itiba
ren ilk altı ay için ambar kirası alınmaz. 

Bu müddet geçtikten sonra her yedi gün ve 
küsuru bir hafta itibar olunmak üzere denk ha
linde olan tütünlerden haftada bir kuruş elli san
tim ve bohça halinde bulunan tütünlerin dört boh
çası veya dört bohçaya baliğ olmıyan miktar bir 
denk itibar olunmak üzere her dengi için haftada 
iki kuruş ambar ücreti alınır. Çiftçi her altı ayın 
nihayetinde bu ücreti ödemek mecburiyetindedir. 
İnhisar İdaresinin ambarları müsait olduğu ve 
çiftçilerin tütün denklerinden yer arttığı tak
dirde mallerini ambarlarda bulunduracak tüccar 
tütünlerinden de ambara kondukları tarihten iti
baren birincilerde iki kuruş elli satim ikincilerde 
üç kuruş ücret alınır. 

MADDE 49 '— İki sene müddet idare amba
rında bırakılan tütünleri İnhisar İdaresi re'sen 
ve usulü dairesinde alenî müzayede, ile sattırabilir. 
Şu kadar ki daha evvel tütün sahibine tütünleri 
bizzat satması için on beş gün mühletli bir ihtar
name gönderilmesi lâzımdır. Müzayedenin safi es-
manından İdarenin ihtiyar ettiği bütün masraflar, 
İdarece tütün sahibine verilmiş avanslar ve ambar 
kiraları Ve hüküm altına alınmış para cezaları in
dirildikten sonra fazlası kalırsa çiftçiye veya onun 
kanunî mümessiline verilir. 

MADDİfî §2 — Ambara getirilen tütünlerin1 

miktarı kilo itibarile tamam- <» olmakla beraber 
denklere yabancı meddeler ve süpürüntü ve filizler 
sokulduğu anlaşılır ise bu bapta bir zabıt varakası 
yapılır. Ve çiftemin zimmeti konan miktar nisbe-
tinde ipka olunur. Çiftçi bu zabıt varakasına 
bu varakanın kendisine veya köyünün muhtarına 
tebliğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında 
da itiraz edebilir. İtirazlar 21 inci maddede zikre
dilen itiraz komisyonu tarafından tetkik olunur. 
Ve yukarıda zikrolunan yabancı maddeler ve süpü
rüntü ve filizler tütün denklerinden çıkartılarak 
İnhisar İdaresinin iddiası varit görüldüğü takdirde 
usulü dairesinde imha olunur. 

MADDE 33 — Tütün çiftçileri tütünlerini 
İnhisar İdaresi ambarlarında iki sene için depo 
edebilirler. Denklerin ambara girdiği tarihten 
itibaren ilk altı ay için ambar kirası alınmaz. 

Bu müddet geçtikten sonra her yedi gün veya 
haftanın bir kısmı için denk başına altmış para 
ambar ücreti alınır. Çiftçi her altı ayın nihayetinde 
bu ücreti ödemek mecburiyetindedir. İnhisar İda
resinin ambaraları müsait oldlğu ve çiftçilerin 
tütün denklerinden yer arttığı takdirde mallarını 
bu ambarlara koyacak olan veya çiftçiden satın 
alıp üzerine transfer muamelesi icra edilen tüccar 
tütünlerinin ambara koydukları veya devir muame
lesi yapıldığı tarihten itibaren denk halinde olan
lardan yedi gün ve küsuru için yüz para ambar 
ücreti alınır. 

MADDE 34 — İki sene müddet idare ambar
larına bırakılan tütünleri İnhisar İdaresi re'sen 
ve usulü dairesinde alenî müzayede ile satabilir. 

Şu kadarla daha evvel tütün sahibine tütünleri 
bizzat satması için on beş gün mühletli bir ihtar
name gönderilmesi lâzımdır. Müzayedenin safî 
esmanından idarenin ihtiyar ettiği bütün masraf
lar, idarece tütün sahibine verilmiş avanslar ve 
ambar kiraları ve hüküm altına alınmış para 
cezaları indirildikten sonra fazla kalırsa, çiftçiye 
veya onun kanunî mümessiline verilir. 



% - " " " ' • " • " . " ; * 

MADDE 32 — Ik. En. aynen 

•MADDE 33 — İktisat Encümeninin aynen 

MADDE 34 — İki sene müddet idare ambar
larında kalan tütünleri İnhisar İdaresi resen ve 
usulü dairesinde açık arttırma ile satabilir. 

Şu kadarki daha evvel tütün sahibine tütün
leri kendi tarafından satması için on beş gün müh
letti bir ihbarname gönderilir. Tütün sahibinin 
ikametgâhı meçhul ise o yerdeki noter vasıtasile 
ilânat yapılır. Arttırma bedelinden idarenin ihti
yar ettiği bütün masraflar, idarece tütün sahibine 
avanslar ve ambar kiraları ve varsa karar ve hü
küm altına alınmış para cezalan indirildikten son
ra fazla kalırsa çi|tçiye veya onun kanunî mü
messiline verilir. 



MADDE 50 — Müzayedede talibi çıkmıyan 
tütünün daha bir sene ambarda kalmasını sahibi 
tahriren istiyebilirse de ambar kirası borçla
rını ve üçüncü seneye ait ücreti peşin vermesi lâ
zımdır. 

Böyle bir mühlet istenmediği veya üçüncü sene 
nihayetinde de tütünün asla müşterisi çıkmadığı 
takdirde usulü dairesinde imhası lâzım gelir. 

MADDE 51 — Gerek resmî müzayedeyi icra 
eden memurun ve - gerek tütünleri imha e-
den heyetin ..zabıt varakaları İnhisar İdaresi için 
tütün sahiplerine karşı kat ' î ibra senedi makamı
na kaim olup vaktile verilmiş olan ambar ilmü
haberi hükümden sakıt olur. 

Müzayede bedelinin îdare matlubunu isti
faya kifayet etmemesi halinde tütünü ambarda 
terkeden kimsenin menkul ve gayri menkul mal
larına müracaat hakkı mahfuzdur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütünlerin yabana memleketlere çıkar
mak için tüccare nasıl satılacağı 

MADDE 52 — Çiftçi mahsulünün aşağıda ya
zılı muameleleri ikmal etmek şartile tamamen ve
ya kısmen ihracat tüccarı namına devirini isti-
yebilir: 

1 - Bu devir muamelesi mutlaka satan ve alan 
tarafından verilecek alım ve satım beyannameleri 
üzerine icra olunur. 

2 - Devir muamelesi yapılmazdan evvel tütünü 
satan, İnhisar İdaresine borçlu olduğu avansı ve
ya pey akçesini, ambar kiralarını hüküm altına 
alınmış cezayi naktileri ve bu kanunun tatbikından 
dolayı İnhisar İdaresinin tütün sahibi hesabına 
sarfettiği mebaliği tediye eder. 

Eğer devir muamelesi tütünlerin ambara nakli 
esnasında isteniliyor ise tütünler ancak kanunî 
muamelelerin ifası için lâzım olan müddet zarfın
da ambarda alıkonulabilir. Alım ve satım beyan
namelerinin nasıl yazılacağı ve numuneleri ve 
tütünlerin kısmen devri halinde yapılacak muame
le ve devrin nasıl kaydolunacağı bir talimatname 
ile tesbit ve ilân olunacaktır. 

MADDE 35 — 50 inci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 36 — Gerek resmî müzayedeyi icra 
eden memurun ve gerek tütünleri imha eden he
yetin zabıt varakaları İnhisar İdaresi için tütün 
sahiplerine karşı kat 'î ibra senedi makamına kaim 
olup vaktile verilmiş olan ambar ilmühaberi hük
ümden sakit olur. 

Müzayede bedelinin idare matlubunun istifaya 
kifayet etmemesi halinde tütünü ambarda terkeden 
kimsenin menkul ve gayri menkul mallarına ida
renin müracaat hakkı mahfuzdur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütün ticareti 

MADDE 37 -— Çiftçi mahsulünü aşağıda ya
zılı muameleleri ikmal etmek şartile tüccar na
mına devrini istiyebilir. 

1 - Bu devir muamelesi mutlaka satan ve alan 
tarafından verilecek alım ve satım beyannameleri 
üzerine icra olunur. 
leri üzerine icra olunur. 

2 - Devir muamelesi yapılmazdan evvel tütünü 
satan, İnhisar İdaresine borçlu olduğu avans 
akçesini, ambar kiralarını, hüküm altına alınmış 
cezai naktileri ve bu kanunun tatbikından dolayı 
İnhisar İdaresinin tütün sahibi hesabına sarfet
tiği mebaliği tediye eder. Eğer devir muamelesi 
tütünlerin ambara nakli esnasında A isteniliyor ise 
tütünler ancak kanunî muamelelerin ifası için 
lâzım olan müddet zarfında ambara alıkonur. 

Alım ve satım beyannamelerinin nasıl yazıla
cağı ve numuneleri ve tütünlerin kısmen devri 
halinde yapılacak muamele ve devrin nasıl kadolu-
nacağı bir tarifname ile tesbit ve ilân olunacaktır. 



MADDE 35 — 
aynen 

Hükümetin 50 inci maddesi 

MADDE 36 — gerek resmî arttırmayı yapan 
memurun ve gerek tütünleri imha eden heyetin za
bıt varakaları inhisar İdareleri için tütün sahiple
rine karşı kat ' i ibra senedi makamına kaim olup 
vaktile verilmiş olan ambar ilmühaberi hükmün
den sakit olur. 

Arttırma bedelinin idare matlubunun istifası
na kifayet etmediği takdirde tütünü ambara ter-
keden kimseden talep hakkı mahfuzdur. 

Tütün alım ve satımı 

MADDE 37 — Çiftçi mahsulünü aşağıda yazılı 
muameleleri ikmal etmek şartile tüccar namına 
devrini ve terhinini istiyebilir: 

1 - Bu devir muamelesi mutlaka satan ve alan 
tarafından verilecek alım ve satım beyannameleri 
üzerine icra olunur. 

2 - Devir muamelesi yapılmazdan evvel tütünü 
satan, İnhisar İdaresine borçlu olduğu avans ak
çesini,* ambar kiralarını, infaz edilecek para ceza
larını, ve bu kanunun tatbikından dolayı İnhisar 
İdaresinin tütün sahibi hesabına sarfettiği meba-
liği tediye eder. Eğer devir muamelesi tütünlerin 
ambara nakli esnasında isteniliyorsa tütünler an
cak kanunî muamelelerin ifası için lâzım olan 
müddet zarfında ambara alıkonur. 

3 - Bir veya daha ziyade tütün sahipleri tütün
lerini rehnetmek üzere istikraz ettiklerinde ikraz 
mukavelesi İnhisar idaresine ibraz olunur ve ter
hin keyfiyeti deftere ve tütün sahibinin elindeki 
cüzdana kaydolunur. İnhisar İdaresi bu hususta 
yedi adil hükmündedir. İleride tütünün noksan 
çıkması gibi ahvalde mes'uliyet tütün sahibine 
aittir. İstikraz için yapılan transferlerde dahi bu 
hüküm caridir. 

İnhisar İdaresine ait olup ikinci fıkrada yazı
lan alacaklar mürtehine karşı rüçhan hakkını 
haizdir. 



ALTINCI KISIM I 
Tütün tüccarına mahsus muameleler 

— ı — 
Tüccar depoları 

MADDE 53 — Bundan evvelki maddede yazılı 
şartlar altında çiftçi satım beyannamesi verince 
tüccar da idareye tütünleri satın aldığını gösteren 
bir alım beyannamesi verir ve devir muamelesi 
bunun üzerime icra olunur. 

Tüccar satın aldığı tütünü mutlaka ecnebi 
memleketlere göndermek için alır veya bu mak
satla başka bir tüccara satar; bu tütünlerin mem
leket içinde harcanması kafiyen yasaktır. Ne 
isim ve şekilde olursa olsun bu suretle harcanan 
tütün kaçağa gitmiş sayılır. 

Bundan başka tüccara zimmet kaydedilen 
tütünden aşağıdaki maddede yazılı fire indiril
dikten sonra eksik çıkan miktara dahi kaçağa 
gitmiş gözile bakılır. 

MADDE 54 — Tüccar satın aldığı tütünü, 
masrafı kendisine ait olarak sahibi veya kiracısı 
bulunduğu depolara kor ve bu depolar İnhisar 
İdaresinin kontrolü altında bulundurulur. 

Depoların inhisar İdaresince kabul edilebile
cek vaz'iyette olması lâzımdır ve depolan., kontrol 
edecek muhafaza memurunun ücreti tüccara 
aittir. 

İnhisar İdaresi memurları her vakit dapolara 
girip tütünleri teftiş edebilirler. * 

Depo ruhsatnamelerinin şekli, depoların evsafı, 
depoların nasıl ve ne zaman açılıp kapanacağı, 
kontrolün ne şekilde cari olacağı, muhafaza me
muru ücretinin miktarı ve saire hakkında talimat
name yapılıp ilân olunacaktır. 

MADDE 55 — Tüccar kendi deposunda lüzum 
göreceği tütün işletme işlerini yapmakta tamamen 
serbestir. 

Buna mukabil muhafazaya ve kontrola müte
allik işlerde İnhisar İdaresinin tebligatına ve ta
limatnamesine muvafık surette hareket etmeğe 
mecburdur. 

Tüccar her deposu için, giren çıkan tütünleri 
kayda mahsus ayrı bir defter tutar ve depo mev
cudunun kolaylıkla tahkik ve muayene edilebil
mesi için bu deftere kayıtlarını günü gününe 
geçirir. 

ALTINCI KISIM 
Tütün tüccarlarının tabi oldukları muameleler 

— 1 — 
Tüccar depoları 

MADDE 38 —• Bundan evvelki maddede yazılı 
şartlar altında çiftçi satım beyannamesi verince, 
tüccar da idareye tütünleri satın alındığını gösteren 
bir alım beyannamesi verir ve devir muamelesi bu
nun üzerine icra olunur. Tüccar satın aldığı tütünü 
mutlaka ecnebi memleketlere göndermek için alır 
veya bu maksatla başka bir tüccara satar; bu 
tütünlerin memleket içinde harcanması yasaktır. 
Ne isim ve şekildeolursa olsun bu suretle harcanan 
tütün kaçağa gitmiş sayılır. Bundan başka tüccar 
kendisine zimmet kaydedilen tütünden aşağıdaki 
maddede yazılı fire indirildikten sonra eksik çıkan 
miktarın her kilo veya küsuru için üç lira ödemeğe 
mecburdur. 

MADDE 39 — Tüccar satın aldığı tütünü 
masarifi kendisine ait olarak sahibi veya kiracısı 
bulunduğu depolara kor ve bu depolar İnhisar 
İdaresinin kontrolü altında bulundurulur. 

Depoların İnhisar idaresince kabul edilebilecek 
vaziyette olması lâzımdır. Tüccarın işini teshil 
etmek üzere İnhisar idaresi tarafından tayin edile 
cek memurun maaşı İnhisar İdaresine aittir. 

inhisar İdaresinin memurları her vakit depolara 
girip tütünleri teftiş edebilirler. Depo ruhsatna
melerinin şekli, depoların evsafı, deyoların nasıl 
ve ne zaman açılıp kapanacağı, kontrolün ne şekil
de cari olacağı, nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 40 — Tüccar kendi deposunda lü
zum göreceği tütün işletme işlerini yapmakta ta
mamen serbesttir. 

Buna mukabil muhafazaya ve kontrola müte
allik işlerde İnhisar İdaresinin tebligatına ve ta
limatnamesine muvafık surette hareket etmeğe 
mecburdur. Tüccar her deposu için, giren çıkan 
tütünleri kayda mahsus ayrı bir defter tutar ve 
depo mevcudunu kolaylıkla tahkik ve mu
ayene edebilmesi için bu deftere kayıtla
rını günü gününe geçirir. Tüccarlar her sene 
nihayetinden üç ay evvel ambarlarında mev
cut tütünlerin miktarı hakkında bir beyan
name vermeğe mecburdur. İnhisar İda
resince lüzum görüldüğü takdirde bu beyanname
ler üzerine yapılacak vezinde noksan görülürse 
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MADDE 38 — İktisat Encümeni aynen 

m 

MADDE 39 — Maliye Encümeninin aynen 

MADDE, 40 — îk. En. aynen 
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MADDE 56 — İnhisar İdaresi 48 inci maddede 
yazılı şerait altında tüccarın çiftçiden satın aldığı 
tütünlerin kendi ambarlarında bırakılmasına mü
saade edebilir. 

_ 2 — 
Tütün ve işletme fireleri 

MADDE 57 — Ambar işletme fireleri işbu 
kanuna merbut 4 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
Fideler mmtakasına göre bu cetveldeki miktar 
üzerinden indirilir. 

Karadan bir yerden diğer yere tren veya deve 
ile gönderilen tütünlerden yüzde bir ve hayvan 
ve araba ve kamyon ile göderilenlerden üyzde bir 
buçuk fire indirilir. 

İşlenmiş ve fermantasiyon geçirmiş tütünlerin 
firesi yüzde elli eksik hesap olunur. 

Denizden ecnebi memleketlerine gönderilecek 
veya bu memleketlerden iade edilecek tütünlerde 
en çok yüzde üç ve dahilde bir sahilden diğer sa
hile gönderilen tütünlerde yüzde bir fire kabul 
olunur. 

Bu maddedeki fireler icabına göre doğrudan 
doğruya çiftçiye ait tütünler hakkında da tatbik 
olunur. 

MADDE 58 — Tüccar tütünlerini işletilme
sinden hasıl olan süprüntü ve kırıntılar tartılır ve 
masarifi kendisine ait olmak üezere usulü daire
sinde imha edilerek zimmetinden indirilir. 

— 3 — 
Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 59 — Tüccar depolarında tüccara 
zimmet yazılan tütünler ecnebi memlekete çıka
rıldığı usulü dairesinde isbat edilinceye kadar 
tamamen o tüccarın mes'uliyeti altındadır. Şayet 
tüccar malını başka bir ihracat tüccarına satmış 
ve alıcı üzerine devir muamelesi de yapılmış ise 
bu mes'uliyet tüccar üzerine intikal eder. 

Bununla beraber bu tütünleri bir şehir ve ka
saba içinde bir depodan diğer depoya veya bir 
şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve kasabaya 
veya ecnebi memlekete nakledilmek için İnhisar 
İdaresinden mutlaka (nakliye tezkeresi) almak 
lâzımdır. 

38 inci madde mucibince muamele yapılır. 
MADDE 41 — İnhisar İdaresi 33 üncü mad

dede yazılı şerait altında tüccarın çiftçiden satın 
aldığı tütünlerin kendi ambarlarında bırakılma
sına müsaade edebilir. 

_ 2 — 
Tütün ve işletme fireleri 

MADDE 42 — Ambar işletme fireleri işbu ka
nuna merbut 3 numaralı cetvelde gösterilmiştir 
Fireler mmtakasına göre cetveldeki miktar üze
rinden indirilir. 

Karadan bir yerden diğer bir yere tren veya 
deve ile gönderilen tütünlerden yüzde bir ve hay
van ve araba ve kamyon ile gönderilenlerden 
yüzde bir buçuk yol firesi indirilir. 

İşlenmiş ve fermantasyon geçirmiş tütünlerin 
firesi yüzde elli eksik hesap olunur. 

Denizden ecnebi memleketlerine gönderilecek 
veya bu memleketlerden iade edilecek tütünlerde 
en çok yüzde üç ve dahilde bir sahilden diğer sa
hile gönderilen tütünlerde yüzde bir fire kabul 
olunur. 

Bu maddedeki fireler çiftçiye ait tütünler hak
kında da tatbik olunur. 

MADDE 43 — Tüccar tütünlerinin işletilme
sinden hasıl olan süprüntü ve kırıntılar tartılır 
ve masarifi kendisine ait olmak üzere usulü da
iresinde imha edilerek zimmetinden indirilir. 

— 3 — 
Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 44 — Tüccar depolarında tüccara 
zimmet yazılan tütünler ecnebi memlekete çıka
rıldığı 47 inci madde mucibince ispat edilinciye 
kadar tamamen o tüccarın mes'uliyeti altındadır. 
Şayet tüccar malini başka bir ihracat tüccarına 
satmış ve alıcı üzerine devir muamelesi de yapıl
mış ise bu mes'uliyet alıcı tüccar üzerine intikal 
eder. 

Ayni şehir ve ve kasaba dahilinde tacire ait 
bir depodan diğerine nakilde nakliye tezkeresi 
almağa ihtiyaç yoksada tacirin İnhisar idaresine 
haber vermesi ve İnhisar idaresinin memuru ol
maksızın nakletmemesi mecburidir. 

Bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve kasa
baya veya ecnebi memlekete nakledilmek için İn
hisar İdaresinden mutlaka nakliye tezkeresi al
mak lâzimdır. 



- 3 5 -

MADDE 41 — İte En. aynen | 

MADDE 42 — îk. En. aynen 

MADDE 43 — İk. En. aynen 

MADDE 44 — İk. En. aynen 



MADDE 60 — Nakliye tezkeresi almak için 
tüccar veya çiftçi İnhisar idaresine tahriren müra
caat eder. 

İnhisar İdaresi nakliyatın kendisine zarar ver-
miyecek surette yapılmasını temin için lüzum gö
rürse tezkere istiyenden üç bin lirayı geçmiyecek 
naktî bir teminat dahi istiyebilir. 

MADDE 61 — Bir şehir ve kasaba içinde de
podan depoya gidecek tütünler İnhisar İdaresi 
ambar muhafaza memurlarının nezareti altında 
naklolunur. Ve alınan nakliye tezkeresi tütünün 
nekledildiği depo memuruna tasdi kettirilir. 

Bir şehir ve kasabadan diğer şehir ve kasabaya 
naklolunan tütünlerin gönderildiği yerdeki depo
ya tesli molunduğunu İnhisar İdaresinin salâhi-
yettar memuru nakliye tezkeresi üzerinde tasdik 
eder ve bu tezkere en çok 45 gün geri getirilir. 
Tezkere bu müddet içinde getirilmez veya fıkra
daki tasdik muamelesi yaptırılmazsa depodan 
çıkan tütünler kaçağa gitmiş saydır. 

Tüccarın tütütnünü nakil için tahriren nak
liye tezkeresi istemesi işbu madde hükmünün ta
mamen kabul olunduğunu taahhüt mahiyetinde
dir. 

MADDE 62 — Denizden ecnebi memleketlere 
gönderilecek tütünler İnhisar İdaresile gümrük 
memurlarının nezareti altında gemilere yükletilir. 

Tüccar, tütünlerinin gemiye yükletildiğini 
gösteren ve İnhisar ve Gümrük memurlarile gemi
nin kaptanı veya acentesi taraflarından tasdik 
edilen vesikayı, tütünlerin yükletilmesi tarihinden 
itibaren en çok on beş gün içinde İnhisar İdare
sine getirip teslim etmeye mecburdur. 

Karadan ecnebi memleketlere gönderilecek 
tütünlerin hududu geçtiğini hudut gümrük me
muruna tasdik ettirmek lâzımdır. Bundan başka 
bu tütünlerin gönderildiği yere vasıl olduğunu 
ispat için mahallinin en büyük mülkiye memuru 
tarafından imzalanmış ve mevcut olan yerlerde 
Türkiye şehbenderi tarafından tasdik edilmiş 
bir şehadetnamenin tütünlerin huduttan geçtiği 
tarihten itibaren en çok altmış bir gün içinde İn
hisar İdaresine teslim olunması lâzımdır. Bu 
müddetler geçtiği halde vesika ve şehadetnameler 
İnhisar idaresine getirilmezse depodan çıkarılan 
tütünler kaçağa gitmiş sayılır. 

Tüccarın gerek karadan ve gerek denizden 
malini ecnebi memleketlere nakil için tahriren 
tezkere istemesi işbu madde hükmünün tamamen 
kabul olunduğunu taahhüt mahiyetindedir. 

MADDE 45 — Nakliye tezkesi almak için tüc
car veya çiftçi İnhisar İdaresine müracaat eder. 

MADDE 46 — Bir şehir ve kasabadan diğer 
şehir ve kasabaya naklolunan tütünlerin gönderil
diği yerlerdeki depoya teslim olunduğunu İnhisar 
idaresinin salâhiyettar memuru nakliye tezkeresi 
üzerinde tasdik eder ve bu tezkere en çok kırk 
beş gün içııde geri getirilir. Tezkere bu müddet 
içinde getirilmez ve İnhisar İdaresinin yapacağı 
tahkikat üzerine tütünlerin vusul bulduğu sabit 
olmazsa depodan çıkan tütünler kaçağa gitmiş 
sayılır. 

MADDE 47 — Denizden ecnebi memleketlere 
gönderilecek tütünler İnhisar İdaresile gümrük 
memurlarının nezareti altında gemilere yükletilir. 
Tüccar tütünlerin gemiye yükletildiğini gösteren 
ve İnhisar ve gümrük memurlarile geminin 
kaptan veya acentesi taraflarından tasdik edilen 
vesikayı tütünlerin yükletilmesi tarihinden itibaren 
en çok on beş gün içinde İnhisar İdaresine getirip 
teslim etmeğe mecburdur. Bu vesikayı teslim etmesi 
üzerine vesikada yazılı miktar zimmetten tenzil 
olunur. 

Karadan ecnebi memleketlere gönderilecek tü
tünlerin hududu geçtiğini hudut gümrük memu
runa tasdik ettirmek lâzımdır. Bundan başka tü
tünlerin gönderildiği yere vasıl olduğunu isbat 
için Türkiye konsolosu ve olmıyan yerlerde mahallî 
ticaret odası tarafından tasdik edilmiş bir şehadet
namenin tütünlerin huduttan geçtiği tarihten 
itibaren en çok doksan bir gün içinde İnhisar İda
resine teslim olunması lâzımdır. Bu müddetler 
geçtiği halde vesika ve şehadetnameler İnhisar 
İdaresine getirilmez, depodan çıkarılan tütünler 
kaçağa gitmiş sayılır. 
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MADDE 45 — İk. En. aynen I 

MADDE 46 — tk .En .aynen 

MADDE 47 — îk. En. aynen 
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MADDE 63 — Bir şehir ve kasabadan diğerine , MADDE 48 
naklolunan ve depolara konan tütün denkleri ilk j edilmiştir. 
çıktığı depoda tartılıp kiloları ve nere mahsulü 
olduğu her dengin üzerine ve nakliye tezkere
sine yazılmış bulunduğu takdirde bunların geldiği 
yerde ikinci defa tartılması ya İdarece bir şüphe 
veya tütün denklerini tartısı hakkında İdare 
den resmen bir sual vukuuna veya sahibinin ta
lebine bağlıdır. Böyle bir sebep yok ise mahalli
nin gösterdiği miktar tüccara aynen zimmet kay
dolunur. 

YEDİNCİ KISIM 
Tütün ve emsali inhisar maddeleri 

dükâncıları ve satıcıları 
MADDE 64 — İşbu kanunun birinci maddeşile 

inhisar altında olup idarenin işletmekle mükellef 
olduğu tütün ve sair maddelerin perakende satışı, 
idarenin tesis ettiği veya açılmasına ruhsat ver
diği dükânlarda yapılır ve icabında seyyar satıcı
lara da perakende satış hakkı verilir. 

Hiç bir kimse inhisara tabi şeyleri idarenin 
göstereceği tarife fiyatından fazlasına satamaz. 

63 üncü madde aynen kabul 

MADDE 65 —Dükkâncılara ve seyyar satıcı
lara aşağıda miktarı tayin olunan harç mukabi
linde satış tezkeresi verilir. 

Birinci sınıf : Senevi 20 altı aylığı 10 liradır. 
İkinci sınıf : Senevi 15 altı aylığı 7,5 liradır. 
Üçüncü sınıf : Senevi 10 altı aylığı 5 liradır. 
Dördüncü sınıf : Senevi 5 altı aylığı 2,5 liradır. 
Beşinci sınıf : Senevi 2 altı aylığı 1 liradır. 
Sınıf taksimatı mevki ve satış miktarı nazarı 

itibara alınarak icra olunur. 
MADDE 66 — İnhisara tabi eşyanın dükkân-

' MADDE 49 — Tüccar tarafından çiftçiden 
satın alınıpta dahilî memlekette bir yerden diğer 
mahalle ve yahut ta memaliki ecnebiyeye gönderi
lecek tütün numuneleri için mahallî İnhisar İdare
lerinden bir nakliye tezkeresi almak kâfidir. Gönde • 
rilecek tütün numunelerinin miktarı asgarî bir ve 
azamî beş kilodan fazla olamaz. Numuneler posta-
hanelere muntazam paket halinde tevdi edilir. 
Nakliye tezkeresi ve paketlerin üzerinde İnhisar 
İdaresinin resmî mühürü olduğu postahanelerde 
görüdüğünde başka bir muameleye lüzum kalmak-
szın mahalline irsali mecburidir. 

YEDİNCİ KISIM 
Tütün ve inhisara tabi diğer maddelerin dükkân-

cilan ve satıcıları 
MADDE 50 — Kanunun birinci maddeşile 

inhisar altında olup idarenin işlediği tütün ve 
sair maddelerin perakende satışı, idarenin tesis 
ettiği veya açılmasına ruhsat yerdiği dükkânlarda 
yapılır. Ve icabında seyyar satıcılara da perakende 
satış hakkı verilir. 

Hiç bir kimse inhisara tabi şeyleri idarenin 
göstereceği tarife fiatından fazlasına satamaz. 

MADDE 51 — 65 inci madde aynen kabul 
edilmistiır. 

MADDE 52 — Bu kanun mucibince inhisara 



MADDE 48 — Hükümetin 63 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 49 — îk. En. aynen 

MADDE 50 — îk. En. aynen 

MADDE 51 — Hükümetin 65 inci maddesi j 
aynen 

MADDE 52 — îk. En. aynen 



cilan ve satıcıları İnhisar îdare'siniıı teftiş ve mu
rakabesi altında ve idarenin dükkâncılar ve satı
cılar talimatnamesi hükümlerine muvafık hare
kette bulunmak mecburiyetindedirler. 

MADDE 67 — Dükkâncılar ve satıcılar inhi
sar idaresinin işlettiği inhisar maddelerini mınta-
kaları dahilinde idarenin göstereceği depolardan 
tedarik etmeğe mecburdurlar. Bu maddeler üze
rinde ve kendi aralarında alım ve satım trampa ya
pamazlar ve birbirlerinden ariyet almak ve ver
mek yolunda tasarrufta bulunamazlar. 

MADDE 68 .— Dükkâncılardan ve satıcılar
dan mücerret birinci maddede sayılı inhisar eşya
larını sattıklarından dolayı kazanç vergisi alın
maz. 

Fakat bu eşya ile beraber inhisara tabi olmıyan 
başka şeyler de satıyorlarsa ancak bunlardan dola
yı kazanç vergisine tabi olurlar . 

MADDE 69 — inhisara bağlı eşya satılacak 
dükânlann ve ruhsat alacak dükâncıların ve sa
tıcıların vazifeleri ve şartları, dükâncılara ve sa
tıcılara verilece ikramiye miktarı, satış tezkerele
rinin ne suretle verileceği, satıcıların bulundurma
ğa mecbur oldukları neviler ve umum satıcıların 
teftiş ve murakabesi tarzı hakkında bir talimatna
me yapılacaktır. 

SEKİZİNCİ KISIM 
, Cezaya müteallik hükümler 

— i — 
Cezalar 

MADDE 70 — Hiç ruhsat almaksızın veya fi
delik ve ziraat ruhsatnamesi almak için müracat-
ta bulunmazdan evvel veya başkasına ait ruhsat
name ile tütün tohumu ve fidesi ekenlerden her 
dönüm veya küsuru için on beş lira naktî ceza 
alınır. 

Eğer tohum ve fideler işbu kanunun ziraat 
için müsaade ettiği mıntakalarda ekilmiş ve- ka
nunun istediği diğer şartlar da icra edilmiş ise 
tohumlar ve fideler imha edilmez, yalnız ceza 
alınır ve zeriyat ruhsat verilmiş gibi muameleye 

tabi eşyanın dükkâncıları ve satıcıları inhisar İda
resinin teftiş ve murakabesi altındadır. 

MADDE 53 — Dükkâncılar ve satıcılar inhi
sar idaresinin işlettiği inhisar maddelerini mınta-
kalan dahilinde idarenin göstereceği depolardan 
tedarik etmeğe mecburdurlar. Bu maddeler üze
rinde ve kendi aralarında alım ve satım yapamaz
lar, değiştiremezler ve birbirlerinden ariyet almak 
ve vermek yolunda tasarrufta bulunamazlar. 

MADDE 54 — 68 inci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 69 — Tayyedilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Cezaya müteallik hükümler 

MADDE 55 — Memnu mıntakalarda ekilen tü
tünler sökülür ve her dönüm veya küsurundan 
da iki bu çok lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 56 — 12 inci madde mucibince be
yanname vermiyen çiftçilerle verilen beyanname
leri inhisar idaresine teslim etmiyen ihtiyar mec
lisinden beşten on liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 57 — 14 üncü maddenin hilâfında 
hareket edenlerin ektikleri beher dönüm veya kü
surundan iki buçuk lira hafif para cezası alınır. 
Ve mevcut tütünleri verilecek olan kontrol cüz
danına zimmet koydolunur. 



MADDE 53 — İk. En. aynen 

MADDE 54 — Hükümetin 68 inci maddesi 
aynen 

MADDE 55 — İk. En. aynen 

MADDE 56 — 12 inci madde mucibince beyan
name vermiyen çiftçilerle verilen beyannameleri 
inhisar idaresine teslim etmiyen ihtiyar meclis
lerinden beş liradan on liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

MADDE 57 — Ik. En. aynen 



tabi olur. Aksi takdirde hem ceza alınır hem del 
tohumlar ve fideler usulü dairesinde imha olunur. 

Ruhsat tezkeresinde gösterilen dönüm mikta
rının yarım dönüme kadar olan miktarı müstesna 
olmak üzere yarım dönüm ve daha fazla satıh 
fazlaları için de hüküm böyledir. 

MADDE 71 — Ruhsatname ile ekeceği tohum
lan kanun ve talimatname ile gösterilen cinsten 
ve muayyen şekil ve zamanda ekmiyen fideciden 
ve ruhsatname ile ekeceği fideleri lâzım olduğu 
gibi ekmiyen veya tarlasında tütünle beraber baş
ka bir şey eken ve ruhsatname ile ektiığı fideleri 
yetiştirmekten vaz geçtiği halde idareye haber ver-
miyen ve tütün köklerinin dip yapraklarını henüz I 
yeşil iken kırıp yakmıyan ve tarlada kalacak kök-i 
leri söküp yakmıyan ve tütün yapraklarını ruhsat 
arzuhalmda tayin ettiği yerden başka yerlerde 
kurutan ve işliyen çiftçiden beş liradan elli liraya 
kadar naktî ceza alınır. 

MADDE 72 — Fidelerini muaayen usul hari
cinde satan fidecilerden ve tütünün tahrir komis
yonu gelmezden evvel toplanmış yapraklarını giz-
liyenlerden ve filiz ve dip yapraklarını toplıyan-
laradn her bir kilo veya kilo küsuru için beş lira 
naktî caza alınır ve bu yapraklar ve filiz tütünler 
zaptolunur. 

MADDE 73 — işbu kanunun 6 inci maddesi 
hükmüne muhalif olarak elinde tütün bulunduran
lardan her bir kilo veya kilo küsuratından beş lira 
hafif para cezası almır ve tütünler zaptolunur. 

Keza kanunun her hangi maddesinde kaçak 
hükmünde tutulacağı veya kaçağa harcanmış 
addolunacağı yolunda taysif olunan fiiller hak
kında da ayni surette muamele olunur. 

MADDE 74 — Kanunen muayyen müddetler 
için 4e mahsulünü ambara nakil ve teslim etmi-
yenlerden tahrir olunan mahsulün miktar 
ve nevileri ile ambara nakil ve teslim edilen 
miktar ve nevileri arasında eskisi meydana çıkan
lardan Jıer bir kilo veya küsur kilo için beş lira 
naktî ceza alınır ve eksik çıkan tütünler meydana 
çıkarsa zaptedilir. 

Şu kadarki çiftçi muayyen müddetin sonun
dan itibaren nihayet on beş gün içinde eksik tü
tünleri getirir ve ambara teslim ederse ve hak
kında da bir hüküm verilmemiş se bu gecikmeden 
dolayı naktî ceza olarak her bir kilo veya küsur 
kilo için yalnız bir çeyrek lira naktî ceza alınır. 

I, 

MADDE 58 — 17 inci madde hilâfına olarak 
tütün tarlasına ve tütünlerin arasına başka nebat
lar ekenlerle muayyen müddet zarfında tarladaki 
tütün köklerini sökmiyenler ve tütün yapraklarını 
köyünden maada yerlerde ve çardaklarda kurutan 
ve işliyen çiftçilerden beş liradan elli liraya kadar 
para cezası alınır. ı 

MADDE 59 — İnhisar kontrol memuruna ve 
yahut itiraz heyetlerine^ kontrol cüzdanı mevcut 
olduğu halde sergide ve askıdaki tütünlerini göster
mek istemiyenlerden tutulacak zabıt varakası 
üzerine beş liradan elli liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

MADDE 60 — 73 üncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 61 — Kanunen muayyen müddetler 
hiçinde mahsulünü ambara nakil ve teslim etmiyen-
lerden kontrol cüzdanında yazılı mahsulün miktarile 
ambara nakil ve teslim edilen miktar arasında 
eksiği meydana çıkanlardan her bir kilo veya küsur 
kilo için üç lira para cezası alınır. Ve eksik çıkan 
tütünler meydana çıkarsa zaptedilir. Şu kadar ki 
çiftçi muayyen müddetin sonundan itibaren niha
yet on beş gün içinde eksik tütünleri getirir ve 
ambara teslim ederse para cezası olarak her bir 
kilo veya küsur kilo için yalnız yirmi beş kuruş 
alınır. Ancak kanunî takibat bu on beş günün hita
mından sonra başlar. 
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MADDE 58 — 17 inci madde hilâfına tütün 
tarlasına ve tütünlerin arasına başka nebatlar 
ekenler ve muayyen, müddet için de tarladaki tü
tün köklerini sökmiyenler ve tütün yapraklarını 
22 inci maddede gösterilen yerlerden başka bir 
yerde kurutan ve işliyen çiftçilerden beş liradan 
elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 59 — Ik. En. aynen 

MADDE 60 — Hükümetin 73 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 61 — 28 inci madde mucibince mu
ayyen müddetler içinde mahsulünü ambara nakil 
ve teslim etmiyenlerden ve kontrol cüzdanında 
yazılı mahsulün miktarile ambara nakil ve teslim 
edilen miktar arasında eksiği meydana çıkanlar
dan her bir,kilo veya küsuru için iki buçuk lira 
hafif para cezası alınır ve eksik çıkan tütünler 
meydana çıkarsa zaptedilir. Şu kadarki çiftçi mu
ayyen müddetin hululünden en aşağı üç gün evvel 
İnhisar İdaresine müracaatla tütünleri ambara 
vaktinde teslim edemiyeceğini köy ihtiyar mecli
sinin ilmühaberile tasdik edilmiş maddî bir sebebe 
binaen ihbar ederse vuku bulacak gecikmeden 
dolayı para cezası alınmaz. 

Bir de çiftçi muayyen müddetin sonundan 
itibaren nihayet on beş gün içinde eksik tütünleri 
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MÂDIJE 75 — Çiftçi tarafından muayyen 
müddetler içinde ve fakat ruhsat tezkeresi alın
maksızın ambarlara yapılan nakliyat 1333 nııma-
ralı kanun hükümlerine tabi olur* 

MADDE 76 — Ellerinde tütünden başka inhi
sara tabi diğer maddeler buluduranlarla nakle
denler hakkında 558 numaralı kanunun 14 üncü 

. ve 907 numaralı kanunun beşinci maddesile muay 
yen olan naktî cezalar tatbik olunur. Şukadar ki 
558 numaralı kanunun 14 üncü maddesi mucibin
ce sigara kâğıtlarından alınacak naktî ceza bir ku
ruşa indirilmiştir. 

MADDE 77 — îşbu kanunun hükümlerine 
muhalif olarak nakil ve imrar olunan tütünler 
zabıt ve nakliyat failinden beher kilo tütün veya 
kilo küsuratı için beş lira naktî ceza alınır ve tü
tün veya tütünden başka inhisara tabi eşya nak
linde kullanılmış olan bütün eşya ve nakliye va
sıtaları zaptolunur. 

Zaptolunan eşya ve nakliye vasıtalarının sa
hipleri nakil ve imrar suçunda ortaklıkları ve met 
halleri olmazsa bile bunları geri almak iddiasile 
veya başka bir dava ile inhisar idaresine karşı ha
sım olmazlar. 

Bundan başka nakliye vasıtaları arasında 
eğer hayvan bulunuyorsa İnhisar İdaresinin talebi 
üzerine mahkeme iki tarafı çağırmıya lüzum gör-
meksizin hayvanların hemen satılmasıa karar 
verir, ve esmanını depo ettirir. 

MADDE 78 — Kaçak tütünlerle sair inhisara 
tabi kaçak şeylerin bulunduğu yerlerin sahip 
ve kiracıları da kaçak eşyanın mevcudiyetinden 
haberdar iseler naktî cezanın tediyesinden müte-
selsilen mes'uldürler. 

MADDE 79 — Tütün kıymağa veyahut yap
rak sigarası, sigara, enfiye ve ağız tütünü yap
mağa elverişli biçak, haVan ve sair bütün alât ve 
edevata bilerek zilyet olanlardan ve bunları ne 
suretle olursa olsun yapan ve satan ve kullanan 
ve nakledenlerden beher alet ' için on beş liradan 
elli liraya kadar naktî ceza alınır ve alât ve ede- i 
vat zaptolunur. , i 

MADDE 62 — Muayyen müddet içinde ve 
bilâ nakliye inhisar ambarları hudut ve istikameti 
dahilinde tütün nakledenlerden naklonan tütünler 
kontrol cüzdanında tesbit olunan miktara muva
fık olduğu takdirde bir liradan on liraya kadar 
para cezası alınır. 

MADDE 63 — Ellerinde tütünden başka tütün 
inhisarına tabi diğer maddeler bulunduranlarla 
nakledenler hakkında 558 numaralı kanunun 
14 üncü ve 907 numaralı kanunun 5 inci maddesile 
muayyen olan para cezaları tatbik olunur. Şu ka
dar ki 558 numaralı kanunun 14 üncü maddesi 
mucince alınacak para cezası bir kuruşa indiril
miştir. 

MADDE 64 — İşbu kanunun hükümlerine 
muhalif olarak nakil ve imrar olunan tütünler zapt 
ve nakliyat failinden beher kilo tütün veya kilo 
küsuratı için beş lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 65 — 78 inci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 66 — Tütün kıymağa veyahut yap
rak sigarası, sigara, enfiye ve ağız ve pipo tü
tünü yapmağa mahsus bıçak, havan ve sair bü
tün alât ve edevata bilerek zilyet olanlardan ve 
bunları bu maksatla yapan ve satan ve kullanan 
ve nakledenlerden beher alet için on beş liradan 
elli liray kadar para cezası alınır ve alet ve edevat 
zaptolunur. 
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getirir ve ambara teslim ederse her bir kilo veya 
küsuru için 10 kuruş hafif para cezası alınır. Ka
nunî takibat her halde bu on beş günün geçmesin-
dne sonra başlar. 

MADDE 62 — Muayyen müddet içinde ve nak
liye tezkeresi olmadan inhisar ambarlan hudut ve 
istikameti dahilinde tütün nakledenlerden naklo
lunan tütünler kontrol cüzdanında yazılı miktara 
mutabık olduğu takdirde bir liradan on liraya ka
dar hafif para cezası alınır. 

MADDE 63 — îktısat Encümeni aynen 

MADDE 64 — Bu kanunun hükümlerine mu
halif olarak naklolunan tütünler zapt ve nakle
denlerden her kilo veya küsur için beş lira hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 65 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kında 1510 numaralı kanunun 2,3, 4,5,6, 7,8,9, 10. 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 42 inci 
maddeleri ahkâmı bu kanunda yazılı tütün ve di
ğer inhisara tabi mevat hakkında da caridir. 

66 inci madde tayyedilmiştir. 



MADDE 80 — İnhisar İdaresinin alâmeti fari
kasını, bandrol, etiket ve sair alâmetlerini çalarak 
veya sahte olarak, yahut İnhisar İdaresinin alâ
metlerini, işaretlerini taklit ve kopya ederek si
gara kâğıdı ve zıvanası ve kutu ve kapak ve sair 
kapları ve paketleri imal ve bilerek istimal edenler 
veya bilerek ikâmetgâhlarında veya idareleri al
tında bulunan yerlerde hıfzeyliyenler suçlarının 
derecsine göre üç aydan üç seneye kadar hapis 
ve yüz liraya kadar ağır naktî cezaya mahkûm 
olurlar ve bu eşyanın cümlesi zaptolunur. İnhisar 
İdaresinin bu yüzden duçar olduğu zarar ve zi
yanı istemek hakkı da mahfuzdur. 

MADDE 81 — Her nerede olursa olsun inhi
sara tabi kaçak eşyayı satarak tutulanlardan elle
rindeki şeyler zaptolunmakla beraber yaprak si
garaların beher adedinden bir lira ve tütün ve 
sigara ve enfiye ile ağız ve pipo tütünü ve töm
bekinin beher kilo veya küsuratından on lira ve 
sigara kâğıdının beher yaprağından bir kuruş 
naktî ceza alınır. % 

Her ne suretle olursa olsun yukarıda yazılı 
inhisar eşyası kaçırılmış bulunuyorsa naktî cezası 
tahmin edilecek miktar üzerinden istifa olunur. 

MADDE 82 — Kaçakçılık suçile mahkûm olan 
tütün ve diğer inhisar eşyası satan dükkâncıdan 
ve satıcıdan kaçakçılık suçundan dolayı terekküp 
eden cezadan başka elli lira da ayrıca naktî ceza 
ve elindeki satış tezkeresi geri alınır ve kndisine 
bir sene geçmedikçe satış tezkeresi verilmez. 

MADDE 83 — İnhisara tabi olan bütün eş
yayı satış tezkeresi olmaksızın satanlardan veya
hut anlarla koltukçuluk edenlerden ruhsat tezke
resi harcının dört katı alınır. Bununla beraber 
bu ceza kendilerinin ruhsat verilmiş dükkânı veya 
satıcı addedilmelerine bir sebep teşkil edemez. 

MADDE 84 — İnhisar İdaresinin tarifelerin
de yazılı fiyat fazlasına satış yapan ve bağlı ol
duğu satış deposundan satın almaktan gayri her
hangi bir suretle inhisara tabi eşya tedarik eden 
dükâncılarm ve satıcıların ellerindeki satış tezke
resi bir sene için geri alınır. 

MADDE 85 — İşbu kanunun sair hükümleri
ne muhalif harekette bulunanlar ile İnhisar İdare
sinin hakkının gayıp olmasını mucip hareketler
de bulunanlardan hareketleri hakkında bu kanun
da bir ceza tayin edilmemiş olduğu takdirde bir 
liradan elli liraya kadar naktî ceza alınır. 

MADDE 67 — İnhisar İdaresinin alâmeti fari
kasını, bandrol, etiket ve sair alâmetlerini çala
rak veya sahte olarak, yahut İnhisar İdaresinin 
alâmetlerini, işaretlerini taklit ve kopya ederek 
sigara kâğıdı ve zivanası ve kutu ve kapak ve 
sair kaplan ve paketleri imal ve sürümünü temin 
ve istimal edenler ve bu maksatla ikametgâhla
rında veya idareleri altında bulunan yerlerde 
hıfzedenler suçlarının derecesine göre üç aydan 
üç seneye kadar hapis ve yüz liraya kadar para 
eczasına mahkûm olurlar ve bu eşyanın cümlesi 
zaptolunur. 

İnhisar İdaresinin bu yüzden duçar olduğu za
rar ve ziyanı istemek hakkı da mahfuzdur. 

MADDE 68 — Her ne suretle olursa olsun tü
tün inhisarına tabi kaçak eşyayı satarken tutulan
lardan ellerindeki şeyler zaptolunmakla beraber 
yaprak sigaraların beher adedinden bir lira ve 
tütün ve sigara ve enfiye ile ağız ve pipo tütünü 
ve tömbekinin beher kilo veya küsuratından on 
lira ve sigar kâğıdının beher yaprağından bir ku
ruş kat ' î ceza alınır. 

MADDE 69 — Kaçakçılık suçile mahkûm olan 
tütün ve diğer inhisar eşyası satan dükkâncıdan 
ve satıcıdan kaçakçılık suçundan dolayı terettüp 
eden eezadan başka elindeki satış tezkeresi geri 
alınır ve kendisine bir sene geçmedikçe satış tez
keresi verilmez. 

MADDE 70 — Tütün İnhisarına tabi olan bü
tün eşyayı satış tezkeresi olmaksızın satanlardan 
veyahut onlara koltukçuluk edenlerden ruhsat 
tezkeresi harcının dört katı alınır. Bununla bera
ber bu ceza kendilerinin ruhsat verilmiş dükkâncı 
veya satıcı addedilmelerine bir sebep teşkil ede
mez. 

MADDE 71 — İnhisar İdaresinin tarifelerinde 
yazılı fiyat fazlasına satış yapan ve bağlı olduğu 
satış deposundan satın almaktan gayri her hangi 
bir suretle inhisara tabi eşya tedarik eden dük
kâncıların ve satıcıların ellerindeki satış tezkeresi 
bir sene için geri alınır. 

MADDE 85 — Tayyedilmiştir. 
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67 inci madde tayyedilmiştir. 

68 inci madde tayyedilmiştir. 

69 uncu madde tayyedilmiştir. 

v 
70 inci madde tayyedilmiştir. 

71 inci madde tayyedilmiştir. 
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MADDE 86 — İşbu kanun hükümlerine uyırfı-

yaıı her türlü fiiller ve hareketler ve bütün ka
çakçılık fiilleri ve inhisar idaresinin haklarına ve 
menfaatlarına halel vermek yolunda vukubulan 
hareketler ve muameleler kanunen suç ( cürüm) 
addolunur. 

Bu gibi suçlara müteallik takibat ve muhake-
mata aslî mahkemelerin ceza dairelerinde bakılır. 

Bunların takip ve muhakemesinde ve icrayi 
muamelelerinde adî suçlara mahsus kanunlar 
tatbik olunur. 

îtiraz alelhüküm ve temyiz davaları, hükıno-
lıınan naktî ceza depo edilmedikçe ve yahut te
diyesi muteber kefil ile temin olunmadıkça icra
nın tehirini müstelzim olmaz. 

MADDE 86 — T ay y edilmiştir. 

MADDE 87 — İşbu kanuna uymıyan suçların 
takip ve muhakemesi İnhisar İdaresi tarafından 
nıııddi umumiliğe veya resen aslî mahkemelerin 
ceza dairelerine vaki olacak istida ve müracaata 
bağlıdır. 

Müddei umumile sadır olan kararlar aleyhine 
re'sen itiraz ve temyiz edemezler. 

MADDE 88 — İnhisar idaresine ait ceza dava
larında da diğer resmî dairelerin ceza davaları 
miktar ve nisbetinde harç ve resim alınır. 

MADDE 89 — Devletle belediyelerin ve bun
lara ait müesseselerin memur ve müstahdemleri 
mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyeti azalan 
mahalle kır veya orman bekçileri, köy korucuları 
kaçakçılık fiillerini haber vermeğe mecburdurlar. 

Kaçakçılığı men, ta,kip ve tahkik ile mükellef 
olanlar şunlardır: 

1 - Her mahallin en büyük mülkiye memuru; 
2 - Gümrük müdür, müfettiş ve memurları; 
3 - İnhisar memurları; 
4 - Polis müdür1 , komiser, muavin ve nıemur-

MADDE 72 — 40 inci madde mucibince be
yanname vermiyen veya defter tutmıyan ve defte
rine günü gününe kayit düşürmiyenlerden 5 lira
dan 15 liraya kadar para cezası alınır. 

Bu kanunda ayrıca cezası tayin edilmiyen ve 
kanunda yazılı bulunan memnuiyet ve mecburiyet
lere riayet etmij^enlerden bir liradan yirmi liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 73 — Bu kanuna uymıyan suçların 
takip ve muhakemesi İnhisar İdaresi tarafından 
müddei umumiliğe veya re'sen aslî mahkemelerin 
ceza dairelerine vaki olacak istida ve müracaata 
bağlıdır. 

MADDE 88 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 74 
edilmiştir. 

— 89 uncu madde aynen kabul 



MADDE 66 — Ik. E. nin 72 inci maddesi ay
nen 

MADDE 67 — Bu kanun mucibince zapta ve 
para cezalarına, mahallin en büyük mal memuru-
veya tevkil edeceği zatin riyasetinde inhisar İda
resi müdür veya memuru ile ticaret odasınca, ol-
mıyan yerlerde belediye meclisince intihap edile
cek bir zattan terekküp eden heyetçe karar verilir. 
Bu heyetin vereceği karar, aleyhinde zabıt ve para 
cezası kararı verilen kimseye veya kanunî ikamet
gâhına tebliğ olunur. 

Bu heyetlerin verdikelri karan kabul etmiyen-
ler kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde sulh mahkemesine müracaatla karar aley
hine itiraz edebilirler. 
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lan; 

5 - Jandarma zabitan ve efradı; 
6 - Hudut ve sahiller muhafaza kı t 'a lan zabit 

ve efradı. 
Bunlar tanzim edecekleri zabıt varakasını he

men İnhisar İdaresine gönderirler. 
Bunlardan başka imtiyazlı şirket idareleri ve 

umum nakliye şirketleri haberdar olacakları ka
çak vukuatından İnhisar İdaresine malûmat ver
mekle mükelleftirler. 

MADDE 9u — Kaçak tütün ve sair inhisara 
tabi eşyanın tahkik ve zaptı hakkında ve işbu 
kanunun muhtelif maddelerindeki işler için usuli 
dairesinde tanzim olunan zabıt varakaları sahte
likleri ispat olununcıya kadar umum muhakeme
ler ve dairelerce muteberdir. 

MADDE 91 — Tütün ve diğer inhisara tabi 
eşya kaçakçılığında cürmü meşhut halinde tutulan
lar İnhisar İdaresi memurları ve yahut kaçak eşya 
takip ve derdestile mükellef sair memurlar tarafın
dan en yakın polis merkezine gönderilir, suçlu sabit 
bir ikametgâh göstermediği halde terettüp eden 
cezayı naktiyi depozito suretinde İnhisar İdaresine 
teslim olunmak üzere tediyeye ve yahut muteber 
bir kefil iraesile bu cezayı temin etmeğe mecburdur; 
aksi takdirde sudur edecek ilâmın mevkii icraya 
vaz'ına değin muvakkaten tevkif talebi için Müddeı 
umumiliğe teslim olunur. 

MADDE 92 — Kaçak tütün ve inhisara tabi 
diğer eşya vukuatına ait davalar hemen rü'yet 
olunur. Ve hüküleri dahi dava veya itiraz veya 
temyiz istidalarının tarihi takdiminden itibaren 
on beş gün zarfında ita ve tefhim edilir; mahkeme 
reisi hükmün tarihi tefhiminden itibaren ilâmı 
kezalik on beş gün zarfında tanzim ve İdarei înhisa-
riyeye ita ile mükelleftir; icra daireleri de icra 
muamelelerini geciktirmeden bitirmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 93 — İşbu kanun hükümlerine uymı-
yan hareketlerde bulunanlar veya kaçakçılar mah
kûm oldukları naktî cezayı ödemedikleri ve naktî 
cezayı temin edecek bir malleri de elde edilmediği 
takdirde beher beş lira için bir gün hesabile hapso-
lunur. Hapis müddeti doksan bir günü tecavüz 
edemez. 

Mahkûm olan şahıs mahbus kaldığı beher gün 
için beş lira tenzil olunduktan sonra geri kalan 
parayı ödeyecek olursa naktî ceza yerine geçen 
hapis cezası sakıt olur. 

MADDE 75 — Kaçak tütün ve sair inhisara 
tabi eşyanın tahkik ve zaptı hakkında ve işbu 
kanunun muhtelif maddelerindeki işler için usulü 
dairesinde tanzim olunan zabıt varakaları aksi 
sabit oluncıya kadar muteberdir. 

* 
MADDE 76 — Tütün ve diğer inhisara tabi 

eşya kaçakçılığından cürmü meşrut halinde tutulan
lar İnhisar İdaresi memurları veyahut kaçak eşya 
takip ve derdestile mükellef sair memurlar tarafın
dan en yakın polis merkezine gönderilir. ,suçlu sabit 
bir ikametgâh gösterilmadiği halde terettüp eden 
cezai naktiyeyi depozito suretile İnhisar İdaresine 
teslim olunmak üzere tediyeye ve yahut muteber 
bir kefil iraesile bu cezayı temin etmeğe mecburdur. 
Aksi takdirde müddei umumiliğe teslim olunur. 

MADDE 77 — Kaçak tütün ve inhisara tabi 
diğer eşya vukuatına ait davalar mahkemelerce 
tercihan görülür. 

MADDE 78 — 93 üncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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75 inci madde vtayyedilmiştir. 

76 inci madde tayyedilmiştir. 

77 inci madde tayyedilmiştir. 

78 inci madde tayyedilmiştir. 
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MADDE 94 — İşbu kanun hükümlerine uymı-

yan fiiller ve hareketler veyahut kaçakçılık suçları 
tekerrür ettiği takdirde veya filî mukavemet ile 
veyahut sahte evrak istimalile icra edildiği surette 
Türk ceza kanununun bu gibi ef'ale müteallik olan 
cezaî hükümlerinin tatbikına halel gelmemek üzere 
işbu kanun ile muayyen olan naktî cezalar iki kat 
olarak tahsil olunur, işbu kanuna uymıyan hare
kette bulunanlara veyahlt kaçakçılık edenlere 
meyanecilik edenler veya kolaylık gösterenler 
terettüp eden naktî cezayı müteselsilen tazmin etme
ğe ayni ilâm ile mahkûm tutulurlar. 

MADDE 95 — îşbu kanun ile inhisar altında 
bulunan eşya kaçakçılığında bulunanlarla kaçak 
addolunan ef'ali memnuayi irtikâp edenler hak
kında dava açılmazdan veya dava açriıpta henüz 
bir hüküm verilmezden evvel maznun olan kimse 
naktî ceza ile muhafaza ve iaşe emrinde idarenin 
yaptığı masraflar ve mahkeme masrafını berveçhi 
peşin ödiyecek olursa İnhisar İdaresi suçun ma
hiyet ve ehemmiyetine göre kendisine ait naktî 
cezanın nihayet nısfı derecesinde bir miktarını 
terk ile davadan vazgeçebilir. 

MADDE 79 — İşbu kanun hükümlerine uy
mıyan fiiler ve hareketler ve yahut kaçakçılık suç
ları tekerrür ettiği takdirde veya fili mukavemet ile 
ve yahut sahte evrak istimalile icra edildiği surette 
Türk ceza kanununun bu gibi ef'ale müteallik olan 
cazaî hükümlerinin tatbikına halel gelmemek üzere 
işbu kanun ile muayyen olan naktî cezalar iki kat o-
lara ktahsil olunur. İşbu kanuna uymıyan harekette 
bulunanlara ve yahut kaçakçılık edenlere yataklık 
edenler veya kolaylık gösterenler terettüp eden 
naktî cezayı müteselsilen tanzim etmeğe ayni ilâm 
ile mahkûm tutulurlar. 

MADDE 80 — 95 inci madde aynen kabul 
edilmiştir. 



79 uncu madde tayyedilmiştir. 

80 inci madde tayyedilmiştir. 

MADDE 68 — Müddeti zarfında itiraz olun-
mıyan heyetin karan İnhisar İdaresi tarafından 
infaz olunur. Para cezasını vermiyenlerin hapis 
hükmü müstesna olmak üzere tahsili emval kanu
nu mucibince mallarına müracaat edilir. 

cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler hak
kında tayin edilmiş olan para cezasının her üç lira 
ve küsuru için bir gün hapsedilmek üzere İnhisar 
İdarelerinin verecekleri müzekkereler Cumhuriyet 
Müddei Umumiliklerince infaz olunur. 

» 
Hapis müddeti doksan bir günü geçemez. 
Bu suretle hapsedildiler mahpus iken cezayı 

Öderlerse mahpus kaldıkları müddetin bir günü 
için üç lira tenzil edilerek mütebaki hapisten sar
fınazar olunur. 

MADDE 69 — İtiraz üzerine sulh mahkemele
rinden yirmi liraya kadar ( yirmi lira dahil ) para 
cezaları hakkında verilecek kararlar kafidir . 

MADDE 70 — Sulh mahkemelerine itiraz edi
len kararlar için İnhisar İdaresinin talebile hakim 
muterizin malları hakkında hukuk usulü muha
kemesi kanununa tevfikan ihtiyatî tedbirler itti
hazına karar verebilir. 

MADDE 71 — Bu kanun mucibince hapsi müs-
telzim suçlar hakkında İnhisar İdaresi tarafından 
Cumhuriyet Müddei Umumiliğine verilecek mü
zekkereler ceza muhakemeleri usulü kanununun 
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MADDE 96 — İşbu kanunun 70, 71, 72 den 
74 üncüye kadar olan maddelerinde muharrer 
cezayı naktiler hakkında İnhisar İdaresi Maliye 
Müşavere* Encümeni kararile hükümden evvel ve
ya kesbi kat'iyet etmiş olsun olmasın hükümden 
sonra hulh edebileceği gibi bu cezaların takip ve 
tahsilinden feragat de edebilir. 

MADDE 97 — Yüz liradan dun cezayi naktî 
hakkında verilen kararlar kabili temyiz değildir. 

— 3 — 
Müteferrik maddeler 

MADDE' 98 — İşbu kanunda yazılı kâğıtlar
dan hangilerinin ne nisbette damga resmine tabi 
olacağı ve hangilerinin pul resminden muaf tutu
lacağı merbut 5 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 99 — İşbu kanunun tatbiki suret ve 
keyfiyetlerini göstermek ve emir veya yasak ettiği 
hususatı eyice anlatmak ve tesbit etmek için her 
işin hususî maddelerinde gösterildiği veçhile yapıl
ması lâzımgelen talimatnameler İnhisar İdaresince 
tanzim ve Maliye Vekilinin tasdiki ile tatbik 
olunur. 

MADDE 100 — İnhisar İdaresi memurları va-
zifei memuriyetlerinden münbais veya vazifei me
muriyetlerinin ifası sırasında hadis olan suçların
dan dolayı Memurin Muhakematî kanununun 
hükümlerine tabidirler. 

MADDE 81 — Bu kanunun 57, 58, 59 
ve 61 inci maddelerinde muharrer para ceza
lan hakkında inhisar idaresi Maliye Vekilinin 
muvafakatile hükümden evvel veya kesbi 
katiyet etmiş olsun, olmasın hükümden sonra 
sulh edebileceği gibi bu cezaların takip ve 
tahsilinden feragat de edebilir. 

MADDE 82 — Doksan yedinci madde 
aynen kabul edilmiştir-

DGKUZUNCU KISIM 
Müteferrik hükümler 

MADDE 83 — Bu kanunda yazılı kâğatlar 
dan hangilerinin ne ^nisbette damga resmine 
tabi olacağı ve hangilerinin pul resminden 
muaf tutulacağı merbut dört numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 84 — Bu kanunun sureti tatbiki-
yesi için bir nizamname tanzim edilir. 

MADDE 85— İnhisar idaresi memurları diğer 
Devlet memurları gibi vazifei memureler inden 
münbais veya vazifei memurelerinin ifası sıra
sında hadis olan suçlardan dolayı memurin 
muhakemat kanununun hükümlerine tabidir. 
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(164) üncü maddesinde yazılı istida mahiyetinde- J 
dir. Bu hususlarda mezkûr kanunun bu maddesi 
ile müteakip maddeleri tatbik olunur. 

Bu maddeye göre takibat yapılacak işlerde 
ve verilecek karar üzerine son tahkikat ve duruş
ma asliye mahkemelerinde yapılır. 

MADDE 72 — Cumhuriyet Müddei Umumilik
lerince takibat yapılmak lâzım gelen işlere müte
allik olsa dahi bu kanuna göre zaptı lâzım gelen 
tütün ve sair inhisara tabi maddeler hakkında | 
takibatın neticesine kadar İnhisar İdaresince I 
hıfzedilmek şartile 73 üne ümaddede yazılı heyet
ler zapta karar verir. 

MADDE 73 — Bu kanunda yazılı.para cezalan 
İnhisar İdaresine aittir. 

MADDE 74 — Mahkemeler tarafından hükme
dilecek para cezalan ceza ilâmlarının tenfizi hak
kındaki usule ve madde hükmüne göre Cumhuriyet 
Müddei Umumiliklerince infaz ve tahsil olunan 
paralar İnhisar İdaresine tediye glunur. 

MADDE 75 — Ik. En. 81 inci maddesi aynen 

82 inci madde tayyedilmiştir. 

MADDE 76 — Ik. En. 83 üncü maddesi aynen 

MADDE 77 — Ik. En. 84 üncü maddesi aynen 

MADDE 78 — İnhisar İdaresi memurları diğer 
Deylet memurları gibi memuriyet vazifelerinden 

-münbeas veya memuriyet vazifelerini ifa sırasın
da hadis olan suçlardan dolayı Devlet memurları 
hakkındaki ceza hükümleri tatbik olunur. 

Bunlara karşı vazife ifası sırasında veya ifa 

• 
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MADDE 101 —. 2 nisan 330 tarihli İnhisarı 
Duhan kanunu ile nizamnamesi ve 1114 numaralı 
kanun ahkâmı mülgadır. 

MADDE 102 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

MADDE 103 — Bu kanun neşri tarihinden üe 
ay sonra muteberdir. l /V/929 

Bş. V. Ad. V. Bf. 
İsmet M. Esat 

Da. V. Ha. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Cemal Hüsnü Recep 

S. İ. M. V. 
İçtimada bulunmadı 

M. M. V. 
M. Abdülhalık 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

İk. V. 
M. Rahmi 

MADDE 86 — Aşağıda yazılı olan kanun 
ve nizamnamelerin hükümleri mülgadır. 

2 nisan 1330 tarihli inhisarı duhan kanu
nu ile nizamnamesi, 907 numaralı ve 7 hazi
ran 926 tarihli kanunun 5, 8, 9, 10 ve 
11 inci maddelerinden gayri hükümler. 1114 
numaralı ve 21 haziran 927 tarihli kanun ile 
1332 numaralı 28 mayıs 928 tarihli kanun 

MADDE — 8 7 - 8 6 inci madde ile kaldı
rılan kanulardan birinin bir hükmüne tevfikan 
mahkûm edilmiş olanlar hakkında tahakkuk 
eden ve henüz tahsil olunmıyan para cezaları 
mahkûmların mahkûmiyetlerine esas olan fiil 
işbu kanun ile suç olmaktan çıkarılmış bulun
duğu takdirde tahsil olunmaz, 

MADDE 88 — Bu kanun neşri tarihinden 
iki ay sonra muteberdir, 

MADDE 89— Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Maliye ve Dahiliye ve İktisat Ve
killeri memurdur. 

* 
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ettikleri vazifeden dolayı yapılan suçlar Devlet 
memurlarına karşı yapılmış sayılır. 

MADDE 79 — îk. En. 86 inci maddesi aynen 

MADDE 80 — İnhisarı duhan kanunu muvak
katinin 44 üncü maddesile 45 inci maddesi ve zeyli 
mucibince cezayı müstelzim olan fiiller ve bunla
rın infaz edilmemiş olan hapis, müsadere ve para 
cezaları hüküm altına alınmış olsa bile affolun-
muştur. 

MADDE 81 — Maliye En. 88 inci maddesi 
aynen 

MADDE 82 — Îk. En. 88 inci maddesi aynen 

MADDE 83 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İk
tisat Vekilleri memurdur. 





Hükümetin teklifine merbut cetveller 

Tütün İnhisarı kanunu lâyihası 

9 uncu maddesine bağlı 
( l ) numaralı cetvel 

Bütün sınırları içinde tütün ziraatı yasak olan vilâyetler 

Ankara 
Adana 
Afyon 
Aksaray 
Antalya 
Bayazıt 
Burdur 
Çankırı 
Çanakkale 
Çorum 
Erzincan 
Erzurum 
Erturul 
Eskişehir 
Elaziz 
İçel 
Gümüşane 
Kütahya 

Oiresun 
Hamitabat ( İsparta ) 
Kars 
Karahisarı şarki 
Kastamonu 
Konya 
Kırşehir 
Kayseri 
Mersin 
Maraş 
Niğde 
Ordu 
Zonguldak 
Siirt 
Sivas 
Van 
Rize 
Yozgat 

Tütün inhisar kanun lâyihasının 
12 inci maddesine bağlı 

2 numaralı cetvel 

Sınırları içinde tütün ziraati yasak olmıyan vilâyetler, tütün ziraati yapacak kaza ve nahiye
leri itibarile aşağıda gösterilmiştir. 

— ARTVİN VİLÂYETİ 
Artvin merkez kazas 
Şavşat 
Borçka 
Morgol \ nahiyesi 
Ardanoç 



Mevzii tahdidata tabidir. 

2 — AMASYA VİLÂYETİ: 
Oümüşhaciköy kazası 
Merzifon kazası 

3 — AYDIN VİLÂYETİ: 
Aydın merkez kazası: Mevzii tahdide tabidir. Büyük Menderes vadisi itibarile 
Çine Sualtı bulunan arazisi mevzii tahdide tabidir 
Söke Mevzii tahdide tabidir. Büyük Menderes vadisi itibarile 

4 — BURSA VİLÂYETİ: 
Bursa merkez Kazası 
Orhangazi Kazası 
Karacabey Kazası 

• Mustafakemalpaşa Kazası 
İnegöl Kazası 
Yenişehir Kazası 
Mudanya Kazası 

5 — BİTLİS VİEÂYETİ: 
Bitlis Kazası 
Muş Kazası 

6 — BOLU VİLÂYETİ: 
Düzce Kazası 

7 — BALİKESİR (KARASI) VİLÂZETİ: 
Baİikesir merkez Kazası 
Bandırma Kazası: mevzii tahdide tabidir (Manyas gölü itibarile) 
Gönan Kazası 
Ayvalık Kazası 
Sındırgı Kazası 
Edremit Kazasına mülhak Agonya Nahiyesi 

8 — (CANİK) SAMSUN VİLÂYETİ: 
Samsun merkez 
Bafra 
Çarşamba Kazası mevzii tahdide tabidir. 
Terme 
Havza 
Vezirköprü 

9 — CEBELİBEREKET VİLÂYETİ ( OSMANİYE) : 
Bahçe 
Ceyhan: mevzii tahdide tabbidir, 

10— DENİZLİ VİLÂYETİ 
Denili merkez kazası (mevzii tahdide tabidir). 
Tavas kazası 
Çal 

11 — DİYARBEKİR VİLÂYETİ: 
Silvan kazası 

12 — EDİRNE VİLÂYETİ; 
Edirne merkez kazası 
Uzunköprü kazası 

l Keşan kazası 
Lalapaşa nahiyesi 

13 —^GAZİANTEP VİLÂYETİ: 
Bu vilâyet dahilinde yalınız Hasankeyf tütünü ekilir. 
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14 — HAKÂRİ VİLÂYETİ: 

Şemdinan kazası 
Beytişşebap kazasının Perusan mıntıkası 

15 — İZMİR VİLÂYETİ: 

İzmir merkez kazası 
Kemal paşa 
Urla 
Bergama 
Çeşme 
Torbalı: Cellat bataklığı sebebile mevzii tahdidata tabidir. 
Menemen 
Foça 
Ödemiş: Adagide Nahiyesinde meyzii tahdide tabidir. 
Bayındır 
Tire: Mevzii tahdidata tabidir. ( köçük menderes vadisinde olması itibarile) 
Seferihisar 
Karaburun 
Kuş adası 

16 — İSTANBUL VİLÂYETİ 
Nefsi Kartal kariyesi 
Nefsi Maltepe » 
Nefsi Pendik » ' 

17 — KOCAELİ VİLÂYETİ 

İzmit merkez kazası: ( Mezii tahdide tabidir ) 
Adapazarı kazası: Bu kazanın yalnız sedivan köyile Akyazı nahiyesinde tütün zer edi
lebilir 
Gebze kazası 
Karamürsal kazası 
Hendek » 

18 — KIRKLARELİ VİLÂYETİ: 
Kırklareli merkez kazası 
Babaeski kazası 
Lüleburgaz kazası: ( Mevzii tahdide tabidir ) 
Demirköy kazası 

19 — MANİSA VİLÂYETİ: 
Manisa merkez kazası: Nefsi Manisa merkezinin sulak mahalleri, ovanın Gedus vadisi 

mevzii tahdide tabidir. 
Kasaba 
Salihli 
Kula 
Demirci T, , 
Gördes K a z a I a n 

Akhisar 
Kırkağaç 
Soma 
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20 — MUĞLA ( MENTEŞE ) VİLÂYETİ: 
Muğla merkez kazası (Mevzii tahdide tabidir) 
Mi yas kazası 
Fetiye 
Bodrum kazası 
Marmaris kazası 

21 — MARDİN VİLÂYETİ: 
Mardine merbut Gors nahiyesi 

22 — MALATYA VİLÂYETİ 
Malatya merkez kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Akçadağ kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Hasnı mansur kazası 
Petürke kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Kâhta kazası (mevzii tahdide tabidir.) 

23 — SİNOP VİLÂYETİ: 
Sinop 
Gerze 

24 — TEKİRDAĞ VİLÂYETİ: 
Tekirdağ merkez kazası 
Malkara 
Saray i kazaları 
Şarköy 

25 — TOKAT VİLÂYETİ: 
Tokat merkez kazası (mevzii tahdide tabidir.) 
Niksar 
Erbaa 

26 — TRABZON VİLÂYETİ: 
Trabzon merkez kazası 
Pulathane (Akçaabat) kazası 
Maçka kazası < 

27 — URFA VİLÂYETİ : 
Hilvan kazası ( Yalnız Bucak nahiyesinden ilhak olunan kura tütün zer edecektir) 
Buckk nahiyesi 



Tütün İ, K. Lâyihası 
Maddesinin merbutu cetvel 

Ambara teslim müddeti 

Trabzon 
Samsun 
Koca eli 
Bursa 
İzmir 
Balıkesir 
İstanbul 

Başmüdürlüğü ve 
3) 

y> 

y> 

x> 
»\ 
3) 

Manisa Merkez müdüurlüğü 
Aydın 
Muğla 
Edirne 
Tokat 
Artvin 
Düzce 
Çanakkale 
Malatya 
Urfa 

3> 

3> 

3) 

3) 

y> 

3> 

3> 

3> 

3> 

umum 
» 
« 
3) 

3> 

» 
» 
3) 

3) 

3) 

3> 

3) 

3> 

3> 

» 
3> 

3) 

GaziAntep Hasan keyf tütünleri için 

mülhakatı 
y> 

3> 

3> 

y> 

y> 

» 
3> 

y> 

y> 

3> 

3> 

2) 

3> 

3> 

3> 

3) 

Ertesi 

\ 

ertesi 
» 
» 
3) 

3> 

3) 

» 
3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

3) 

senenin 

sene 31 mayız 
3> 3 i Temmuz 
3> 3 i mayıs 
» 31 » 
» 31 mart 
3) 1 5 3) 

3) 30 haziranı [*] 
» 31 mart 
» 31 » 
» 30 » 
3> 30 haziran 

. » 30. » 
» 30 » 
» 30 » 
3> 3 i mayıs 
3) 3 1 3) 

» 31 » 
15 » 

Bitlis M. Müdürlüğü ve Şemdinan,Beytüşşebap-Ertesisenenin31 » 
/*/ İşbu müddet yalınız Basma tütünlere aittir. Diğer nevi tütünler için gayei müddet 15 

mayistır. ^ 

m — 4 — 
Tütün İ. K. lâyihasının 

57 maddesine merbut 

8 menatıkı muhtelife tütünleri için tesbit edilen fireleri mübeyyin cetveldir 

Menşe 
İzmir 
İzmit 
Bursa 
Edirne 
Balıkesir 
Samsun 
Trabzon 
Taşova 
Düzce 

BİRİNCİ SENE 
1 inci devre 
deranbar bi
dayetinden 
ilk altı ay 

zarfında 
yüzde 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
4 

1 inci dever 
deraubar bi
dayetinden 
ikinci altı 
ay zarfında 

yüzde 

3 
3 
3 
3 

.3 
3 
3 
3 
3 

İMALÂT FİRESİ 

Marttan 
ağustos ga
yesine ka
dar yüzde 

3 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

Eylülden 
şubat gaye
sine kadar 

yüzde 

2 1 
4 
4 
4 
4 
3 1 
2 1 
2 
2 1 

İkinci sene yüzde 

Heyeti umumiyesi bir bu
çuktan azamî ikiye kadar 



— b — 

Tütün İ. kanun lâyihasının 
g8 inci maddesine merbut 

Çiftçi ve tüccar ile idare arasındaki münasebatın istinat ettiği kâğıtlardan hangilerinin kaç 
kuruş damga resmine tabi olduğunu gösteren cetveldir 

Tabi olacağı 
pul kuruş 

1 — Fidelik arzuhali ( 15 
2 — Tütün ziraati arzuhali 15 
3 — Çiftçinin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 15 
4 — Çiftçinin devir ve zirrattan feragat gibi hususat hakkında vereceği arzuhaller 15 
5 — Tütünlerin nakli talebile verilen arzuhaller 15 
6 — Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 15 
7 — Alım ve satım beyannameleri 25 
8 — Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek arzuhal 15 
9 — Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 25 

10 — Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği beyanname 25 
Bunun haricinde kalan sair evrak damga kanunu ahkâmına tabidir. 

:.' 



İki isal encümeninin tadilne merbut cetveller 

Afyon Karahisar Vilâyeti 
Ankara 
Bayazıt 
Burdur 
Çorum 
Erzrum 
Erzincan 
Eskişehir 
Gümüşane 
Karahisar Şarkî 
Kars 
Kayseri 
Kırşehir 
Konya 
Mersin 
Niğde 
Sivas 
Yozgat 
Adana 
Antalya 

Diyakibekir 
Ertuğrul 

3) 

» 
» 
» 
» 
3) 

y> 

» 
» 
^ 
y> 

y> 

y> 

:» 
» 
2> 

» 
» 
» 

» 
y> 

Gaziantep Vilâyeti 

Giresun 
İstanbul 
İsparta 
Kütahya 
Malatya 

Mamuretülaziz 
Maraş 

* Mardin 

,Muş 

Ordu 
Trabzon 
Urfa 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

3) 

y> 

j> 

» 

Jt? (1) 
Tütün ekilmesi yasak olan yerler 

Bilumum vilâvette tütün zer'i memnudur 

Van 

Yalnız Saimbeyli, Kars ve Feke Kazalarında tütün zer'i memnudur 
Korkudeli, Fenike, Andifli, Menavgat, Alâiye, Elmalı, Gazipaşa, 
Akseki Kazalarında tütün zer'i memnudur. 
Osmaniye ve silvan Kazalarından maadasında tütün zer'i memnudur. 
Yalnız Bozüyük Kazasında tütün zer'i memnudur. 

Hasangeyif tütününden maada tütün zer'i menudur. Yalnız kili
sin kurtdağında tütün ekilir. 
Giresunla, Tirebolu ve mülhakatında tütün zer'i memnudur. 
Şehremanti hududu dahilindeki menatıkda tütün zer'i menudur. 
Yalınız Oluburlu kazasında tütün zer'i memnudur. 
Yalnız Gidiş ve Sivas kazalarında tütün zer'i menudur. 
Hasnımansur, kâhte, Bütürke. Hekimhan, Akçedağ kzalarmdan 
maadasında tütnn zer'i menudur. 
Dersim ve Çarsancakdan maadasında tütüu zer'i menudur. 
Maraşın Atayat, Yeşildere, Andirin nam mahhlleri müstesna 
olmak üzere bu havalide Hasangeyif ve çiğneme tütününden 
maadası men edilmiştir. 
Nefsi mardine merbut kurs nahiyesinden maada mahallerde 
tütün zer'i memnudur. 
Bitlis ve muş müstesna olmak üezere havalii sairede tütün zer'i 
memnudur. 
Perşembe (Vone)ulubey ve Hapismanada tütün zer'i memnudur 
Yalnız Vakfıkebir ve Sürmene kazalarında tütün zer'i memnudur 
Sivereğin bucak nahiysinden maada mahaller ve mülhakatında 
tütün zer'i memnudur 
Şemdinan kazası müstesnadır. 



o -
No ( 2 ) 

Ambara teslim müddeti cetveli 
Trabzon Başmüdürlüğü ve umum mülhakatı ertesi senenin 31 Mayıs 
Samsun 
Kocaeli 
Bursa 
İzmir 
Balıkesir 
İstahbul 

2> 

2> 

2> 

2> 

2> 

y> 

Manisa Merkez müdürlüğü 
Aydın 
Muğla 
Edirne 
Tokat 
Artvin 
Düzce 
Çanakkale 
Malatya 
Urfa 

a 
2> 

» 
2> 

2> 

2> 

» 
» 
2> 

2) 

2) 

a 
2> 

» 
2) 

2> 

2) 

2) 

2) 

2/ 

y> 

» 
2> 

» 
2> 

Oazi ntap Hasan keyf tütünleri için 
Bitlis M.Müdürlüğü ve : Şemdinan, 

» 
» 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
2> 

2> 

3) 

2) 

2> 

2> 

3) 

Ertesi 

» 
» 
2> 

2> 

a> 
» 
2> 

» 
2) 

» 
2> 

2> 

2> 

2) 

22 

2) 

senenin 

» 
2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2) 

2> 

31 Temmuz 
31 mayıs 
31 » 
31 mart 
15 mayıs 

[*] 30 haziran 
31 mart 
31 » 
31 » 
30 haziran 
30 » 
30 » 
31 mayıs 
31 * 
31 » 
31 » 
15 mayıs 

Beytüsşabap-ertesi senenin 31 » 
/»/ /£## müddet yalınız basma tütünlere aittir, diğer nevi tütünler için gayei müddet 15 mayıstır. 
İktar - icabında İnhisar idaresi bu müddetleri uzatabilir. 

Menşe 
İzmir 
İzmit 
Bursa 
Edirne 
Balıkesir 
Samsun 
Trabzon 
Taşova 
Düzce 

M ( 3 ) 
Muhtelif mıntakalarda tütünler için tesbit edilen fireleri mübeyyin cetveldir 

Birinci sene imalât firesi 
1 inci devre de- l inci devre de-
ramber bidayetin- ramber bidayetin
den ilk altı ay den ikinci altı ay Martta ağustos Eylülden şubat 

zarfında % zarfında % gayesine kadar% gayesine kadar% 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 

İkinci sene % 

heyeti um um iye
si bir buçuktan 

azamî ikiye kadar 

Bundan sonraki seneler için % 1 fr're hesap edilir. 



- 9 -
No (4) 

Çiftçi ve tüccar ile idare arasındaki münasebatın istinat ettiği kâğıtlardan hangilerinin kaç 
kuruş damga resmine tabi olduğunu gösteren cetveldir 

Tabi olduğu pul 
Kuruş 

1 — Tütün ziraati beyannamesi 15 
2 — Çiftçinin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 15 
3 — Çiftçinin devir ve ziraattan feragat gibi hususat hakkında verece- 15 

ği arzuhaller. 15 
4 — nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi . . '15 
5 — Alım ve satım beyannameleri 25 
6 — Ambar tesisi talebi ile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek ar

zuhal 15 
7 — Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 25 
8 — Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği be

yanname 25 
Bunun haricinde kalan sair evrak damga kanunu ahkâmına tabidir. 




