Medeniyetlerin Evi
İstanbul’a Hoş Geldiniz
İstanbul’un tarihi dokusunu, zengin kültürünü konfor ve modernizm ile buluşturan Régie Ottoman Hotel’e hoş geldiniz.
Osmanlı İmparatorluğu döneminin önemli binalarından biri olan Tütün Rejisi İdari Binası, bugün Régie Ottoman Hotel olarak Sirkeci İstanbul’da yeni konuklarını
ağırlıyor. Régie Ottoman Hotel, Tütün Rejisi binasının kendine has dokusunu her
ayrıntısına kadar korumaya özen göstermiş, tarihin izlerini silmeden tasarlanan
odaları, minimal bir dekorasyon ve detaylarla bezenmiş bir konfor anlayışı ile bütünleştirmiştir.
Otelimiz, tarihi öneminin ve günümüze uyarlanmış özel mimarisinin yanında
İstanbul’un Tarihi Yarımada’sının kalbinde yer alan konumuyla da konuklarımız
için paha biçilmez lokasyon avantajı sunmaktadır.
Gelin, turist olmanın en İstanbullu halini Régie Ottoman Hotel’de yaşayın!

Welcome to Istanbul,
Homeland of Civilizations
Welcome to Régie Ottoman Hotel which brings together Istanbul’s historic
texture and rich culture with comfort and modernism.
Once one of the most important structures in the Ottoman Empire, the Regie
Company Building now welcomes new hosts as Régie Ottoman Hotel in Sirkeci,
İstanbul. Régie Ottoman Hotel took care preserving the authentic texture
of Regie Company building to the finest detail, integrating rooms designed
without removing traces of history with a minimal decoration and a concept of
comfort adorned with details.
In addition to its historic significance and updated special architecture, our
hotel offers an invaluable location advantage as it is situated right at the heart
of Istanbul’s Historical Peninsula.
Come and experience the most Istanbulite way of being a tourist at Régie
Ottoman Hotel!
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Kalbiniz, İstanbul’un
Tarihi Yarımada’sında atsın!
Avrupa’dan Asya’ya istediğiniz an geçebileceğiniz, Osmanlı ve Bizans tarihinin izlerine
dilediğiniz an ulaşabileceğiniz, geçmişi bu güne taşıyan 21. yüzyılın gözbebeği; İstanbul.
Ziyaretiniz süresince bu eşine rastlanmaz şehrin Tarihi Yarımada’sında konaklayarak
tarihi dokuya çok daha kolay ve rahat ulaşabilecek, yine tarihin içinde yaşayarak o ruhu
hissetme fırsatını bulacaksınız.
İstanbul’un Tarihi Yarımada’sının merkezinde yer alan Régie Ottoman Hotel; Tarihi
Sirkeci Postanesi, Yeni Camii ve Mısır Çarşısı ile 100 metrelik mesafelerle komşudur.
Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Yerebatan Sarnıcı, Arkeoloji
Müzesi ve Galata Köprüsü gibi İstanbul’un en önemli tarihi noktalarına yürüme mesafesindedir. Yine Tarihi Yarımada’nın içersinde yer alan Golden Horn, Galata Kulesi, İstiklal
Caddesi’ne ise on dakikalık mesafede bulunmaktadır. Régie Ottoman Hotel’de Mısır Çarşısı’ndan gelen mis gibi baharat kokularını her an koklayabilir, Sultanahmet Meydanı’nın
hayat dolu ritmini her an kalp atışlarınızda hissedebilirsiniz. Ayrıca İstanbul’un dört bir
yanına rahatlıkla 5 dakikalık yürüme mesafesi ile ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktada
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olmanın rahatlığını da yaşayacaksınız. Sirkeci Garı, Marmaray, Eminönü Vapur İskelesi,
metro bağlantılı tramvay hattı ile ulaşımınız İstanbul gibi bir metropolde seyahatinizi kolaylaştıracaktır.
Otelimiz İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı’na sadece 20 km mesafede, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 45 km uzaklıktadır.
Tüm bankalara ve ATM makinalarına ise 100 metrelik mesafede ulaşarak hizmet alabilirsiniz.

Let your heart beat in the
Historical Peninsula of Istanbul!
Istanbul; the favorite city of the 21st century where you can go from Europe to Asia
whenever you want, find the traces of Ottoman and Byzantine history any time you wish;
a city that brings the past into present.

Konum
Location

During your visit, you will be able to reach the historical texture more easily and
comfortably by staying at the Historical Peninsula of this unmatched city, and get the
chance to feel the spirit by living in history.
Located at the center of Istanbul’s Historical Peninsula, Régie Ottoman Hotel is 100
meters away from the Historic Sirkeci Post Office, Yeni Mosque, and the Spice Bazaar.
It is within walking distance of the most important historical landmarks in Istanbul like
Topkapı Palace, Hagia Sophia, Sultan Ahmet Mosque, the Grand Bazaar, the Basilica
Cistern, Museum of Archaeology, and Galata Bridge. It is 5 minutes away from Karaköy
Port and 10 minutes away from the Golden Horn, Galata Tower, and Istiklal Street which
are also situated within the Historical Peninsula. At Régie Ottoman Hotel, you can smell
the sweet scent of spices from the Spice Bazaar and feel the vibrant rhythm of Sultan
Ahmet Square any moment in your heartbeats. Also, you will enjoy the convenience of
being at a spot from where you can go anywhere in Istanbul by 5 minutes of walking.
Istanbul Sirkeci Terminal, Marmaray, Eminönü Jetty, and the metro-connecting tram will
make your trips easier in a metropolis like Istanbul.
Our hotel is just 20km away from Istanbul Yeşilköy Atatürk Airport and 45km from Sabiha
Gökçen Airport.
You also can find any bank or ATM within 100 meters.
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Dünün Tarihi,
Bugünün Modernliği
İstanbul’un tarihi dokusunu en konforlu ortamda yaşayabileceğiniz Régie Ottoman Hotel, misafirlerini farklı büyüklük seçeneklerindeki odalarında ağırlıyor.
8 Çatı Odası, 17 Superior, 6 Deluxe, 2 Junior Suit ve 1 Suit olmak üzere toplam
34 odanın bulunduğu Régie Ottoman Hotel, konuklarına tüm odalarda klima,
LCD TV, uydu bağlantısı ve ücretsiz wi-fi hizmeti vermektedir.

Odalarımız
Our Rooms

History of Yesterday,
Modernity of Today
Régie Ottoman Hotel, where you can experience the historical texture of Istanbul in the most comfortable place, welcomes its guests in rooms of varying size
options.
Having 8 Attic Room, 17 Superior, 6 Deluxe, 2 Junior Suites and 1 Suit with a total of 34 rooms, Régie Ottoman Hotel offers all guests air conditioning, LCD TV,
satellite connection and free Wi-Fi in all rooms.

Çatı Odaları
Attic Rooms

ÇATI ODALARI
Régie Ottoman Hotel’de ortalama 20 metrekare büyüklüğünde, 8 adet çatı odası
bulunmakta. Çatı odaları, tek kişilik iki ayrı yatak ya da çift kişilik geniş yatak
seçenekleriyle 2 kişilik konaklamalar için ideal.
Oda Özellikleri
Çatı odalarında klima, minibar, yüksek hızlı kablolu/kablosuz internet erişimi, LCD TV (uydu kanalları yayını), odalarda ve banyolarda yurt
içi ve yurt dışı aramalara açık telefon, kasa, ücretsiz çay ve kahve kurulumu, saç
kurutma makinası, valiz rafı, bebek karyolası bulunmaktadır.
Ayrıca uyandırma servisi, çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütü, 07.30 ile 22.00
saatleri arasında oda servisi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Oda Boyutu		
Yatak Tercihi		

20 metrekare
Çift kişilik geniş yatak (queen bed) ya da ikiz yatak

ATTIC ROOMS
There are 8 Attic rooms with an average size of 20 square meters at Régie
Ottoman Hotel. Attic rooms are ideal for two-person accommodation with
options of two separate single beds or a large double bed.
Room Features
There is air conditioning, a mini-bar, high-speed cable/
wireless Internet access, an LCD TV (satellite channels broadcast), a telephone
available at rooms and bathrooms for domestic and overseas calls, a safe, free tea
and coffee installment, a hairdryer, a luggage rack, and a cot in Attic rooms.
You can also use our wake up service, laundry, dry cleaning, ironing, and also
room service between 7.30 a.m. and 10 p.m.
Room Size		
Bed Options		

20 square meters
Double bed (queen bed) or twin bed

Superior Odalar
Superior Rooms

SUPERIOR ODALAR
Régie Ottoman Hotel’de 25-30 metrekare büyüklüğünde 17 adet Superior oda
misafirlerimize hizmet veriyor. Superior odalar, iki ayrı yataklı ya da çift kişilik
geniş yataklı seçenekleriyle 2 kişilik konaklamalar için en iyi hizmeti sunuyor.
Oda Özellikleri		
Superior odalarda klima, minibar, yüksek hızlı kablolu/
kablosuz internet erişimi, LCD TV (uydu kanalları yayını), odalarda ve banyolarda
yurt içi ve yurt dışı aramalara açık telefon, kasa, ücretsiz çay ve kahve kurulumu,
saç kurutma makinası, çalışma masası, valiz rafı, bebek karyolası bulunmaktadır.
Ayrıca uyandırma servisi, çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütü, 07.30 ile 22.00
saatleri arasında oda servisi gibi özel hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.
Oda Boyutu		
Yatak Tercihi		

25-30 metrekare
Çift kişilik geniş yatak (king size bed) ya da ikiz yatak

SUPERIOR ROOMS
17 Superior rooms with sizes of 25-30 square meters are available for our guests at Régie Ottoman Hotel. Superior rooms offer the best service for 2-person
accommodation with options of two separate beds or a large double bed.
Room Features		
There is air conditioning, a mini-bar, high-speed
cable/wireless Internet access, an LCD TV (satellite channels broadcast), a telephone available at rooms and bathrooms for domestic and overseas calls, a
safe, free tea and coffee installment, a hairdryer, a worktable, a luggage rack,
and a cot in Superior rooms.
You can also use our special services like the wake up service, laundry, dry cleaning, ironing, and room service between 7.30 a.m. and 10 p.m.
Room Size		
Bed Options		

25-30 square meters
Large double bed (king size bed) or twin bed

Deluxe Odalar
Deluxe Rooms

DELUXE ODALAR
Régie Ottoman Hotel’de 30-35 metrekare büyüklüğünde 6 adet Deluxe oda
misafirlerimizi ağırlıyor. En fazla 3 kişinin konaklayabileceği Deluxe odalarımız,
ferah, zarif ve konforlu bir dekorasyona sahip. Bazı Deluxe odalarımızda çekyat
ve küvet de bulunuyor.
Oda Özellikleri
Deluxe odalarda klima, minibar, yüksek hızlı kablolu/
kablosuz internet erişimi, LCD TV (uydu kanalları yayını), odalarda ve banyolarda
yurt içi ve yurt dışı aramalara açık telefon, kasa, ücretsiz çay ve kahve kurulumu,
espresso makinesi, saç kurutma makinası, çalışma masası, valiz rafı, bebek
karyolası bulunmaktadır. Dört adet odamızda küvet mevcut olup, duş tercih
edenler için ise 2 adet yağmur duşlu banyomuz misafirlerimiz için hazırlanmıştır.
Ayrıca uyandırma servisi, çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütü, 07.30 ile 22.00
saatleri arasında oda servisi gibi özel hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.
Oda Boyutu		
Yatak Tercihi		

30-35 metrekare
Çift kişilik geniş yatak (king size bed) ya da ikiz yatak

DELUXE ROOMS
6 Deluxe rooms with sizes of 30-35 square meters welcome our guests at
Régie Ottoman Hotel. Accommodating up to 3 people, our Deluxe rooms have
a spacious, elegant and comfortable decoration. In some of our Deluxe rooms
there is a sofa bed and a bathtub.
Room Features
There is air conditioning, a mini-bar, high-speed cable/
wireless Internet access, an LCD TV (satellite channels broadcast), a telephone
available at rooms and bathrooms for domestic and overseas calls, a safe,
free tea and coffee installment, espresso machine, a hairdryer, a worktable, a
luggage rack, and a cot in our Deluxe rooms. Four rooms have a bathtub and we
have installed 2 rainshower bathrooms for guests who prefer showers.
You can also use our special services like the wake up service, laundry, dry
cleaning, ironing and room service between 7.30 a.m. and 10 p.m.
Room Size		
Bed Options		

30-35 square meters
Large double bed (king size bed) or twin bed

Suit Odalar
Suits

SUİT ODALAR
Régie Ottoman Otel’in 45 metrekare büyüklüğündeki Junior Suit’i ve 50 metrekare büyüklüğündeki Deluxe Suit’i, misafirlerine minimalist, konforlu ve lüks bir
yaşam tarzını bir araya getirerek, özel bir atmosfer sunuyor. Konukların tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan Suite’lerde ayrı bir çekyat ve özel
banyolarında da küvet bulunuyor. Odalarımızdan birinin banyosunda, küvetle
birlikte yağmur duşu da bulunmakta.
Oda Özellikleri
Suit odalarda klima, minibar, yüksek hızlı kablolu/kablosuz internet erişimi, LCD TV (uydu kanalları yayını), odalarda ve banyolarda
yurt içi ve yurt dışı aramalara açık telefon, kasa, ücretsiz çay ve kahve kurulumu,
espresso makinası, saç kurutma makinası, valiz rafı, bornoz, küvet, çekyat, bebek karyolası bulunmaktadır.
Ayrıca uyandırma servisi, çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütü, 07.30 ile 22.00
saatleri arasında oda servisi hizmetinden yararlanabilirsiniz.
Oda Boyutu		
Yatak Tercihi		

45-50 metrekare
Çift kişilik geniş yatak (king size bed) ya da ikiz yatak

SUITS
The Junior suit with a size of 45 square meters and the Deluxe Suit with an size of
50 square meters at Régie Ottoman Hotel offers a special ambiance to guests by
bringing together a minimalist, comfortable, and luxurious lifestyle. Designed to
meet all needs of our guests, the Suits have sofa beds and also bathtubs in their
exclusive bathrooms. One of the rooms has both a bathtub and a rainshower.
Room Features
There is air conditioning, a mini-bar, high-speed cable/
wireless Internet access, an LCD TV (satellite channels broadcast), a telephone
available at rooms and bathrooms for domestic and overseas calls, a safe, free
tea and coffee installment, espresso machine, a hairdryer, a luggage rack, a
bathrobe, a bathtub, a sofa bed, and a cot in the Suits.
You can also use our wake up service, laundry, dry cleaning, ironing, and room
service between 7.30 a.m. and 10 p.m.
Room Size		
Bed Options		

45-50 square meters
Large double bed (king size bed) or twin bed

Aile Odası
Family Room

AİLE ODASI
Régie Ottoman Hotel’in birinci katındaki birbiriyle bağlantılı iki adet Superior Oda,
misafirlerine konforlu bir aile odası atmosferi sunuyor.
Oda Özellikleri
Aile odasında klima, minibar, yüksek hızlı kablolu/kablosuz
internet erişimi, 2 adet LCD TV (uydu kanalları yayını), odalarda ve banyolarda
yurt içi ve yurt dışı aramalara açık telefon, kasa, ücretsiz çay ve kahve kurulumu,
espresso makinesi, saç kurutma makinası, çalışma masası, valiz rafı, bebek
karyolası bulunmaktadır.
Ayrıca uyandırma servisi, çamaşır yıkama, kuru temizleme, ütü, 07.30 ile 22.00
saatleri arasında oda servisi gibi hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.
Oda Boyutu		
Yatak Tercihi

50 metrekare
Çift kişilik geniş yatak (king size bed) ya da ikiz yatak

FAMILY ROOM
Two connecting Superior Rooms on the first floor of Régie Ottoman Hotel offer
a comfortable family room atmosphere to our guests.
Room Features
There is air conditioning, a mini-bar, high-speed cable/
wireless Internet access, 2 LCD TVs (satellite channels broadcast), a telephone
available at rooms and bathrooms for domestic and overseas calls, a safe, free
tea and coffee installment, espresso machines, a hairdryer, a worktable, a luggage rack, and a cot in the Family room.
You can also use our wake up service, laundry, dry cleaning, ironing, and room
service between 7.30 a.m. and 10 p.m.
Room Size		
Bed Options

50 square meters
Large double bed (king size bed) or twin bed

Restoran
Restaurant

Restoran
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İstanbul’da olmanın tadı...
Régie Ottoman Hotel’de kaldığınız süre boyunca anılarınızda olduğu kadar damağınızda da hoş bir tat bırakmak bizim için en önemli ayrıntılardan biri. Uzun
bir uçuşun ya da yorgun bir günün ardından, en özel yiyecek içecek deneyimini
sizlere sunabilmek için, hazırladığımız tüm yemeklerde özenle günlük seçilmiş
yerel malzemeleri kullanıyoruz.
Restaurant, bar ve kafeteryamızda Türk ve Dünya mutfağının özel lezzetlerini,
kusursuz hizmetimiz eşliğinde tadabilirsiniz.
Otelimiz içerisinde yer alan Hayal Kahvesi Restaurant sizi bekliyor.
Régie Ottoman mutfağının seçeneklerinden odanızda tatmak isterseniz, sabah
07.30 ile gece 22.00 saatleri arasında oda servisimiz hizmetinizde olacaktır. Ayrıca çay ve kahvenizi odanızda yer alan ikramlarımız sayesinde her an yudumlayabilirsiniz.

The taste of being in Istanbul...
One of the most important details for us is to leave a pleasant flavor on your taste
buds as well as in your memories during your stay at Régie Ottoman Hotel. We
use carefully selected daily local ingredients in all dishes to offer you the most
exclusive food and drink experience after a long flight or an exhausting day.
You can taste the most exclusive flavors of Turkish and World cuisine at our
restaurant, bar, and cafeteria along with our excellent service.
The Hayal Kahvesi Restaurant in our hotel is waiting for you.
If you wish to taste selections from Régie Ottoman cuisine, our room service
will be available for you between 7.30 a.m. and 10 p.m. Moreover, you can have
a cup of tea or coffee anytime you want with the treats in your room.
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Tarihçe
Société de la Régie Cointeressée des Tabacs de l’Empire Ottoman
Müşterek-ül Menfaa İnhisarı Duhanı Devlet-i Aliye-i Osmaniye
Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekül Menfaa Reji Şirketi veya kısaca “Reji”, Osmanlı Devleti, Düyun-u Umumiye ve üç bankacılık grubu; Die Österreichische Kreditanstalt - Viyana, Banker S. Bleichröder - Berlin ve Bank-ı Osmani-i Şahane - İstanbul arasındaki görüşmeler sonucunda 27 Mayıs 1883 tarihli
sözleşmeyle yabancı sermaye ile kurulan tütün ticareti tekel ayrıcalıkları olan bir
özel kâr ortaklığı şirketidir.
1875 Yılında Kırım Savaşı’yla başlayan iç ve dış borçlanma sürecinin sonucunda
Osmanlı Hükümeti borçlarını zamanında ödeyemeyeceğini açıklayınca alacaklı
devletler Osmanlı’ya büyük tepki göstermiş ve Osmanlı’nın ödeme planını kabul
etmemiştir. Osmanlı maliye sistemine de güvenmeyen alacaklılar ülkede toplanan vergileri kendi kurdukları bir teşkilat Düyun-u Umumiye vasıtasıyla toplamak
istemişlerdir. Artık vergileri Osmanlı memurları değil alacaklı ülkelerin kurduğu
şirketin Reji memurları toplayacaktır.
Bunun neticesinde Osmanlı Devleti’nin en önemli gelir kaynağı tütün, tuz ve
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alkolden toplanan vergiler alacaklı ülkelerin kurduğu Reji şirketine 30 yıl süreyle
bırakılmıştır. Reji İdaresi kendi memur ve silahlı kolcuları vasıtasıyla vergi toplamaya
başlamış, toplanan bu vergiler de Osmanlı’nın borcundan düşülmeye başlanmıştır.
Osmanlı üreticisi ürettiği tüm tütün, tuz ve alkol’ü Reji’nin belirlediği fiyattan Reji
İdaresi’ne vermek zorunda kalmıştır. Köylü Reji’den izinsiz, kendi içeceği tütünü
dahi saklayamaz olmuş, tütünü önce Reji’ye 3 kuruşa verip sonra 10 kuruşa
geri almak durumunda kalmıştır. Bir köyden başka bir köye izinsiz tütün ve tuz
taşımanın cezası ağırlaştırılmış, Reji’nin silahlı korucularına vur yetkisi verilmiştir.
Bazı kaynaklar Reji kolcularının 20.000’in üzerinde Osmanlı köylüsünü vurarak
öldürdüğünü yazar.
Osmanlı Devleti’nin borçlarını halktan kesilen vergilerle doğrudan ödeme amacı ile
kurulan Düyun-ı Umumiye İdaresi’nden Reji Şirketi’ne devredilen Osmanlı tütünleri idaresi yabancı sermayeye dayalı ilginç bir özelleştirme modeli olarak yorumlanır. Kurucu yabancı sermaye kaynakları Avusturya, Almanya, İngiltere ve Fransa kökenli olup, her biri Rothschild Ailesi›nin sahip ya da ortak olduğu gruplardır.
İlk Reji Şirketi sözleşmesinin süresi 30 yıldır. Sözleşmeye göre şirketle ilgili olarak
ortaya çıkacak adli ve ticari sorunların çözümünde Osmanlı Mahkemeleri yetkili
kılınmıştır.
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Tütün üreticilerinin Reji’den ruhsat alması ve ürünlerini yalnızca Reji’ye satması
şart koşulmuştur. Başka alıcı bulamayan üretici, tütünü değerinden çok ucuza
satmak zorunda kalır. Kaçak üretim ve satış yaygınlaşır. Kaçakçılık sorunu ile devletin kendi güvenlik güçlerinin uğraşması gerekirken, Reji’nin kendi bünyesinde
geliştirdiği silahlı “kolcu”larla denetim yaparak üreticiye eziyet ettiği bilinir. 42
yıl süren Reji İdaresi boyunca kaçakçı, kolcu ve zabıtadan ölenlerinin sayısının
20.000 kadar olduğu ileri sürülür.
1911 yılında Reji Şirketi’nin kaldırılması ve 7 yıl süre ile bir “Devlet İnhisarı”nın kurulması kararlaştırılır ve 1912 yılında bir “Tütün Tekeli” kanun tasarısı hazırlanır.
Ancak Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları’nın başlaması ve bunun yarattığı
mali zorluklar nedeni ile Reji İdaresi!nin Osmanlı Devleti’ne 1 milyon 500 bin Osmanlı Lirası borç vermesi koşulu ile şirket ayrıcalıkları 1914’ten başlayarak 15 yıl
daha uzatılır.
26 Şubat 1925’te Tütün Rejisi lağvedilmiştir. 1 Mart 1925›te Tütün Rejisi Fransızlardan devletçe satın alınmış ve tüm hak ve yükümlülükleri devlete devredilmiştir. 26.11.1925 tarih ve 558 sayılı Tütün İdare-i Murakatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.
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History
Société de la Régie Cointeressée des Tabacs de l’Empire Ottoman
Müşterek-ül Menfaa İnhisarı Duhanı Devlet-i Aliye-i Osmaniye
Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekül Menfaa Reji Şirketi or “Reji” in short,
was a private profit-sharing company with monopoly prerogatives in tobacco
trade, founded by a contract dated May 27th, 1883 following the conclusion
of negotiations between the Ottoman Empire, Public Debts Administration and
three banking groups; Die Österreichische Kreditanstalt - Vienna, Banker S.
Bleichröder - Berlin, and Bank-ı Osmani-i Şahane - Istanbul.
After the Ottoman Empire announced it was unable to pay its debts on time
as a result of the domestic and foreign borrowing period that began with the
Crimean War in 1875, creditor countries demonstrated a strong reaction against
the Ottomans and did not accept its payment schedule. Having a distrust also
in the Ottoman finance system, the creditor countries wanted to obtain taxes
collected in the country via Düyun-u Umumiye (Public Debts Administration), an
organization they established here. The taxes would not anymore be collected
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by the Ottoman officers, but by Regie officers of the company founded by
creditors.
Consequently, taxes collected from tobacco, salt, and liquor -the most important
source of income for the Ottoman State- were left to the Regie company
founded by creditors for 30 years. The Regie Administration began collecting
taxes with its own officers and armed guards, which were deducted from the
Ottomans’ debt.
Ottoman producers were forced to give all the tobacco, salt, and liquor they
produced to Regie Company, at a price set by the Regie. After a while, the
villagers could not even keep some tobacco for smoking; they had to sell it to
the Regie for 3 kuruses and then buy it back for 10. Stiffened penalties were
imposed for unauthorized transport of tobacco and salt from one village to
another, and armed guards of the Regie were authorized to shoot people. Some
sources state that Regie guards shot and killed over 20,000 Ottoman villagers.
The administration of Ottoman tobacco, transferred to Regie Company from
the Public Debts Administration which was founded to directly pay off Ottoman
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debts with taxes collected from the public, is interpreted as an interesting
model of privatization based on foreign capital. The founding foreign capital
sources are of Austrian, German, British, and French origin, each of which is
owned or partnered by the Rothschild Family.
Duration for the initial Regie Company contract was 30 years. According to the
contract, Ottoman Courts were authorized for resolution of legal and business
issues that may arise regarding the company.
It was stipulated that tobacco producers must obtain license from the Regie
and sell their products only to Regie. Unable to find any other buyers, the
producers were compelled to sell their tobacco at a price way below its true
value. Illegal production and sale became widespread. Although the state’s
own security forces were supposed to deal with this problem, it is known that
the armed “guards” recruited by Regie conducted inspections and tyrannized
the producers. It is suggested that during 42 years of Regie Administration,
the death toll caused by smugglers, guards, and municipal police amounts to
20,000.
In 1911, it was agreed that the Regie Company would be dissolved and a
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seven-year “State Monopoly” would be established. And a “Tobacco Monopoly”
bill was prepared in 1912. However, due to the outbreak of the Turco-Italian
War and Balkan Wars and following financial difficulties, prerogatives for
the company were extended for another 15 years on condition of a loan of
1,500,000 Ottoman Liras from the Regie Company to Ottoman Empire.
The Regie Company was abolished on February 6th, 1925. The Regie was
acquired by Turkish state from the French on March 1st, 1925 and all rights
and obligations were transferred to the state. The Law on Tobacco Inspection
Agency and Cigarette Paper Monopoly dated 26/11/1925 and numbered 558
entered into force afterwards.
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