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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
mazbata kabul edildikten sonra 

ihracat mallarımız için italya tarafından verilen 
munzam kontenjana ve genel idhalât rejimimizden 
Italyanrn istifade etmesine, 

Subay rütbe isimlerinde bazı değişiklikler yapıl-

Lâyihalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/1032) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/1033) (Bütçe encümenine) 

3 — Maktu fiat üzerine satış mecburiyetine dair 
kanun lâyihası (1/1034) (Iktısad, Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine) 

4 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hay
vanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkmda 
kanun lâyihası (1/1035) (Millî Müdafaa, Ziraat ve 
Bütçe encümenlerine) 

5 — Petrol kanununun 1 nci maddesine bir fflira 
ilâvesi hakkmda kanun lâyihası (1/1036) (Iktısad ve 
Bütçe encümenlerine) 

6 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşki-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Söz îktısad 
vekilinindir. 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR (Tekirdağ) 
— Bugünkü, gelen evrak arasmda 6 numara ile 
iktisadî Devlet teselsüllerinin idare ve mura
kabesi hakkındaki kanun lâyihasmm Büyük 
Meclise takdim edildiği bildiriliyor. Bu kanun 
lâyihası, gerek Hükümet programında ve gerek 
Başvekilin nutkunda ehemmiyeti tebarüz etti
rilmiş bir kanundur. Biran evvel çıkarılmasını 
iltizam etmekteyiz. Üç encümene havale edilmiş
tir, Adliye encümenine havalesini noksan gör
dük. Eğer müsaade buyurulursa Adliye encü
meni de ilâve etmek suretile bir Muvakkat en
cümende tedkikini rica ediyorum. 

masına dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldı ve çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Kütahya Konya 

Naşid Uluğ A. M. Göker 

DİLEN EVRAK 

lâtı ile idare ve murakabeleri hakkında kanun lâyihası 
(1/1037) (Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Toprak mahsulleri ofisi kanun lâyihası 
(1/1038) (Iktısad, Ziraat, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

8 — Türk - Yunan dostluk, bitaraflık uzlaşma ve 
hakem muahedenamesi ile samimî anlaşma misakına 
munzam muahedenamenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/1039) (Hariciye ve Millî Müdafaa encümen
lerine) 

Mazbatalar 
9 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/941) (Ruznameye) 

10 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi 
hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Iktısad ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/966) (Ruznameye). 

BAŞKAN — Bugünkü, gelen evrakm 6 nu
marasında sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilen iktisadî teşekküllerin idare ve mu
rakabeleri hakkında kanun lâyihası vardır. Bu
nun Muvakkat bir encümende müzakeresini 
Hükümet, Riyasetten istiyor. Riyaset bu lâyi
hayı Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine ha
vale etmiştir. Hükümet Adliye encümenine de 
havalesini rica ediyor. Her iki şıkkı da ayrı ayrı 
reye arzedeceğim. 

Muvakkat encümen teşkilini kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Adliye encümenine havalesini kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Her encümenden üçer zat kâfi mi? (Kâfi 

2 — HAVALE 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Kemal Ünal (İsparta) 
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sesleri). ı edilmiştir. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul | Ruznameye geçiyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1 — İzniğin Mesudiye köyünden Tufanoğlu 

Ahmed Turanın ölüm cezasına- çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/449) [1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı 

Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/942) [2] 

BAŞKAN — Heyeti uımumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bütçe tedkik-
lerine, umumî bütçemizin varidat kalemleri için
de en yüksek rakamı teşkil eden İnhisarlar bütçe-
sile başlıyoruz ki, bu, 1938 malî senesi için fali
hayır addedilebilir. Şükranla görüyoruz ki, 
inhisarlar bütçesi seneden seneye yükseliyor. 
Bu, bizi iki noktadan memnun eder. Bir defa 
vatandaşlarımızın iştira kabiliyetleri yükseli
yor demektir, ki, bunlarm satışları fazlalaşı-
yor. İkincisi, Bütçe encümenimizin tedkiklerine 
müsteniden izah ve tasrih buyurduğu veçhile, 
idarenin daha rasyonel çalışmayı kendisine pren-
sib edindiğini gösteriyor ki, bu, bilhassa teşek
küre değer bir şeydir. Çünkü halkmuza bar 
olmaksızın Hazinei Devlete müfid olabilecek 
iyi çalışma tarzmı bulmak ve bu suretle masrafı 
azaltarak varidatı çoğaltmak, gittikçe mikdarı 
çoğalmakta olan bu gibi müesseselerden bunu 
beklemek, bizim için bir hak teşkil eder. Hü
kümet lâyihasında bu noktalara temas etmemiş, 
tamamile sakit kalmıştır. Ben bunu doğru bul
muyorum. Çünkü, ticarî ve sınaî mahiyeti de 
ihtiva eden bu teşekkülün ne gibi yenilikler, ye
ni tedbirler aldığmı ve bu suretle maliyeti dü
şürmekte ne kadar muvaffak olduğunu tebarüz 
ettirecek rakamları bütçeye koyması ve bizi ten
vir etmesi zannederim çok lâzımdır. Bereket 
versin bu boşluğu Bütçe encümeni de takdir et
miş ve kısaca malûmat vermek lûtfünu diriğ 
etmemiştir. Bütçe encümeninin izahatından an-
liyoruz ki, 1930 senesinde bir kilo tütüne leva
zım, işçilik ve umumî masraf hissesi olarak 
27,15 kuruş isabet ederken bu mikdar bu sene 19 
kuruş 40 santime inmiş, yani kilo başına 7 kuruş 
75 santim faydalanılmıştrr. Bu günkü tütün 
satışma göre bunun ifade ettiği mâna bir mil
yon liradrr. Böyle halkı sıkmadan yalnız iyi 

[1] 171 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 170 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

çalışmak suretile Hazineye bu varidatı temin et
mek elbette büyük bir şeydir. 

Yalnız burada bir noktayı muhtacı tashih gö
rüyorum. Bütçe encümeni hem malûmatı kısa 
vermiş, hem de 1930 senesine kryasen bu seneki 
vaziyeti anlatmıştır. Halbuki, biz tevhidden son
ra bilhassa son senelerdeki tekâmülün nisbetini 
anlamak isterdik. Muhtacı tashih gördüğüm 
nokta şudur : Bu üç kısmı masraftan bilhassa 
umumî' masraf hissesi 1930 da 10,42 iken bu se
ne 5,68 olmuş Halbu M, 1935 de 4,96 idi. Demek 
ki, aleyhimize bir fark var. Bunun sebebi nedir? 
Ya ovakitM rakam yanlıştı, yahud da bunun mü-
vellidi vardır. İkinci bir tashiha ihtiyaç göste
ren nokta da bütçenin masraf yekûnudur. 
Bütçe encümeni bu yekûnun geçen seneye na
zaran (271 000) lira noksan olduğunu söylü
yor gerçi 750 bin lira fevkalâde masraf vardır 
fakat geçen sene bu fasılda 180 bin lira bulun
makla beraber dikkat etmek lâzım gelirdi ki 
geçen seneki bütçede Barut şirketine 300 000 
lira verilmişti ceman 480 000 lira oluyor. Buna 
nazaran 270 000 lira noksanlık yoktur, 210 000 
lira fazlalık vardır. Maahaza 210 000 lira fazla 
masraf eden idareyi tenkid etmek aklımızdan 
geçmez. Elverir ki masraf müsmir olsun. Hulâsa 
gelecek senelerin bütçeleri irin idareden ricam 
şudur ki, fazla tafsilât versinler. İdarenin ça
lışma tarzı hakkında lâyikı veçhile Büyük Mil
let Meclisini tenvir ederlerse şükranımızı alır
lar. 

Bu idare varidat kalemleri arasmda tesa
düf etmek istediğim bir kalem vardrr ki. onu 
göremedim. Tütün şirketinin temettü hissesi-
dir. Vakıa yeni teşekkül etmiş olan bu mües
sesenin ilk senelerde kâr vermemesi mümkün 
almakla beraber kâr verdiği halde de tevzi edil
memiş, olabilir, yalnız bu şirket memlekete 
tütüncülüğün medarı kıvamı olan ihracatı ten-
miye etmek için teşkil edilmiş bir şirkettir. Bu 
itibarla memleket ihracatına yeni bir piyasa 
bulmuş mudur, buna çalışıyor mu? Bil
hassa mamul tütünlerimiz için yeni mah
reçler temin edilebildi mi? hep biliriz M 
tütüncülüğümüzün inkişafı ancak bununla ka
imdir. Çünkü İnhisar idaresinin memleket 
dahilindeki sarfiyatı bu gün nihayet 13 mil
yondur, yarın 15 milyona çıksın. Fakat istih-
salâtı daha bu günden 60 milyon bulunmakta
dır. Müstahsili kalkındıran ticareti hariciye
mizde ve tediye muvazenesinde en mühim rol 
oynayan tütünün emin bir şubei ziraat telâk
ki edilmesi için ne kadar çalışılsa yeridir. 
Çünkü rakibler gittikçe çoğalıyor ve rakabet 
edebilmek güçleşiyor. Her şeyden evvel anla-
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mak istiyorum ki, bu teşekkül deruhde ettiği 
vazifeyi yapabiliyor mu? Bize tenvir edici ve 
ümid verici adedler gösterirlerse memnun olu
ruz. Sonra şarab için 750 bin lira istendiğini 
görüyoruz, acaba bizde şarabın vaziyeti ne
dir? Yeni yapılacak tesisatla Bütçe encümeni 
harice dahi ihracatın temin edileceğini söylü
yorlar. Bu, ne dereceye kadar mümkün ola
caktır? işte böyle 7 - 8 milyon liralık masarifi 
müstelzim bir bütçe kabul edilirken reylerimi
zi kullanırken daha şevk ile kullanmamız için 
lâzmıgelen malûmatı muhterem vekilin lütfet
mesini rica ederim. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Sınaî Devlet 
müesseselerinin murakabesinde bir usul vardır; 
muhtelif encümenlerden raportör tayin ediliyor, 
tedkikat yapılıyor, sonra onlar da birleştirile
rek bir şirketin heyeti umumiyesi gibi toplanı
larak tedkikat genişletiliyor. Zannederim ki, 
inhisar idareleri de bu gibi murakabe edilen 
müesseselerden geri değildir. Bendeniz evvelâ 
bu müesesatın hali hasır usulle, lâyıkı veçhile 
murakabe edilmediğine kaniim. Acaba Vekil 
beyefendi bu usulün yerinde olub olmadığı hak
kında bir fikir lütfedebilirler mi? Murakabeyi 
kâfi görüyorlar mı? Hakikaten muhtelit encü
menlerden mürekkeb heyeti umumiyede, bir 
hissedar gibi, arkadaşlar alâkadar olarak bir 
çok tekliflerde bulunuyor. 

Memleketin hemen hemen mühim bir varidat 
membamı teşkil eden bu teşekküllerin bütçele
ri heb bildiğimiz formülde geliyor. Halbuki 
bu işler çok ince bir murakabeden geçmesi lâ
zım hususlardandır. Benim arztmek istediğim 
nokta; bu idare müfettişlerinin idarede acaba 
bir hırsızlık var mı, yok mu gibi teftiş işinden 
ziyade biraz da bu işlerin başmda bulunan kim
selerin işlerini iyi yapıp yapmadıklarını mura
kabe etmelerinin teminidir. 

Sonra, sen tuzu bu kadara alacaksın, rakı
yı bu kadara içeceksin diye maktu fiatlardan 
ziyade halkın ihtiyacını karşılayacak daha ucuz 
bir fitla satış usulünü, böyle Devlet sistemile 
idare olunan bir müessesenin becereceğine ka
ni değilim. 

Meselâ, inhisarların bir çok yerlerde teşkilâ
tı varken lüzumsuz yere fahiş komusyonlar ver
diklerine şahid oluyoruz. İşte bu, murakabesiz-
liğin doğurduğu lüzumsuz ve acı hakikatler
den birisidir. 

Bir de bazı şeylerdo lüzumsuz reklâm yapı
lıyor. Meselâ varidat nembaı diye rakı için bir 
çok vesaitle reklâm yapılarak bu içkiyi halkın 
daha fazla içmesi tahrif ve teşvik ediliyor. Bu 
da benim zihnimde yer tutmayan bir şeydir. 

Bilhassa bendenizin kürsüye çıkmamın sebe
bi bu teşekküllerdeki murakabe usullerinin nok
san oluşudur. Bu teşekkülleri böyle bir mu
rakabe ile hiç bir zaman inkişaf ettiremeyiz. 
Bunun için başka bir şekil düşünülüyor mu, dü

şünmüyor mu? Bay vekilin mütaleasmı dinle
dikten sonra icab ederse tekrar maruzatta bu
lunacağım. 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Sazak arka
daşımızın sözlerine tabiî vekil cevab verecekler
dir. Yalnız bendeniz Divanı muhasebat encü
meninde bulunmak-itibarile bu teşekkülün mu
rakabe edilib edilmediğini orada yakinen gör
düğüm için Heyeti Celileye maruzatta bulun
mayı muvafık buldum. Öyle zannediyorum ki, 
her teşekkülden ziyade bu teşekküller muraka
beye tâbi tutulmaktadır. Çünkü, bunların bilan
çoları Divanı muhasebattan ve Maliyeden tayin 
edilen murakıblar vasıtasile inceden inceye elen
mektedir. Komusyon fazlalığı var mı? yok mu, 
şurada burada bilançodan hariç kalmış bir mal 
mevcud mu, değil mi, hesablar muntazam mı, 
gayri muntazam mı? Hiç birisi gözden kaçırıl-
mamak suretile murakıblar.... 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Rakama iti
raz etmedim. 

HÜSNÜ KlTABCI (Devamla) — Bahis bu
yurdunuz, meselâ komusyon fazlası var dediniz. 
Bunların fazlalığını muamelâtın salâha gitmesi 
için ne gibi kararlar almması lâzımgeldiğini En
cümene bildiriyorlar, encümen de Heyeti aliyeye 
arzediyor. Binaenaleyh ayrıca murakabe lâzım 
mı, değil mi meselesine karışmamakla beraber 
şu noktayı arzetmek isterim ki, her teşekkül
den ziyade murakabeye tâbi tutulan bunlardır. 
Nerde kaldı ki, bizim her birimiz de muraKioız, 
vazifemiz ne? Diğer teşekküller de Heyeti Umu-
miyeyi teşkil eden zaten bizleriz. Bizlerden bir 
kısmımız mı daha eyi murakabe edecektir, he
yeti umumiyemiz mi? Yine tasrih ediyorum. Bu 
murakabeyi Divanı muhasebattaki arkadaşları
mız lâyıkı veçhile yapmaktadırlar. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. ALI RANA 
TARH AN (istanbul) — Hüsnü kitabcı arkada
şımız bütçemizde lüzumu kadar tafsilât verme
diğimizi soyuyorlar. Gelecek sene daha çok ma
lûmat vermeyi vadediyorum. Bunu ihmal etme
dik. Zannediyorum ki bilançolarımızın neşri kâ
fidir. Çünki bilançolarımızı bir senenin faali
yetine hasretmiyoruz. Daima 5 - 10 sene evveli
ne kadar giderek mukayeseli malûmat neşre
diyoruz. Bu kâfi gelir diye ayrıca bütçe lâyiha
larına tafsilât arzetmiyorum. Fakat bundan son
ra bu malûmatı bütçe lâyihalarında da arzet-
meyi bendeniz de doğru görüyorum. Öyle yar 
parız. Hiç şüphe yoktur ki faydalı olacaktır. 

Limitedin faaliyetini sordular. Limited ilk 
işe başladığı sene gayet mahdud bir çerçeve da
iresinde tütün ve mamulât satmakla meşgul 
oldu. Az olan kendi parasile iş görerek esaslı 
bir kazanç temin etmiştir. Bundan evvelki se
nenin bütçesinde muhtelif gelirler arasında ya
zıldı. 70 bin lira kadar bir kârı vardı. Ondan 
sonra limited gittikçe ehemmiyet kesbetmeye 
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başladı. Art!İk mamul tütün işini teminden iba
ret kalamadı. Çünki tütün piyasası esaslı alı
cılara muhtaç oluyor. Onun için bu sene limited 
İnhisarlar idaresinin büyük bir yardımcısı 
oldu. Piyasada fiyatları düşürmemek ve eyi tü
tünlere revaç vermek için uhdesine büyük bir 
vazife aldı ve o vazifeyi muvaffakiyetle ifa etti. 
Fakat tabiî, bu gibi vazifeleri yaparken, ar
tık büyük kâr yapmak gayesini takib etmeği 
değil, daha ziyade esaslı hizmetler ederek mem
lekette tütünün kıymetinin, bilhassa ticarî kıy
metinin düşmemesine çalışmayı şiar edindi. 

Yeni piyasa bulmak meselesine gelince: li-
mitedin bilhassa meşgul olduğu piyasa Lon
dra piyasasıdır. Fakat henüz katği bir netice 
alamadığımız için maruzatta bulunamıyacağım. 
Orada ümid ettiğimiz gibi bir muvaffakiyet 

olursa esaslı bir hizmet olacaktır. Yani umumî 
harpten evvel içinde bulunduğumuz halde o 
vakitten beri dışmda kaldığımız Londra piya
sasına tekrar Türk tütünü sokmak için uğraş
maktayız. Arzettiğim gibi netice henüz alınmış 
değildir. Maamafih ümid bahştir. Bir takım tec
rübeler yaptık. Onlarda fennî noktai nazardan 
% 100 muvaffak olduk. Şimdi bunu ticarî sa
hada muvaffakiyete götürmek için çalışıyoruz. 
Fakat neticesinin ne olacağını şimdiden tayin 
mümkün değildir. 

Şarapçılık için İnhisar idaresi, yüksek ma
lumları olduğu üzere, diğer Şarapçılarla bera
ber imalâtta bulunmaktadır, inhisar idaresinin 
yaptığı şarapların piyasaya az gelmekte olduğu
nu görüyoruz. Hususî imalâthaneler bu eksikli
ği tamamlıyorlar. Mamafih idare kendisi de 
istihsal mikdarını çoğaltmak ve piyasanın iste
ğini karşılamak için bunu esaslı vasıtalarla 
yapabilmek için bu sene îzmirde büyük bir şa-
rab fabrikası kurmayı düşünüyoruz. Bunun için 
de Büyük Meclisten tahsisat rica etmiştik. En 
yeni vasıtaları cami olmak üzere bu fabrikayı 
tedkikatı bittkten sonra İzmirde kurmağa baş
layacağız. 

Istihsalât hem inhisarlar noktasından, hem 
de hususî âmiller noktasından mahsus derecede 
artmaktadır. 1936 da 1 500 000 litre şarab yap
tık. 1937 de 2 264 000 litre, bu sene'de 3 mil
yona kadar çıkaracağız. Hususî yapıcılar 1936 
da 3 700 000 ni bulmuşken 1937 de 4,5 milyona 
kadar çıkarmışlardır. İstihlâkten de görüyo
ruz ki, şarabcılık mütezayid olarak devam et
mektedir. 

Muhterem Emin Sazak arkadaşımız muraka
benin kifayetsizliğinden bahis buyurdular. Eğer 
bendeniz iyi duyabildim ise bizim murakabe tar
zımızı bazı Devlet smaî müesseseleri murakabe 
tarzile karşılaştırdılar. Bizde murakabe tar
zı şöyledir : 

İki türlü murakabe vardır; birisi bütçemizin 
murakabesi ki, verilen tahsisatın murakabesidir. 

Diğeri de mütedavil sermayenin murakabesidir. 
Bütçeye konulan tahsisatın murakabesi Mec

lis tarafından yapılmaktadır. Muhterem Hüsnü 
Kitabcı arkadaşımızın söylediği gibi Divanı 
muhasebat encümenine geliyor? Orada hiç bir 
noktası bırakılmamak üzere inceden inceye ted-
kik ediliyor. - Divanı muhasebattan geldikten 

sonra - biz de bu encümende emredilen izahatı ken
dilerine veriyoruz. Ondan sonra bir de müte
davil sermayenin murakabesi vardır. Onu da 
hususî kanun mucibince her bilanço bittikçe Di
vanı muhasebat ve Maliye vekâleti, mütehassıs 
murakibler tayin ediyorlar, bunlar inhisarlar 
idaresinde bütün evrakı müsbiteyi tedkik edi
yor, muamelât hakkında istediklerini soruyor
lar ve tedkikatları neticesinde raporlarını tak
dim ediyorlar. Murakabe noktasında zayıflık 
olduğunu zannetmiyorum. Bence bu murakabe 
şekli kâfidir. İnhisarlar bir ticaret müessesesi 
olduğu için bu kadar murakabe çoktur bile de
nilebilir. İşaret buyurdukları fahiş komisyona 
gelince; bunu, kendileri bana evvelce söylemiş 
oldukları gibi, Sıvasta ve ErzincandaM acenta-
lardan dolayı bahsetmiş olduklarını zannediyo
rum. İdarede tevhid yapılmadan evvel bütün 
patlayıcı maddelerin satışları Türkiyenin her ye
rinde acentalar vasıtasile yapılıyordu. Tevhid-
den sonra, idare acentaları kaldırdı. Yalnız 
Sıvasta kaldı. O da en çok inşaatın bulunduğu 
mıntaka olduğu için zaten yapılmış olan beş se
nelik mukavelenin temdidinde idare fayda gör
dü ve temdid etti. Bu mukavele içinde bulun
duğumuz senenin mayıs ayı sonunda bitecektir. 
Mukavelenin artık temdidine hiç bir sebeb yok
tur. Bir de Erzincanda acenta vardır. Bu da 
bir sene için tutulmuştur. Onun yaptığı nak
liyat masrafı, hesab edilmiş, idarenin ya
pacağı masraftan aşağıdır. O mukavele 
sayesinde Erzincanda maliyet idarenin 
yapabileceğinden daha aşağı olmaktadır. Bu 
mukavele de hat Erzuruma varır varmaz yani 
önümüzdeki son baharda nihayet bulacaktır. 
Bu suretle yalnız iki tane kalmış olan ajentalık 
ta bitmiş olcaktır. Ve bundan sonra hiç bir yer
de acentalığa ihtiyaç kalmayacaktır. 

Rakıya teşvik için soyuyorlardı : Biz müm
kün olduğu kadar bu hususta rakıya, kuvvetli 
alkollü içkilere teşvik etmemek için çalışıyo

ruz. Hatta bu hususta idarelere verilen tali
mat şudur : Memleketin rakı satılmayan yerle
rinde rakmın satılması için teşebbüs almayınız. 
Varidatın tezayüdüne mugayir gibi görünen bu 
talimat memleket meselesi olduğu için yani alel-
itlak verilmiştir. İdare bu şekilde talimat al
dığı için bu tarzda hareket etmektedir. Amma 
ticaretin icabatından olan, nisbeien alkolü az 
içkileri tanıtmak için ilânlar yapılıyor. Reklâm 
satışm bir mütsmmimi olduğu için hiç bir ilân 
yapmamak ticarî sayılan müessesemiz için doğ-
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ru olmaz, zannederim. Mamafi yapılan bu 
ilânlar içinde halkı alkole teşvik edici mahiyet
te olanları varsa tekrar dikkat ederim, önleme
ğe çalışırım. 

Zannederim Hüsnü Kitabcı arkadaşımızın 
bir sualine cevab vermekte geciktim. Bütçe en
cümeni umumî masraf için 1930 ile 1936 nmkini 
yazmıştır. Âradakileri yazmamıştır. 1927 den 
1936 ya doğru umumî masrafların yüzdesini ar-
zediyorum. 

İlk okuyacağım rakam 1927 senesine aiddir. 
Sıra ile : 

1927 de % 14, 
1928 de % 15, 
1929 da % 15,15, 
1930 da % 15,68, 
1931 de % 14,37, 
1932 de % 13,25, 
1933 de % 12,99, 
1934 de % 11,46, 
1935 de % 11,13, 
1936 da % 10,50 dir. Masarifi umumiyenin 

seyri budur. 
BAŞKAN — Bütçenin heyeti umumiyesi 

hakkında başka mütalea var mı?. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, geçen sene de ayni mevzu üzerinde 
sual sormuştum. Bu sene yine ayni mevzu üze
rinde soracağım. Öyle ümid ediyorum ki, Ve
kilim bu sene bana daha tatmin edici cevab ve
rirler. En mühim mesele, rakmm % 50 ispir
toyu ihtiva etmesidir. Bunu, sıhhî ve içtimaî 
bir mesele ve millî bir dava olarak İnhisar ida
resinin mütalea etmesi elzemdir. 

Hatta o derecededir ki, Sıhhiye vekilinin de 
benden fazla bu işle alâkalanması lâzımdır. Bi
naenaleyh İnhisarlar vekilinden sorduğum bu 
sualle Sıhhiye vekilinin de ayni derece alâkadar 
olmasını diliyorum. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Bunu Sıhhiye 
vekilinden ziyade tiryakiler bilir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Dev
let birdir. Her vekil suallere cevab verir. Ümid 
ediyorum ki, bu sualin cevabını alacağım. 

Şimdi arkadaşlar, % 50 ispirto demek, öldü
rücü ispirtonun yarısı demektir. Tasavvur ediniz 
doğrudan doğruya mideye giden ve mide yo-
lile bütün hazım cihazmı tahrib eden ve arka
sından oümlei asabiye üzerinde en mühim tesiri 
olan, hayatî ve sıhhî bir mesele Arkasmda 
onun tevlid edeceği içtimaî haletleri nazarı dik
kate alm, dünyada hiç bir memlekette, bazı mem
leketlerdeki içkiler müstesna olmak üzere, % 50 
ispirtoyu ihtiva eden bir içki yoktur. Rakmm 
bizden çok içildiği Yunanistanda kabul edilen 
resmî derece mikdarı bile ancak % 35 dir. Bina
enaleyh bu işin memleket meselesi olarak ele 
almmasmı rica ediyor ve bunun hakkında ne 
gibi bir tedbir almak tasavvurunda olduğunu 
vekilimden soruyorum. 

ikincisi; gene geçen seneki sualimin tekrarı; 
görüyoruz ki varidatta üç milyon kadar bir faz
lalık var. Bu, mucibi şükrandır. Benim tezim ve 
iddiam budur ki bu mikdar bir kaç milyon lira 
daha çoğaltılabilir, iki suretle çoğaltılabilir. 
Birincisi; mademki elimizde inhisar idaremiz 
var, inhisardan maada her kesin yaptığı rakryı 
bu idare kendi eline almalıdır, dışarıda yapılan 
rakıların inhisar rakısından dun olduğu açıkta
dır. gerek derece itibarile, gerek, diğer evsaf iti-
barile.. Elbette hususî yapılan rakılar, fazla 
para kazanmak emelile yapıldığı için, âdi rakı
lardır. Neden dolayı inhisar idaresi bir çok fab
rikaları varken bunu da inhisar altma alıb ken
disi yapmıyor da başkalarmm eline bırakıyor. 
Bunu bir türlü anlryamryorum. Geçen sene de 
bunu sormuştum, fakat cevab verilmedi. Bu se
ne de bu suali tekrar ediyorum. Ya bnun meni 
doğrudur denir; yahud da bana tatmin edici bir 
şey söylenir. Geçenlerde hususî bir mükâleme-
den öğrendim ki; inhisar idaresi sunî konyağı 
menetmiştir. Bu, şayanı takdir bir karardır. 
Hakikaten memleketimizde bu kadar meyva ye
tişirken sunî konyak yapılması garib bir şeydi. 

Sonra arkadaşlar »memleketimiz üzüm ve şa-
rab memleketi olduğu halde sarabcılıkta çok 
geriyiz. Halbuki bilhassa Çanakkale mmtaka-
smda ve Tekirdağ civarında vaktile Fransanm 
sofra şarabları için buradan şarab ihraç edilirdi. 
Bu sene ise yalnız bir kazanm bir buçuk milyon 
kilo üzümünün heder olduğunu gördüm. 

Şarab mıntakası olan bu yerlerde neden do
layı şaraba ehemmiyet vermiyoruz Meselâ 1935 
senesinde «dömisek» unvanı altmda bir şarab 
çıkmıştı. Bu şarabı halk çok beğendi. Hatta 
tanıdığım, bir çok ecnebi dostlarım bunun hakikî 
müşterileri idi. Fakat ertesi sene çıkan şarab 
gayet fena olduğu için, hatta vekil kendisi pa
zardan bunu toplatarak yerine eyi şarap ikame 
etmeğe çalışmak lûtfınu de göstermişlerdir. 
neden dolayı eyi şarap olamıyor? mutahassıs-
lar getirtiyoruz, bu kadar masraf ediyoruz, in
şaat yapıyoruz, bütçeye para koyuyoruz, neden 
bu, ıslah edilemiyor 

Sonra bu kadar milyonlarla mal sarfeden, 
esaslı bir imalâthanesi bulunan bir müessesenin 
dinlenmiş, eskimiş şarabı neden dolayı yok? 
Bunlarm izahmı saym vekilden dilerim. 

Sıhhiye vekilinden de, memleketin millî sıh-
hatile bunun alâkadar olub olmadığını izah 
etmelerini rica ederim. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Yedi 
sene evvel burada tütün vesaire inhisarları mü
zakere olunurken gayet acıklı, ticarî mahiyet
te safhalar karşısında kalmıştık. 15 milyonluk 
mütedavil sermayeden eser yoktu. Geriye doğ
ru gidiyordu. Bugün bunun büsbütün aksine 
bir inkişaf ve düzelmenin ve Anadolunun içine 
yayılmış olan bu müesseselerin hepsini eyi yü-

— 32 — 



î : 59 11-5-1938 O : 1 
rütme mesaisinin karşısında olduğumuz için bu 
noktayı teşekkürle söylemek mecburiyetinde
yim. Kitabcı arkadaşımız izah ettiler. 

Evvelce İnhisarlar idaresi mefhumuna giren 
teşekküllerin hepsi gayet fena veya gayet bo
zuk veya ihmalli müesseselerdi. Bunlar şimdi 
bir merkezde toplanmış bulunuyor, bunların 
hepsine birden düzelmesine, birden doğrulma
sına imkân yoktur. Fakat her yıl ticarî zihni
yetle daha ziyade düzelmesine, daha ziyade doğ
rulmasına ve daha ranümanlı olmasma, masari
fi umumiyesinin aşağı düşmesine, mütedavil 
sermayenin daima mütedavil ve başka türlü 
arızalardan masun kalmasına çalışılmaktadır. 
inhisarlar idaresinde gördüğümüz düzelme mu
amelâtının bütün diğer iktisadî teşekküllerde de 
teessüs ve tebarüzünü canü dilden dilerim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz bu 
idarelerimizin iktisadî tahrik ve murakabe gör
mediğinin birinci delilini, şarap fabrikasının 
İzmirde yapılmasında görüyorum. İzmir üzü
mü çekirdeksizdir. Bu mahsulün alıcısı vardır. 
Çekirdeksiz olmayan ve hariçte sarfedilmeyen 
üzüm çıkaran bir çok yerlerimiz vardır. Şarap 
fabrikasının, haricî piyasada sarfedilmeyen 
üzüm mahallerinde yapılması lâzımdır. Bu me
sele, İnhisar idaresinde iktisadî direktif olma
dığına ve gelişi güzel bir kararm mahsulü ol
duğuna bir delil teşkil eder. 

İkinciye gelince: bendeniz eyi bakamadım. 
Fakat zannederim ki yoktur. Gerek esbabı mu-
cibede gerek raporda: dünya şu istikameti al-
miştir, falan piyasa şu tütünü istiyor, bu cins 
tütün falan yerlerde eyi çıkar, buna ehemmi
yet verelim ve bunu yetiştirelim diye bir şey 
yoktur. Bu meseleler üzerinde ne kafa yorul
muştur ve ne de düşünülmüştür. Binaenaleyh 
murakabe tamamen rakamlar üzerinde olmuş. 
tur. İktisadî tahrik ve tedkik yoktur. Dünya
nın aldığı yeni şekle nazaran arzettiğim bu 
işler ihmal edilecek şeyler değildir. Falan pi
yasa acaba benim tütünümü alır mı diye bir 
kilo tütünün diğer milletler bin türlü şekle so
kuyorlar ve bin türlü tedbirler alıyorlar. Bu 
hususlarda hiç bir mütalea ve tedkikimiz yok
tur. Bizim tütünlerimizin de sarfiyatını temin 
için iktisadî tedkikatta bulunmamız bir borçtur, 
tütün hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin siyasetinin takibcisi, murakibi, ihya-
cısı olmak lâzımdır. Bendeniz bu gibi vazife
lerle bu idarelerin sık sık meşgul olub faydalı 
işler yaptığına şahid olmuyorum. İnkişaf, tabiî 
var, bu mucibi memnuniyettir. 

Tuz meselesine gelince : Tuz, tâ eskidenberi 
istasyonlarda bulundurulurdu. Temenni ettik, 
tuz fiatları indirildi, istenilen istasyonlarda bu
lunduracağız, icab eden tedbirler alınacaktır, 
dendi. Fakat lâyikı veçhile bunun tatbikatını 
göremiyoruz. * 

Üçüncü bir nokta daha : Sayın vekil söyle-
meyib hiç olmazsa sükûtla geçiştirseydi kabul 
ederdim. Fakat verilen komusyonlarm temadi
sinde Hükümet fayda mülâhaza etmiştir, dedi
ler. Bu, külfet olmuştur, emri vakii kabul et
mek ve gününü beklemek mecburiyetindeyiz de-
seydiler, bendeniz hazmedecektim. Şimdi söy
lemek mecburiyetindeyim ki, bu iş hatalı olmuş
tur. Mukavelenin derhal feshedilmesi lâzımdır. 
Devlet parasından böyle havadan % 10, 12 gibi 
lüzumsuz bir para acentelere verilmemelidir. 
Vekil, bu, Hükümetin lehindedir, dedi. Ben de 
aleyhindedir diyorum. Kendileri lehte olduğunu 
ispat etsinler. Ben de aleyhte olduğunu isbat 
edeceğim. 

OSMAN DİNÇER (Mardin) — Şimdi vekil 
beyefendi bu kürsüden buyurdular ki, ihtiyacı 
tamamile bizim mallarımız temin etmiyor. Onun 
için hususî fabrikalar açılmasına müsaade edi
yoruz ve bu suretle ihtiyacı temin ediyoruz, 
dediler. Müskirat idaresinde bir zamanlar bu 
vazifeyi gördüğüm için ihtisasım vardır, şimdi 
hususî fabrikalar müskirat yapıyor. Buna di
yeceğim yok. Yalnız çarşılarda, mahalle ara
larında « boş şişeler alıyorum » diye şişe top
luyorlar. Evlerden, dükkânlardan, şuradan bu
radan şişe satılıyor. Bunlardan ne ise, fakat bir 
de hastanelerden, dispanserlerden bazı hastala
rın idrar tahlilleri için getirilmiş boş şişeler de 
hasta bakıcılar tarafından sc/ılıyor. Bu mülev-
ves bir şişedir. Hususî fabrikalar tarafından 
almıyor ve soğuk su ile bir defa çalkalanıyor 
ve rakı dolduruluyor (Gürültüler, olmaz sesle
ri, mübalâğa ediyorsun sesleri). 

Hususî fabrikalara karşı bir şey demiyece-
ğim, yalnız şişeleri temiz olursa ne âlâ. Binaen
aleyh buna dair ne tedbir almış olduklarını an
lamak istiyorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar; biz her sene İnhisarlar bütçesini ted
kik ederken bir inkişaf görüyoruz, bunun için 
çok memnun oluyoruz. Yalnız bendeniz iki söz 
söylemek istiyorum. Muhterem arkadaşımız 
Vekil beyefendi murakabeden bahis buyurdu
lar. Hatta muhterem Kitabcı arkadaşımız da, 
murakabe gayet iyi oluyor, Divanı muhasebat
tan geçiyor, encümende gayet iyi tedkik edi
liyor, buyurdular. Bendeniz diyorum ki, bu İn
hisarlar ticarî bir müessese gibi murakabe edili
yor mu? Yani bir tüccar şarabını, tuzunu bil
mem şunu bunu satarken satışta israf var mı, 
yok mu? Bunun daha iyi satılması için ne yap
mak lâzımdır, bunların murakabesini yapar. 
Bunların yaptığı hususî murakabeler gibi İnhi
sarlar da böyle bir murakabe yapıyor mu, yap
mıyor mu? Bunu muhterem Vekilden soruyo
rum. Bendeniz öyle zannediyorum ki, eğer bu
nu reyülâyn gidib mahallinde tedkik edici mü
tehassıs murakibler olursa bu İnhisarlar bütçesi 
bir kat daha artar. Meselâ, İktısad vekâleti 
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Fonderporten namında bir mütehassıs getirdi, bu 
adam her şubeyi gezdi, şubelerde bir takım 
tebeddülat yapılmasını muhterem Celâl Bayara 
söyledi, bundan çok istifade edildi. İşte böyle 
pratik surette mütehassıslar İnhisarlar umum 
müdürlüğünün şubelerini tedkik ederse zannedi
yorum şok faydalı olur. Bunun için muhterem 
vekilin mütaleasmı almak istiyorum. 

G. ve I. V. ALI RANA TARKAN (istanbul) 
— Muhterem Ziya Gevher arkadaşımız geçen se
ne olduğu gibi bu sene de rakının derecesinin 
yüksekliğinden şikâyet ettiler. Geçen sene ken
dilerine şu cevabı arzetmiştim: Bu derecenin sıh
hat noktasından ehemmiyeti korktukları kadar 
olmadığını şundan dolayı ümid ediyoruz ki rakı 
su ile içilmektedir. (Gülmeler) 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Su
suz içenler de var. 

ALI RANA TARHAN (Devamla) — Su ile 
içildiği için onun derecesini her kes istediği ka
dar indirebilir. Maamafih hiç şüphe yokki ken
dileri sıhhî ve içtimaî bakımdan haklıdırlar. 
Sıhhat vekâleti de bu mesele ile sureti mahsu-
sada meşgul olmaktadır. Bizden şimdilik 45 de
receden fazla rakı yapılmamasını istedi. Biz 
bunun derhal tatbikini kolay bulmadık. Çünkü 
derecelerin inmesi malî tesirler yapar, onun için 
henüz başlryamadık. Tavsiyelerini ehemmiyetle 
hatırımızda tutarak Sıhhat vekâletinin tavsi
yelerini tedricen yerine getirmeğe çalışacağız. 

Rakmm hepsinin inhisar tarafından yapıl
ması işi: bu da Yüksek huzurunuzda bir kaç 
defa mevzubahs oldu. O vakit verdiğim cevab 
şu idi: inhisarlar varidat bakımından rakmm 
esası olan somayı yapıp sattığı için varidatmı 
bu suretle temin etmiş bulunuyor. Hususî âmiller 
de ticarî zihniyetle müşterilerini memnun etmek 
için çalışıyorlar demiştim. Fakat inhisarlar ida
resinin imalâtma gösterdiği itina yavaş, yavaş 
hususî âmillerin müşterilerini inhisarlar idare
sine çekti ve filî olarak bu işi inhisarlar idare
sine dönmek üzeredir. Yani hususî âmilleri bı
rakarak inhisarlar idaresine gelen müşteriler 
o kadar çoğaldı ki inhisarlar idaresi yeni tesisat 
yaparak istihsalâtı arttırmak mecburiyetinde 
kaldı ve bu seyre göre yakm bir zamanda hususî 
âmillere iş kalmryacağmı zannediyorum. Bunu 
tavsiye ettikleri gibi bir tedbir olarak yapma
dık. imalâtta gösterdiğimiz itina bizi bu neti
ceye götürdü. Onun için yakm bir âtide bütün 
imalât inhisarlar idaresine intikal etmiş olacak
tır. 

Şarab imalâtma da inhisarlar idaresi 1935 
yılmdaki kadar şimdiki imlâtma da dikkat et
mektedir. Eğer her hangi bir hususî sebeble o 
senenin şarabında bir nefaseti mahsusa bulun
muşsa onuı ayrıca tedkik edeyim. O sene nasıl 
bir itina ile şarab yapılmışsa şimdi de ayni itina 
ile yapılıyor. Yalnız o sene şarabı Tekirdağmda 
yapıyorduk. Şimdi ihtiyaca cevab vermek için 

başka yerlerde de yapılıyor. Şişelerde yer etiketi 
yoktur. Tekirdağmm şarabmı tercih edenler 
oluyor. Yalnız kulağıma geldiğine göre inhisar
lar şarabmı bu gün de herkes takdir ediyor. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Seneden seneye 
fark eder. 

G. ve I. V. ALI RANA TARHAN (istanbul) 
— Ahmed ihsan Tokgöze, arkadaşlarımı teşvik 
edici sözlerinden dolayı, teşekkür ederim. 

Emin Sazak, murakabe noksanlığında İsrar 
ediyorlar. Fakat gösterdikleri misaller murakabe 
ile alâkadar değildir. 

Şarab fabrikasının kurulması için îzmirin 
intihabı murakabe şekli ile alâkadar değildir. 
Ancak bu bir intihab meselesidir. Tekirdağın-
daki şarab fabrikası memleketin ihtiyacına ce
vab veremediği zaman ikinci bir fabrika yapıl
mak için büyük bir bağ mmtakası olan Izmiri 
intihab ettik. 

Sonra tütün için ve onun ihracı noktai 
nazarından mahreç bulmak için, lüzumu kadar 
çalışılmadığmı söylüyorlar. Takdir buyururlarki 
bununla meşgul olan belli başlı vekâletler var
dır. Böyle olmakla beraber bu hususta inhi
sar idaresi halkı tenvir için elinden gelen gay
reti mütezayid bir surette göstererek her yerde 
bu vazifeyi yapmaktadır. 

Her yerde tuz bul anmadığını soyuyorlar. 
Biz her yerde tuz vardır zannediyoruz. Lütfen 
bulunmayan yerleri bana söylerlerse bilhassa te
şekkür ederim ve oralara da tuz irsalini temin 
ederim. Vesaitimiz vardır, hiç bir yerin tuzsuz 
kalması için sebeb yoktur. 

Sonra Sivas ve Erzincandaki müddetleri bit
mek üzere olan aeentaların tesislerinin bir gaf
let olduğunu söyliyoriar ve bunu itiraf etmemizi 
istiyorlar. Bir gaflet olduğu kanaatinde deği
lim, binaenaleyh itiraf edecek bir şey yoktur. 

Dinçer arkadaşımıs boş şişelerin başka mü
esseseler tarafından doldurulmadan evvel in
hisar idaresi tarafından kontrolünü söylediler. 
Esasen hususî imalâthanelerde kullanılan şişe
lerin temizliğine sureti mahsusada itina ediliyor. 
inhisarların fen memurları hususî imalâthaneleri 
daima teftiş etmektedirler, bu meyanda şişe
lerin temiz olmasını temin hususu bilhassa 
vardır. 

Türker arkadaşımız mütehassıs murakabe- > 
sinden bahsediyorlar. Tabii bizim idaremizde 
ticarî zihniyetle murakabe eden arkadaşlarımız 
vardır. Bilhassa itina ediyoruz ki, bunlarm ti
carî evsaf ve kabiliyeti gittikçe artsın, görüyo
ruz ki, bunlar hakikaten seneden seneye ticarî 
mevzuları daha iyi kavramaktadırlar. 

Ayrıca bir ecnebi mütehassıs tarafından mu
rakabeden bahsettiler. Suallerinden bunu an
ladım. Biz bunu yaptırmış bulunuyoruz. Vekâ
letin teşekkülünde ilk yaptırdığı iş inhisar 
müesseseleri tedkik için bir ecnebi mütehassıs 
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heyeti celbi olmuştur. Bunun için Amerikadan 
getirdiğimiz bir heyet bütün şubeleri birer, birer 
gezerek aylarca tedkik etti ve tedkikatının ne-
itcesini de raporla bize bildirdi. Mütehassısın 
tavsiyelerini tatbik ettik ve tatbikde devam 
ediyoruz. Binaenaleyh yeniden bir ecnebi müte
hassıs getirtecek kadar zaman geçmemiştir; bir 
müddet sonra gene bir mütehasssıs getirtib 
tavsiyelerin ne dereceye kadar yapılıb yapılma
dığını denemek faydalı olur. Fakat aradan daha 
bir iki sene geçmesi münasibdir. 

RUŞENl BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar; 
fikrimce faydalı gördüğüm bir noktaya temas 
edilmediğini gördüğüm için bendeniz de bir 
iki kelime söylemek mecburiyetinde kaldım. Bili
yorsunuz ki, bir çok memlekelertin kendilerine 
mahsus gayet bol ve ucuz içkileri vardır ki, oda 
biradır. Bu birayı yapmak için lâzım olan ar
payı da bizden alıyorlar. Görüyoruz ki, biz de de 
bu hususta adım atılmıştır. Yapılan büyük bira 
fabrikası bize çok iyi bir istikbal vaid ediyor. 
İşittiğime göre son zamanlarda muhterem Zi
raat vekilimiz, Devlet ziraat işletmesi faaliyete 
geçtikten sonra, biranın şişesini (30) kuruşa 
indirmiştir. 

Bendeniz bu hususta biraz daha ricada bu
lunacağım; biraz da muhterem Maliye vekili
nin himmetini rica edeceğim,. Sarfiyatı çoğalt
mak ve çoğalan sarfiyattan noksanı telâfi et
mek üzere bira resmini - iki zannederim litre ba
sma 7 kuruştur. Yarı yanya indirsek her halde 
iyi olur. Sonra her yerde kolaylıkla bira satı
labilmesi için beyiye resmi kaldırılsa bu noksa
nın da, arzettiğim gibi, fazla sarfiyattan kapa
tılmasına çalışılsa öyle zannediyorum ki, bu 
memlekette de İngiltere ve Almanyada olduğu 
gibi lokantada, şurada burada ailesile arkada-
şüe oturup hoşça vakit geçirmek isteyen vatan
daşlar zaten çok yerlerde eyi su olmadığı için, 
beş kuruşa bir bardak su içeceklerine bira bu
lurlarsa beş kuruşa onu içerler, bu suretle ya
vaş yavaş bu memleketde bira memleketi olur, 
Türkiye içkisi de bira olur, rakı olmaz ve Tür
kiye rakı içMsile değil, bira içkisile meşhur 
olur. 

AHMED İHSAN TKGÖZ (Ordu) — Demin 
Türker arkadaşımı dinlerken kontrolün ehemmi
yetinden bahsettiler. Kontrolü en mütebariz ola
rak burada rakamlarda değil muamelelerde gö
receksiniz. Bir kerre idarenin mütedavil serma
yesi mahfuzdur; ya paradır ya malıdır. Bu su
retle ya mal olarak anbarlardadır. Yahud da 
para olarak kasada mevcuddur. İkincisi; her se
ne masarifi umumiye iniyor. Bendeniz de Kitap
çı arkadaşımızla beraber Divanı muhasebat en-
cümenindeyim. O encümende 33 - 34 senelerinin 
bilançolarım tedkik ettik. O zamanki masarifi 
umumiye bugüne nisbetle çok fazladır. Masarifi 
umumiyeye nisbetle mahsul satışından hâsıl 
olan irad yekûnu nekadar yükselirse okadar 

I kâr var demektir. Bugün bu yekûn o senelere 
nisbetle çok fazladır. Daha evvelce de bir kaç 
defa söylediğim gibi, ben her şeyi ticaret zih-
niyetile görürüm. Onun için kendilerine hatır
latayım ki hakikaten kontrol olmaktadır. Di
vanı muhasebatta, Divanı muhasebat encüme
ninde ve idarenin muhtelif murakıbleri tara
fından murakabe olunmaktadır. Bütün bu mu
rakabeler en eyi şeyi gösteriyor. 

Üçüncüsü: malm gittikçe fiyatmm inmesi
dir. ispirtoyu indirdiler. Biranın da ineceğini 
söylüyorlar. Demek ki bir taraftan fiyatlar ini
yor. Bir taraftan masarifi umumiye iniyor. Bir 
taraftan da satış yükseliyor. Bundan daha eyi 
ticarî zihniyette güzel bir netice olamaz. Binaen-

I aleyh bu itibarla ben bu müesseseyi hakikaten 
eyi görüyorum. Fena kuruluşlardan intikal ede
rek geldiği için bidayette belki çok kâr temin 
etmedi, fakat şimdi çok eyidir. 

G. ve İ. V. ALI RANA TARKAN (istanbul) 
i — Bay Ruşeni arkadaşımıza cevab olarak arze-

diyorum: zaten Hükümet programında alkolü 
az olan hafif içkilerin istihlâkinin çoğaltılacağı 
yazılıdır. Onun için gerek şarabm, gerek biranın 
resimlerini indirmeği esas itibarile Hükümet dü
şünmektedir. Bunu yakm ve münasib bir za
manda yapacağımızı zannediyorum. 

I RUŞENl BARKIN (Samsun) — Teşekkür 
ederim. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sıh
hiye vekâletimizin harekete gelerek bu derece 
meselesini inhisarlar vekâletine bildirmesinden 
çok mütehassis ve memnun oldum. Fakat, veri
len cevab ve bilhassa tekiden verilen cevab ta-
mamile onunla tezad teşkil eder. Evvelâ buyuru
yorlar M, Hükümet programında, bu içkilerin 
derecesini indirileceği vardır. Güzel .. Amma 
bunu derhal indirmeleri lâzımdır. Çünkü sıh
hati umumiye ile alâkadar olan vekâlet, kendi
lerine, behemehal 45 dereceye indirilmesini yaz
mıştır. Asıl üzerinde durulacak mesele budur. 
Evet efendim; muvafıktır, amma, şöyledir böy
ledir diyerek bu hâlâ indirilmemiştir, bu doğru 
değildir, vekâlet ilâveten diyor ki, yazdığınız 
doğru, fakat şimdi yapamryacağım .. Nasıl olur? 
Derhal indirmeli .. Demek ki sıhhati umumiye 
üzerine bunun fena tesiri var ki Hükümet prog
ramında, behemehal yapılması icab eden bir me
sele olarak gösterilmiştir. Böyle olduğu halde 
inhisarlar diyor M, iyi, amma, bunu hemen 
yapamam.. Arzu ederiz ki vekil, desin ki, bu iş 
bu sene yapılacaktır.. Ötesi zaten bizim işimiz 
değildir, iki vekil arasmda görüşülecek bir 
iştir. Inşaallah aralarında muaraza olur da bu iş 
bu suretle biter. 

ikincisi arkadaşlar; benim geçen seneM be
yanatımı hatırlayacak olurlarsa ben, bizim in
hisar idaremizin mamulâtmı en nefis bir tarz-

I da olduğunu ve diğerlerinin bundan daima dun 
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olduğunu beyan etmiş bir adamım Binaenaleyh 
Vekil Beyefendi kalkıb da, bizim inhisarlar ma-
mûlâtı güzeldir demeleri, bana da fena dedin 
gibi geldi. Bir iş iyi olur, fakat bizim bütün 
emelimiz o işin iyi olduğundan daha iyi olma
sıdır. Kim iddia edebilir ki memleketimizde 
çıkan şarab dünyanm en iyi şarabıdır?. Şara
bımız istediğimiz ve memleketimizin yetiştirdiği 
üzümün bize vereceği bir şarab değildir. Bunu 
bilelim ondan sonra diyelim ki, bundan sonra 
daha iyisini yapacağız. Mahsulâtımız iyidir, 
fena gösteriyorlar; böyle bir şeyi ben kabul 
etmem. 

Şimdi arkadaşım dediler ki, inhisarlar ida
resi rakılarının müşterisi çoğalıyor ve hususî 
fabrikalarmki ise gitgide azalıyor. Çünkü 
zaten güzel ve temiz olan mamulât elbette in
hisar idaresininkidir. Hususî bir fabrikanın 
kazancı ile bir Devlet müessesesi olan inhisar 
idaresinin kazancı bir olabilir mi? Elbette ki 
inhisar idaresi burada kârdan başka bir çok dü
şüncelerle çalışıyor. Hususî fabrikalarda çok 
kazanmak arzusu vardır, inhisar idaresi % 5 
kazanıyorsa hususî fabrikanın kazancı % 15, 
hatta niçin % 30 olmasın? 

Arkadaşlar; bir bakkal dükkânına giriniz, 
inhisar mamûlâtmm yanında 60, 70 hatta 80 
marka vardır. Gelin isterseniz bütün bakkal 
dükkânlarını gezelim. Binaenaleyh, somayı ben 
veriyorum, somadan aldığım da bir kârdır deni
liyorsa, somayı vererek aldığımız kâr eğer 20 ise, 
rakryı kendimiz yaparsak o 20, 50 olacaktır. 
Neden dolayı inhisarlar mevcud iken hususî eş
hasa, inhisarlar namı altmda para kazandıra
lım. Mesele buradadır. Şarab için de arzedeyim: 
1935 şarabı iyidir, diğerleri daha iyidir, dediler. 
Arkadaşlar, ben kendilerine egçen sene de söy
ledim, çak müteşekkirim. Bana o zaman şarap
tan anlayan bir kaç kişi söyledi. Buna «dömi 
sek» mi diyorlar, «yarı kuru» mu diyorlar, bil
miyorum. Bakkaldan istedim. Bakkal alma dedi. 
Neden biliyor musun dedi ve şişenin altını çe
virdi, içerisi tortu ile dolu idi. Bunun üzerine 
meseleyi vekile söyledim, kendileri derhal hare
kete geçtiler, diğer yerleri bilmiyorum, fakat 
Ankara piyasasından tamamen toplatıldı. Bunu 
ben kemali şükranla söylüyorum. Bu inhisarlar 
idaresinin çok lehine bir harekettir. Arka
sından önün yerine çıkarılan iyi mi, fena mı onu 
da bilmiyorum. Fakat 1935 senesininki iyi imiş. 
1936 iyi mi, iyi değilse sebebi nedir? Eğer iyi
liği için çalışılmadı ise o adamlar neden mesul 
edilmiyor? Bunlar Devletin varidatına tesir 
eden şeylerdir. Kendilerinin maaşlarının tezyi
dinde her vakit müsabaka ile yürüyoruz. Bu za
rarı yapanlar mesul oldu mu? Bu neden fena 
oldu, bımu yapanları cezalandırıyorlor mı? O 
halde benim söylediğim, inhisarlar idaresinin 
malmnı kötü olduğu değil, memleketimin iyi 
malmm daha iyi olmasını istiyen sözlerdir, isti

yorum ki daha iyi olsun ve burada çalışan 
adamları nasıl terfi ettiriyorsak, millî bir sana
tın eseri olan bu mevaddın daha iyi bir şekil
de yapılmasının çaresini bulsunlar. Yoksa ben 
İnhisar idaresini batıracak bir adam değilim. 
Makul olalım. 

SAMI ERKMAN ( Kastamonu ) — Bu son 
senelerde bağcılık mühim buhranlar geçiriyor. 
Bilhassa Eğe mmtakasmdaki bağcılar çok muz-
tariptir. Başta Maliye vekâleti olduğu halde 
Hükümete olan borçlarını bile veremiyorlar. Bu
nun sebebi istihsalât çoğaldı. Bu sene yüz bin 
ton kadar kuru üzüm tahmin ediliyor. Bunu sat
mağa imkân yoktur, o halde bu üzümü şarap 
yapmak zaruretindeyiz. Şarap yapmak ise zan-
nolunduğu kadar basit bir şey değildir. Bilhassa 
çok yüksek ve daimî bir sermayeye muhtaçtır. 
Bunu zaten borçlu olan bağcılardan beklemek 
hiç doğru değildir. 

Bütçede görüldüğü üzere, şarabdan alman re
sim pek mahduddur. Bu sene için dahi bütçe 
yapılmış olduğundan varidat ve masraf bağlan
mıştır, belki şarab resmi bütçeden çıkarılamaz. 
Fakat buna rağmen çıkarılması temenni edilir. 
Bu sene olmazsa dahi gelecek seneden itibaren 
şarabdan alınan resmin kalkması ve şarab sar
fiyatının çoğaltılması lâzımdır. 500 000 kilo şa-
rabla memleket bağcılığının inkişafına imkân 
yoktur. Eğer bağcılık yapılmayacaksa bağları 
sökmek lâzımdır. O zaman da millî servetin 
uğrayacağı zararın derecesini takdir etmek pek 
kolaydır. Bugün 100 liraya dönümü olan bağı 
söküp 10 lira kıymetinde bir tarla haline ifrağ 
etmek ve halkı müşterisizlik yüzünden buna mec
bur etmek bilmem ne dereceye kadar doğru olur? 
inhisar idaresi bu memlekette çok fazla şarab 
imaline tevessül etsin. Muhtelif bağ mıntaka-
larmda fabrika yapsm. Tekirdağında yaptı, Iz-
mirdekini de tevsi edecek, daha başka mmta-
kalarda da her halde şarab fabrikalarını çoğalt
sın. Bunu yaparsa kendisi için de mükemmel bir 
kazanç mevzudur. Fransada 75 milyon hekto 
litre şarab yapılıyor ve sarfediliyor. Üzüm 
yetiştirmekte Fransadan sonra üçüncü derecede 
gelen Türkiyede şarab 100 000 hekto litre bile 
yapılamıyor. Binaenaleyh inhisar ve Maliye 
vekillerinden müştereken rica ediyorum, inhisar
lar vekilinden şarap imalinin tezyidini, Maliye 
vekilinden de resmin indirilmesini istiyorum. 
Bir de inhisarlar idaresinde, kesif bağ mmtaka-
larmda üzüm yaş olarak satılmasını temin için 
oralarda müteaddid fabrikalar yapmasını isti
yorum. ! T; 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — Sayın Veki
limiz, arkadaşların temas ettikleri bütün me
selelere cevablarını lütfetmişlerdir. Yalnız bir 
nokta kaldı. Onu da ben ikmal edeyim: Tuz 
iktisadî siyaseti. 

Memleketimiz tuz madeni itibarile çok zen-
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gindir ve diyebilirim ki, dünyadaki en zengin 
tuz madenleri bizde mevcuddur. Böyle olduğu 
halde zannediyorum ki, tuzdan lâyikıle istiıaue 
edemiyoruz. Hükümet tedkikat yaptı mı, bil
miyorum. Fakat bu günkü halele lamamen bu 
yolda istifade eder vaziyette değiliz. Mesela 
elimizde merkezde Anadoluyu baştan nihayete 
kadar tağdiye edebilecek Koçhisar gölü memla-
haları vardır. Bu göl Sekili tren isatsyonuna 
çok yakm bir yerde bulunduğu halde oraya bir 
hat çekilmemesi yüzünden bir şey yapılama
maktadır. Bu hattın ikmalile tuz işinin daha 
iyi benimsenmesini dilerim. 

Sonra harice tuz satmak, bilhassa döviz iti-
barile ehemmiyetlidir. Meselâ Yugoslav dost
larımız her yerden tuz aldıkları halde bizden 
almamakta ve Romanyadan almaktadırlar. Ma
liyet fiyatını ucuzlatırsak harice tuz satmak 
imkânını elde etmek suretile beş on kuruş is
tifade mümkün olur. Bunun için etüdleri var 
mıdır?. Yoksa, gelecek sene lûtien iyi bir etüd-
lerini rica edeceğim. 

MAHfMED SOIVEER (Kütahya) — Arkadaş
larım, bendeniz vekil beyden bazı temennilerde 
bulunacağım. Bazı arkadaşlar bu hususta bir 
çok mutalealarda bulundular. Bir kere Emin 
Sazak arkadaşımızın dediği gibi, bazı mmtaka-
lar bilhassa kîşm karm yolları kapamasından 
dolayı tuz bulamıyor. Bunun sebebi de aşikâr
dır. Yollar hakikaten bozuktur, bataklıktır. 
Kendilerine bir misal vereceğim: Yakınımızda 
bir Sekili istasyonu vardır. Oradan hat geçmiş
tir, fakat memleha ile arada bir kilometre ka
dar bir bataklık vardır. Oradan geçerken sor
dum, tuz kaça satılıyor? Vallahi efendim, dedi, 
kîşm pek pahalıya satdryor. Çünkü bu bataklık 
kîşm istayona kadar tuz getirmeğe mâni olu
yor. Bendeniz mühendis Mitat arkadaşımın de
diği gibi bu kaya tuzlarmm harice de ihraç 
edileceğini zannederim. Vaktile talibleri bura
lara kadar gelmişler ve küçük mikdarda mal 
da almışlardı. Bay vekilden rica ediyorum, Se
kili memlehasmın tuzlarını acaba istasyonda 
sattıramazlar mı? Küçük bir dekoville bu iş pek 
alâ temin edilebilir. Bu suretle yaz ve kış ora
da tuz bulunur. İkincisi de Ankara vilâyetile 
Kırşehir vilâyetindeki küçük memlehalar var
dır. Bunlarm istihsal mikdarı 500 000 ile 
1 000 000 kilo arasında tahalüf ediyor. Burada 
hâsü olan tuzlarm fiatı, memurların kontrolsüz
lüğü yüzünden ki, Emin Sazak arkadaşmuzm. 
murakabe dediği de budur, Çok artıyor. Meselâ 
buralarda çıkan tuz bir tüccara satdryor. O tüc
car da istediği fiyatta satıyor. Onun için Sekili 
istasyonunda bir tuz ambarının yapılmasını rica 
ediyorum. Buradan ilerde ihraç da yapdabilir 
ve Devletçiliğin faydalı neticeleri görülür. 

Bir arkaşımız müstamel şişelere temas etti. 
Hakikaten Devlet namma satılan rakıları, şa-
rablan müstamel şişelere koymak lâyik mıdır 

Yüz kuruşluk bir malda üç beş kuruş istifade 
etmek için böyle toplama şişelere koymak lâyik 
mıdır? Bendeniz arzu ederdim ki vekil, badema 
böyle şişeleri kullanmıyacağız desin. Bunları 
kullanmamasını rica ederim. 

Böyle şey olmaz, Devlet namma yapılan ma-
mulâtı sokaklardan toplama şişelere koymak 
doğru değildir. Bu, yapılmamalıdır. 

Bira meselesine gelince, bir arkadaş bira sa
tışından bahsettiler. Bu mesele hakikaten bazı 
Avrupa memleketlerinde telâkki edildiği şekilde 
bizde telâkki edilmiyor ve bira bir içki zannedi
liyor. Halbuki bir çok memleketlerde zaif in
sanlara, çocuklara ve nihayet yemekte içmek 
suretile verilen faydalı bir içkidir. Buna hiç şüp
he etmiyoruz. Belki birden bire resmi tayyet
mek bütçe için biraz ağır olur. Fakat bendeniz 
diyorum ki şimdilik limanlarımıza uğ
rayacak vapurlara satılacak biralardan resim 
almmasm. Çünkü bunlar harice çıkıyor, dahil
de sarfedilmiyor. İnhisarla alâkası yoktur. Bun
lardan başka şarap ve bira satılan lokantalar
dan beyiye resmi de almmasm. Bunlar gayet ma
kul ve hemen tatbik edilebilecek şeylerdir. Bü
yük bir yekûn da teşkil etmez. Eğer sayın ve
kil şimdilik bunları vadedebilirse kendilerine 
hakikaten teşekkür edeceğim. 

Arkadaşımız Ziya Gevher rakıdan bahsetti
ler. Bendeniz, bu âciz arkadaşınız rakı ve müs
kirat işlerinde çok seneler ömür yıprattığım için 
bundan da bahsetmek isterim. Şimdi rakı deni
len şey derecesi yüksek olmayınca zaten içilmez 
(Gülüşmeler). 

Bunu, rakıya alışmış adamlar içmezler. Evet 
bunun birinci taktirinden sonra soma denilen 
bir madde hâsıl olur ki bunu bazı memleketler
de içerler. Fakat bulantı verir. Velhasıl rakı 
tiryakileri 40 dereceden aşağı rakı içmezler. Di
yebilirler ki rakı kalkmalıdır. O başka. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 40 
dereceye ve daha aşağıya indirmeli. 

MEHMED SOMER (Devamla) — O da içil
mez. Fakat rakı kalkarsa o zaman hariçte çalka
ma ispirto yapılır. Anatol denilen anason ru
hundan ilâve ederler ki bu çok muzır bir içkidir. 
Bunları menetmişlerse çok iyi etmişlerdir. Sonra 
ispirto çalkaması da yaparlar. Bu da çok mu-
zırdır. Çünkü ispirto derecesi başka, rakı dere
cesi başkadır. Rakı derecesi rakı yapılacak me-
vaddı ibtidaiyenin rakıda tahallülünden hâsıl 
olan derecedir. Bu derece ispirto derecesinden 
çok daha yumuşaktır. Bir de hububattan çıkan 
ispirto vardır ki daha serttir. Fakat iki defa 
taktirden bir takım muzır eterler hâsıl oluyor 
ki sıhhî sebeblerden dolayı bunlar izale edili
yor. Vekil Beyin işaret buyurdukları veçhile bi
zim inhisar rakılarında bu nevi taktirat yapı
lıyor. Eğer rakıyı kaldıracaklarsa ona diyecek 
yoktur. Fakat 40 dereceden aşağı indirmek im
kânı yoktur. 

— 37 — 
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Sonra bundan bir kaç sene evvel de Mecliste 

mevzubahs ettiğimiz köylü tütünleri vardır. 
Bu köylü tütünlerini, kendilerine bilhassa 

teşekkür ederim, her yerde sattıracaklarını ben
denize sureti hususiyede vaid buyurmuşlardı. 
Fakat yine bazı yerlerde bu köylü sigaraları bu-
lunamryor. Onun için nazarı dikkatlerini celbe-
derim. Madamki serbest bırakılmıştır, her yer 
bundan istifade etsin. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, Sekili 
memlehasından bahsedildi. Bu memleha mem
leketime yakin ve dairei intihabiyeme civar ol
duğu için vaziyetini arzetmekisterim. 

İstasyona azamî bir kilometre mesafededir. 
Eğer bir dekovil yapmak icabederse, tesviyei-
türabiyeyi icabettirmeyecek kadar düzdür, yal
nız ray döşemek kâfidir. Teşrif edenler bilirler, 
Ankaradan tutun Yerköye kadar eski dekovil 
rayları hat kenarlarında çürüyüp yatmaktadır. 
2 - 3 sene evvel Sekili memlehasından tuz al
mak için gelen bir ecnebi istasyona kadar bir 
vagon için 70 lira bir masraf gideceğini öğrenin
ce tuz almaktan vazgeçmiştir. Şimdi, eğer de
kovil yapılırsa tuz oradan istasyona indirilir ve 
o zaman bu kolaylıklar dolayısile tuz sarfiyatı 
da artar. Şimdiki vaziyette Deliceden bir köp
rü ile geçer, 4 - 5 kilometre kadar bir batak
lıktan geçerek istasyona gelir. İşte bu yoldaki 
müşkülâttandır ki, tuzun orada fazla sarf ma mâ
ni olmaktadır. Muhterem Vekil Beyefendi, bir 
etüd yaptuıb orada bir depo tesisine çalışacak
larını söylemişlerdi, tabiî şimdi cevabını verir
ler. 

Şarab fabrikasının İzmirde kurulacağından 
bahsettiler. Orası, mahsulâtın binlercesinin, 
sayılamayacak kadar çoğunun bulunduğu zen
gin bir mmtakadır. 

Orta Anadoluya gelince; buğday, arpa çok 
olur, para etmez; az olur kendilerine yetmez. 
Yerköyün yanı başında Karanlıkdere, Arabsun, 
Nevşehir, Avanus, Şafaatli gibi yerler vardır. 
Buraları bağcılık mmtakalarıdrr. Ya Şafaatlide 
veyahud da Yerköyde bu fabrikalardan biri ya
pılacak olursa çok iyi ve yerinde bir iş yapılmış 
olur ve bu mmtaka bağcıları da korunmuş olur. 

ZlYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
kelime ilâve edeceğim. Arkadaşımızın sözünü 
tekid için bir kaç söz söyleyeceğim. İnhisar
lar idaresi Orta Anadoluya ehemmiyet vermeli
dir. Bağcılık mmtakası yalnız deniz kenarında, 
İzmir civarı ve Ege havzası değildir. Anadolu-
nun içerisi de bağcıdır. Bunu yalnız gördüğü
müzden, bildiğimizden değil, tarih kadar eski 
olan senelere bakacak olursanız merkez yaylası
nı ve Ankaranın bir şarab ihraç merkezi oldu
ğunu göreceksiniz. Bunun sebebi vardır. 

Ankaranm meşhur pekmez üzümü vardır ki 
% 25 şekeri havidir. Binaenaleyh en iyi şaraibm 
Ankara ve crvarmm isimlerile anıldığı eskiden 
beri malûmdur. 

Mahsulde zaif olan mıntakalarda, nasıl Tur-
halda şeker fabrikası yaparak endüstri ile yar
dım yapılmışsa Orta Anadoluda da bu şarabçüık 
meselesine ehemmiyet vermelidir. Arzettiğim ta
rihî hâdise, Anadolunun bu yaylasının bir şa
rab ihraç merkezi olduğunu bize gösterir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar; bendeniz de, arkadaşlarımdan aldığım 
cesaretle bir iki söz söylemek ve Vekil
den bir şey temenni etmek kasdile kürsüye gel
dim. Şüphe yok ki Cumhuriyet Hükümeti mem
leketin her tarafında her çeşid, her nevi bir çok 
fabrikalar vücude getirmiştir. Bunlarm; memle
ket halkma gerek iş bulma hususunda, gerek 
mahsulâtın sarfı hususunda çok büyük hizmet
leri vardır. Bunun için vakti âlinizi israf etmiye-
ceğim. Yalnız şunu istirham edeceğim ki bizim 
şark havalisinde böyle üzüm vesaire gibi meyva-
larmıız yoktur. Yaylalarda gerçi biraz yiyecek 
kadar varsa da, fabrika yapacak kadar bol bir 
mahsule malik değiliz. Fakat bizim orada da 
dünyanm en güzel arpası çıkar. (Gülmeler) Çok 
temenni ederim ki Hükümet bu ciheti de nazarı 
dikkate alır. Bizim de bol olduğu zaman çürü
yen, çok olduğu zaman satdmryan, zaten çok 
uzak olduğundan dolayı bira gitmiyen bu yerde 
bu gün olmazsa yarm, yarm olmazsa, öbir gün 
bu yerde arpanın sarfı ve halkm ihtiyacının gi
derilmesi için bir fabrika tesisini lütfetsin
ler, çok rica ederim. (Alkışlar) 

G. ve I. V. ALİ RANA TARHAN (istanbul) 
— Muhterem arkadaşımız Abdurrahman Sami 
de şarab resminin tenzilinden bahsettiler. Ev
velce de arzettiğim gibi bira ve şarab resminin 
tenzilini düşünüyoruz bunun üzerinde Hükümet 
işliyecektir. Tabii bu gelecek malî sene için dü
şünülebileceğini takdir buyurursunuz. Çünkü 
İ938 bütçesi Meclise takdim edilmiştir. 

ihracat için ise resim alınmadığı gibi teşvik 
için prim de vardır, ihracat olmadığı için prim 
de kullanılmamaktadır. Bununla beraber satışm 
temini için malûmdur ki yalnız resmin indiril
mesi kâfi değildir hususî âmillerin maliyet 
fiatmr da indirmeleri lâzımdır. Yalnız resmin 
indirilmesinden bunu beklemek doğru olmasa 
gerektir. 

Sekili istasyonu için muhterem arkadaşımız 
Süleyman Sırrmm ikazları üzerine tedkikatta 
bulunmuşduk. Vaktile Memed Somer arkadaşı
mız da bunun için ikazda bulunmuşlardı. Fakat 
Sekili içeride olduğu için Derinceye kadar olan 
yolun uzaklığı yüzünden masrafın çok olması 
rekabete mâni olduğunu gösterdi ki o fiatla ih
raç etmek güçtür. Bunun için 38 000 lira inşaat 
masrafını göze almadık. Maamafih bunun üze
rinde muhterem mebusların tekrar tekrar tevak

kuf etmeleri üzerine bunu yeniden tedkik ederim, 
neticesini kendilerine arzederim. 

Toplama şişelerin kullanılmasını menetmeği 
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iktisadî bulmuyorum. Bir şişe vardır, temizle
nince sıhhate muzir olmaması imkânı mevcud-
dur. Böyle olunca bu niçin kullanılmasın? kul
lanmamak bilmem iktisadî midir? Şişelerin te
mizlenmesi tabii şarttır. 

Bira resmi tenzilâtını arzettim. Beyiye için 
Hükümet lâzım gelen tenzilâtı yaptı? Onu demin 
arzetmeğe unuttum. % 20, % 10 dan ibaret olan 
beyiyeyi yüzde yarıma indirdik. Büsbütün indi
rilmesini yakmda Meclise takdim edeceğimiz 
ispirto ve ispirtolu içkiler kanun lâyihasına bı
raktık. Çünkü büsbütün beyiye almamak hakkı 
Hükümette yoktur. Meclise takdim edeceğimiz 
kanun lâyihası kabul edilirse bu beyiye tama
men kalkmış bulunacaktır. 

Köylü tütünü İstanbul, İzmir ve Ankaranm 
belediye hududlarmı müstesna addetmek üze
re memleketin her tarafında satılıyor. Bu üç 
şehirde de satmak çok mühim bir varidat me
selesi olduğu için şimdilik yapamadık. Bir iki 
sene zarfmda bunu da temin edebileceğimizi 
ümid ediyorum. 

İkinci şarab fabrikasını İzmirde yapacağız. 
Fakat gidiş gösteriyor ki, bu ikinci şarab fabri
kası da kâfi gelmeyecek bir üçüncüsünü de 
yapacağız. Amma bu ne vakit olacaktır, tah
min edemem. Bu üçüncü fabrikayı memleketin 
içerilerinde kurmayı düşünüyoruz. Memleketin 
içerilerinde deyince Şark da dahildir. Şark 
hiç bir zaman Hük( metin gözünden uzak tutul
mamaktadır. 

Sui tefehhümü izale için Ziya Gevher arka
daşımıza da cevab vereyim. Alkol dereceleri
nin indirilmesine dair Hükümet programında 
bir kayid yoktur. Oradaki kayid hafif alkollü 
içkilerde tenzilât yapmak der. Derecesi yük
sek alkollü içki kalmayacak diye de bir şey tas
rih edilmiş değildir. 

Sonra Sıhhat vekâletinin teklif ve tavsiye
sine diğer bir vekâlet, hayır, yapamam demek 
gibi bir vaziyette kabili tasavvur değildir. Sıh
hiye vekâleti meselenin tedkik edilmesini tek
lif etti. Bu varidat meselesidir, derhal yapılma
sın, bütçeye tesir eder, dedik. Kullananlar esa
sen bu yüksek derecede kullanmıyorlar, su katı
yorlar. Şunu da arzedeyim M, % 50 derecelik 
rakı memleketimizde satılan mikdarın %10 nunu 
teşkil eder, en pahalı rakılardır. Rakıya su ka
tılacağını da nazarı itibare alırsak bunun âcil 
bir tedbiri icab etmediği neticesine varırız. Sıh
hat vekâleti de buna muvafakat etti. Mümkün 
olursa gelecek malî sene içinde bunun için bir 
çarei hal bulmağa çalışacağız. 

Şarab hakkında, kendileri de takdir buyu
rurlar ki biz, yaptığımız şarablar dünyanm en 
iyi şarablandrr ve daha iyisi yapılamaz de
medik. Daha iyisini yapmağa biz de çalışa
cağız. 

Rakınm yalnız İnhisarlar idaresince yapü-
msı meselesi. Vadettim ki bunu yapacağız. Fa

kat izah ettim, biz eskiden bunu yapmağa lü
zum görmüyorduk. Çünkü varidatımızı soma 
satmakla da temin ediyorduk. Hâdisat şevket
ti ve müşteriler İnhisarlar idaresine döndüğü 
için bu suretle yapmağa zaruret hâsıl oldu. 
Artık bu yolu tutmuş bulunuyoruz. Bütün hu
susî fabrikaların çıkardığı rakıyı imal edebil
mek için kâfi tesisata malik değiliz. Yavaş 
yavaş bunu tamamile üzerimize alacağız. 

MfCTAT AYDIN (Trabzon) — Bazı sualle
rime cevab verilmedi. Sekili istasyonundan is
tifade edildiği söylendi. Fakat diğer memleha-
lardan bahsedilmedi. Harice de mal satabiliriz. 
Meselâ Yugoslavya Romanyadan tuz alryormuş. 
Bunu biz satamaz mıyız? 
GÜMRÜK VE İN. V. ALİ RANA TARHAN 

(İstabul) — Yalnız Sekili istasyonunu soduğu-
nuzu zannettim de cevabımı ona göre verdim. 
Diğer Memlehalardan da harice tuz satabiliriz. 
Memleketimizin her tarafında tuzlalar vardır. 
Binaenaleyh harice tuz satarsak ihtiyacımızı 
temin edemeyiz diye bir korkumuz yoktur. Pek 
âlâ Çam altı tuzlarını olduğu gibi sevkedebi-
iiriz. Şimdi 100 000 tona kadar ihracat yapabi
liyoruz ve Japonyaya kadar tuz satıyoruz. Yakm 
komşularımıza da tuz satmaklayız. Fakat bunlar 
bazı sene alryorlar, bazı sene almıyorlar. Alma
dıkları zaman bunun sebebi tuzumuzun pahalı 
veya fena olduğu değildir. Bir çok ticarî âmil
ler vardır. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Sekiliyi inti-
hab etmekten maksadım şömendüfere yakm ol
masıdır. İş umumî bir ticaret mahiyetinde oldu
ğu için Nafıa vekâleti bu hattı yapabilir. İki 
kilometrelik bir meseledir. Çok para tutmaz. 
Umumî bir siyaset olarak mutaleası için arzet
tim. 

GÜMRÜK VE İN. V. ALİ RANA TARHAN 
(İstanbul) — Onu arzedeyim ki Sekiliden mem
leketin başka taraflarına tuz göndermeğe ih-
yaç yoktur. Trenle tuz şevki pahalıdır. Her yer
de tuz vardır, uzaklardan nakle ihtiyaç yoktur. 

MEHjMED SOMER (Kütahya) — Evvelâ 
tuz meselesine temas edeyim; Bay vekile anla

tamadım zannederim. Kışm istasyonla memleha-
arasmda bataklık oluyor, kimse gidemiyor ve 
6 ay tuz almamıyor. Bendenize bunu oradaki 
halk ifade etti. Dedim ki eğer bir satış amba

rına yazm 40, 50 bin ton tuz konursa kışm muh
tekirlerle rekabet edilebilir. Trenle tuz sevki-
yatı behsine gelince, elde kanun vardır. Zaten 
istasyon ambarlarında çuvalla tuz satmak mec-
bsriyetindesiniz, bunu yapmıyorsunuz. O hava
lideki halk kışm gidemiyor. Hiç olmazsa bu şe
kilde muhtekirlerle mücadele etmek lâzımdır. 

Japonyaya tuz satıldığından bahis buyurdu
lar. Bulgaristana da satılabilir, Yugoslavya da 
hariçten alıyor, fakat Romanyadan alryor. Biz . 
Derinceye bunu indiremedik. 90 bin lira çok-
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muş, ne münasebet. Yalnız bir devrede yapaca
ğımız ihracat bunu temin eder, niçin çok oluyor? 

Pis şişelere gelince: Bu, hakikaten istikraha 
diğer bir mevzudur. Bunu kendilerinden tekrar 
rica ederim. Bu iktisadî bir iş değildir. Bu iç
timaî bir meseledir. ikrah meselesidir. Halk 
bundan ikrah etmiştir, tiksinmiştir. Biz dahi 
buradan söylerken ikrah hissediyoruz. Binaen
aleyh bu mamulâtm yeni şişeler içerisine kon
masını tekrar teürar rica ediyorum, vaiıtııe Dara
dan harice sevkedilen müskirattan resim almı
yordu. Şimdi alınmıyor. Bunu biliyorum. 
Meselâ, Samsun limanına bir vapur geldiğini 
farzedelim. Yirmi, yirmi beş düzüne bira ala
caktır. Bunu tabiî bayiden alacaktır. Gidib 
fabrikadan alamaz. Binaenaleyh madem ki bu 
bira harice çıkıyor. Şu halde bayi bunu İnhi
sar idaresine gösterince bunun resmini 
İdare iade etmelidir. Çünkü bu resim memle
ketimiz mamulâtmın sarfiyatına tesir yapmak
tadır. Yoftsa ihracattan resim alınmadığım oen 
çok iyi bilirim. Sonra kır kahveleri vardır. Bun
lar bira, gazoz gibi şeyler satarlar. Bundan be
yiye almak ne münasebet. Anlarım rakı satan 
yerden beyiye alsın. Çünkü burada beyiye me
selesi biraz da inzibat meselesidir. Polis tahki
katı ile falan olur. Fakat gazoz, bira gibi fay
dalı şeyler satan lokanta ve kır kahvelerinden 
beyiye almamalıdır. Bu büyük bir para tut
maz. Bunu bu seneden teemmül buyursunlar 
ve yapsınlar. Vaktile buradan sevkedilen müs
kirattan resim almıyordu. Şimdi dahilde satı
landan almıyor. Onun için meselâ Avrupaya 
kalkan semplon katarının on düzüne birava 
ihtiyacı varsa buradan almaz, gider Bulgaris-
tandan alır. Binaenaleyh burada bir bayiden 
aldığı takdirde bayi buna resimsiz satmalı ve 
satış kâğıdmı idareye ibraz ettiği zaman resmi 
geri almalıdır. İstediğim bundan ibarettir. 

DURAK SAKARYA (Erzurum) — Bendeni
zi tekrar huzuru âlinize çıkaran saym vekilin 
benim ricama cevab vermemeleri oldu. Fakat 
bunu teyid için bir şeyden bahsedeceğim. 

1282 - 1295 seneleri arasmda, bendeniz hatır
lamıyorum, bilmem.. (Gülüşmeler, bilirsiniz ses
leri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Nak
lederler ki... 

»FRAK. SAKARYA (Devamla) — Türkiye-
de bira fabrikası yapmak için yer aranmış, her 
tarafta tedkikat icra etmişler. Nihayet bu iş 
için Erzurumu muvafşk bulmuşlar ve Aliçoğlu 
Kirkor nammda birisi Erzurumda bir fabrika 
yapmış. 

OTtGUD TÜRKOĞLU (Manisa) — Tabiî 
frijideri de vardı. 

DURAK SAKARYA (Devamla) — Evet, fri
jideri de vardı. Bendeniz bu kürsüde söyleye
ceğim sözleri daima vesikaya istinaden söyle- | 
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rim (Bravo sesleri). Orada bira fabrikası yap
mış, yanmda da makarna fabrikası yapmış. 
98, 99, 300 tarihlerinde bu fabrikanın oinasını 
alât ve edevatını gördüm, işlediğini bilmem. 
Bu fabrikalar orada senelerce bira ve makarna 
çıkarmış. Fakat o vakit memleketin vaziyeti 
ve orasının buralara uzak olması, yollarm mun
tazam olmaması ve binnetice sevkiyat yapıla
mamasından dolayı o fabrika halile muattal 
kalmış. Son zamanlarda o fabrikayı Rüsumat 
idaresinin aldığmı, arsanm rüsumat idaresinin 
malı olduğunu ve alât ve edevatının da rüsu
mat idaresi tarafından kendi ambarlarına gö
türüldüğünü akat bunlar nerede kaldı, nasıl 
oldu. Bay Vekil tedkik buyururlarsa bunu söy
lediğim veçhile meydana çıkarırlar. Bunu böy
lece tebarüz ettirmek istiyorum ve benim bu 
temennime cevab vermelerini de bekliyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Evvlâ Memed 
Somer arkadaşımıza Sekili işini tekrar tedkik 
edeceğimi arzettiğimi zannediyorum. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Küçük bir 
ambar istiyoruz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 
RANA TARHAN (Devamla) — Tekrar tedkik 
edeceğimi arzetmiştim. Demek ki ambar işi de 
bunun içindedir. Orada bir buçuk milyon kilo 
tuz çıkıyor, bunun ancak 100 000 kilosu şimen
diferle sevkediliyor, mütebakisi hayvan sırtın
da, arabalarla sevkediliyor. Belki vaziyyet de
ğişmiştir, tekrar tedkik edeceğim. 

Sonra ihracat için söylediğim sözü zatı âlile
rinden başka şarab resmi hakkmda söz söyleyen 
arkadaşlara cevab olarak arzettim. Şarab res
mi yalnız dahilde sarfolunanlardan almıyor. 
Binaenaleyh ihracat için şarab yapanlar resim
siz çıkarabilirler. 

Durak arkadaşımızdan rica ediyorum. Ceva
bımı, müsaade buyururlarsa tedkikden sonra ar-
zedeyim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçe kanunu 

MADİOE 1 — inhisarlar idaresinin 1938 malî 
yılı masrafları için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (8 331 248) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 

1 Memur ve müstahdemler üc
reti 3 641 880 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. 

Merkez ve taşra masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah, ve mücadele mas

rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaçağı kovalama ve tütün ekimi 

masrafları 

Lira 
661 000 

70 000 

45 000 

50 000 

75 000 

405 000 

ZİYA GEVHE RETİLİ (Çanakkale) — Bu 
faslm 4 ncü maddesinde « kaçakla uğraşma 
masrafı » olarak 20 000 lira görüyorum. Bu 
kadar az bir masrafla bu uğraşma oluyor mu? 
Kaçakçılık memlekette azalmış mıdır? 

GÜMRÜK VE ÎNHÎSSARLAR V. ALİ 
RANA TARHAfST (İstanbul) — Bu 20 000 lira 
ayrıca umum müdürün bizzat istimal eylediği bir 
tahsisattır. Asıl kaçak için masraflarımız diğer 
maddededir. Bu, sırf istihbarat yolunda memur
lar istihdamı ve diğer bazı vesaitten istifade için 
umum müdürün kendi kullandığı tahsisat olub 
vekâletin murakabesi altındadır. 

Kaçağa gelince: İnhisar kaçağı yok denecek 
kadar azalmıştır. Gümrük kaçağı ise yalnız ce-
nub hududlanmızda fazladır. 

Başka yerde vaziyet normaldir. 

BAŞKAN — 7 nci fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 

2550 sayılı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Sabit kıymetler masrafı 623 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Depo ve imalâthaneler, fabrika
lar, tuzlalar ücret ve masrafları 1 273 380 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
faslın ikinci maddesinde, yaprak, tütün depo ve 
imalâthanelerile fabrikaların kiraları mühim 
yekûn tutmaktadır. İnşaat için milyonlarca 
lira verdiğimiz halde neden hâlâ kirada dola
şıyorlar? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — inhisarlar ida
resi muntazam bir inşaat plânile kiradan kur
tulmak yolunu tutmuştur. Fakat senede ancak 
beş, altı yüz bin liralık inşaat yapılabiliyor. Pa
ramız da olsa daha fazlasını yapmak kolay de
ğildir. Her sene fennî tütün ambarları, idare 
binaları yapmaktayız. Bir kaç sene sonra kira
dan kurtulacağız. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ço
cuk yuvaları hakkında da bir para var? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Bu fabrika, ima
lâthane ve tuzlalarda çalışan müstahdem ve işçi
lerin çocukları için açılan yuvalara sarfedile-
cektir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
de 12 nci faslm ikinci maddesinde; hayır evle
rine yardım vardır, o nedir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Şûrayi devletin 
kabul ettiği alelıtlak hayır müesseselerine yar
dım içindir. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tekaüd sandığına iştirak 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Reddiyat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen aidat (1936 yılmda 
tahakkuk eden aidat borçları da 
bu fasıldan ödenir). 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükmolunmuş borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fevkalâde masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

45 000 

112 500 

50 000 

215 000 

10 000 

60 000 

55 000 

55 000 

15 000 

767 000 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İzaç 
ediyorum, bulundukları yerden lütfetsinler. Bir 
çok tesisat masrafları var. Bu fabrikalar hangi 
mmtakalarda kurulacaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN (İstanbul) — Bu 750 000 lira 
İzmirde yapılacak şarab ve Paşabahçede yapıla
cak rakı fabrikaları içindir. Sizin de arzu etti
ğiniz veçhile bütün imalâtı İnhisar idaresinin 
ele alması için esaslı bir rakı fabrikası yapdma-
sı lâzımdır. Bu 750 000 lira bu sene için yapı
lacak masrafa karşılık olmak üzere bütçeye kon
muştur. Bu fabrikaların iki senede ikmal edi
leceğini tahmin ediyoruz. Bu mikdar yalnız bu 
malî sene zarfmda yapılacak ksımm karşılığı
dır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına 
göre fasıl kabul edilmiştir. 
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P. Lira 
21 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 82 488 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1938 malî 

yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (48 259 500) lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Satış kârları 43 413 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Muhtelif rüsum 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Para cezaları 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Muhtelif hasılat 280 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 îstirdad 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Tütün ve müskirat müdafaa 

vergisi 3 666 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
yekûnu gördükten sonra bir borcum vardır, onu 
ifa etmek istiyorum. Muhterem vekilimizden 
bir çok sualler sorduk ve tatminkâr cevablar al
dık. Bundan başka 45 milyonun 48 milyona 
çıkmasından dolayı duyduğumuz tefahur hissini 
söylemeyi borç bilirim. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi reye arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 1938 malî 
yılı memur ve müstahdemlerile nakil vasıtaları 
kadrosu ilişik (O) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İmalâtı artırmak ve satış teş
kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması lü
zumlu görülecek memur ve müstahdemlerin üc
retleri bütçenin ücret fasıllarmdaki tasarrufat-
tan verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisar altmda bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçı
lığından dolayı 1918 sayılı kanun ile eki bulu-

I nan 2550 sayılı kanun mucibince verilecek ikra
miyelerle kaçak takibinde ölen veya sakatla
nanlara verilecek tazminat ve bu suçlara aid 
davaların muhakeme ve sair masrafları ve in
hisar memurları tarafından yakalanan kaçak 
gümrük eşyasmm nakil masrafları bütçenin ta
allûk ettiği fasıllardan verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçlan tertibine ko
nan tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu borç
lar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan Güm
rük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatile -
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

1933 - 1936 yıllan borçlan tertibindeki tah
sisat kâfi gelmediği takdirde bu paralar 1938 
yılı bütçesinin masraf kısmındaki tasarrufat-
tan - Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muva
fakatile - mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve propa
ganda masrafları) namile bütçeye konulan tah
sisatın sarfı sureti ve evrakı müsbitenin hazır
lanması mütedavil sermaye masrafları hakkın
daki usullere tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kaçakçılık suçlarından dola
yı mahkemelerce ve heyetlerce hükmolunan pa
ra cezaları tahsilatından bu paralan tahsil eden 
idare takib, tahsil ve muhafaza memurlarına 
bütçenin mukannen aidat faslından % 5 aidat 
verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin 1937 büt
çe kanununun 9 ncu maddesile mütedavil ser
mayeden sarfına mezuniyet verilen (950 000) 
liradan kullanılmayan ve kullanüıb ta bütçe ta-
sarruflarile kapatılan kısımların fabrika, tuzla 
ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve tesisat 
ile fennî şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak 
tütün ve barut ve patlayıcı maddeler depolan 
alım ve inşası için 1938 yılmda sarfma Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu suretle 
sarfolunacak paralar her yıl sonunda bütçenin 
umumî tasarruflarından kifayeti nisbetinde 
mahsub olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İnhisarlar idaresi, mütedavil 
sermaye haddini tecavüz etmemek üzere bono 
ihracma mezundur. Bonolar hâsılından istimal 

I edilmeyen kısmı Hazine hesabı carisine yatırdır. 
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BAŞKAN — Miütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — İdarenin Ankarada bulunan 

memurlarına 1452 numaralı kanunun 18 nci 
maddesine göre mesken zammı verilir. Bu taz
minat 2921 numaralı kanunun muvakkat bi
rinci maddesine göre, 2847 numaralı kanunun 
birinci maddesine oağlı cetveldeki dereceler na
zarı itibare alınarak tesbit edilir. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Ankaradaki 
memurlar için mesken tazminatı verilmesini ka
bul ediyoruz. Yalnız masraf fasıllarında buna 
mukabil bir para yoktur. Hükümetin teklif et
tiği madde de, tasarruftan temin edilen para
lardan verileceği yazılıdır. Buraya niçin konul
mamıştır. Acaba bir zühul neticesi midir?. 

RAPORTÖR E1ZA ERTEN (Mardin) — E-
sas itibarile Hükümet mesken tazminatı için 
hususî bir lâyiha sevketmiştir. Encümenlerde
dir. Yalnız bu sene için Ankarada bulunan in
hisar memurlarına mesken zammı, Devlet demir
yolları memur ve müstahdemlerinde olduğu gibi, 
verilmesi için bu idareye salâhiyet verilmiştir. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Buna naza
ran maddeye ilâvesi lâzım gelmez mi idi. Hükü
metin teklifinde var. Fakat buraya konulma
mıştır. Yalnız şekli tesbit vardır. Nereden ve
rilecektir? Bu açık kalmıştır. 

RAPORTÖR RIZA ERTEN (Mardin) — 
Teklifte hakikaten bir noksanlık görülüyor. 
Binaenaleyh tasarrufattan verilecek kaydının 
ilâvesini encümen kabul ediyor. Maddenin so
nuna bir fıkra olarak ilâve edilecek kısmı şu
dur: «Bu zamlar bütçenin ücret faslındaki ta
sarruflardan tesviye olunur.» 

BAŞKAN — Hüsnü Kitabcı arkadaşımızın 
teklifi veçhile maddeye bir fıkra ilâvesini encü
mende kabul ediyor. Bu ilâve ile maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

-—"&«awMi 
3 — Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzin

can vilâyetine ve Ağın nahiyesinin de Elâzığ vi
lâyetinin Keban kazasına bağlanmaları hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/1009) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 56 ncı inikad zdbtın-
dadır. 

BAŞKAN — İkinci müzakerisidir. 

Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan vilâ
yetine ve Ağm nahiyesinin de Elâzığ vilâyeti
nin Keban kazasına bağlanmaları hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Malatya vilâyetine bağlı Ke

maliye ve Erzurum vilâyetine bağlı Tercan ka
zaları mevcud nahiye ve köyleri ve hali hazır 
smırlarile aid oldukları vilâyetlerden alınarak 
Erzincan vilâyetine ve Maltayanm Arabkir ka
zasına bağlı Ağm nahiyesi de bütün köylerile 
birlikte bu kaza ve vilâyetten almarak Elâzığın 
Keban kazasına bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 145,2 saydı kanunun 14 ncü 
maddesine müzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/733) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 1452 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te-
kaüd kanunun meriyetinden evvelki hükümlere 
göre tekaüd edilibde mülhak ve hususî bütçe
lerden tahsisat veya ücret alan mütekaidlerin 
bu vaziyetleri devam ettikçe 900 numaralı ka
nun hükümleri mahfuz kalmak üzere tekaüd 
maaşları tahsisatı fevkalâdeleri ilâve edilmek
sizin verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Gerek eski hükümlere göre ve 
gerek 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kânu
nuna tevfikan tekaüd edilibde tediye edilmiş 
sermayesinin en az yarısı Devlete aid olan 

[1] 172 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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müesseselerle sermayeye verilecek faiz veya te-
mettüü Devletin teminatı altında bulunan bilû
mum müesseselerde vazife deruhde edenler hak
kında dahi 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesi 
ile 1683 sayılı kanunun 70 nci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı mütekaidler hakında mezkûr maddelerde 
yazılı hükümlerin tatbik edilebilmesi için bun
ların aldıkları tekaüd maaşı ile ücret mecmu-
unun 50 liradan aşağı düşmemesi şarttır. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu maddenin sondan ikinci satırında 
bir kelime noksandır. « Ücret » kelimesinden 
sonra «veya tahsisat » kelimeleri ilâve edilecek
tir. 

BAŞKAN — Ücretten sonra « veya tahsi
sat » ilâve edildi. Başka söz isteyen var mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Eğer elli li-
liradan aşağı düşerse ne olacaktır?. Elli liraya 
mı iblâğ olunacaktır, yoksa olduğu kadar mı ka
lacaktır? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Elli liraya iblâğ olunarak tamamile elli 
liradan verilecektir. Elli liradan aşağı düşme
mesi şarttır ve yapılan hesab neticesinde elli 
liradan aşağı düşerse bu takdirde elli liraya ib
lâğ edilmek suretile verilecektir. Eğer bütün 
tekaüd maaşını verdiğimiz halde yine elli lira
dan aşağı olursa diyecek yoktur. Olduğu kadar 
kalacaktır. Fakat 50 lirayı ikmal edinceye ka

dar tekaüd maaşmdan kesilen mikdar zamme
dilir. Bu madde zaten tatbik mevkiindedir. 
Fakat daimî surette meriyette kalması için bura
ya da dercettik. Tatbikatta hiç bir müşkülât 
olmayacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur; Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlaT ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2921 sayılı kanunun 36 nci 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir.. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe

sine rey vermiyen var mı? Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihasına lâyihayı kabul etmek 
suretile (255) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun (255) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 de toplanmak üzere cel
seyi kapıyorum. ıl-c 

Kapanma saati : 17,15 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münihaller 

[Kabul edenler] 
İzzet Akosmaıı 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

İsmail I 
Nafiz A 

Ahmed 

3QQ 

255 
255 

0 
0 

141 
3 

[akkı Mumcu 
itin 
inkara 
ulus 

Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
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Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı . 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

t : 59 11-5-193$ Ö : 1 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer irdelp 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turg.'ty 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Hasan Hayri T*m 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sıİay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
ismet inönü 
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Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kazım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 

I : 59 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kıljçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

11-5-1938 C : 1 
Siird 

ismail Müştak Mayakoıı 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
ismail Hakkı Veral 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resaı Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ZJrfa 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soy ak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
(İzinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras (izinli) 
Dr. Refik Güran (izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker (izinli) 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan 
(izinli) 
Şeref Aykut 

Elâziğ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
(izinli) 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
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Bekir Kaleli I 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
(İzinli) 
Hakkı Tarık Us | 
Talât Onay I 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

İçel 
Perid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Atıf Bayındır 
Dr. Eefik Saydam | 
Gl. Refet Bele I 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
(İzinli) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy | 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (Ba
kan) 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

î : 59 11-5 
Kars 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(İzinli) 
Ömer Küntay 

Kastamonu I 
Dr. Şükrü Şenözan 
İbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
(İzinli) 

Kayseri 
Faik Baysal 

KwklareU 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli (İzinli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
(İzinli) 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpmarl 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç (İzinli) 
Beceb Peker 

Malatya 
Mutitalib öker | 

Osman Taner (İzinli) 
Manisa 

Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik İnce 

M ar a s 
Hasan Reşid ffankut 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi (İzinli) 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canih Yöntem 
(İzinli) 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Etem Tuncel 
(İzinli) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(İzinli) 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Ziya Basara (İzinli) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Emin Draman 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğru. 
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İnhisarlar umum müdürlüğü S 938 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/942) 

T. C. 
Başvekâlet 1-III-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/743 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îcra Vekilleri Heyetince kabul olunan inhisarlar umum müdürlüğü 1938 mali 

yılma aid bütçe kanunu lâyihası esbabı nmeibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 
C. Bayar 

Bütçe kanunu lâyihası mucib sebebleri 
Madde 1 : 1938 yılı masraf bütçesile teklif olunan (8 331 248) lira muhassasatm mucib sebebleri 

ekli (1) sayılı lâyihada fasıl ve madde itibarile anlatılmıştır. 

Madde 2 : 1938 yılı için tahmin olunan (48 259 500) lira gelirden ötürü izahat ilişik (2) sayılı lâ
yihada gösterilmiş, idarenin gelir ve masrafları hakkında ayrıca izahat verilmiştir. 

Madde 4, 5 : 1937 yılı bütçesinde yazılı olub hükümlerinin 1938 yılında da tatbiki gereken adı 
geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde 6 : 1937 yılı bütçesinde düyun hakkındaki hükümler 1938 yılında da tatbiki gereken yıllara 
aid hükümleri ihtiva etmek suretile yazılmıştır. 

Madde 7 : 1937 yılı bütçesinde yazılı olan bu madde hükmünün 1938 yılında da tatbiki icab et
mektedir. 

Madde 8 : 1937 bütçesinde yazılı olub hükümlerinin 1938 yılında da tatbiki gereken adı geçen mad
de ona göre teklif edilmiştir. 

Madde 9 : 1937 yılı bütçesinde yazılı olub hükümlerinin 1938 yılında da tatbikini temin için teklif 
edilmiş olan bu tahsisat: 

A) İnşaat ve mubayaa olunan levazım ile tesisat ve arsalar bedellerini; 

B) inşaata aid proje ve plânların tanzimi ve inşaatın murakabesi için muvakkaten istihdamına 
lüzum hâsıl olacak Türk ve ecnebi mühendis ve mimarların ücret, yol ve ecnebilerin ikamet masrafla
rını karşılamaya mahsustur. 

Madde 10 : İdarenin Ankarada bulunan memurlarına mesken zammı verilememektedir. Bu madde, 
Devlet ve hususî müesseselerde olduğu gibi memurlarımıza da bu hakkı temin etmek için tedvin edil
miştir. 

inhisarlar memurlarına bu hakkı gelecek seneler içinde temin edecek olan kanun lâyihası ayrıca 
teklif edilmiştir. 
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Masraf kısmînin fasıl ve maddelerinin mııcıb sebebleri 

JVIemmr-ve müstahdemler*üeretip: 
,İdarenin ilişik (C) cetvelindeki kadrosunun merkez ve mülhakat kısmında görünen da
imî ve, muvakkat memur • ve Müstahdemlerinin ücretlerile bu kısımlardaki münhallere ha
riç ve dahilden tayin edilecek vekillerin ücretlerini karşılayan tertibe geçen seneden 
(540) lira noksanile (3 641 880) lira konmuştur. 

Merkez ve taşra masrafları : 
İdarehane ve satış depoları kirası : 
Bu madde, fabrika, imlâhane, imalâthane ve Y. Tütün depolarile tuzlalardan gayri idare 
teşkilâtının merkez ve taşrada işgale mecbur olduğu idarehane binalarile satış depolan 
ve mamulât ambarlarının kiralarını karşılamaktadır. 
Satışların inkişafı dolayısile'bazı yerlerde yeniden tutulması zarureti karşısında kalınan 
idare binaları ye tuz ambarlan için verilmesi lâzım olan kiralar ve bazı mülhakattaki 
idarehane bina kiralarına sahihleri tarafından, yapılan zamlar, her sene; artmakta olan 
idare malı binaların bu fasılda temin edeceği umulan tasarrufa imkân bırakmamakta ol-

-diiğundan kira tahsisatı geçen yılın ayni olarak (150 000) lira teklif olunmuştur. 
Mahkeme masrafları : 
İdare menfaatlerinin korunması için leh ve aleyhte açılan davalardan dolayı verilen mah
keme ve icra harçlarile bu uğurda ihtiyar olunan * sair masrafları, 1701 numaralı kanu
nun 69 ncu mddesi gereğince kurulan heyet kararlarının tebligat masraflarını ve inhisar 
altında bulunan, oyun kâğıdı, kibriti çakmak ve çakmak taşı kaçakçılığından doğan 
suçlara aid davaların mahkeme ve sair masraf larile daimî avukat olmayan yerlerde veri
len avukat ücretlerini ve davaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi gereğince tediye edilecek ücretlerle yıl içinde dava ve icra işleri çoğalan yerlerde 
işin arkası alınıncaya kadar muvakkaten istihdamına zaruret hâsıl olan memurlara verilen 
ücretleri karşılayan bu maddeye geçen yıl tahsisatının ayni olarak (75 000) lira kon
muştur. 
Para gönderme masrafı : 
İZiraat bankası vasıtasile veya havale yolile gönderilen paralar için verilecek ücretlerle 
posta merkezi bulunmayan yerlerde posta merkezlerine kadar para şevki için ihtiyar olu
nan masraf lann karşılığı olan bu tertibe havale işlerinin çoğalması dolayısile, geçen yıl 
tahsisatından (10 000) lira fazlasile (90 000) lira teklif olunmuştur. 
İdare masrafı : 
Normal vaziyet nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatının ayni olmak üzere bu terti
be konulan (315 000) lira aşağıdaki masrafları karşılamaktadır: 
1 - Kırtasiye bedellerile matbu evrakı hazırlayan idare matbaasının umumî masrafları, 
2 - Isıtma, elektrik, su masrafları, 
3 - Şenlik masrafları, 
4 - Nakil masrafları, 
5 - Reklâm nevinden olmayan ilânlar, 
6 - Muhabere ve mükâleme (2721, 2722 sayılı kanunların hükümleri dairesinde resmî pos
ta ve telgraf müraselâtı için posta ve telgraf idaresine verilmekte olan (65 000) lira da
hildir). 
7 - Hariçte yaptırılması zarurî bulunan tercüme ve etüdlerle mubayaası idarece faideli 
görülen eserlerin geçen senelerde okluğu gibi ücret ve bedelleri, 
8 - Bazı odacı, bekçi, şoför, sevk memuru, tahsildar gibi müstahdemlere verilmesi zarurî 
olan elbise, potin, kaput muşamba gibi giyecek eşyası bedelleri. 
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9 - idarenin bulunduğu binalarda umumî temizlik masrafları ve kira ile işgal olunan han 
ve emsali yerlerdeki odabaşı, asansörcü, gardropçu gibi han müstahdemlerine geçen sene
lerde olduğu gibi mesai saatleri haricindeki hizmetlerine binaen yapılacak cüzî yardımlar. 
10 - İdareyi alâkadar eden kongreler münasebetile veya mubayaa için gelen mütehassıs 
ve tüccarların ağırlanması için umumî müdürlükçe ihtiyar olunacak masraflar 
11 - Bütçenin diğer terfihlerinde mukabili bulunmıyan sair masraflar. 
Kaza sigortası: 
Bu tahsisat, barut depo memur ve müstahdemlerinin kazaya karşı sigortaları için konul
muştur. 

1936 sarfiyatı 756 lira olan bu tertibe yıl içindeki sarfiyatta göz önünde bulundurul
mak suretile geçen yıl tahsisatının ayni olarak 1 000 lira teklif olunmuştur. 
Kurs masrafı: 
Memurların meslekî bilgilerini arttırmaK gayesile ihdas edilen ve beş senedenberi muvaffa
kiyetli neticeler veren kursların geçen senelerde olduğu gibi idarî muamelât haıkkında 
tatbikat gösteren ve bu hususta mümarese yaptıran müdür ile diğer öğretmenlerinin U. 
Müdürlükçe tensib edilmekte olan ücretleri idare masraflarını ve kursa celbedilen memur
ların gidib gelme yol ve ikamet masraflarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatının 
ayni olarak (30 000) lira konmuştur. 

Daimî memuriyetler harcırahı : 
Birinci fasla dahil memur ve müstahdemlerden, idarî ve sıhhî sebeblerden dolayı bir yerden 
diğer bir yere nakledilenlerle idareye yeniden alınacak ve sıhhî ve idarî sebeblerle çıkarı
lacak sin tahdidine tâbi tutulacak veya tekaüd edileceklere kanun ve kararnamesine 
göre verilen harcırahları karşılayan bu fasla ihtiyaçlar gözönünde bulundurularak geçen 
seneden (15 000) lira noksanile (70 000) lira teklif edilmiştir. 

Muvakkat memuriyetler harcırahı : 
Bu tertib, birinci fasla dahil memur ve müstahdemlerden idarî ihtiyaçlara binaen bir 
yerden diğer yere muvakkaten gönderilecek olanlarla hastalık ve mezuniyet gibi hallerde 
işlerin sekteye uğramaması için hasta veya mezun bulunan memur ve müstahdemine 
vekâlet etmek üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekillere ve yabancı • memleketlere 
tedkik için gidecek müdür ve memurlara kanun ve kararnamesine uygun olarak verilecek 
harcırahları karşılamaktadır. 
Bu fasıl tahsisatı geçen yıl masraflarının (44 810) lirayı bulması ve bu yıl tahsisatının 
da ademi kifayesi gözönünde bulundurularak (15 000) lira fazlalaştırılmıştır. 

Müfettişler harcırahı : 
îdare müfettişlerine kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen harcırahlara aid bu 
fasıldaki tahsisat geçen yıl tahsisatından (5 000) lira fazla bulunmaktadır. Bu fazlalık; 
İdaremiz muamelâtında görülen inkişaflar dolayısile artan kontrol ve murakabe işlerinin 
temini ve teftiş kadrosunun takviyesi için yeniden hizmete alınmakta olan yüksek tahsilli 
gençlerin mülhakatta tecrübeli müfettişier refakatinde staj görerek yetiştirilmeleri için 
yapılan ilâveden ibarettir. 

Tecrübe, islâh ve mücadele masrafları : 
Fennî, ekim, dikim tecrübe masrafları : 
Bu tertib tütün enstitüsü ile buna mülhak kimyahane ve sair teşkilâtın ve muhtelif yer
lerdeki tecrübe istasyonlarının umumî masraflarile kalbur makineleri ve tütüncülere ve
rilen eamakân bedellerini, yapılan tütün haritaları masarifini, fen memur ve müstahdem-
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lerinin yol masraflarını ve Tekirdağ numune bağının bütün masraflarını ihtiva etmekte
dir. 
Türk tütüncülüğünün ilmî bir surette inkişafını temine uğraşan enstitü ile tecrübe is
tasyonlarından bütün memleket ihtiyacını tatmin edecek bir randıman alınabilmesi için 
bunarın fennî vesaitle teçhizi suretile tevsii lüzumlu olduğundan bunun ve başlıca millî-
bir mahsulümüz olan üzüme mahalli sarf temini için şaraba karşı günden güne artmakta olan 
rağbeti tezyid etmek üzere İzmirde yeniden tesisi icabeden numune bağlarile Tekirda-
ğındaki bağın masarifini, Virjinya, ve Sumatra tohumlarından tütün yetiştirmek üzere 

UM muhtelif mıntakalarda yapılacak tecrübeleri karşılayarak yeni yılda daha geniş ve verim
li netice elde edilebilmek için bu fasla geçen yıldan (15 000) lira fazlasile (65 000) lira 
tahsisat konmuştur. 

2 Hastalıklarla uğraşma masrafı : 
Bu tahsisat tütün hastalıklarına karşı yapılan uğraşma işlerini karşılamaktadır. 1937 yı
lında ilk defa Akhisarda açılan mücadele numune fidelikleri 1938 yılında Izmirden maada 
Marmara ve Karadeniz bölgelerine de teşmil edileceğinden maddeye geçen yıl tahsisatı
nın ayni olarak (10 000) lira konmuştur. 
Kaçağı kovalama ve tütün ekimi masrafları : 

1 Ekim ve yazma masrafları : 
1701 numaralı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün tahmil ve tahririle uğraşan 
ihtiyar heyetlerinin ve vukuf erbabının gündeliklerini ve bunlarla birlikte gönderilen 
idare memurlarının yol masraflarını, izinsiz ekinlerin sökülmesi ve kullanılmağa elverişli 
olmayan tütünlerin yakılması ve ekim işlerine aid sair masrafları karşılamaktadır. 
Bu madde için ihtiyaca kifayet ettiği görülen 1937 yılı tahsisatı aynen teklif olun
muştur. 

2 Emanet ambarları masarifi : 
Bu madde için teklif olunan para zürra tütünlerinin konması için tutulan ambarların kira
larını ve bu tütünlerin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan amele ve aktarmacılarla 
gerek ambarlama ve gerek fermantasyon zamanında muvakkat olarak fazladan istihdamı za
rurî bulunan amele, kantarcı, ve istifçi gibi müstahdemlerin gündeliklerini ve tüccar am
barlarında kullanılan muvakkat bekçilerin ücretlerini karşılamaktadır. 

Yeni sene mahsulünün de geçen seneki kadar olacağı göz önünde bulundurularak işlerin 
tabiî seyrini temin edebilmek üzere madde tahsisatı (90 000) lira olarak aynen teklif olun
muştur. 

3 Takib tahsil ve muhafaza memurları ile kaçak maddeler masrafı : 
Bu tahsisat, muhafaza memurlarının kaçak takibatı dolayısile yapmaya mecbur oldukları 
masralar ile kaçak eşyanın nakli ve bunların saklanması veya yok edilmesi ve bu hususta 
kullanılması zarurî görülen nakil vasıtalarının mubayaası ile bazı mevkilerde ve başlıca 
tuzlalar civarında yılın muayyen mevsimlerinde istihdamına lüzum görülen kolcuların üc
retlerini ve inhisar altmda bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılı
ğından dolayı idarenin ihtiyar ettiği takibat masraflarını karşılamakta olub yıl içindeki 
sarfiyat göz önünde tutulmak suretile geçen yıl tahsisatının ayni olarak (200 000) lira 
konulmuştur. 

4 Kaçakla uğraşma masrafı : 
Bu maddeye konulan tahsisat kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar 
olunan masraflara aiddir. Kaçakçılığın azalması için alınacak tedbirler gizli haberci teşki
lâtının vücüd ve inkişafına bağlı bulunduğundan bunu temin ve idame edebilmek üzere 
yapılacak masraları karşılamak için, içinde bulunduğumuz yıl sarfiyatı nazarı dikkate 
alınmak suretile geçen senenin aynı olarak (20 000) lira teklif olunmuştur. 
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Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 2550 sayılı kanun mucibince verilecek tazminat : 
Bu tahsisat 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre müstahaklerine verilecek ikra
miyeleri ve 2550 sayılı kanuna göre kaçak takibatında ölen veya sakatlananlara verilen 
tazminatları karşılamaktadır. 
.1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre müstahiklerine verilecek para cezası ikra
miyeleri tahsilat yapıldıkça bütçeye irad ve bu tertibden masraf suretile verilmekte idi. 
Bu usul bütçenin fuzulî olarak kabarmasını intaç etmekte olduğundan 1937 yılından iti
baren kaçak para cezalarının tahsilatı yapıldıkça müstahikler hissesinin emanete alınıb 
oradan reddi suretile muamele yapılmağa başlanmıştır. Buna göre; bütçeye fazla tahsi
sat konmasına lüzum kalmadığından yalnız ödenecek peşin ikramiyeleri karşılamak üzere 
geçen yıl tahsisatından (20 000) lira noksanile (20 000) lira kunulmuştur. 

Sabit kiymetler masrafı : 
Yapı işleri ve tamirleri : 
Mülhakatta kira ile işgal etiğimiz idare I »malarının ekserisinin inşa tarzlarının pek ip
tidaî ve basit olması sebebile sıhhate muzur ve ihtiyaca gayri kâfi olmalarına rağmen 
kira bedelleri günden güne yükselmektedir. Hem bu kiralardan tasarruf hem de sıhhî 
ve idarî ihtiyaçlara uygun binalara sahil) olmak maksadile 1938 yılında yaptırılması 
lüzumlu görülen idarehane binalarının inşa ve tamirat masraflarile idarehane, fabrika, 
imlahane, imalâthane, depo ve tuzlalarda yapılacak inşaat ve tamiratı karşılayabilmek üzere 
(443 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. Tahsisatta görülen (118 000) liralık tezayüd şimdi
ye kadar fevkalâde masrafların müskirat fabrikaları yapı işleri tesis masrafları maddesinde 
bulunmakta olan (150 000) liralık tahsisatın bu maddeye nakledilmiş bulunmasından mü-
tevelliddir. Zikri geçen nakil nazarı itibare alındığı halde bu tertibde (32 000) lira tasarruf 
temin edilmiş bulunuyor. 
Makineler ve teferruatı : 
Şarap fabrikalarile yeniden açılacak imalâthanelere lâzım olan makine ve aksamını, 
tütün ve müskirat fabrikalarile tuzlalarda yeniden vüeude getirilecek tesisattan başka sözü 
geçen fabrikalar ve tuzlalar için daimî surette alınması ve yenileşmesi mutad olan makine
ler ve teferruatı için sjene zarfında yapılan masraflar da göz önünde bulundurulmak su
retile geçen yıl tahsisatının ayni olarak (50 000) lira teklif olunmuştur. 
İdarehane demirbaş ve mefruşatı : 
Fabrika, imalâthanelerle tütün deposu ve tuzlalardan gayri idarehane ve satış depolarında 
kullanılmak üzere satın alınacak demirbaş eşya ve mefruşatı, yangın söndürme tertibatı ve 
tartı ve ölçü aletleri bedellerine aid olan bu tertib için yeniden inşa olunacak, idarehane 
binaları mefruşatının temini de nazarı dikkate alınmak suretile geçen yıl tahsisatının ayni 
olan (80 000) lira teklif edilmiştir. 
Nakil vasıtaları alım ve yenilenmesi : 
Bu madde için geçen sene tahsisatına nazaran (30 000) lira fazlasile (50 000) lira teklif 
olunmuştur. 

Fazlalık esas itibarile: 
1 - liman nizamnamesi mucibince patlayıcı maddeler nakliyatı ancak' saç motor ve duiba-

larlay aplıabileceğinden tasarruf maksadile idaremiz tarafından temini kararlaştırılan işbu 
nakliyat için mubayaasına zaruret hâsıl olan bir saç motor, 

2 - Merkezde nakliyatı temine kâfi gelmiyen sekiz kamyona ilâveten satın alınması lâzım 
olan 3 kamyon bedelinden terekküb eder. >' 
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Depo ve imalâthaneler, fabrikalar, tuzlalar ücret ve masrafları : 
1 Y. Tütün depo ve imalâthanelerile tütün ve müskirat fabrikaları ve tuzlalar memjur ve müs

tahdemleri ücreti : 
İdarenin ilişik (C) cetvelindeki kadrosunun tütün ve müskirat, fabrika, atelye ve imalât
hanelerile yaprak tütün işleme ve bakım evleri ve tuzlalar kısmında görünen daimî ve 
muvalkat memur ve müstahdemlerin ücretlerile bu 'kısımlardaki münhallere hariç ve da
hilden tayin edilecek vekillerin ücretlerini karşılayan bu maddeye geçen yıldan (540) 
lira fazlasile (1 138 380) lira konmuştur. 

2 Y. Tütün depo ve imalâthanelerile fabrikalar kirası: 
Bu maddeye mevzu (75 000) liralık tahsisat kira ile tutulan fabrika, atelye ve yaprak tü
tün depo ve imalâthanelerile müskirat imalâthaneleri için verilen kiralara aid bulun
maktadır. 
1937 yılı mahsulünün mubayaasından sonra 30 milyon kiloyu aşacak tütün stokumuzun, 
bazıları eski ve fennî şeraiti haiz olmayan idare malı ambarlarda * muhafazası mümkün 
olmayacağından bunlar için tutulması zarurî bulunan depolarla 1938 yılında tezyidi te-
karrür eden şarab imalâtı için lâzım olan mevaddı iptidaiye ambarlarile rakı imalâthane
leri kiralarının da bu tahsisat ile teminini mümkün görüyoruz. 

3 Fabrika, atelye, imalâthane bakım ve işleme evlerile tuzlalarda çalışan müstahdem ve 
işçilere ve çocuk yuvalarına yardım: 
Bu tahsisat, fabrika, imalâthane ve yaprak tütün bakım ve işleme evlerile tuzlalarda çalı
şan müstahdem ve işçilere eihaz, doğum, işden çıkarılma, hastalık, kaza, ölüm ve saire gibi 
hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her nevi yardım ve muavenetlerle 
Çocuk yuvalarının her çeşid masraflarına aid bulunmaktadır., İş kanununda bahsolunan 
talimatnamenin meriyete konması ve bu tertibden Tuzla müstahdem ve işçilerine de ayni 
muavenetlerin yapılması nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatının aynen teklifi zarurî 
görülmüştür. 

Ecnebi mütehassıslar ücret've harcırahları : 
Bu fasıl idaremizin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek için 
celbedilen ecnebi mütehassısların, mukavelelerine göre, ücret, daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahlarına aid bulunmaktadır. 
Halen kadroda mevcud olan mütehassıslar idare ihtiyacına kâfi gelmekte olduğundan işbu 
fasla geçen senenin ayni olarak (45 000) lira konmuştur. 

Muhtelif masraflar : 
1 Şarapçılara verilen prim : 

Yerli şarapların ecnebi memleketlere ihracında sahihlerini teşvik etmek için şarap izah-
namesi hükümleri dairesinde verilen primlere aid bu tertibe 1937 yılında (2 000) 
lira konmuştu. Her ne kadar bu tahsisattan senesi içinde hiç bir sarfiyat yapılmamış 
ise de önümüzdeki sene vaziyeti şimdiden kestir ilemeyeceğinden bu maddede (1 000) 
liralık bir tahsisat bırakılması muvafık görülmüştür. 

2 Hayır evlerine yardım : 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle, benzeri yardım teşekküllerine ve Türk gençliğinin 
inkişafına çalışan spor klüblerine, mali müesseseler ve bankalarda yapıldığı gibi doğrudan 
doğruya veya tertib edilen müsamerelere aid bilet alınması suretile yardımda bulunul
masını temin eden ve 1931 senesinden beri ayni şekilde kullanılan bu tertibe geçen seneki 
kadar tahsisat konmuştur. 

3 Sergilere iştirak ve propaganda masrafı: 
Bu tahsisat, dahil ve hariçte açılan sergilere iştirak etmek dolayısile memleket mamu-
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lâtının propagandasını yapmak üzere bütçeye konulmaktadır. Haricî satışlara önem ve
rilmesi prensibinin tatbikatı olmak üzere Niyorkda açılacak sergiye iştirakimiz takarrür et
miş bulunduğundan bu husustaki masrafları da karşılamak üzere ve reklâm için geçen yıl 
tahsisatından ceman (30 000) lira fazlasile (90 000) lira istenmiştir. 

4 Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tahsisat ve harcırahları : 
Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderilecek memurların tahsisat ve harcırah
larına aid olan bu tertibe geçen seneki gibi (20 000) lira tahsisat konulmuştur. 

13 Memurlar ikramiyesi : 
Muntazam ve maksada uygun çalışmalarile temayüz eden işlerinde muvaffak olan memur
ları taltif ve teşvik için ihdas .edilmiş olan bu fasla 1938 yılı için de geçen-yıl tahsisatının 
ayni olarak (50 000) lira konmuştur. 

14 Tekaüd sandığına iştirak : 
Bu tertib 2921 sayılı inhisarlar tekaüd sandığı kanunu ile kadroya dahil daimî memur ve 
müstahdemlerden kesilen % 5 lerin baliği kadar bütçeye konulması icab eden tahsisatı 
ihtiva etmektedir. 1937 sarfiyatı nazarı dikkate alınarak bu fasla geçen seneden (10 000) 
lira noksanile (215 000) lira konması kâfi görülmüştür. 

15 Reddiyat : 
Geçen yıl tahsisatının aynidir. 

16 Geçen yd borçları : 
Bu fasla yd içindeki sarfiyat göz önünde bulundurulmak suretile geçen .yd tahsisatının ayni 
olarak (60 000) lira konmuştur. 

17 Eski ydlar borçları : 
1 1933 - 1936 ydlar borçları : 

Adı geçen ydlar zarfında tahakkuk edib her hangi bir sebeble ödenememiş idare borçlarına 
aid olan bu madde için, geçen yd sarfiyatı göz Önünde bulundurularak (25 000) lira tek
lif olunmuştur. 

2 Taallûk ettiği 1936. yılı bütçesinde karşdığı bulunmayan borçlar : 
1936 senesi bütçesile para cezaları tahsilatı için tahsil edenlere % 5 aidat verilmesinin 
kabulü yüzünden fazla tahsilat vukuu v e 1937 den itibaren bu cezaların tahsil tarihlerine 
göre tevzii esasının kabul edilmiş olması 1936 senesi bütçesindeki tahsisat bakiyesinin yetiş
memesine sebeb olmuştur. 
Evvelden kestirilememesi tabiî olan bu vaziyet neticesinde verilemeyen müstahikkin hisse
lerini karşılayabilmek için bu maddeye (50 000) lira teklifi zarurî görülmüştür. 

3 1932 ve daha evvelki yılların mahsub veya tediye edilmemiş masrafları : 
1925 - 1932 yıllan zarfında idare muvakkat sarfiyat ve müraselât hesablarında tahakkuk 
ve sarfcdildiği halde mahsublan yapılamamış (30 000) liraya yakın bir masraf mevcud-
dur. Bu sarfiyatın aid olduğu hesabi ara göre mahsub edilerek kapatılmasını teminen bu 
maddeye (30 000) lira tahsisat konmuştur. 

18 Hükmolunmuş borçlar : ' 
İdare aleyhine mahkemelerce hükmedilib başka fasıllarda karşdığı bulunmayan borçları 
ödemeğe mahsus olan bu tertibe senesi içinde tediye edilecek paralar göz önünde bulundu
rularak geçen yıl tahsisatından (10 000) lira eksik olarak (15 000) lira konmuştur. 

19 Fevkalâde masraflar : 
1 Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları : 

idare şaraplarının sarfiyatı artmakta olduğundan hem yurd içindeki istihlâki karşılayabil-
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nıek hem de yurd dışına ihraç imkânını temin eylemek için şimdilik ikinci bir şarap fab
rikası inşa ve tesisine zaruret vardır. 
îzmirde kurulacak olan bu şarap fabrikasının inşasına ve en son yapılmış olan şarap fabri
kaları göz önünde tutularak yaptırılacak olan tesisatına bir milyon liradan fazla para gide
ceği tahmin edilmektedir. 
Bu şarap fabrikası ile Paşabahçesinde yaptırılacak olan rakı fabrikasının inşa ve tesis 
masrafları yekûnu bir buçuk milyon lira hesab edilmiş ve ancak işin bir senede bitiril
mesi mümkün olamayacağına binaen 1938 bütçesinde bu paranın yansı olan.(750 000) 
lira tahsisat istenmiştir. 

2 Tuz memurlarının bir defalık tazminatı: 
2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükümleri dairesinde tuz memurlarına verilecek bir 
defalık tazminatlarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak (2 000) lira 
konmuştur. 

3 îzmirde tesis olunacak atış poligonu masrafına yardım : 
Memlekette atıcılık ve avcılığın inkişafına ve bu yüzden barut ve av malzemesi satışının 
artmasına esaslı yardımı olacağı nazarı itibara alınarak İzmir Belediyesinin Küültür-
parkta bir atış poligonu inşa ve tesis edilebilmesine paraca yardım için bu tertibe 
(15 000) lira konulmuştur. 

20 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek 
itfa karşılığı : 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 
olarak masraf bütçesi yekûnu olan (8 248 760) liranın % 1 nisbetile bütçeye (82 488) 
lira tahsisat konulmuştur. ' 

Varidat kısmının mucib sebebleri 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinin varidat, kısmı 1937 senesi tahminine na
zaran (2 713 500) lira fazlasile (48 259 500) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık, içinde bulun
duğumuz- yılın sekiz aylık satışları ve bu satışlardan tütün, tuz, müskirat, barutun takib ettiği 
seyrin geçen seneye nazaran gösterdiği tezayüd nisbetlcri gözönündc bulundurmak suretile tesbit edil
miştir. 

.\ 
Sekiz aylık satışlarımız geçen senenin sekiz aylık satışlarına nazaran aşağıdaki durumu göster

mektedir. 

1 9 3 
Kilo 

8 156 008 
111 270 573 

6 < 1 
Lira Kilo 

27 119 018 8 545 850 
3 931 704 119 853 983 
6 490 787 
1 847 204 

Tütün satışları 

9 3 7 
Lira 

28 649 522 
4 022 332 
7 780 906 
1 928 428 

Tütün 
Tuz 
Müskirat 
Barut 

1936 senesi (8) aylık tütün satışları (8 156 008) kilo olduğu halde 1937 yılı (8) aylık satışları 
(389 842) kilo fazlasile (8 545 850) kiloyu bulmuştur. 
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Satışlarda 1936 vazıyetine göre % 4.78 nisbetinde bir fazlalık tesbit eden bu mâkdar 8 aylık safi 

varidatta (1 046 287) lira bir tezayüd husule getirmiş bulunmaktadır. 

Tuz sa tıslan 

1936 senesi 8 aylık tuz satışları 111 271 ton olduğu halde 1937 yılı 8 aylık satışlar 119 854 tonu 
bulmuştur. 

Satışlarda 1936 vaziyetine göre % 7,71 bir tezayüd husule getirmiş ve 8 aylık safi varidatta 
(305 216) liralık bir tezayüd tesbit edilmiştir. 

Müskirat satışları 

1936 senesi 8 aylık satışlar 6 490 787 lira olduğu halde 1937 yılı sekiz aylrk satışlar (7 780 906) 
lirayı bulmuştur. 

1936 sekiz aylık satışlarına nazaran % 19,88 nisbetinde bir tezayüd husule getiren 1937 sekiz ay
lık satışları safi varidatı 962 426 lira kadar tezayüd etmiştir. 

Barut ve patlayıcı maddeler satışları 

1936 senesi 8 aylık satışları (1 847 204) lira olduğu halde'1937 yılı 8 aylık satışları (1928 428) 
lirayı bulmuştur. 

1936 yık 8 aylık satışlarına nazaran % 4,40 nisbetinde bir tezayüd husule getiren bu mikdar safi 
varidatta 17 963 lira bir tezayüd husule getirmiştir. 

1938 bütçesi varidat kısmı tahminleri 1937 senesi 8 aylrk satışların takibotiiği seyre ve gelecek 
4 aylık satışlarda muhtemel düşüş ve çıkışlar gözönünde bulundurularak yapılmıştır, 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 111 
Esas-No. 1/942 

7 - V 

Yüksek Reisliğe 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1938 

malî yılı bütçesi hakkında Başvekâletin 
1 - I I I - 1938 tarih ve 6/743 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen ve 
encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Tarhan ve Maliye vekili Fuad Ağ-
ralı hazır oldukları halde müzakere ve 
tedkik olundu. 

Teklif olunan lâyiha ile İnhisarların 
1938 malî yılı masrafları için 8 331 248 
lira istenmekte ve bu suretle 1937 yılı 
masraf tahsisatına nazaran 518 688 lira 
bir fazlalık görülmektedir. 

Ancak, bu sene yaptırılması karar 
altına alınmış olan iki müskirat fabrika
sının yarı inşa bedellerini karşılamak 
üzere bütçeye konan 750 000 liralık fev
kalâde tahsisat nazarı dikkate alındığı 
takdirde yukarıda zikri geçen fazlalığın 
haddi zatinde mevcud olmayıb bilâkis 
271 312 liralık bir tasarruf temin edil
miş olduğu anlaşılır. 

Masraf kısmının muhtelif fasıl ve. 
maddeleri üzerinde yapılan incelemeler
de Hükümet teklifindeki mucib sebeb-
ler aynen kabul edilmiş yalnız 17 nci 
faslın ikinci (taallûk ettiği 1936 yılı büt-
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çesinde karşılığı bulunmayan borçlar) 
maddesile teklif edileh tahsisat için 
(mukannen tahsisat) başlığı altında ay
rı bir fasıl açılması tensib olunmuştur. 

1936 malî yılında ödenememiş olan ka
çak ihbariye ve ikramiyeleri bu fasıldan 
tesviye edileceği gibi şimdiye kadar ta
kibat tertibinden verilmekte olan % 5 
para cezaları tahsil aidatının da bundan 
böyle bu tahsisattan ödenmesinin daha 
uygun olacağı derpiş edilerek bu husu
sun temini için de 7 nci faslın 3 ncü mad
desinden 5 000 liranın naklen bu fasla 
ilâvesi münasib görülmüştür. 

Bütçe müzakeresi esnasında Hükü
met tarafından vaki olan istek üzerine 
inhisar idaresinin, iştigal mevzuu dahi
linde çalışan beynelmilel müessese, ofis, 
ve kongrelere iştiraki münasib görüle -
rek bu hususta sarfı iktiza eden paranın 
12 nci faslın 3 ncü maddesindeki sergi
lere iştirak ve propaganda masrafın
dan temini kararlaştırılmıştır. 

Umum müdürlük bütçesinin varidat 
kısmı 1937 senesi tahminine nazaran 
2 713 500 lira fazlasile 48 259 500 lira 
olarak teklif olunmaktadır. İçinde bu
lunduğumuz senenin sekiz aylık satışla
r ı ve bu satışlardan tütün, tuz, müskirat 
ve barutun takib ettiği seyrin geçen se
neye nazaran gösterdiği yükseliş nisbet-
leri göz önünde bulundurulmak sureti-
le tesbit edilmiş olduğu anlaşılan bu va
ridatın encümenimizin tedkikatı sırasın
da elde1 edilmiş olan 11 aylık satış vaziye
tine goxe yeniden incelenmesi münasib 
görülmüştür. 

: JD&eümeninıize verilen malûmata gö
re on bir i aylık satış : kârları yekûnu 
38 851 656 liraya baliğ olmakta ve bu 
mikdara son bir aya isabet edeceği tah
min olunan satış kârı da ilâve edildiği 
takdimde Hükümetin teklifindeki mik-
dara^Hiygun bîr rakam elde edilmekte
dir, ©iğer1 varidat membaları üzerinde 
yapılan incelemeler de ayni neticeyi ver
miş, olduğundan bütçenin varidat kısmı 

teklifte olduğu gibi 48 259 500 lira ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

İnhisar maddeleri satışındaki müte-
zayid inkişaf 1937 senesinde de devam 
etmiş bulunuyor. 

1936 yılında 12 240 000 kilo olan tü
tün satışlarının, bu senenin on bir aylık 
seyrine nazaran % 3,80 fazlasile 
12 740 000 kiloyu bulacağı anlaşılmak
tadır. Tütünün kilo vasati satış fiatın-
daki tezayüd de devam etmiş ve 333,40 
olan 1936 vasatı kilo satış fiatı 1937 se
nesinde 335 kuruşa yükselmiştir. 

Müskiratta 1936 senesinde 10 087 000 
liralık satış yapıldığı halde 1937 yılının 
on bir aylık satışları, bu yekûnun içinde 
bulunduğumuz sene için 11 390 000 lira
ya çıkacağını göstermekte ve bu suretle 
geçen seneye nazaran % 4,40 bir fazlalık 
kaydetmektedir. 

Tuz satışları 1936 senesinde 156 000 000 
kilo iken bu senenin on bir aylık satış
ları bu mikdarm sene nihayetinde 
165 000 000 kiloya varacağını göster
mektedir. Bu şekilde de tuz fiatlarında-
ki tenzil sebebile bu seneye kadar devam 
edegelen satış tezayüdü % 30 u geçmiş 
bulunacaktır. 

Barut satışlarmdaki normal seyir bu 
sene de aynen devam etmekte bulunmuş
tur. 

Seneden seneye fazlalaşmakta olan 
varidatın artış âmillerinden biri olarak 
satışlardaki bu inkişafı zikrederken, yi
ne varidat üzerinde mühim tesirler icra 
eden inhisar maddeleri imal ve isithsa-
ündeki maliyet unsurlarında elde edilen 
tasarruflardan bahsetmeği faydalı bu
luruz. 

Bu unsurların tütün imalâtını alâ
kadar eden kısımlarını levazım, işçilik 
ve umumî masraf listesi bakımından 
tedkik ettiğimiz takdirde 1930 senesin
de kilo başına düşen 10,03 kuruşluk le
vazım, 6,70 kuruşluk işçilik ve 10,42 ku
ruşluk umumî masraf hissesi yerine 1936 
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yılında 10,60 kuruşluk levazım, 3,12 ku
ruşluk işçilik ve 5,68 kuruşluk umumî 
masraf hissesi isabet ettiğini görürüz. 

Müskirat imalâtında yine maliyet un
surlarından yapılan tasarruflarla 1930 
senesinde % 34,75 olan maliyetin satış 
bedeline nisbeti, bir çok maddelerin sa
tış fiatlarmda tenzilât yapılmış olması
na rağmen 1936 senesinde %29,75 inmiş 
bulunmaktadır. 

Tuz maliyet fiatları da yine ayni un
surlardan yapılan tasarruf neticesi ola
rak tenezzül etmekte bulunmuş, 1930 
senesinde 0,32 olan tuz kilo vasatî mali
yeti 1936 senesinde 0,24 santime düş
müştür. 

İmal ve istihsal işlerindeki rasyonel-
leşme neticesinde elde edildiği aşikâr 
olan bu vaziyet idare işlerinde de kendi
sini hissettirmektedir. Filhakika idare 
bütçe masraflarının varidata olan nis
beti daimî bir tenakus kaydetmekte ve 
1930 senesinde 15,68 olan bu nisbet 1936 
senesinde 10,50 ye inmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın para cezaları tahsilatında 
verilecek tahsil aidatına aid 8 nci mad
desi masraf kısmı hakkında verilen iza
hatta zikredilen esaslara uygun olarak 
tadil edilmiştir. 

Ankarada bulunan memurlara mes
ken tazminatı verilebilmesi için lâzım-
gelen bir hükmü ihtiva eden lâyihanın 
10 ncu maddesi esas itibarile kabul edil
miş ancak, bu hususta verilecek tazmi
natların 2921 numaralı kanunun muvak
kat birinci maddesine göre tayini daha 
muvafık görülerek maddede ona göre 
tadilât yapılmıştır. 

Mütedavil sermayenin iş hacmine gö
re arttırılabilmesini teminen Hükümet 
tarafından encümende vaki teklifin ka-

( S. Sayış 

bul edilmesi üzerine İnhisarların, müte
davil sermayesi nisbetinde obligasyon 
çıkarabilmesi için 10 ncu madde yeni
den tesbit olunmuştur. 

Lâyihanın diğer maddeleri her yıl 
bütçe kanununa konulmakta olan ve bu 
sene de devamları lüzumlu görülen hü
kümleri ihtiva eylediğinden aynen ka
bul edilmiştir. 

Netice : Hükümetçe tahmin ve tek
lif ve encümenimizce de kabul edilen 
48 259 500 liralık varidattan 8 331 248 
liralık masraf çıktıktan sonra 39 928 252 
lira kalmaktadır. 

Kanunu mahsus mucibince bu para
dan 718 110 lirasının idarei hususiye his
sesi ve 359 055 lirasının tayyare resmi 
olarak ayrılması icab ettiğinden bu mik-
darlarm tenzilinden sonra geri kalan 
38 851 087 liradan 3 666 000 lirasının 

müdafaa vergisi ve 35 185 000 lirasının 
inhisarlar safi hasılatı olarak umumî 
bütçeye irad kaydi lâzımgelmektedir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. Bu M. M. 
Burdur İsparta Mardin 

M. Şeref Özkan M. Unsal R. Erten 

Kâtib 
istanbul Balıkesir Gazi Anteb 

F. Öymen E. Adakan A. H. Ay erdem 

izmir Malatya Maraş 
H. Çakır M. öker A. Tiridoğlu 

Muş Muş Ordu 
Ş. Çiloğlu Ş. Ataman II. Yalman 

Seyhan Sivas Trabzon 
N. Eldeniz Remzi Çiner Sim Bay 

Trabzon Yozgad 
R. Karadeniz S. îçöz 
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Ihisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 
1938 malî yılı masrafları için ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 331 248) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 
1938 malî yılı varidatı ilişik (B) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (48 259 500) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 
1938 malî yılı memur ve müstahdemleri-
le nakil vasıtaları kadrosu ilişk (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İmalâtı artırmak ve sa
tış teşkilâtını genişletmek için ayrıca 
kullaıjalması lüzumlu görülecek memur 
ve müstahdemlerin ücretleri bütçenin 
ücret fasıllarmdaki tasarruf attan verilir.. 

MADDE 5 — İnhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çak
mak i|aşı kaçakçılığından dolayı 1918 
sayılı kanun ile eki bulunan 2550 sa
yılı kanun mucibince verilecek ikrami
yelerle kaçak takibinde ölen veya sakat
lananlara verilecek tazminat ve bu suç
lara aid davaların muhakeme ve sair 
masrafları. ve inhisar memurları tara
fından yakalanan kaçak gümrük eşyası
nın nakil masrafları bütçenin taallûk 
ettiği fasıllardan verilir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları ter
tibine konan tahsisat kifayet etmediği 
takdirde işbu borçlar taallûk ettikleri 
hizmetlere tekabül etmek üzere cari yıl 
bütçesine mevzu tahsisattan Gümrük 
ve inhisarlar vekâletinin muvafakatile -
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

1933 - 1936 yılları borçları tertibin-
deki tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
bu paralar 1938 yılı bütçesinin masraf 
kısmındaki tasarrufattan - Gümrük ve 
inhisaylar vekâletinin muvafakatile -
mezkûf tertibe naklen tesviye olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞ-
TlRlgl 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

.•;•.• : : v , j ^ y , 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE (3 — Avnen kabul 
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MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve 
propaganda masrafları) namile bütçeye 
konulan tahsisatın sarfı sureti ve evra
kı müsbitesinin hazırlanması mütedavil 
sermaye masrafları hakkındaki usullere 
tâbitlir. 

MADDE 8 — Kaçakçılık suçların
dan dolayı mahkemelerce ve heyetlerce 
hükmolunan para cezaları tahsila
tından yüzde beşi bu paraları tahsil 
eden idare takib, tahsil ve muhafaza me
murlarına bütçenin takibat tertibinden 
ödenir. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin 
1937 bütçe kanununun 9 ncu maddesile 
mütedavil sermayeden sarfına mezuni
yet verilen (950 000) liradan kullanıl
mayan ve kullanılıp ta bütçe tasarrufla-
rile kapatılan kısımların fabrika, tuzla 
ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve 
tesisat ile fennî şerait ve tesisatı havi 
her nevi yaprak tütün ve barut ve pat
layıcı maddeler depoları alım ve inşası 
için 1938 yılında sarfına Grümrük ve İn
hisarlar vekâleti mezundur. Bu suretle 
sarfolunacak paralar her yıl sonunda 
bütçenin umumî tasarruflarından kifa
yeti nisbetinde mahsub olunur. 

MADDE 10 — İdarenin Ankarada 
bulunan memurlarına (1452) numaralı 
kanunun 18 nci maddesine göre mesken 
zammı verilir. 1846 numaralı kanunun 
izahnamesi hükümleri dairesinde tesbit 
olunacak bu zamlar bütçenin ücret fas-
lmdaki tasarruflardan tesviye olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 
1938 tarihinden muteberdir, 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Kaçakçılık suçların
dan dolayı mahkemelerce ve heyetlerce 
hükmolunan para cezaları tahsilatından 
bu paraları tahsil eden idare takib, tah
sil ve muhafaza memurlarına bütçenin 
mukannen aidat faslından % 5 aidat 
verilir. 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — İnhisarlar idaresi, 
mütedavil sermaye • haddini tecavüz et
memek üzere bono ihracına mezundur. 
Bonolar hâsılından istimal edilmeyen 
kısmı Hazine hesabı carisine yatırılır. 

MADDE 11 — İdarenin Ankarada 
bulunan memurlarına 1452 numaralı ka
nunun 18 nci maddesine göre mesken 
zammı verilir. Bu tazminat 2921 numa
ralı kanunun muvakkat birinci madde
sine göre, 2847 numaralı kanunun birin
ci maddesine bağlı cetveldeki dereceler. 
nazarı itibare alınarak tesbit edilir. 

MADDE 12 — Aynen kabul 

( S. Sayısı : 170 ) 



— 16 — 
MADDE 12 — Bu kanun hükmünü 

icraya Gümrük ve inhisarlar vekili me
murdur. 

1 - I I I -1938 
Bş. V. 

G.Bayar 
Da. V. 

S. Kaya 
Mf.Y. 

Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. E. Araş F. Ağrah 

Na. V. Ik. V. V. 
A. Çetinkaya C. Bay ar 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

MADDE 13 — Avneri kabul 
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VL 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

A - CETVELİ 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatm nev'i Lira 

Memur ve müstahdemler üc
reti 
Merkez ve taşra masraf lan 
idarehane ve satış depoları ki
rası 
Mahkeme masrafları 
Para gönderme masrafı 
îdare masrafı 
Kaza sigortası 
Kurs masrafı 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat » » 

3 642 420 

150 000 
75 000 
80 000 

315 000 
1 000 

30 000 

651 000 

85 000 

30 000 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 641 880 

150 000 
75 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

661 000 

70 000 

45 000 

3 641 880 

150 000 
75 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

661 000 

70 000 

45 000 
[Tedkik için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların harcırahla
rı da bu fasıldan verilir] 

Müfettişler harcırahı 45 000 50 000 50 000 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 
Fennî ekim, dikim, tecrübe ' 

2 

1 
2 
3 

4 

masrafları 
Hastalıklarla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 
Ekim ve yazma masrafı 
Emanet ambarları 
Takib, tahsil ve muhafaza me-
murlarile kaçak maddeler mas
rafı 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayısı ; 

50 000 
10 000 

60 000 

100 000 
90 000 

-

200 000 
20 000 

410 000 
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65 000 
10 000 

75 000 

• 
100 000 
90 000 

/ 
200 000 
20 000 

410 000 

65 000 
10 000 

75 000 

100 000 
90 000 

— 

195 000 
20 000 

405 000 



1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

— 18 

M.' Muhassasatm nev'i 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 
ve 2550 sayılı kanun mucibince 
verilecek tazminat 40 000 20 000 20 000 
Sabit kıymetler masrafı 

1 Yapı işleri ve tamirleri 
2 Makineler ve teferruatı 
3 İdarehane demirbaş ve mef

ruşatı 
4 Nakil vasıtaları alım ve yeni

lenmesi 
0 Maliye vekâleti ile eski Barut 

şirketi arasında yapılan anlaş
ma üzerine 4 senede ödenecek 
mobilya ve demirbaş, depo bi
naları ve arazi ile fabrikaların 
faizile birlikte 1937 senesinde 
ödenmesi lâzımgelen mikdar 300 950 * 0 0 

325 000 
50 000 

80 000 

20 000 

443 000 
50 000 

80 000 

50 000 

443 000 
50 000 

80 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 775 950 623 000 623 000 

Depo ve imalâthaneler, fabri
kalar, tuzlalar ücret ve mas
rafları 
Yaprak tütün depo ve imalât-
hanelerile tütün ve müskirat 
fabrikaları ve tuzlalar memur 
ve müstahdemleri ücreti 1 137 840 1 138 380 1 138 380 
Yaprak tütün depo ve imalât-
hanelerile fabrikalar kirası 75 000 75 000 75 000 
Fabrika, atelye, imalâthane ve 
bakım işleme evleri ile tuzla
larda çalışan müstahdem ve iş
çilere ve çocuk yuvalarına var
dım * 60 000 60 000 60 000 

Fasıl yekûnu 1 272 840 1 273 380 1 273 380 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 45 000 45 000 45 000 
Muhtelif masraflar 

1 Şarapçılara verilecek prim 
0 îmbdk a tan 
2 Hayır evlerine yardım 

2 000 
2 500 
1 500 

1 000 
0 

1 500 

1 000 
0 

1 500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

3 Sergilere iştirak ve propagan
da masrafları 

4 Yabancı memleketlere staj ve
ya tahsil için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahı 

Fasıl yekûnu 

13 Memurlar ikramiyesi 
14 Tekaüd sandığına iştirak 

[Kanunu mahsusuna tevfikan istimal 
edilecektir] 

15 Reddiyat 
16 Geçen yıl borçları 
17 Eski yıllar borçları 

1 1933 - 1936 yılları borçları 
2 1932 ve daha evvelki yıllara 

mahsub veya tediye edilmemiş 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

18 Mukannen aidat (1936 yılında 
tahakkuk eden aidat borçları 
da bu fasıldan ödenir). 

19 Hükmolunmuş borçlar 
20 Fevkalâde masraflar 

0 Tütün enstitüsü inşaatının ik
mali ve tesis masrafile sunî 
fermantasyon tecrübeleri ve 
fennî temizleme masrafları 

1 Müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 

2 Tuz memurlarının bir defalık 
tazminatı 

3 îzmirde tesis olunacak atış po
ligonu masrafına yardım 

Fasıl yekûnu 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

60 000 90 000 90 000 

20 000 20 000 20 000 

86 000 112 500 112 500 

50 000 50 000 50 000 
225 000 215 000 215 000 

10 000 10 000 10 000 
60 000 60 000 60 000 

33 000 25 000 25-000 

0 30 000 30 000 

33 000 55 000 55 000 

7 000 50 000 55 000 
25 000 15 000 15 000 

30 000 0 0 

150 000 750 000 750 000 

2 000 2 000 2 000 

0 15 000 15 000 

182 000 767 000 767 000 

( S. Sayısı : 170 ) 



# • • < -

Muhassasatm nev'i 

1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile 
cek itfa karşılığı 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

77 350 

İ938 malî yılı içirt 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

82 488 82 488 

UMUMÎ YEKUN 7 812 560 8 331248 8 331248 

Varidatın 

Satış karları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
îstirdad 
Tütün ve müski: 
vergisi 

UMU 

B - CETVELİ 

nev'i 

rat müdafaa 

Mî YEKÛN 

1937 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

40 920 000 
700 000 
100 000 
210 000 
100 000 

3 516 000 

45 546 000 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

43 413 500 
700 000 
100 000 
280 000 
100 000 

3 666 000 

48 259 500 

43 413 500 
700 000 
100 000 
280 000 
100 000 

3 666 000 

48 259 500 

( S. Sayrsı : 170 ) 
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C - CETVELİ 

Memurların unvanı 

Umum müdür 
Kısım müdürü 
Başmürakib 
Mürakib 

Murakabe kalemi § 

Merkez 

Memurlar 

ıcifi. 
» » masa âmiri 

Şube müdürü 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » muavini 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
» 
» 

!- » 
» muavini 

Mühendis, mimar, 
ziraat fen memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

• 

kimyager, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

« 

ı 

tuz, inşaat ve 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

12 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
8 

12 

1 
3 
4 
7 
7 

12 
11 
5 
3 

Ücret 

600 
500 
400 
300 
250 
225 
125 
450 
400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
350 
250 
225 
200 
175 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
12Ş 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 
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Şube ve 

- â â 
Memurların tHivanı 

kısım şefvşef muavini, 
başveznedar, kısım âmiri,: 

» 
» 
» 
» 
» 

Birinci 
» 

îkinci 
» 

Üçüncü 

» 
» 
» 
» 
» 

sınıf memur 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

— 
• 

mesul muhasib, 
masa âmiri 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

4 
5 
8 

21 
38 
61 
50 
55 
55 
30 
36 

Ücret 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

Muvakkat memurla/r 
Avukat, doktor ve saire (Muhtelif) 

Müstahdemler 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 

Yekûn 

5 900 

101 4310 

621 

Mülhakat 

Memurlar 
B,aşmüdür 

» 
» 
» 

Başmüdür muavini ve müstakil müdür 
» » » » 
» » » » 

Mülhak müdür, şube müdürü, şube âmiri, mesul 
muhasib, satış deposu âmiri, muhasib veznedar, 
veznedar, başmemur 

» » » » 
» » » » 
» » • - » » 

» » ' . » » 
» » » » 

Birinci sınıf memur, muhasib veznedar, 
nedar 

vez-

Birinci sınıf memur, idare memuru, muhasib 
veznedar, veznedar 
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1 
6 
6 
8 
3 

10 
11 

1 
5 

25 
60 

144 
28 

138 

303 

350 
300 
275 
250 
225 
200 
175 

225 
200 
175 
150 
125 
100 

100 

90 
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Memurların unvanı Aded Ücret 

İkinci sınıf memur, idare memuru, muhasib vez
nedar, veznedar 466 80 

» » » » 129 70 
Üçüncü sınıf memur, idare memuru, satış me
muru, tahrir kontrol memuru, takib muhafaza 
ve tahsil memuru 476 60 

» » , » » 315 50 
Kimyager ve fen memuru 1 175 

V » » 1 150 
» » » 4 125 
» » » 3 100 

Muvakkat memurlar 
Avukat (Muhtelif) 49 3880 

Müstahdemler 
Muhafaza memuru, kantarcı, odacı, bekçi ve 
saire (Muhtelif) 1410 43555 

Yekûn 3603 

Tütün ve müskirat fabrikaları, tütün ve müskirat 
atelye ve imlâhaneler, tuzlalar, yaprak tütün bakım 

ve işleme evleri 

Memurlar 
Müdür 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 
» » 

Teknik şube müdürü, teknik şube müdür mu
avini, teknik şube âmiri, mesul muhasib, kon
trolör, idare kısım âmiri, şube ve masa âmiri, 
kısım âmiri, muhasib veznedar 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

2 
2 
3 
4 
2 
6 
1 
2 
3 
1 
2 

1 
1 
13 
8 
25 
34 

400 
350 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 

300 
275 
200 
175 
150 
125 
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Memurların unvanı 

Birinci sınıf memur, muhasib veznedar, veznedar 
» » 

îkinci » 
» » 

Üçüncü » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Kimyager, fen memuru ve makinist 
x 

w 

'w,<r 

Teknik şef 
» » 
» » 

Başharmancı ve başeksper 
» » 

Harmancı ve eksper 
» » 

Harmancı ve eksper muavini 
» » namzedi 
» » » 

Muvakkat memurlar 
Doktor, dişçi, eczacı ve saire (Muhtelif) 

Müstahdemler 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 

Yekûn 

Aded Ücret 

53 
86 

125 
34 

137 
76 
2 
5 

22 
10 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
5 

10 
20 
60 
40 
45 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

175 
150 
125 
100 
90 
80 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
10Ö 
90 

18 1800 

143 7030 

1015 

Aded 

27 

11 

38 

NAKİL VASITALARI KADROSU 

Kara nakil vasıtaları 
Otomobil, kamyon, kamyonet ve bisiklet 

Deniz nakil vasıtaları 
Motor, mavna ve Salapurya 

Yekûn 
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S. Sayısı: 171 
İzniğin Mesudiye köyünden Tufanoğlu Ahmed Turanın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye encümeni mazbatası (3 449) 

T. C. 
Başvekâlet 25 XII - 1937 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/8244 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmek maddesinden suçlu 324 doğumlu Tufanoğlu Ahmed Turanın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Bilecik Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi' Ceza 
Heyeti umumiyesi tarafından tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince kanunî merasimin tamamlanması için Adliye vekilliğinden 14 ve 24 r X I I - 1937 tarihli 
ve Ceza işleri U. Md. 448/307, 467/316 sayılı tezkereler ile gönderilen ilâm ve ilişiği evrak bilece 
sunulmuştur. 

ölüm mahkûmunun diğer cezalarla mahkûm ve mevkuf bulunan arkadaşlarından bir kısmının 
yeniden duruşmaları yapılacağından dolayı ölüm mahkûmuna aid muamelenin acele yapılması Adli
ye vekilliğinin sureti ilişik tezkeresinde istenilmekte olduğundan gereğinin yapılmasına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
, ; C. Bayar 

Adliye vekilliğinin 14 - XI I -1937 tarihli ve 448/307 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvhâlete 

Taammüden adam öldürmek maddesinden suçlu Tufanoğlu 324 doğumlu Abmedin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Bilecik Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdikına karar verildiğini ha
vi Temyiz mahkemesinin ilâmile sair evrakı Başmüddeiumumilikten gönderilmekle birlikte sunuldu. 
Diğer cezalar ile mahkûm edilen ve mevkuf bulunan arkadaşlarının bir kısmı hakkrndaki hüküm 
bozulmuş olmakla bunlar hakkında duruşma yapılmak üzere, merkum Ahmed hakkında Yüksek Ka
mutayca gereğinin acele yapı!.'ir&k neticesinin bildirilmesine delâletleri rica olunur. 

Adliye vekili 



Adliye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/449 
Karar No. 23 

5 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

îzniğin Balarım köyünden Alioğlu Mıehmed 
çavuşu para mukabilinde taammüdle öldürmek
ten maznun yine Izniğin Mesudiye köyünden 
Tufanoğlu 1324 doğumlu Ahmed Turan hakkın
da, Bilecik ağır ceza mahkemesinde cereyan eden 
muhakeme neticesinde isnadolunan suçun sabit 
görülniesine mebni kendisinin ölüm cezasile mah
kûmiyetine dair verilen hükmün tasdikini havi 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sa
dır olan 26 - IX -1937 tarih ve 2716 sayılı ilâma 
karşı Basmüddeiumumilik tarafından vukubulan 
itirazm Temyiz mahkemesi ceza umumî heye
tince reddine dair Verilen 27 - XI -1937 tarih ve 
312 sayılı ilâm, müteakib kanunî muamelenin 
ifası iğin Başvekâletin 26 - I - 1938 tarih ve 
4/8244 sayılı tezkeresi encümenimize havale 
olunmakla tedkik edildi. 

Ham ve -zabıtname münderecatına göre: Suç
lu Tufanoğlu Ahmed Turanın; tarlasına gübre 
taşımakta olan Mehmet çavuşu, muhtarlık mese
lesinden dolayı aralarında düşmanlık bulunan 
Mahmud adında birinin temin ettiği para mu
kabilinde ve suç ortağı Osmanm yardımile ta

ammüdle öldürdüğü ve bu sebeble ölüm cezası
na mahkûm olduğu ve Mahmud ile Osman hak
larında da ayrıca ceza tayin edilmiş bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

İcra kılınan muhakeme neticesinde Tufanoğ
lu Ahmed Turan hakkmda hükmedilen ölüm ce-
zasmm hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini icab 
edecek bir sebeb görülmediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezanın infazma karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzına ittifakla karar 
verildi.. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

Numan Aksoy 
Kayseri 

//. F. Perker 
Kocaeli 

Ragib Akça 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Kocaeli 

//. II\ayri Tan 
Bursa 

S. F. Talay 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Kayseri 

R. Özsoy 
Erzincan 
A .Fırat 

»m<i 
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""^ &Sayi$r:172 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 4air 
olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesine müzeyyel 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (î/733) 

T.C. - ; 
Başvekâlet 24-111-1937/ 

gar&rfar müdürlüğü 
Sayı; 6/949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin© 

1452 sayılı teadül kanununun 14 ncü maddesine zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Yeteileri Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırrian kanun lâyihası es
babı muoibesUe birlikte sun^ Başvekil 

İ. înönü 

$u kanun lâyihasının esbabı mueibesi 1937 yılı muvazene! umumiye kanununun esbabı mueibesi 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B.M. M. 

Bütçe encümeni 5 - V - 1938 
Mazbata No. 110 
Esas No. 1/733 " , /"' . " " ' 

Yüksek Keisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea- bilûmum müesseselerde vazife deruhde etmiş olan 

dülü hakkındaki 1452 sayılı kanunun 14 ncü mad- mütekaidler de bu hüküm içerisine alınmıştır. 
desine zeylen tanzim olunub Başvekâletin 24 mart Beş senedenberi muvazenei mımumiye kanunla-
1937 tarih ve 6/949 sayılı tezkeresile Yüksek Mec- rile hükmü muhafaza edilen bu maddenin alâkalı 
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize havale bulunduğu 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesine 
edilmiş oflamakla Maliye vekâleti namma Bütçe eklenmesi yolunda yapılan teklif encümenimizce 
ve malî kontrol umum müdürü hazır olduğu halde e s a s itibarile kabul edilmiştir. Ancak Devletin ai-
okrmdu ve konuşuldu: dat vermek suretile iştirak ettiği tekaüd sandrida-

Umumî bütçeden tahsisat veya ücret alan mü- rının tâbi bulunduğu müesseselerde vazife gören 
t#aidinin tekaüd. maaşları; 1452 sayılı kanunun mütekaid memur ve müstahdemlerin. tekaüd ma-
14 ncü maddesi mucibince tahsisatı' fevkalâdesiz aşları tamamen kesileceği 2921 sayılı kanunun 
olarak verilmektedir. 36 mcı maddesile tesbit edilmiş bulunduğundan 

Bu hüküm 1932 malî yılı muvazenei umumiye tatbikatta bir yanlışlığa meydan verilmemek için 
Jçanununun 21 nci maddesile mülhak ve hususî bu madde hükmünün mahfuz bulunduğuna dair 
bütçelerden ücret alan mütekaidlere de teşmil edil- lâyihaya bir kayid ilâvesi lüzumlu görülmüş ve 
iniş ve ayrıca sermayesinin en az yarısı Devlete bunu temin maksadile lâyiha metninde bazı deği-
aid olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz siklikler yapılmıştır. Bu dairede hazırlanan ka-
veya temettüû Devletin teminatı altmdV buluna» um lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak 



üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Beis \ R.V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M.Ş.Özkan M. Unsal U. Karadeniz 

Kâtib 
(İstanbul 0-azi Anteb ^ izmir 
F«Qymen A. H. Ay erdem H. Çakır 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1452 sayılı teadül kanununun 14 ncü maddesine 
• müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 sayılı teadül kanununun 
14 noü maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve olun
muştur. 

A - 1683 numaralı kanunun meriyetinden 
evvelki hükümlere göre tekaüd edilib de mül
hak ve hususî bütçelerinden tahsisat veya ücret 
alanlar hakkında da 3 ncü fıkra hükmü cereyan 
eder. 

B ;•- Gerek eski hükümlere göre ve gerek 
1683 numaralı tekaüd kanununa tevfikan teka
üd edilib de tediye edilmiş'sermayesinin en az 
yansı Devlete aid olan müesseselerle sermayeye 
verilecek fak veya temetttiü Devletin teminatı 
altmda bulunan bilûmum müesseselerde vazife 
deruhde edenler hakkında dahi bu madde ve 
1683 numaralı kanunun 70 nci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

O - Bu mütekaidler hakkında bu madde hü
kümlerinin tatbik olunabilmesi için aldıkları te
kaüd maaşları ile ücret veya tahsisat mecmu-

unıra «ili liradan aşağı düşmemesi şarttır. 
D - A ve B fıkralarında yazdı mütekaidler 

hakkında da 900 numaralı kanun ahkâmı mah
fuzdur. 

Manisa Maraş Ordu 
T. Türkoğlu A. Tiridoğlu H. Yalman 

Trabzon Yozgad 
8. Doy 8. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 1452 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanunun meriyetinden evvelki hükümlere 
göre tekaüd edilibde mülhak ve hususî bütçeler
den tahsisat veya ücret alan mütekaidlerin bu 
vaziyetleri devam ettikçe 900 numaralı kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere tekaüd maaşları 
tahsisatı fevkaladeleri ilâve edilmeksizin verilir. 

/ 

JVIADDE 2 — Gerek eski hükümlere göre ye 
gerek 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nuna tevfikan tekaüd edilibde tediye edilmiş 
sermayesinin en az yansı Devlete aid olan 
müesseselerle sermayeye verilecek faiz veya te* 

mettüü Devletin teminatı altmda bulunan bilû
mum müesseselerde vazife deruhde edenler hak-

Seyhan 
N. Eldeniz 

Kayseri 
F. Baysal 
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MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

19 - IH - 1937 
Bş. V. 

/ . İnönü 
Da. V. 

Mf. V. 
S. Arikan 
S. î. M. V. 

Vr. E. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. V. 
Dr. R. Saydam 

îk. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

kmda dahi 1452 sayzlz kanunun 14 ncü maddesi 
ile 1683 sayzlz kanunun 70 nci maddesi hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelerde ya
zılı mütekaidler hakkmda mezkur maddelerde 
yazılı hükümlerin tatbik edilebilmesi için bun
ların aldıkları tekaüd maaşı ile ücret mecmu-
unun 50 liradan aşağı düşmemesi gartdzr. 

MADDE 4 — 2921 sayzlz 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

kanunun 36 ncz 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanım hükmünü icraya îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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