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ZABIT CERİDESİ 

Onuncu inikad 
1 0 - V - 1 9 3 9 Çarşamba 

mm* 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 38 
2 — Havale edilen evrak 38 
3 — Müzakere edilen maddeler 38 
1 — Eceabadm Turşun köyünden Menıed 

karısı Didar Savaş ile Memedoğlu Adil Gürelin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/41) 38 

2 — Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere 
eski harflerle basılmış olan kitablarm okul ve 
kültür kurumları kitab evlerine konulmasının 

Sayıfa 
1353 sayılı kanun hükmüne aykın olub olmadı
ğının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Maarif encümeni mazbatası (3/79) 38 :41 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/6) 4.1:52,53,53:56 

4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş
kilât ve memurini baklandaki 3017 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/73) 52 :53 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Van mebusu Hakkı Ungan, ibrahim Arvas ve 
Münib Boyanın intihab mazbataları ile 

Çoruh mebusu Asım Us, içel mebusu Ferid Celâl 
Güven, Muğla mebusu Yunus Nadi ve Sivas mebusu 
Necmettin Sadakın teşriî masuniyetlerine ve 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalar kabul edildi. 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesine, 

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 ve 1940 
malî yıllarına geçici taahhüd icrasma, 

istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 

kanuna bağlı cedvelde tadilât yapılmasına, 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri yapıldı. 

Türkiye ile Almanya arasında imza edilen kredi 
anlaşmasının tasdiki hakkındaki kanun lâyihası da 
kabul edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere in
ikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Refet Canıtez 

Kâtib 
Gazianteb 

Bekir Kaleli 

Kâtib 
Kütahya 

V. Uzgören 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Iktısad vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkmda 

kanun lâyihası (1/126) (Bütçe encümenine) 
2 — istatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında 

kanun lâyihası (1/123) (Bütçe encümenine) 
3 — Münakalât vekâleti vazife ve teşkilâtı hak

kmda kanun lâyihası (1/127) (Bütçe encümenine) 
4 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri 

hakkmda kanun lyihası (1/124) (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

5 — Nafia vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkmda 
kanun lâyihası (1/128) (Bütçe encümenine) 

6 — Sümer Bank sermayesine 58 000 000 lira 
ilâvesine dair kanun lâyihası (1/125) (Iktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

7 — Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkmda 
kanun lâyihası (1/129) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
8 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/97) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene). 

Mazbatalar 
9 — Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zamlar 

ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 
3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/40) (Ruznameye). 

10 — Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/3) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Oavid Oral (Niğde), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Eceabadm Turşun köyünden Memed ka

rısı Didar Savaş ile Memedoğlu Adil Gürelin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/41) [1] 

B A Ş K A N —Mazba tay ı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-

[1] 27 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mistir. 
2 — Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere 

eski harflerle basılmış olan kitabların oku! ve 
kültü.' kurumları kiiab evlerine konulmasının 
1353 sayılı kanun hükmüne aykırı olub olmadı
ğının tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ve 
Maarif encümeni mazbatası (3/79) [2] 

[2] 35 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ZÎYA GEVHER ETİLt (Çanakkale) — Ka

nundaki kütübanelerden maksad halkın girece
ği kütübaneler mi, yani umumî kütübaneler mi 
yoksa ilim kütübaneleri midir? Maksadlannm 
ne olduğunu encümen reisi izah etsin. 

BAŞKAN — Encümen reisi yoktur. Mazba
ta muharriri de sözünüzü işitememiştir, suali
nizi kürsüden sorunuz. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
mazbatada beyan edilen mütaleatta bir rücu şe
kil ve kokusu vardır. Hatta açık bir rücu. Biz 
şimdiye kadar yaptığımız büyük inkilâbların 
hiç birisinden rücu edemeyiz. Kanun mutlak 
surette bize « cedvel, defter » diye tasrih ediyor. 
Kitabhane dediği şey de ancak üniversite gibi ve 
büyük kütübaneler gibi halkın değil, entellek-
tüeller için bir vesika ile girilecek yerleerdir. 
Binaenaleyh böyle bir tefsiri Büyük Millet Mec
lisi kabul edemez. Binaenaleyh mazbata mu
harriri buraya gelsin bu kanunun neresinden 
böyle bir mana çıkardığını izah etsin. 

KEMALETTÎN KÂMÎ (Erzurum) — Arka 
daşlar, Maarif vekâleti bizden eski harflerle ba
sılmış bazı kitabların etüd kitabı olarak okul 
ve kültür kütübaneleri için satm alınabilmesine 
tefsir yolu ile mezuniyet istemektedir. Maarif 
encümenimiz de bu mezuniyeti vermektedir. Bir 
defa bir inkilâb kanununun, onuncu yılmda tef
sire muhtaç olacağını hiç bir vakit zannetmek 
istemezdim. Harf inkilâbına aid kanun kabul 
edildiği zaman ilk mekteblerin birinci ve ikin
ci sınıflarında bulunan çocuklar halen üni
versite sıralarına gelmiş gençlerdir. Bu bakım
dan mekteb kütübanelerine eski harflerle basıl
mış kitabların etüd kitabı namı altında konma
sında ne faide ve ne de lüzum vardır. Bununla 
beraber bir tefsir meselesi değil, fakat bir te
sis mevzuu olarak Maarif vekâleti veyahud Ma
arif encümeni bize gelebilir ve diyebilirdi ki, 
millî kitabsaraylarımızm zenginleşmesi, ilim ve 
sanat değeri yüksek olan eski eserlerimizin, za
yi olmaması bakımından, bazı kütübanelerimiz-
ce Maarif vekâletinin salâhiyettar kurumlarının 
kararile satın almabilmeli ve saklanabilmelidir, 
bu da sadece basma ve yazma nadir eserlere in
hisar etmelidir. Bunun haricinde böyle bir tef
sir kararile eski harflerin mekteb çatılan al
tına girmesine lüzum ve ihtiyaç gösterilmesini 
doğru bulmuyorum. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL 
(İzmir) — Arkadaşlar; bir irtica veyahud rücu 
meselesi asla mevzubahs değildir. Mevzubahs 
olan şey, ilmî tedkikler yapılırken bu gün yeni 
harflerle basılmamış ve basılması müşkül eski 
kitablan, bu kitabları tedkikle muvazzaf mües
seselerimize sokabilmektir. Meselâ Üniversite
nin tarih veyahud edebiyat kısmmda her hangi 
bir ilmî meseleyi tedkik etmek için bir vesika
ya müracaat edilecektir. Bu vesika bu gün mev-
cud değilse almak lâzımdır. Bunu alamıyoruz. 

Meselâ Naima tarihi yoksa dışarıdan alamıyo
ruz. Evvelce varsa kalmıştır. Onun için böyle 
bir müsaade istiyoruz. Kaldı ki ilk mekteb, orta 
mekteb, lise bunlar mevzubahs değildir. Maa
rif vekâletiniz pek güzel takdir eder M, hangi 
yerlerde bu neviden eserler vesika mahiyetinde 
tedkik olunur. Bunu tutub da genç ve küçük ço
cukların eline verecek değiliz (Alkışlar). 

IVtAARİF E. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVJ3A (İstanbul) — İki kıymetli arkadaşımın 
genç heyecanlarını takdire şayan gördüm. An
cak telâş ve endişelerinin bu meselede asla varid 
olmadığını arzedeceğim. 

Mevzuubahs olan kanun 11 sene evvel çık
mıştı. ve yeni Türk harflerinin telifini istih
daf ediyordu ve tabiî bu maksad altında eski 
harflerin bütün Devlet müesseselerinde, mekteb-
ler de dahil olduğu halde, kullanılmasını, el al
tında bulunmasını yasak etmişti. O zaman yine 
mazbata muharriri sıfatile Maarif encümeninde 
bulunmuş olmak itibarile iyi bilirim ki, kanu
nun maksadı, etüd, müracaat kitabı olmak üze
re eski harflerle basılmış kitabların Devlet mü
essese ve kütübanelerden kaldırılmasını asla 
istihdaf etmiyordu. 11 sene evvel dahi bu mak
sadı gözetmemiş olan bir kanun bu gün ayni 
maksadı gözetebilir miydi? 

Çünkü bu gün yeni Türk harfleri gayet kuv-
vetleşmiştir. Onu müdafaa edecek nesil bu gün 
20 yaşındadır. 20 yaşındaki gençler eski harf
leri bilmiyorlar, ve kıymetli arkadaşım Kema-
lettin Kâmi de bunu teyid buyurdular. Kezalik 
bu gün yeni harflerin, bir kaç yüz metre ötede 
gördüğümüz kütübanesi bir âbide gibi kurul
muştur ve kurulmak üzeredir. Binaenaleyh, 

11 sene evvel dahi istihdaf edilmemiş olan bir 
maksadm bu gün tabiî olarak telâkki edilmesi 
neden bir rücu ve irtica kokusu versin? (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlarımın endişeleri, inkilâbm bütün 
umdelerine sadık olanların, bilhassa genç olan
ların, kendileri gibi genç unsurların daima he
yecanla beslenmeleri şayanı temenni olan teza
hürlerdir. Fakat maksaddan emin olabilirler ki 
katiyen onların düşünceleri ve endişeleri mev
zubahs olamaz. Zaten bu tefsir yeni bir 
mezuniyet vermiyor. Şimdiye kadar kütü-
banelerimizden, hattâ Büyük Millet Mec
lisi kütübanesi de dahil olmak üzere, 
arab harflerile, eski harflerle yazılmış kitablar 
kaldırılmış mıdır? Hayır, pekâlâ kullanılıyor. 
bir etüd kitabı olarak onlardan istifade edili
yor. Hatta yalnız burada değil, yüksek mek
teblerin kütübanelerinde de bu mahiyette kitab
lar ihtiyacı temin etmektedir. Sonra, es
ki harflerle yazılmış yeni kitablar alı
nırsa bütün yeni nesil onlarla mı beslenecek
tir? İlk mekteb kütübanelerine arab harf
lerile yazılmış kitablan almağa lüzum ve im-

_ 3 9 — 
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kân var mı? ve bir ilk mekteb müdürü böyle 
bir kitab alırsa tabiatile mesul olacaktır. Bir in
giliz ansiklopedisi dahi alsa yine mesul olacak 
tır. Çünkü bunlardan ilk mekteb çocukları is
tifade edemezler. Biz bu kanunun vaziyete mü-
said bir şekilde anlaşılmasına imkân vermezsek 
ne olacaktır? Bütün Devlet müesseselerine mer
but kütübanelerdeM eski yazılarla olan kitab-
lar ve gazete kolleksiy onları kalkacak mı? Ka
yır, yine el altında bulunacaktır. 

Eh, şu halde yarm Ankarada bir umumî kü-
tübhane açıldığı zaman meselâ: Tasviri efkâr 
Takvimi vekayiden itibaren bütün eski harflerle 
intişar eden bütün gazete kolleksiyonlarmı al
mak icabetse, almryacak mıyız? Tabii alacağız. 
Kütüphaneler için eski harflerle intişar eden bir 
tek varakayı bile alacağız. Hatta eski el yazma
sını bile alacağız. Faraza Tarih Cemiyetinde; 
meselâ Nakna, Raşid Cevdet, Lûtfi tarihlerine 
kadar bütün vakanüvislerin eserlerini bulundur
mak icabetseki, bunlar şimdi vardır eksikse bun
ları almak lâzım gelmiyecek mi? Yakm zamanm 
tarihlerini öğrenmek icabetmiyecek mi? Tabii 
icabeder. işte tefsirin maksadı bundan ibarettir. 
Ben ümid ederim ki genç, heyecanlı arkadaşlarım 
da bu maksadı gayet tabii bulurlar. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) ~ Ev
velâ saym vekilimin benim burada söylediğim 

kelimelerin gayet tartılı olarak ağzımdan gıktığmı 
bilmelerini rica ederim, irtica kelimesi benim 
ağzımdan çıkmaz. Çünkü bir vekilin irtica getir
mesi değil hatta sabık yobazın bile artık bu 
memleketle irticam alâkası olmadığını bilmesi 
lâzdımrr. Memleketi bu kadar iyi bilen ve bu-
kadar iyi gören bir insanım. Artık bu memlekette 
irticadan bahsedilmez. 

Rücu başkadır, irtica başkadır. 
MAARİF V. HASAN ÂLI YÜCEL (izmir) — 

Teşekkür ederim. 
ZIYA GEVHER IETILÎ (Devamla) — Eğer 

memlekette bu derece yüksek olan bir vekilin 
irtica hareketine kail olsaydım başka türlü lâf 
söylerdim. Binaenaleyh ben bir rücudan bahset
tim. Bu bir rücudur, şimdi arzedeceğim. 

Arkadaşlar, söyliyeyim mi? Söylemiyeyim 
mi? (Gürültüler ve gülüşmeler, söyle hakim
dir sesleri) 

Arkadaşlar; burada mazbata muharriri ev
velâ benim müdafaa etmem lâzım olan kelimeleri 
aynen söylediler. Ben dedim M; bize bu kitablar 
lâzım olabilir, Üniversiteye lâzım olabilir. Ben 
bunu kabul ediyorum. Takvimi Vakayiin bu 
kadar senelik kolleksiyonlarmı atacakmryız 
diyorlar. Hayır Üniversiteye koyacaksınız. 

Arkadaşlar; ben itiraz ettiğim şeylere kanu
nu iyi okuduktan sonra itiraz ederim. Burada 
üniversiteden bahis yoktur, kütübhanelerden 
bahis yoktur. Kanunda «Okul ve kültür kurum-
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i lan» diyor. Okul, ilkmekteb, orta mekteb vesa

iredir. Mazbata muharriri bunu nasıl müdafaa 
ediyor ve diyorlar ki, bir mekteb müdürü mesul 
olur bu kitabları alırsa. Siz bu tefsiri yaptıktan 

I sonra mesul olmaz. Okula, kütübaneye mü
saade ettiğimiz zaman Alâettin arkadaşımız mesul 

olmasını kabul ediyor. Okul kelimesi nasıl 
konmuştur? Yazdığı ile söylediği arasmda bir 
tezad olduğu halde burada bunu iddia etmek 
mevkiindedir. Arkadaşlar, bu bir rücudur. 
Okul demek ilk mekteb demek, orta mekteb de
mektir. Hâlâ memlekette gizli mekteb açıb eski 
harfleri okutanlar vardır. Okul demek üni
versite demekse ben vaz geçiyorum, buyursun
lar burada müdafaa etsinler (Müzakere kâfi 

i sesleri). 
Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba-

I kır) — Müzakere kâfidir, yalnız biz buradaki 
okul tabirini ilk mekteb olarak aldık ve okul 
deyince büyük kütübaneler, Üniversite kütüba-
nesi, B. M. M. Kütübanesi bunun haricindedir. 
Okul deyince bir ilk mekteb muallimi derhal 
kendi mektebine bir çok şey alır. Ben 14 vilâ
yetin başında bulundum. Diyebilirim ki, bu ya
zı daha sinmemiştir. Bütün vatandaşların bey
nine sinmemiştir. Fırsat bulunca eski yazı ile 
yazarlar. Hattâ devairi resmiyenin alacağı ba
zı daktiloların eski yazıyı bilib bilmediklerini 
sorarlar. Bu nazarı dikkati celbedecek bir me
seledir. Binaenaleyh şümullü tabirlerin kullanıl
ması zamanı gelmemiştir. Elbette bir gün gele
cektir. Onun için maksad ne ise, Maarif vekâ
letinin yüksek düşüncesi ne ise açıkça yazılma
lıdır. Yeri tasrih edilmeli, kanun açık çıkma
lıdır. Bu kanun elde oldukça bir ilk mekteb 
başmuallimini mesul edemeyiz. Çünkü kanunda 
okul tabiri vardır, ilk mekteb de, orta mekteb 
de, lise de okuldur. 

BAŞKAN — Encümenin izahati var mı? 
ZIYA GEVHER ETILI (Çanakkale) — Lüt

fen mazbatayı alsınlar; tashih etsinler. 
İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA (istanbul) 

—Şimdiye kadar itirazlar, yalnız okul kelime
sinin ilk mekteb olarak telâkkisine inhisar edi
yor. Halbuki biliyoruz ki, okul kelimesi bilû
mum mektebler için kullanılıyor. En bariz mi
sal, eski Mülkiye mektebinin Siyasal bilgiler 
okulu şekline çevrilmesidir. Maarif vekâleti 
bütün müessesatı ilmiye için okul kelimesini 
koymuştur ve mazbatada yalnız okul yoktur, 
kültür kurumlan kütübaneleri de vardır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O 
nedir? 

İBRAHİM ALÂETTİN GÖVSA (Devamla) 
— Daha şamil olsun diye kitab evleri diyoruz. 
Kitab evleri deyince Maarif vekâletinin bütün 
kütübaneleri demektir. 

Şimdi ihtilâfat kelime üzerinde oluyor. Ke
limenin mahiyeti tebarüz edince telâşa mahal 

i kalmıyor. Halbuki kanunun esasmda bu gibi 
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kelimeler mevcud değildir. Bu kelimeler Maarif 
vekâletinin tezkeresinden alınmış ve ifade ay
nen muhafaza olunmuştur. Mesele bundan iba
rettir. (Müzakere kâfi sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) _ 
Arkadaşlar, ben burada okul kelimesinden bah
settiğim zaman yalnız ilk mekteb demedim, or
ta mekteb de dedim ki, bunun içerisinde lise de 
vardır. Kelime oyunu yapmıyalim. Okul mut
laktır. Kanuna girdiği zaman kelime oyununu 
mazbata muharriri yapmış olur. Lise de orta 
mekteb de bu kelime içerisinde dahildir. Biz 
Ankardaki Hukuk mektebini bile mekteb olu
şunun aleyhindeyiz. Mülkiye mektebinin de 
keza mekteble ifade edlimesinin aleyhindeyiz. 
Yani Üniversite şekil ve mahiyetinde olan yük
sek müesseselere mekteb denmesinin aleyhinde
yiz. Sırası gelince elbet bunu da söyliyeceğiz. 
Binaenaleyh bunları misal alıp kelime oyunu 
yaparak mutlak bir kelimenin kanuna girme
sine müsaade etmiyelim. Kelime oyunu Büyük 
Millet Meclisinde yer alamamalıdır ve bu Mec
lis oyuna gelemez. 

İkincisi; arkadaşlar, mazbata muharririn
den soruyerum; 

«Kültür kurumları kitab evleri» bu ne de
mektir? Bilen varsa izah buyursunlar. 

Eğer (Kültür kurumu) ile «Maarif cemiyeti» 
kastediliyorsa, esasen bir tefsirde Maarif cemiye-
için kanun çıkmaz. Bir tefsirde Maarif cemiye
tinin ismi ne için geçer, anlryamadım. Kültür 
kurumu nedir, Maarif vekilinden soruyorum. 

MAARİF V. H. ÂLÎ YÜCEL (izmir) — 
Kelime oyunu, bilmiyorum, var mıdır, yok mu
dur? Fakat kelime vardır ve kelimelerin de 
manian vardır. Eskiden mekteb, şimdi okul de
diğimiz şey; içinde okutanlarla okuyanların bu
lunduğu yerdir. Binaenaleyh üniversite de bu 
umumî şeyin içerisinde dahildir. (Gülüşmeler, 
alkışlar). 

O halde okul, ilk mektebden en yüksek de
recelere kadar bütün tahsil müesseselerini içine 
alan yerdir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
İlk mekteblerde mi 

MAARİF V. H. ÂLI YÜCEL (Devamla) — 
Evet ilk mektebler de... 

(Kültür kurumlan) tabirine gelince; kurum 
eskiden kullanılan ve şimdi de kısmen kullanıl
makta olan (müessese) nin mukabili (kurmak) 
tan gelen bir kelimedir. Böylece (kurum) tabiri 
çıkmıştır. «Kültür kurumu» Maarif cemiyetinin 
ismi hâssıdır. Burada kullanılan ismi cemidir. 
(Kültür kurumları) deyince (Maarif müessese
leri) manası anlaşılır. Onun için cemi ve müfred 
olduğuna göre bu kelimenin mahiyeti değişiyor. 

Kitablar meselesine gelince : ilk okullarda, 
orta okullarda ve liselerde okul kütübaneleri-
ne almacak kitablarm listesini Maarif vekâle-

> tiniz bu mekteblere gönderir. Binaenaleyh fa
lan ilk okuldaki baş öğretmen arzu ettiğine gö
re kitab alıb çocuklara veremez. Eğer böyle 
yapmış olsa Maarif vekâletinizin yapması lâzmı-
gelen murakabe vazifesi yapılmamış olur. Bu 
vazife yapılmaktadır. Arkadaşımın bu bakım

dan müsterih olmasmı rica ederim. 
Evvelce çıkmış olan kanun bu şekilde tefsir 

edildiği takdirde her hangi bir baş öğretmen ilk 
i okula (Keşfizuunun) u alırsa biz onu tecziye ede

riz. Çünkü bizim verdiğimiz listeye dahil de
ğildir. Maarif vekâletiniz ilk okulda okutulma
sı lâzımgelen kitabın ne olduğunu her halde tak
dir eder. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — ilk mekteb kütübanelerine eski yazı ile, 
arab harflerile olan kitablarm konulmasına mu
vafakat ediyor musunuz? 

MAARIF VEKILI HASAN ÂLI YÜCEL 
(izmir) — Mevzubahs o değil. Yalnız şunu ar-
zedeyim ki, şimdi maruzatta bulunduğm gibi 
okul tabiri mutlak bir tabirdir. Orada müstesna 
zikretmiyoruz, ilk mektebde kullanılmasın de
miyoruz. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Okul denince ilk mekteb de o kitablar-
dan alır. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLI YÜCEL 
(izmir) — Okul tabirinde, ilk okul, elbette da
hildir. Fakat, eski harfli kitab alma meselesi 
büsbütün başka bir şeydir. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 1939 malî 
yüı masrafları için ilişik (A) işaretli cedvelde 

[1] 16 sayûı basmayazı zaptm sommdadır, 

Yüksek Başkanlığa 
Mazbatadan "okul,, kelimesinin kaldırılma

sını teklif ediyorum. 
Diyarbakır 

Dr. I. T. Öngören 
(Red sesleri) 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilme
miştir. 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 maM 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/6) [1] 
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gösterildiği üzere (8 656 468) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — He
yeti umumiyesi hakkmda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
verdim, kimse söz almadı. 

ZİYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Ben
deniz işitmedim, öyleyse bu madde hakkmda söz 
istiyorum. 

Arkadaşlar, bu maddede, muhtelif fasılları
nı göreceğimiz cedvelde de birer birer mevzu-
bahs olması lâzmıgelen mühim bir mesele vardır 
ki, müteaddidi senelerden beri İnhisarlar vekâ-
letile benim aramda ve benim fikrimde olan bir 
çok arkadaşlar arasında bir ihtilâf vardır. Bu 
da; alkollü içkilerin derecesi meselesidir. Arka
daşlar her sene bu kürsüden şunu soruyorum : 
50 derece rakı satılan memleketin sıhhati nasıl
dır? 50 derece rakı içen millet efradının akı
beti ne olacaktır? 50 derece rakı içen insanların 
hayattaki, istikbaldeki maruz bulundukları teh
likeler nedir? 

Arkadaşlarım, maalesef her sene sorduğum 
bu sualime verilen cevab şudur : Efendim, biz 
sizi 50 derece içki içmeğe mecbur etmiyoruz. 
Biraz su koydunuz mu derece 30 a iner. Arka
daşlar, bu mutlak cevab bu günden itibaren bu
rada ifade edilmemelidir. Biz bnun üzerine bir 
çok etüdlerde bulunduk. En salahiyetli kimse
lerle konuştuk. 50 derece, 45 derece, 40 derece
deki içkiler milletimizin hayatma, sıhhatine, is
tikbaline elemli, facialı, çok fena tesirler yap
maktadır. 

Bunu öyle ümid ederim ki, saym vekilim, 
hiç olmazsa rakı içmesini günlük itiyad haline 
getiren hattâ kadmları ve çocukları bile içen 
Yunanistan kadar indirmek mecburiyetindedir. 
Hiç olmazsa 35 dereceye indirilmelidir. 

Arkadaşlar, ben size rakmm tevlid ettiği aki-
betleri zikretmeğe lüzum görmüyorum. Sizler 
bu derdleri yüreklerimizde taşıyan memleket 
mümessillerisiniz. Rakı yalnız şehirlere münha
sır lüks bir şey değildir arkadaşlar. Evlerimizin 
içerisine, köylerimizin içerisine girmiştir, köye 
kadar intişar eden bir zehirdir. Arkadaşlar, bu
na karar vermek ve bunu intaç etmek Büyük 
Millet Meclisi azasmm her birine ayrı, ayrı bir 
baba vazifesi haline gelmiştir. Bunu yapamadığı
mız gün babalık vazifesini yapmamış ve bir fe
nalık yapmış oluyoruz. 

Şunu da söyliyeyim, Sıhhiye vekâleti bunu 
resmen yazmıştır. Fakat elan tatbik edilme
miştir. Sihhiye vekâletini tebrik ederim, vazi
yetini şükranla karşılarım. Memleketin sıhhati
nin korunması yolundaki icab eden tedbirler 
niçin alınmamıştır, vekilden bunu ve bunun tat
bik edilib edilmediğini soruyorum. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Arkadaşlar; saym Ziya Gevher arkada
şınım fikrine tamamile iştirak ederim. Umarım 

Mecliste kırka yakın arkadaşımız da kanaatleri
mizde tamamile mutabıkız ve müşterekiz. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — içki içer mi
sin? 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN ( Devam
la ) — Katiyen içmem. İçkinin bizim kadar ser
best içildiği, satıldığı memleket de yoktur. Arka
daşlar ; bendeniz Varşovada elçi idim. Oraya yeni 
gitmiştim, kanunlarma vâkıf değildim. Gün cu
ma idi, bir misafir çağırmıştım. Kavasa içki ıs
marladım. Kavas geldi, cuma günü saat birden 
pazartesi sabahına kadar içkili şeyler satılmadı
ğını söyledi (Bir gün evvel alırlar sesleri). Ora
da pazar günleri meyhaneler de kapalıdır. Biz 
bilâkis pazar günleri daha fazla açıyoruz. O 
kadar serbest bırakmışızdır ki en küçük çocuk
lara kadar alabilecek mikdara, yüz gramlık 
şişelere kadar indirimsizdir. Çocuk mektebden 
çıkıp eve gelinceye kadar bunu içmesine müsa
ade ediyoruz. 

Arkadaşlar; içki, pek acı olarak ifade et
mek isterim, bu memlekete en büyük zararı yap
mıştır ve bizim, hepimizin yüreğini hâlâ kanatır 
ve kanatmaktadır. Buna çare bulmalıyız. Köy
lere kadar gidiyor. Müfettişi umumî iken mm-
takamda yeni açılan her dükkânda bunun satıl-
mamasmı temine çalışmıştım. Fakat tabiî kanun 
vardı, mâni olamadım. Hiç olmazsa İsveçteki gi
bi yapmalı. Meselâ İsveçte hükümet düşünmüş 
ve votkayı galonlarla sattırmaktadır. Beş kiloyu 
herkes birden alamaz, müştereken almak içki 
işinde iştirak yapmak bir az güç olur. 

Orada Hükümet mümkün olduğu kadar güç
lük yapryor. Bizse mümkün olduğu kadar ko-
laylaştırryoruz. Gerçi Hükümete varidat temin 
ediyor, fakat düşününüz, senede kaç vatandaş 
içki yüzünden ölmektedir. Bir vatandaşın kıy
metini daima zikrediyoruz, bir Türkün kıyme
tine paha yoktur diyoruz ve sonra da onun ze
hirlenmemesi için en küçük bir hizmeti esirge-
yoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ziya Gevher Etili arkadaşımız inhisarlar büt
çesi müzakere olunurken daima söz alır, uzun 
uzadrya rakıdan bahseder. Şimdiye kadar hiç 
bir doktor Ziya Gevher İStili arkadaşımızın söy
lediği gibi, bu sözlere iştirak etmemiştir. Arka
daşımız dışarı çıktığı vakit ilk tesadüf ettiği 
doktora meslekiniz olduğu halde hiç bir şey 
söylemiyorsunuz diye sataşır, tabii sevgisinden. 
Ben Ziya Gevher Etili arkadaşımıza daha evvel 
cevab vermek isterdim. Fakat ibrahim Tali ar
kadaşımız bana takaddüm ettiler, ben ikinci 
oluyorum. Ziya Gevher Etili arkadaşımızın rakı 
aleyhinde bulunmasını doktorlar düşünmüyor ve 
nazan itibare almıyor değildirler. Yalnız arka
daşımız sert içkiler aleyhdarlığmdan bahseder
ken niçin viskiden; vermuttan, votgadan; kanyak 
veya konyaktan bahsetmiyorlar. Rakı aleyhin-
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deki iddialarını bunlara teşmil etselerdi daha 
ziyade memnun olacaktım. Eğer rakı ile sert 
içkilerle mücadele etmek istiyorsak, arkadaşım 
bunu kabul ediyorsa ben de kendisine iştirak 
ediyorum. Yalnız arkadaşlar burada bir dakika 
hekimlik sıfatından tecerrüd ederek söz söyliye-
ceğim. Hekim olmak sıfatı ile elbette içkinin 
aleyhindeyim. Fakat tamamen kuru bir memle
ket yaratmak iddiasında olmadığımız ve kuru 
memleket olamryacağma kanaat ettiğimiz için 
memlekette içkilerin hafifletilmesi hakkmda ba
zı tedbirler düşünebiliriz. Fakat beşeriyet gittik
çe sert içkilere temayül ediyor. Bu yalnız bizim 
memleketimizde değil bütün memleketlerde böy
ledir. Yunanistanda 35 derece rakıdan bah
settiler. Ben Yunanistandan 52 derecelik Uzu 
admda rakı olduğunu biliyorum. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkala) — Ka
nunen 32 dir. Belki o kaçaktır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Hayır kaçak değil serbest olarak kapalı şişeler 
içinde satılıyor. Sonra arkadaşlar, rakı demek 
mutlaka anason demektir, inhisar vekâletinin 
yaptığı rakıların en hafifi olan 43 dereceliktir 
anason ancak bu kadar hafif alkola kadar eriye-
bilmektedir. Derece daha aşağı indiği takdirde 
anasonun mahlûl bir halde bulunmasına imkân 
yoktur. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ra-
kmm aleyhinde bulunacakdmız; halbuki müda
faa ediyorsunuz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Ben alelıtlak içkinin aleyhinde bulunmak için 
çıktım. Ziya Gevher arkadaşım rakıya karşı bir 
mücadele açalım dediler. Bu mücadele niçin yal
nız rakrya aid olsun? Bütün sert içkilere karşı 
değilde münhasıran rakrya karşı olan hücumunu 
anlryamryorum. 

Dr SADÎ KONUK (Bursa) — Efendim, inhi
sar vekâletinin içkiler üzerindeki istihsal işi 
Devletin ana varidat kanalı ile alâkadardır ve 
İnhisar vekâleti zannımca hiç bir zaman bir ah
lak ve terbiye müeessesesi değil ticarî bir mü
essesedir. inhisarlar vekâletinin muamelâtını 
dirije etmek de Devletin diğer yüksek müessesa-
tmm hak ve vazifesi olabilir. Amma rakı veya 
diğer bir içkinin imali sırasmda inhisarlar ve
kâletinin bunu yapmak yahud derecesini sıhhî 
bir endişe ile indirmek veya istihsalinden vaz
geçmek inhisarlar varidatını tenkis etmek de
mek olur ki, bu yerinde bir hareket olmaz. 

ispirtonun derecesi aşağı da olsa, yukan da 
olsa yine ispirtodur. Yüksek derecesi diye bir 
ayrılık göstermeğe de imkân yoktur. 50 derece
lik rakı ne ise 10 -14 derecelik şarab ve bira da 
aynidir. Yalnız kalite itibarile fark gösterme
mekle beraber az veya çok içilen içkilerin az 
veya çok içilmesi itibarile zahirî bir fark olur ki, 
neslin tahribi mevzubahs olursa alkolün hepsi 
nihayet alkoldür ve hemen ayni tahribatı ya

par. Binaenaleyh, bu gibi işler üzerinde înhisar 
vekâletinin harekâtmm tahdid edilmesi tarafta
rı değilim, inhisar vekâleti her türlü içkiler 
yapabilir, ve satabilir. Yapması ve satması 
memleketin millî iktisadı namma faydalıdır ve 
lâzımdır. Cemiyetimiz ferd ve kitle halinde yük
selen takdiri ile istihlâk şeklini kendisi tayin 
etmelidir. 

Burada takyidi bendeniz faideli bulmu
yorum. Bunu aid olduğu vekâlet, memleketin 
ve halkın kültür seviyesini, ve sağlığını koruma 
derecesini yükselterek önlemelidir. Bu, inhi
sar vekâletinin değil, onunla uğraşan başka ve
kâletin işidir, Bu hususta onlar çalışıyorlar. 

RUŞENt BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, 
bundan 2 - 3 sene evvel ayni bahis üzerinde idik. 
Bendeniz o vakit dedim ki, elbette her memle
kette halkm hafta sonunda, yahud hafta başın
da, biraz tenezzühe, biraz eğlenmeğe ihtiyacı 
vardır. Bilhassa gençlik biraz kafasını duman
lamak ihtiyacmda veya itiyadmdadır. (Gülüşme
ler). Ben çok yer gezdiğim için bilirim Bu yal
nız bizde değil, bütün dünyada vardır. Bir çok 
memleketlerin millî içkileri var ki, hafiftir. Bira 
Almanyanm her yerinde, her evinde su gibi har
canır. Her gazinoda, her bahçede, her kahvede 
nereye gitseniz orada, ucuz bol, leziz bir bira 
önünüze konulur. Hatta iyi bir su için verece
ğiniz para mukabilinde birayı içersiniz. Hafif 
bir sersemlik te verir ki, o da hayatta matlub-
dur. Bazı memleketler meselâ Fransada çok şa
rab içilir. 

Rusyanın bir çok yerlerinde de çok şarap içi
lir. Oralar şarap memlekeleridir. Şarabm çok 
nevileri vardır. Bunların içinde tatlı şaraplar 
pek büyük lezzetle içilir. Belki mideye de fayda
lıdır. Bizim memlekette üzüm, arpa her iki mahsul 
de müstahsilimizin daima bol bulduğu şeyler
dir. Eğer memlekette bol bira içilirse ve hatta 
köylümüz de buna alıştırılrrsa bol satabiliriz. 
Bu suretle memlekette arpa müstahsili de isti
fade eder. Halk da zehir zıkkım rakryı içmek
ten uzaklaşır. 

Şimdi Ankarada bira fabrikası var. Bir de 
Bomonti vardı kapandı. Ankaradaki bira fab
rikasının kapasitesi memlekete azamî mikdar-
da bira verecek kıratta imiş. Bir de Orman 
çiftliğinde bira parkı vardır. Hepiniz teşrif et
mişsinizdir. Güzel yerdir. Çok da halk gider. 
Gider amma orta halli bir aile bira içmeğe kal
karsa her halde ikinci hafta gitmemeğe çalışır. 
Çünki muvazenesi bozulur. Orada duble bira 
20 kuruştur. Bir aile dört kişiden ibaret olsa 
ve ikişer duble içseler 160 kuruş eder. Ayakta 
içilen biranın da bardağı 10 - 12 kuruştur, 
o da çok pahalı. Geçen sene vaki ricam üzerine 
biraz ucuzlatıldı fakat lâyiki kadar ucuzlamış 
değildir. Bir daha Muhterem ve kıymetli inhi
sarlar vekilimizden rica ediyorum. Bira ucuz-
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lasın. Memleketin her krr kahvesinde beyiye 
resmi aimmasm. Bira ucuzlasm, ötede beride 
iyi su diye içilen fena suların fivatma satılsın ve 
bu satılabilir. Satıldığı takdirde İnhisar idaresinin 
ve bira fabrikasının varidatı azalacak değil, bil
akis çoğalacaktır. Birayı rakı yerine koymalı
yız. Rakı itiyatmm yaptığr tahribatı, bira iti
yadı muhakkak ki yapmaz. Şarap ta avnı ayar
da bir içkidir eski şarap olursa... İnhisar ida
resi lütfeder bir saran mahzeni yaparsa, Fran
sızların yaptiffi gibi, her sene bir mikdar şarap 
konmak suretile 15 sene sonra eski bir şarap 
elde edilmiş olur, bundan hastalarda istifade 
eder. 

Bendenizin ricalarım bunlar oluyor. Beyiye 
resminin kaldırılması, eski şarabın temini ve 
şarap ile biranın nefasetile ucuzluğunun temi
nini, ricam bunlardan ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu gün, bilmem, mazhariyetsizliğim 
üzerimde. Ters mi kalktım derler nedir, öyle 
oluyor. Birincide muvaffak olamadım. İnşaallah 
ikincide muvaffak olurum. 

Arkadaşlar, bazı tabib arkadaşlarımız bura
ya çıktılar ve ilk sözleri öyle olmalı idi ki, ben 
sahibi salâhiyet olmadığım halde bu davayı or
taya attım; onlar bana; sen asıl işin iç yüzünü 
bilmiyorsun, biz sana işin fecaatini anlatalım da 
millet vekilleri de duysun ve ona göre karar
larını versinler demek olmalı idi. Fakat arka
daşlar, öyle olmadı. Dr. İbrahim Taliden gayri 
arkadaşımız ispirtolu içkileri methü sena edip 
indiler (Gülüşmeler). Doğrusu böyle tabibliğe 
can kurban. Sadi Konuk arkadaşımız da bunla
rın bir grammda vapılacak eksikliğin varidat 
üzerine tesir edeceğini söylediler. Bunları bırak 
ta İnhisar vekili söylesin. Biz sıhhat meselesile 
alâkadarız. Eğer fazla varidat alacağız diye mil

letin sahhatini haleldar edersek sonra bize çok 
pahalıya mol olur. Eğer burada sıhhat aleyhine 
bir varidat temini istenirse hepimizin isyan et
memiz lâzımdır. Bu suretle temin edilen gelir 
bütçede bir varidat değildir. Bütçedeki varidat 
noksanlığı kapanabilir. Fakat neticede öyle bir 
delik açılır ki bunu hayatımızın sonuna kadar 
kapatamayız. Doktor arkadaşlarımdan soruyo
rum : Bir gram istirikinin hasta için şifadır. Fa
kat beş gramı adamı paldır küldür ahrete yollar. 
bir gram yerine beş gram istirikinin verebilir mi
siniz? O halde arkadaşlar, varidat bahanesile 
sıhhatinizi korumaktan çekmiyorsak madde bir; 
Sıhhiye vekâletini kaldıralım. 

Memlekette Sıhhiye vekâletine ihtiyaç yok
tur. Çünkü biz İnhisar idaresine varidat vere
ceğiz diye memlekette sıhhiye müessesesine 
ehemmiyet vermezsek derhal Sıhhiye vekâleti 
bütçesini - kaç milyondur aklımda değil - (gül
meler) : İnhisar vekâletine varidat olarak vere
lim ve sıhhat işlerile kimse meşgul olmasm. Ar
kadaşlar, rakıyı kimse müdafaa edemez, rakı 

demişim de votka dememişim, benim bunlara pek 
o kadar aWmı ermez, votkayı memlekete bir kaç 
Rusun getirdiği kanaatindevim. En nihavet bi
zim onu kullanmamız dostlarımızın sundukları 
bir kadehi içmekten ibarettir. Votkanın mem
leketteki vaziveti budur, ben bundan başka yer
de votka satıldıernı bilmiyorum. Konyak, kan
yak her ne ise iste cayır. cavrr vakan bir sey 
de memlekette lüks bir içkidir. Memlekette bu
nu alacak babaviğit yoktur. Küçük bir şişeye 
100 kuruş verip te içsinler. O, benim babamın, 
dedemin zamanında bir moda idi. O; memleket
ten kalktı arkadaşlar. Yok, vermutmus ve saire 
imiş bunları kaldırmak lâzımdır. Maalesef evle
rimizde çaydan sonra, ikinci bir kadm modası 
olarak giren bir sevdir. Maalesef bizim kadınlı
ğımızın uzak kaldığı bunlar, vermut, bilmem al-
tm tozu ve saireyi maalesef İnhisar idaresi teş
vik ve terğib etmektedir arkadaşlar. Bunun da 
lüzumu voktur, İçkiden daima uzak kalmış olan 
kutsî Türk kadınını, evvelâ bundan kurtarmak 
lâzımdır. Bu müdafaa değil bilâkis benim elime 
en kuvvetli bir silâh teslim etmektir. 

Arkadaşlar; şarab için. bira için, ne içerse
niz için. Bahalı imiş. Kim diyor pahalı diye.. Ar-
r>ası bu kadar bol olan, ucuz olan memlekette 
birayı niçin bu kadar pahalı içivoruz? Arpa, 
memlekette revaç bulmalıdır. Ne bileyim bütün 
dünya şarab için şiirler söylemişler. O halde 
dünyanın en iyi içkisi şarab olmak icab ederdi. 
Biz bu rakıvı nereden icad etmişiz? Rakı için hiç 
bir şev söylenmemiştir. Ben böyle şeve rastlama
dım. Binaenaleyh şaraba dönelim. Edib oluruz, 
şair oluruz, rakı içib de biribirimize kavga edip 
bıçak çekeceğimize şarab içip de şair olalım 
(Gülüşmeler). 

Onun için arkadaşlar çok hassas davranalım. 
Bundan evvelki mevzuda okul kelimesinde bir 
kelime oyunu vardı. Rakıda arkadaşlar şaka 
yoktur. 

Milletin sıhhatine bedel olan bu işi çok ciddî 
konuşalım ve cok rica ederim memleketin en oto
riter tabibleri gelsinler burada lâf söylesinler. 
Bu arkadaşlar burada politikadan ziyade mut
laka milletin sıhhati isinde âmil olmalıdır (Al
kışlar). Sonra burada doktorlardan içkinin met
hini deşil, aleyhinde sövlemelerini isterim. Eğer 
hasta olduğum zaman bana gelirler de içki iç
meyeceksin derlerse reçeteyi, sözleri hilâfına ola
rak verilmiş kabul ederim. Bu işi burada söyle
mek lâzımdır. 

Anason 35 dereceden aşağıda erimiyormuş, 
dediler. Eğer İnhisarlar idaresinin tekniği var
sa indirsin, indirmece çalışsın. Yunanistanda 35 
derecelik rakı yapılırken ben bunu kabul ede
mem. Onların bir kanunu vardır, 35 dereceden 
yukan yapamazlar. Effer 52 derecelik varsa mu
hakkak kaçaktır. Sıhhat vekâleti de bunu ted-
kik etmelidir. Ayni zamanda sorarım sıhhate 

44 — 



î : 10 10-5 -1939 C : 1 
muzur mudur, değil midir? Eğer vekâlet hâlâ 
iddia eder, iddiasını müdafaa ederse Sıhhat ve
kilinin muhakkak söz söylemesini isterim. Behe
mehal Sıhhat vekâletinin noktai nazarmı anla-
maile isterim 

MİHRİ PEKTAŞ (Malatya) — Arkadaşlar; 
ben söz istedikten sonra Ziya Gevher arkadaşı
mız kürsüye çıkarak aşağı yukarı söylemek is
tediğim şeyleri söylediler. Fakat bunları bir 
kere daha tekrar etmeği bir memleket kadmı 
olarak vazife bilirim. Evvelâ bu mesele geçen 
senelerde de böyle idi. Ne vakit bu mesele bu 
kürsüde mevzubahs edilse; içer misin, zevkini 
bilir misin, gibi lâflar ediliyor. Bilâkis bu çok 
ciddî bir mevzudur. Çünkü memleketin sıhhat 
ve nüfusu ile alâkadardır. Her ne kadar dairesi 
varidat temin etmekle mükellef ise de memleke
tin sıhhati hiç bir zaman göz önünden uzak tu
tulmamak lâzımdır. Çünkü vazifesidir. Biz mil
let vekili olarak kendisinden bunu istiyoruz, is
temek hakkımızdır. Sonra kürsüye çıkan doktor 
arkadaşlarımızdan bazıları bizi biraz hayrete dü
şürdüler. Biz onlardan daha kuvvetli bir mü
dafaa isterdik. Vakıa votka şudur, viski bu
dur ama bunların hiç birisi rakı ile kabili kıyas 
değildir. Bu her halde daha sert bir içkidir ve 
sıhhat üzerinde yapacağı tesir de diğerlerinin 
yapacağının ayni değildir. Arkadaşlarımızdan 
biri de : gençlerin biraz içmesi lâzımdır, dedi. 
Bu iddiayı katiyen ve katiyen kabul etmiyo
rum. Gençler içki içmeğe hiç muhtaç değildir
ler. Gençlikleri neşelenmeleri için kâfidir. Baş
ka bir şeye ihtiyaç yoktur (Bravo sesleri, alkış
lar). Evet, memleketi kuru yapmağa imkân 
yoktur. Bunu muhtelif memleketler tecrübe 
etmişler, iyi netice elde edememişler. Biz de tec
rübe etmişiz, iyi bir netice elde edememişiz. İçki 
içmenin belki tamamen önüne geçilemez. Fakat 
pek âlâ müşkülleştirebilir. Bu hususta bilhas
sa vekilin nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. 
Çok küçük şişeler içerisinde rakılar satılmakta
dır. Ameleler, az gündelikli insanlar bunu ko
laylıkla tedarik etmek imkânını bulabiliyorlar. 
Bunun önüne geçmek lâzımdır. 

Varşovadan bahsettiler. Bu ne güzel bir 
kanun, cumartesi ve pazar günleri içki içmemek. 
Keşke bu kanun bizde de olsa, bunu samimî ola
rak arzu ederim. Bir insan içkiye düşkünse, onu 
nasıl olsa tedarik eder, fakat düşkün olmayan
lar haydi içiverelim derler ve bu yüzden içti
maî bakımdan bir çok zararlar hâsıl olur. Bu
nun önüne geçmek lâzımdır. Bilhassa sayın ve
kilin bu noktaya nazarı dikkatlerini celbetmek 
istiyorum. Küçük şişelerde satılan içkileri müm
kün ise büyük şişelerde sattırsınlar ve sonra Sıh
hat vekilinden de kuvvetle isteriz ki burada sıh
hî ve hayatî ve memleket için nüfus meselesi 
olduğunu müdafaa etsinler. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
genç nesilde şayanı şükran bir vaziyette içki iç

menin azalmakta olduğunu görmekteyiz. Bu iti
barla arkadaşların endişelerinin biraz hafifleye
ceği ümidindeyim. Kanunî tedbirlere gelince; 
arkadaşlar, birinci Büyük Millet Meclisinden be
ri muhtelif tedbirler aldık. Tamamen menettik, 
tahdidat koyduk ve saire.. Fakat gördük ki, 
bunlarla değil, kültür vaziyetimiz ilerledikçe bu
na muvaffak olacağız. Terbiyemize dikkat et
mek lâzımdır. Genç nesli buna karşı az müb-
telâ görüyoruz. Hakikaten azdır. Onun için 
Türk milleti gençliği ile iftihar edebilecek va
ziyettedir. 

Şimdi vekil arkadaşımızdan başka bir sual 
soracağım. Buraya gelişimin asıl sebebi budur. 

Gazi orman çiftliğinde bir bira fabrikası var
dır. Biliyorsunuz ki bu şimdi Devlete intikal 
etmiştir. Bu fabrikanın mevzuu inhisar mevzu
udur. Bunu inhisar vekâleti almış mıdır? Al
mamışsa Ziraat vekâleti ile bir müzakereye gi
rişmiş midir? Girişmemişse niçin? Bu noktadan 
kendilerini muahaze edeceğiz. 

Bir iş için iki vekâletin ayrı teşkilâtı bulun
ması, bu memleketin parasından, bütçesinden, 
ihtisasından israf demektir. O müesseseyi inhi
sar vekâleti daha iyi ilerletebilir ve daha az 
masrafla işletebilir. Ayni zamanda şikâyet edi
len pahalılık meselesi de halledilmiş ve bira 
ucuza maledilerek satılmak imkânı elde edilmiş 
olabilir. 

Onun için ilk iş olarak vekil arkadaşımızdan 
istediğimiz, bu fabrikayı almışlar mıdır Alrna-
mışlarsa müzakereye girmişler midir? Girişme-
dilerse ne vakit girecekler, fasıllara geçmeden 
evvel katği surette bildirmelerini rica ederim, 
bize katği surette söz vermelidirler. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Arkadaşımız 
Ziya Gevher mevzuu büsbütün başka bir ceb-
heden mütalaa etmektedir. Biz alkolü müdafaa 
ederiz. Alkolün lehinde Meclisin hissiyatını tah
rik ederiz, gibi bir sahaya girmiştir bu, böyle 
değildir. Ve evvelâ şunu bilmek lâzımdır ki in
hisar işi memleketin heyecan ve his işi değil
dir. Bir istihsal sanayi işidir. 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Yaa.. 
Dr. SADÎ KONUK (Devamla) — Bunu baş

ka bir cebheden mütalaa edersek kendileri de 
teslim ederler ki, inhisar vekâleti bütçesi ko
nuşulurken, memleketin halksağlığı, nesil mu-' 
hafaza ve terbiyesi ve kültür işi ile meşgul olan 
vekâlete aid olan şeyler mevzuu bahsediliyor. 
Sıhhat vekâletine taallûk eden, nüfus ve kitle 
işi de büsbütün başka bir iştir. Yalnız şurasmı 
bilmek lâznn gelir W, inhisarlar idaresi eline 
kadehini doldurmuş ta her önüne gelene zorla 
içiriyor gibi işi mugalataya getirmek te doğru 
değildir. 

ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) _ Mu
galatayı reddederim. Bay reis, siz müdahale 
ediniz, bu sözü reddederim. 
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BAŞKAN — Tahkir kasdile söylenmiş bir 

söz yoktur. 
Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Şahsî olarak 

konuşmuyorum. İşi tağlit etmek doğru değildir, 
diyorum. 

Pekâlâ Bayan arkadaşımız ve Rasih Kaplan 
arkadaşımız da söylediler ki, memleket gençli
ği hakikaten sıhhatinin ve nefinin ne yolda ol
duğunu idrâk etmektedir. Gençlik yükselen kül
türü icabı içkiye meylini azaltmıştır. Yoksa 
biranın fiyatmı indirmekle, bira istihsalini art
tırmakla, şarap fiatmı düşürmekle, memleket 
sıhhati korunmuş olmaz. Efendiler, bu kürsü
den söylemek istemezdim, fakat mecbur oldum 
şarap rakıdan daha az zararlı gibidir, buna ka
ni olun. Çünkü onun ispirtosu rakı kadar saf 
değildir. Alkol hastalığını, emin olunuz ki, 
ikincisi de yapar. Öyle düşük dereceli rakı te
min etmekle ve bira ve şarabı revaçlandırmakla 
bu işi tahdide sevkederken, hekimlere alkolü 
müdafaa edermiş gibi bir veçhe vermek haki
katle konuşmak değildir. Biz; bilhassa, bende
niz mevzuu inhisar vekâleti çerçevesi içerisin
de mütalea edilmesi için söylemiştim. Mevzuu 
memleket işi, nüfus işi, kültür işi, sıhhat işi 
yapmak bu bütçede doğru değildir. Kastim in
hisar vekâleti çalışmasının memleketin medenî 
bünyesine göre yer almasıdır. içki içib içme

mek meselesi doğrudan doğruya halkın seviye
sinin yükselmesi ve benliğini koruması işidir. 
İnhisar idaresi hiç bir zaman halka şu mamulâtı 
yaptım al da gırtlağına kadar iç demiyor. O 
mamulâtı inhisar vekâleti yapmakla mükel
leftir. Onu seçmek ve kullanmaksa heyeti 
içtimaiyenin ihtiyar ve takdirine bağlıdır. 

MSEMED ALDEMIR (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar, ben müskirat kullanmıyorum, fakat 
müskirat aleyhinde de değilim, ispirtolu içkiler 
millî sanayiimiz arasına girdikten sonra bunun 
aleyhinde sık sık beyanatta bulunmak doğru 
değildir. Alelhusus rakı bizim millî içkilerimiz 
araşma girmiş bulunmaktadır. Biz bundan ayrı
lamayız (gülüşmeler). 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Millî içkimiz ay
randır ayran. 

MEMED ALDEMIR (izmir) — Hatta bir 
gün yeni rakı içmeğe alışmış bir Alman bir kaç 
kadeh çektikten sonra sarhoş olunca «Bizim içki 
bira şişede, fakat sizin içki rakı midede kabarır» 
dedi. 

Ben bu münasebetle rakı imalâtında kullanı
lan mahsulâtımızdan anasona inhisarlar idare
sinin istemiyerek vurduğu bazı darbelerden bah
setmek istiyorum. Biliyorsunuz ki anason mem
lekette belli başlı bir varidat membaıdır. Bursa, 
Denizli, izmir ve Muğla vilâyetlerinde yetişen 
ve kalite itibarile yalnız ispanya anasonlarının 
rekabet edeceği bir kalitede olarak 190 kuruşa 
satılırken inhisar idaresinin aldığı bazı tedbirler 
yüzünden 15 - 20 kuruşa kadar düşmüştür. 

Hatta geçen sene 175 kuruşa satılan anason 
j Istanbulda bulunan Inh.sarlar umum idaresinin 

bir şube şefinin Izmirdeki rakı âmillerini tehdit 
| etmesi yüzünden sebebsiz 50 kuruşa kadar düşü

rülmüştür. Arkadaşlar, 135 kuruş fiatı anormal 
bulan inhisarlar idaresi rakıyı 2 liraya satmakla 
normal bir ismi yapıyor? O şube şefi âmirlerine 
varidat buluyorum diye yaranmak için bu he-

I sablan yaparken vekilimizin bundan haberdar 
olduğunu zannetmiyorum. Bu gün bu hesablar 
yüzünden anasonu hariçten getirmeğe mecbur 
kalıyor ve Suriyeye bir çok para vermek iztrra-
rmda bulunuyoruz. Onun için gelecek senelerden 
itibaren millî mahsulâtımız üzerinde, inhisar 
idaresinin daha hassas davranmasını ve fiatları 
sebebsiz olarak düşürmemesini hasseten rica 
ederim. 

Dr. MUNUR SOYKAN (Antalya) — Küul 
iptilâsmm, iptilâ diye arzediyorum, mazarratı 
hakkmda yazılmış bir çok eserler vardır. Bu 
bir hakikattir. Fakat bu iptilâyı menetmek ilâhî 
kanunlarla bile kabil olamamıştır. Öyle ise 
bunun mazarratmı azaltalım. Ziya Gevher arka
daşımız ırkmuzm sıhhati meselesinde çok hassas 
olduğu için burada samimiyetle maruzatta bu
lundular. Fakat bunu kanun şekline koyarsak 
buna muvaffak olamayız.. Derecesini indirirsek 
bira gibi su katmadan içecektir. Çoğaltırsanız 
su koyar. Binaenaleyh şeklini değiştirmekte de 
bir fayda yoktur. O halde bunu ne yapalım. Bana 
kalırsa bu iş telkinli olabilir, alkolün mazarratı 
hakkmda halkı irşat etmek, telkin etmek. Bu da 
doğrudan doğruya bir kültür işidir, âlimlerimize 
düşen bir vazifedir. Bu iş propaganda ile ve tel
kin ile pek âlâ halkımıza anlatılmakla yapılabi
lir. 

Rasih Kaplan arkadaşımızın buyurdukları 
gibi yeni nesil daima iptilâdan kaçınmaktadır ve 
kaçınmağa meyyaldir ve alkollü içkileri az kul
lanıyorlar. Yalnız bazı köylerde, mevzii olarak, 
alkolün pek fazla kullanıldığını bizzat gördüm. 
Bunun için Dahiliye vekâletinden rica ediyorum, 
kaymakamlar ve nahiye müdürleri vasrtasile bu 
işin önüne geçecek tedbirleri lütfen alsmlar. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Etili arkadaşım diğer arkadaşlarıma cevab ve
rirken bana da iltifat ettiler. İnsan mensub ol
duğu bir mesleke tamamile sadık olmakla be
raber o mesleki tamamile ifade etmek salâhiyeti
ne malik değildir ve daima bir ferd olarak kala
caktır. Eğer benim sözlerimi bir hekim sıfatile 
dinlemek istiyorsanız ben bu sıfatla Ziya Gev
her arkadaşımın söylediği gibi içkileri hafiflet
mek cihetine gidilmekten ziyade büsbütün kal
dırılması cihetinin aranmasını rica ederim. Yok
sa içkinin hafifi de, serti de ayni mahzuru, ayni 

tehlikeleri haizdir. Ziya Gevher arkadaşım, 43, 45, 
50 dereceli alkollere kabahat buluyor. Kendileri 

ı hiç birisi hakkmda malûmatım yok dediği hal-
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de bize burada esaslı, etraflı, detaylı malûmat ve 
tafsilât verdiler. 

Çaylardan sonra vermut dağıtıldığını söyle
diler. Ben kendilerine bir şey hatırlatacağım. 
Acaba evlerde yapılan likörlerin alkol dereceleri 
- rakılarda 45, 50 olduğu halde - 70, 75 olduğu
nu bilmiyorlar mı? 

Çaylardan sonra vermut verildiğini bilen ar
kadaşım bunu da bilecektir. Eğer memlekette 
alkol aleyhinde bir hareket vaki olacak olursa, 
alkol aleyhinde bir formül bulub da bunu mem
leketten ve huduttan tamamile dışarı çıkarmak 
çareleri düşünülecek olursa hekimler elbette bu
na tetabuk ederler. Buradaki arkadaşlarımdan 
çoğu reçetelerinde alkol yazmazlar bile. Bu gün
kü dünya tababeti daima alkol aleyhinde bir 
çok yeni cereyanlara yol vermiştir. Türk doktor
ları bu cereyanları takib etmektedirler. İçkiyi, 
alkolü ilâç olarak dahi vermeyen bir çok tabib-
leri bilirim. 

Doktorların söz söylemeleri işinde pek ziyade 
ısrar ettiler. Ben bir ferd olarak, bir mebus ola
rak içkinin hafifletilmesi değil, tamamile orta
dan kaldırılması fikrindeyim. 

Alkol nevi itibarile şarab rakıdan daha mu-
zırdır. İnsanın daha ziyade fikrini, dimağmı tah-
rib eder. Rakı, alkolün muhtelif nevilerinde şa-
rabdan süzülerek ve muzır alkoller atılarak çı
karılmış bir nevi içkidir. 

Ziraatçi arkadaşlarım anasonu mesele haline 
koydular. Memlekette bu büyük bir servet oldu
ğu halde 43 dereceden aşağı indirdiğimiz zaman 
anasonlu rakı yapılamıyacağmı tekrar söylemek 
isterim. Yunanistanda kanun varmış, 35 derece
de oluyormuş da bizde neden olmasm. Tekrar 
ediyorum, 35 derecelik rakınm yanmda 52 dere
celik rakı da vardır. 43 dereceden aşağı anason 
yerine anatol kullanarak rakı imal edilmektedir. 
Ziya Gevher arkadaşımızdan tekrar rica ediyo
rum. Diğer memleketlerde meselâ cin gibi nasıl 
millî içkileri varsa ve onu satmak mecburiyetin
de iseler biz de rakıyı yapmak ve satmak mecbu
riyetindeyiz. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bendeniz mev
zuu değiştireceğim; barut üzerinde biraz ko
nuşmak isterim. İnhisarların gelir getiren mad
delerinde tütünü kırk paraya alıyoruz, üç kuru
şa satıyoruz, üzerinden iki kuruş kazanıyoruz. 
Devlet tuzu kırk paraya alıyor beş kuruşa sa
tıyor. Asıl 3 kuruşa satıyor. Nisbet üzerinden 
söylemiyorum. Kuruş olarak zikrediyorum. Bir 
kuruşluk tuzdan Devlet dört kuruş varidat alı
yor. 

Müskirat: Bir kuruşluk müskirattan Devletin 
iki kuruş geliri vardır, fakat barutu 1 kuruş 
75 santime satıyoruz. Yani Devlet 75 santim ge
lir temin ediyor. Bazı masraflar da olursa bu 
kâr 80 santime iniyor. 

Bu tahlili niçin yaptım. Arkadaşlar intihab 
dairelerini gezenler, yahud memleketin iç 

kısmma girenler bilirler ki, barut veya patlayı
cı maddelerin tedariki adeta bir mesele halini al
mıştır. Barut ve patlayıcı maddelerin satışı di
ğer inhisar maddelerine göre büyük hacimde 
olmadığı için bunun satıcılığına kâfi derecede 
ra0bet göstermezler. Binaenaleyh, o bayie çok 
evvel sorulmalıdır ki, bu ihtiyaç temin edilebil
sin. Hattâ belediyeler dahi bu müşkülâttan kur
tulamıyorlar. Böyle aylarca evvel tedbir almak 
suretile bu maddenin tedariki güç bir iş oluyor. 
Şu halde büyük bir varidat temin etmiş olsaydı 
belki bu müşkülâta katlanmak zarureti vardı. 
Bendeniz de bunun sebeblerini aradım; dedim ki 
eğer diğer maddelerde olduğu gibi bunda da bi
re 3 - 4 kazanç temin ediyorsa bu fedakârlığa 
katlanmak zaruridir. Bu patlayıcı maddeleri, 
inzibatî tekayyüdatmdan sarfınazar, bunları ka
bul ederiz, böyle 60 santim gibi gayet cüzî bir 
kâr temin eden bir maddenin ya satışını serbest 
bırakalım. Yalnız zabıta takyidatı altmda bu
lunsun. Devlet de 650 bin lira gibi bir para 

için milleti tazyik altında tutmasm. Yahud da 
maliyeti yüksek ise ve böyle bir şey yoksa, bu
rada bir yanlışlık varsa, tahmin etmiyorum am
ma, bunu anlayalım. Buradaki satışın rakamı 
1 770 000, maliyet 1 074 000, aradaki fark 
650 000 dir. 

Eğer bütçenin diğer muhafaza ve kaçakçılık 
masrafları gibi umumî masraflar için de hisse ayı
racak olursak bu 650 000 lira da çok azalacak
tır. 

Binaenaleyh, Vekil Beyefendiden bu vaziye
tin izahmı rica ediyorum. Biraz daha tenevvür 
etmiş oluruz. 

Dr. ALİ SirKA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bendeniz Ziya Gevher arkadaşımızın fikirlerine 
tamamen taraftarım. Gayet doğru söylemişler
dir. Esasen biz hekimlerin sıhhat meseleleri mev-
zubahs olduğu zaman bir hekim sıfatile düşü
nebileceğimiz tek mesele sıhhat meselesidir. 
Sıhhat meselesi mevzubahs olduğu zaman filân
ca idarenin bütçesine tesir yapacak, filân mües
sese zarar edecek diye bir şey düşünemeyiz. İl
min bize verdiği şeyleri söylemek lâzımdır. 
Memlekette bi ralkol meselesi vardır. Fakat 
bu, iddia edildiği gibi değildir. Derecesi 50 de 
olsa, 35 de olsa ayni tesiri yapar diye yapılan 
iddia varid değildir. Yaşayan bir mahlûkun üze
rine alkolün tesiri gram hesabile tayin edilmiş
tir. Bir adamı öldürmek için defaten 7 yahud 
8 - 9 gram alkol asepisiyonu kâfi geliyor. 

Şu halde eğer biz 50 derecelik alkolü makul 
bulursak doğru olmaz. Buna müsaade edersek 
bu adamcağızın defaten alacağı mikdan asgarî 
bir mikdar olarak farzetsek dahi bunun vücu
dunda ensicesinin muhtelif yerlerinde hâsıl 
edeceği tesir 40 derecelik. 12 derecelik ve hatta 
daha az derecelik bir alkolün tesirinden çok 
daha yüksek ve çok daha kuvvetlidir. Arkadaş-
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lar, alkol bizatihi eski bir davadır. Senelerden-
beri, asırlardanberi devam edegelmiştir. Taba
bet meselesi halinde, kongrelerde, konferanslar
da, daha bir çok yerlerde konuşulmuş, katresi 
dahi doktorlar tarafından tavsiye edilmez... 
Doktorların tavsiyesi başka bir meseledir. Bazı 
doktorlar ilâç olarak tavsiye ediyorlar. Ancak 
bunu da iki mektebe ayırmak lâzımdır. Çünkü 
bir kısım doktorlar ilâç olarak dahi verilmesi
ne muhaliftirler. Bir misal söyleyeyim, biz 
mektebde iken İsviçreli bir profesör geldi, 
konferanslar verdi, hâlâ hatırrmdadır. iki muh
telif tifolu hastadan birinin alkollü, diğerinin 
alkolsüz tedaviye tâbi tutulduklarını ve neticede 
alkollü hastanın kaybedildiğini söyledi. Bu aka
demik bir meseledir. Bu mevzuun mahalli mü
nakaşası burası değildir. Burada bir doktor ar
kadaşın 50 derecelik bir rakile, 13 - 12 derece
lik içki birdir, demesini doğru bulmam. Doktor
ların sıhhî gaye ile mütehassis olması lâzımdır. 

Arkadaşlarımızdan bir tanesi gayet mühim 
bir meseleye dokundular. Bu memlekette bir 
alkol intişarı vardır. Bunu bilmemiz lâzımdır. 
Bendeniz şahsan bir hekim sıfatile ve Anadolu-
nun muhtelif yerlerini gezmiş bir adam sıfatile 
bunu biliyorum. Anadolunun bir çok yerlerin
de eğlence denilince ancak bir şey anlaşılır. 15 
yaşından 80 yaşma kadar olanlar bir araya top-
lanıb tahammüllerinin ve paralarının müsaade
si nisbetinde alkol içmeleridir. Binaenaleyh Zi
ya Gevher arkadaşımızın gayet hakkı vardır. 
Filhakika diğer derecedeki alkoller de muzır 
amma 50 derecedeki alkolün müdafaa edilecek 
hiç bir yeri yoktur. 

KÂİVEtL DURSOT (izmir) _ İnhisalar büt
çesi dolayisile bendeniz de tütün zürramm bazı 
metalibinden krsaca bahsedeceğim. Malûmu âli
niz memleketimizden en çok ihraç edilen mal
lardan birisi de tütündür ve ihracat mallarımı
zın en büyüklerinden biridir. Bu ihracatı temin 
için bir çok hususî müesseseler mevcuddur. 
Ezcümle İzmir mmtakasmda Amerikalıların her 
sene büyük mikyasta tütün alan bir çok mü
esseseleri vardır. Fakat rekolte çok büyük oldu
ğundan hatta bazan 40 - 50 milyon kiloyu bul
duğundan dolayı İnhisar idaresi yaprak tütün 
revacmı temin etmek için ayrıca bir şirket teş
kil etmiştir. 

Bu şirket dahi yaprak tütün ihracatı ile meş
guldür. Yaprak tütün meselesi memleketin tica
reti noktasından en mühim bir meseledir ve en 
çok döviz getiren bir mahsuldür. Bu itibarla 
yaz günlerinde, tatil günlerinde bazı arkadaş
larımızla mülhakatı ve kasabaları ve köyleri 
dolaştığımız zaman köylülerin vaki bazı maru
zatını Yüksek heyetinize arzederek çok muhte
rem vekilin nazarı dikkatlerini celbetmek is
terdim. 

Tütün piyasası açılacağı sıralarda bütün 
köyler adeta bir bayram yeri manzarası alırlar. 

Çünkü bütün bir senelik çalışma mahsulünün sa
tışını yapacak bedelini elde edecek, hesablarrnı 
görecek. Köylüler sabahlara kadar piyasa yer
lerinde dolaşırlar ve açılacak piyasayı beklerler. 
Arzettiğim Amerika kumpanyalarının bir çok 
mubayaa memurları vardır. Vaktinden evvel 
köylere dağılırlar. Bu meyanda İnhisarlar ida
resinin kurduğu şirketin mubayaa memurları da 
piyasa yerlerini dolaşırlar. Köylülerin bize an
lattıkları, bu husustaki şikâyetleri şudur. İnhi
sar idaresinin kurduğu şirketin bir iki mubayaa 
memuru piyasa açmak için köye geliyorlar en 
iyi cinsden bir kaç balya ayırıyorlar ve meselâ 
150 kuruşa alıyorlar. 

Bunu gören köylüler 150 kuruşa ümid bağlı
yarak tütünlerini satmıyorlar. Sonradan diğer mü

esseselerin, kumpanyaların adamları oraya geli
yorlar ve bu verilen fiattan çok aşağı bir fiat tek
lif ediyorlar. Tabiî köylüler tütünlerini satmıyor
lar ve zaman geçtikçe de mahsulün fiatı düşü
yor. Onun için biz dairei intihabiyelerimizi ge
zerken köylülerin bize vaki olan istirhamların
dan birisi de, inhisar tütün mubayaa memurları
nın köylere gitmezden evvel piyasayı iyice tedkik 
edib ona göre bir fiat vermeleri ve piyasayı dü
şürmemeleridir. Bu hususta saym vekilimizin 
nazarı dikkatini celbederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Şirketin ma
hiyetini de anlat. 

ZIYA GEVHER ETILÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, üçüncü bir defa olarak huzurunuza çık
mağı arzu etmezdim. Fakat benim şahsen, konu
şulan bu dava ile, bir alâkam yoktur. Bir millet 
vekili sıfatile bir memleket davasını ortaya at
tım. Kabul edib etmemek Heyeti Umumiyeye 
aiddir. Benim gibi bu işi iyice anlamış her mebu
sun bundan başka bir şey taleb edeceğini zannet
miyorum. Arkadaşlar, benim bu işde ne on para 
bir zararım vardır ve ne de bozulan sıhhatim 
vardır. Her halde sözlerimden içki mübtelâsı 
olmadığım pek âlâ anlaşılır. Bu itibarla benim 
bu işde ne kârım ve ne de zararım vardır. Ar
kadaşlar burada bulunan her hangi bir arkadaş 
bu ölçüleri, milletin sıhhati ile alâkadar olan bu 
ölçüleri milletin vekili sıfatile daima göz önün
de tutmak mecburiyetindedir. 

Büyük Millet Meclisine intisab şerefini taşı
yan hiç bir mebus millî davalarda mugalâta de
nilen işi yapacak kadar aşağı inemez. Benim 
burada kanaat getirdiğim bu işde mürevviçle-
rini oçğaltmak vazifemdir. Bu gaye ile heyecanlı 
olarak söz söylemişimdir. Fakat mugalâta için 
söz söylemem. Her hangi bir hatamı burada gör
düğüm zaman benim için en büyük zevk bu 
kürsüden rücu etmektir. Arkadaşlar, eğer, mu
galâta yapmadığım halde böyle bir his hâsıl ol
muşsa evvelâ sizin affmızı rica ederim. Arkadaş
lar, bu nasıl sözdür. Bir mebus kalkıb da diğer 
bir mebusa burada, sen mugalâta yapıyorsun 

— 48 — 



î : 10 10-5-1939 C : 1 
der, çok rica ederim ölçülü konuşalım. Ben her 
zaman böyle kibar ve nezih bir muhitte kavga 
etmekten, hatta her hangi bir mukabelesini 
bile yapmaktan ihtiraz ederim. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Benim mak
sadım.... 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Amma 
fazla kanşılırsa iyi olmaz, kavga çıkar. Ben kav
ga taraftarı değilim. 

BAŞKAN — Mesele hallolmuştur. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Siz 

hallolunduğunu söylüyorsanız mesele kalmaz. 
Ben zaten daha evvel müdahale etmenizi rica et
miştim. 

Arkadaşlar, rakı meselesi, inhisar işi değil
miş. Bir kültür, bir medeniyet meselesi imiş. Bi
naenaleyh inhisar bütçesinde değil, ne bileyim 
Maarif bütçesinde mi mevzubahs edilecek? Ben 
bunu Maarif bütçesinde mevzubahs edersem siz 
beni mevzu haricidir diye aşağı indirirsiniz. 

Rakıyı yapan, satan ve parasmı alan bir mü
essesenin bütçesini konuşuyoruz. Binaenaleyh 
rakmın konuşulacağı yer yalnız İnhisar bütçesi
dir. Başka bir yer olamaz. 

Arkadaşlar, kazara ben İnhisar vekili olsam 
ilk yapacağım iş; bu günkü müzakereleri bastı-
nb bütün müşterilere dağıtmak olurdu. Çünkü 
burada bütün alkollü içkiler için o kadar ilmî 
ve fennî sözler söylendi ve methiyeler yapıldı 
ki İnhisar idaresi 100 bin lira sarfetse bu kadar 
güzel bir reklâm temin edemezdi. Onun için bu 
geçen müzakereleri bastınb müşterilerine dağı
tırsa rakınm sürümünü temin etmiş olur. Hatta 
o kadar ileri gidildi ki, rakı millî içkidir denildi. 
Arkadaşlar, benim bildiğim bundan otuz, otuz 
beş sene evvel evimizde içki içildiği zaman utanır, 
ananızdan, babanızdan saklardınız. Bu kadar 
fena telâkki edilirdi. Köyde rakı içildiği zaman 
şeytan mı girmiş, adam mı girmiş gibi bir şey 
hâsıl olurdu. Rakıyı köye sokmak medeniyet 
icabı mıdır arkadaşlar? Köye her hangi bir şey 
girerse milletin bünyesini doğrudan doğruya 
alâkadar eden bir şeydir. Eğer rakı millî içki 
haline gelmişse yazık, yazık, vah halimize, mah-
volduğumuz gündür. 

Bizim bildiğim eski millî içkimiz kımızdır 
(Ayran da var sesleri). Ayranı şimdi de içiyo
ruz. Rakı halis Bizanstan çıkmıştır, Bizans ma
lıdır. Hangi millî içki? Onun için arkadaşlar 
yine söylüyorum bu iş hakkmda elbet vekili ai
di izahat verecektir. O zaman dahi konuşabile
ceğiz ; ciddî olalım, fakat ciddî olurken de kavga 
etmeyelim. 

Sonra bazı arkadaşlar bende mutlak bir içki 
aleyhdarlığı var zannediyorlar. Ben o kadar 
tecrübesiz bir insan değilim. Mutlak bir içki 
aleyhinde bulunmadım. İçkinin yüksek derece
sini indirmek hususunda dünyanm yaptığı şeyi 
biz de yapalım, söylediğim bundan ibarettir. 
Her şey kötü ve aşırı gittiği zaman firenini biz 

tutarız. Rakı da bu hale gelmiştir. Artık fi
ren B. M. Meclisindedir. Arkadaşlar irticadan, 
medeniyeti kemiren şeylerden ne kadar korkar-
sak, içki de bir âfet haline gelmiştir. Bunu mü
dafaa kabil midir? Kimse müdafaa edemez. Ben 
tababette alkol kullanlımasm demedim. Lüzumu 
halinde kullanır. Nitekim bir kaç sene evvel ta
babet bunu benim nefsimde tatbik etmiştir. Ba
şımda bulunan doktor, doktorların hocası, zehi-
re karşı zehir lâzımdır, bu adam mahvoluyor, ve
receğiz dedi. Binaenaleyh ben tababette alkol 
kullanılmasın demedim. Alkolün de bir dozu 
vardır. Her şeyde olduğu gibi meselâ, bir gram 
istirikinin iyi gelebilir. Fakat iki„ gram tahli-
kelidir. Benim söylediğim işte bu doz, bu yüz
denin eksiltilmesidir. Onun için maksadım yan
lış anlaşılmasın. Muhterem vekil bu işe cevab 
vererek bir an evvel bizi hal istikametine doğru 
götürsün, bunu rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. ALİ RANA 
TARHAN — Alkolün mazarratı, alkoldan na

sıl kurtulunur bunlar hakkmda söz söylemek 
bendenize düşmez. Müsaade buyurursanız yal
nız vekâlete taallûk eden kısma arzı cevab ede
yim. Yüksek Meclisçe malûmdur M Hükümetin 
programında yüksek alkollü içkilere karşı mü
cadele edileceği yazılıdır. Buna uyarak İnhisar
lar vekâleti tedkikatta bulundu ve şöyle bir 
program çizdi ve bunu da Heyeti Vekileye ar-
zetti program şudur: Biranın ve şarabın resim
lerini indirmek bunlarm satışmı mümkün oldu-

! ğu kadar kolaylaştırmak, rakı satışını kolay-
laştırmamak ve şimdilik 40 derecelik bir rakı 
yaprb piyasaya çıkarmaktır. Bu program tabiî 
bir başlangıçtır. Hükümetin arzusu yüksek de
recedeki alkolları mümkün olduğu kadar orta
dan kaldırmağa çalışmaktır. (Bravo sesleri). 
Fakat bunu tedrici yapmak zaruretini hisset
miştir. Bu başlangıçtır. Gayeye doğru gidilecek
tir. Ankara bira fabrikasını sordular. İnhisarlar 
idaresine geçmesi mukarrerdir, devri hazırlan
maktadır. 

Anason için mübayaatta müşkülât olduğunu 
yahud aşağı fiyat verildiğinden muhterem me
buslardan birisi şikâyet ettiler. Eğer bu mu
ayyen bir yerde vaki bir hâdise ise lütfen son
ra gelib tafsilât ver'rlerse meşgul olurum. Yan
lış harekette bulunanlar varsa alâkadar olur 
ve tekerrürüne mani oluruz. Bizim esaslı siya
setimiz esasen ekicilerini h'mıaye etmek anason
larımıza fazla fiyat vermektir. Çünkü anason 
bize lâzımdır. Bu sene istisna olarak Suriyeden 
anason aldık. Çükü mahsul bizde iyi olmadı. 
Bittabi olsaydı hariçten almazdık. Ümid ederim 
ki gelecek sene muhsulümüz iyi olur ve ihtiya
cımızı tamamen memleketimizden temin ederiz. 

Barutun ucuzlaması ve inhisarın kalkması
nı arkadaşımız Kemal Ünal temenni ettiler. 
Barutun ucuzlaya bilmesi için evvelâ maliyeti-
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nin ucuzlaması lâzımdır. Barutu: Askerî fab
rikalar imal ediyor, İnhisarlar idaresi de satı
yor. Bu satışa mukabil ancak % 10 bir kâr te
min ediliyor. Bu % 10 dan vaz geçmekle, ted-
kik ettik, esaslı bir ucuzlama olmıyacaktrr. 
Mevaddr iptidaiyesini ve imaliyesini ucuzlat
mak lâzımdır. Barut üzerindeki inhisarın kalk
masına gelince; bunun üzerinde ta eskiden beri 
inhisar mevcuttu. Bu bir varidat membaı olmak
tan ziyade inzibat noktasından da evveldenberi 
böyle olmuştur. İnhisar kalksa dahi bundan da
ha ucuz olacağı şübhelidir. 

Tütün için yüksek fiatla piyasa açtığımız
dan şikâyet buyurdular. Yüksek fiatla açarlar 
ki, tüccar da ona göre yüksek fiat versin diye.. 
Demek bunun bazı yerlerde aksi tesiri oluyor. 
Zürram mümkün olduğu kadar yüksek fiatla 
tütünü satabilmesini temin için alâkadar me
murlarımıza direktif verilmiştir. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Bir 
sual soracağım: 

Saym vekilimin bu işi şekle sokmak hakkın
daki ifadeleri benim arzumu tatmin etmekten 
daha yüksektir. Bu işte o kadar kararlı görün-
düler ki, bizim bu işi hafifletmek hususundaki 
arzularımızın ümidimizden ziyade husul bulaca
ğına kani olduk. Bu ifadelerini büyük memnu
niyet ve şükranla karşılarım. İçimizde bulunan 
bir derdin bertaraf olmasında Hükümetin ön 
ayak olmasında elbetteki biz de, halkımız da se
vinecektir. 

Arkadaşlar, bu fırsattan istifade ederek İn
hisar idaresinin son zamanlarda halka göstermiş 
olduğu alâka ve kazanç yollarmı hazırlamakta
ki çalışmasını burada bir kaç kelime ile beyan 
etmek isterim. 

Arkadaşlar, benim intihab dairem bir üzüm 
şehri sayılabilir. Denilebilir ki İzmir ve müma
sili yerlerden sonra en çok üzüm istihsal edilen 
yerlerden birisi Çanakkaledir. Biliyorsunuz ki 
Çavuş denilen meşhur üzüm bizim mmtakamızda 
çıkar. Senelerdenberi büyük teseyyüblerle ve 
bakımsızlıkla floksıra hastalığına tutulan üzüm
lerimiz halkm büyük bir çalışmasile kurtuldu, 
hastalığın önüne geçilebildi. Bu hususta gerek 
İnhisar idaresi gerekse Ziraat vekâleti elinden 
geldiği kadar yardımı halktan esirgemedi. Gör
düğüm manzara şudur ki Lapseki mmtakası bu 
felâketten kurtularak geçen sene bu teşvik ve 
*ergib sayesinde bir buçuk milyon kilo üzüm 
istihsal ederek İnhisar idaresine satmağa muvaf
fak olmuştur. Tenkid işlerimizi bir taraftan yü
rütürken diğer taraftan da şükran vazifemizi de 
ayni istikamette yürütmeği bir borç bildim. Bir 
kaç arkadaşımla yaptığımız bir seyahat esna
sında Avrupada bir tütün satışmm yanlışlığı 
hakkmda İnhisar vekâletine haber verdiğimiz 
zaman Vekil Bey bizzat meşgul olarak yapılan 
hareketleri, yanlışlıkları derhal tadil etmek su-
retile gösterdiği alâkanın bir şahidi olarak bu-

i rada ifade etmek mecburiyetindeyim ki - Mecli
sin haricî satış üzerindeki hassasiyeti malûm
dur - onun için bu ifadem de zannederim ki sizi 
sevindirecektir. Yani her birimizin alâkadar ol
duğu şeyle İnhisarlar vekâleti büyük bir itina ve 
hüsnü niyetle meşgul olmakta ve yapmaktadır. 
Hem bu günkü beyanatı dolayısile hem de yap
mış olduğu hizmetlerden dolayı İnhisarlar veki
limize teşekkür ederim ve bütçenin de - ben tabiî 
taraftarım - hepimiz tarafından kabul edilerek 
biran evvel çıkarılmasını rica ediyorum. 

J BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ga-
j zetelerden birinde okudum. 5 ay evvel Kanada-

ya bir tütün satışı olmuş, tütünler yanlışlıkla 
| Amerikaya gitmiş, döviz ve takas farkından do-
I layı 90 000 liralık bir ziyan olmuş. Acaba ga

zetenin yazdığı bu malûmat doğru mudur, doğru 
| ise nasıl telâfi edilmiştir? Bunu sormak istiyo

rum. 
I AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Hü

kümet hafif alkollü içkiler üzerinde uğraşırken 
bir temennide bulunacağım. Orta Anadolunun 
bir çok yerlerinde güzel üzüm yetiştiren mmta-
kalar vardır. Burası başka yerler gibi değildir. 
Oranın afyon ziraati, tütün ziraati yoktur. Am
ma yalnız çok güzel üzüm yetiştiren mmtakaları 
vardır ve bunu tedkik etmişler. Nevşehirde, Ür-

I güpte, İncesuda, Kayseride ve daha bir çok yer-
j 1er vardır gi hakikaten fevkalâde güzel üzüm 
i yetiştiriyor. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Daha saymız, Sun-
j gurlu, Karanlıkdere.. 

AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Ta
biî daha bir çok yerler vardır, ben umumî olarak 

| Orta Anadoluyu diyorum. 
j İnhisarlar vekâleti hafif içkilere doğru gi-
I derken İstanbuldan, Trakyadan ambalaj yapılıp 

orta Anadoluya şarab göndermek hakikaten 
I müşküldür. Fakat buralarda yapılacak şarablar 
i daha ucuza naklolunur ve İnhisarlar idaresi de 
I bundan ook istifade eder. 
i Şunu da arzedeyim ki bir köy bakkalında 
j dahi rakı bulunuyor. Fakat şarab her yerde ayni 
i fiatla satıldığından kâr temin etmediği için na

hiye bakkallarında dahi bulunmuyor. Bu itibar
la herkes şarabı bırakıp rakıya gidiyor. Orta 
Anadoluda bunu yapmak mümkündür, en muva
fık şekli ve en muvafık yeri zannederim ki Orta 

' Anadoluda bulurlar. Temennim bundan ibaret
tir. 

i G. VE î. V. ALI RANA TARHATC (Istan-
j bul) — Kanadaya satılan tütünden her hangi 
i bir zarar vaki değildir. 
| Orta Anadoluda şarap fabrikasına gelince: 

Şimdi Izmirde bir şarap fabrikası yapmakla meş
gulüz. Eğer diğer bir şarap fabrikasına ihtiyaç 
hâsıl olursa onu iç Anadoluda yapmağı düşünü-

| yoruz. 
j SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Gecen sene tz-
I mir fabrikası misket üzümünden şarap yaptı 
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ve misket üzümünü inhisar altına almaştır. Hu
susî şarap âmillerine misket üzümü verdirmedi
ler, hususî şarap âmillerine misket üzümünden 
şarap yaptırmayız demişlerdir. Bu sene de ayni 
sey vaki olacak mıdır? 

G. VE I. V. ALI RANA TARHAN ( istan
bul) — Şarap inhisar altmda olmadığına nazaran 
herhangi bir kimseyi şarap yapmaktan men et
meğe kimsenin hakkı yoktur ve olmaması lâzım
dır. 

SAMI ERKMAN (Tunceli) — Geçen sene 
misket üzümü inhisar altma alınmıştır. 

G. VE I. V. ALI RANA TARHAN (istan
bul) — Şimdi Heyeti muhteremeyi işgal etmiye-
lim. Dışarıda hâdiseyi bendenize tasrih buyurur
sunuz, bendeniz tahkik ederim. 

Herkes istediği üzümü alır ve istediği şarabı 
yapar. 

BAŞKAN — Fasıllara geçiyoruz. 

A - CEDVELI 
F. Lira 
1 Memur ve müstahdemler üc

reti 3 618 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Merkez ve taşra masrafları 661 000 
BAŞKAN —'Kabul edilmiştir. 

3 Daimî memuriyet harcırahı 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Muvakkat memuriyet harcırahı 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Müfettişler harcırahı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 445 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 
2550 sayılı kanun mucibince veri
lecek 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 1 297 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
hacrrahlan 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Muhtelif masraflar ' 416 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Memurlar ikramiyesi 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Tekaüd sandığma iştirak 215 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Reddiyat 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
16 Geçen yıl borçlan 60 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
17 Eski yıllar borçları ' 55 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
18 Mukannen aidat (1936 yilmda 

tahakkuk eden aidat borçları da 
bu fasıldan ödenir) 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Hükmolunmuş borçlar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 3530 sayılı beden terbiyesi kanu
nu hükümlerine göre yapılacak 
masraflar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Müskirat ve şarap fabrikaları in
şa ve tesis masrafları 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 85 708 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1939 ma
lî yüı varidatı ilişik (B) işaretli cedvelde gös
terildiği üzere (50 763 260) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CEDVELİ 
F. 
1 

Lira 
45 703 260 Satış kârları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Muhtelif rüsum ' 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Para cezalan 50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Muhtelif hasıla,t 260 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 îstirdad 50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Tütün ve müskirat müdafaa 

vergisi 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — inhisarlar idaresinin 1939 ma
lî yılı memur ve müstahdemlerile nakil vasıta
ları kadrosu ilişik (C) işaretli edvelde gösteril
iştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — İmalâtı arttırmak ve satış teş

kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması lü
zumlu görülecek memur ve müstahdemlerin üc
retleri bütçenin ücret fasrllarmdaki tasarrufat-
tan verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabuledilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisar altmda bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçı
lığından dolayı 1918 sayılı kanun ile eM bulu
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 ka
çak gümrük eşyasının nakil masrafları bütçe
nin taallûk ettiği fasıllardan verilir. 

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

MADDE 6 — Geçen yıl borçları tertibine 
konan tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere carî yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatile 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

1934 - 1937 yılları borçları tertibindeki tah
sisat kâfi gelmediği takdirde bu paralar 1939 
yılı bütçesinin masraf kısmındaki tasarrufattan 
- Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muvafaka
tile - mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve propagan
da masrafları) namile bütçeye konulan tahsi
satın sarfı sureti ve evrakı müsbitesinin hazır
lanması mütedavil sermaye masrafları hakkın
daki usullere tâbidir. 

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

MADDE 8 — Kaçakçılık suçlarından dolayı 
mahkemelerce ve 3437 sayılı tütün ve tütün in
hisarı kanununun tarihi meriyetinden evvel he
yetlerce hükmolunan para cezaları tahsilatından 
bu paraları tahsil eden idare muhafaza ve tah
sil memurlarına bütçenin mukannen aidat fas
lından yüzde beş aidat verilir. 

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

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin 1938 büt
çe kanununun 9 ncu maddesile mütedavil serma
yeden sarfına mezuniyet verilen (950 000) lira
dan kullanılmayan ve kullandıb da bütçe tasar-
ruflarile kapatılan kısımların fabrika, tuzla ve 
imalâthanelerde yapılacak inşaat ve tesisat ile 
fennî şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak tü
tün ve barut ve patlayıcı maddeler depolan alım 
ve inşası için 1939 yılında sarfına Gümrük ve in

hisarlar vekâleti mezundur. Bu suretle sarfo-
lunacak paralar her yıl sonunda bütçenin umu
mî tasarruflarından kifayeti nisbetinde mahsub 
olunur. 

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

MADDE 10 — Karşılığı 1940 malî yılı İnhi
sarlar umum müdürlüğü bütçesine konulacak 
tahsisattan temin olunamak üzere İzmir ve İstan
bul da yaptırılacak şarab ve rakı fabrikaları in
şası için 1939 malî yılı bütçesine konulmuş olan 
tahsisata ilâveten (600 000) liraya kadar 1940 
yılma geçici taahhüde girişmeğe Gümrük ve 
inhisarlar vekili mezundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... 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 birinci 
maddesine göre, 2847 numaralı kanunun birin
ci maddesine bağlı cedveldeki dereceler nazarı 
itibare alınarak tesbit edilir. 

Bu zamlar bütçenin ücret faslındaki tasar
ruflardan tesviye olunur. 

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

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş

kilât ve memurini hakkındaki 3017 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/73) [İJ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununa ek kanun 

MADDE 1 — 9 - VI - 1936 tarih ve 3017 sa
yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununun 40 nci maddesine bağlı 
2 numaralı kadro cedvelinin muhtelif kısımları
na bu kanuna bağlı cedvelde derece, unvan ve 
adedleri gösterilen memuriyetler ilâve edilmiş 

[1] 34 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ve mezkûr cedvelin tıb talebe yurdu başlığı 
kısmı da bağlı cedvelde gösterildiği veçhile de
ğiştirilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bir tabı hatası olmuştur. Bu maddeye 
bağlı cedvelde (muavin tabibj yazılmıştır. Ora
dan (muavin) kelimeleri kalkacak yalnız (ta-
bib) kalacaktır. 

BAŞKAN — Tashihat yapılmıştır. Maddeyi 
bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Eabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

.MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum ; 
inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçe kanununa rey vermek suretile (315) zat 
iştirak etmiştir İnhisarlar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesi (315) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Cuma günü saat 15 de içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17.10 

»o<t 

* "7 r DÜZELTME 

Bu zabtm sonuna bağlı olan 16 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler olacaktır: 

Sayfa 

23 
24 

28 

(10) ncu fasıl (3) ncü maddedeki «işletme» kelimesi «işleme» olacaktır. 
F. 7, madde 2 deki «mahsub veya tediye edilmemiş masraflar» ibaresi «aid ve müruru 
zamanı kesilmiş borçlar» olacaktır. 
30 ncu satırdaki (300) rakamı (200) olacaktır. 

. . *m^ 

inhisarlar umum 

Afyon Karahism 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 

müdürlüğü. 1939 malî yılı bütçe kanununa 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye ijtirak etmeyenler 
Mtünhaller 

: 424 
: 315 
: 3 1 -
: 0 
: 0 
: 108 
: 1 

/ Kabul edenler ] 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönene 

A ğrı 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aletin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
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Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Gezini Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykanı 
Nuınan Aksoy 
Itasih Kaplan 
Türkan Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgeu 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahramaaı 
Dr. Refik Güran 
Gl. Naci Tınaz 
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Muhittin Bana Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

Çanakkale 
Atıf Kamq.il 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergendi 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali. Rıza Ereni 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kan su 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necded Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraJt 
Aziz Şamili îlter 
îskender Artun 
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Salih Başotaç. 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy d emir 
Münir Hiisrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
îzzet Arukarı 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksojr 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet T ör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Miikerrcm Unsal 

İstanbul 
Abidin Da ver 

Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmı ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad Özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza S altuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Burhan ettin Denk er 
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Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfcli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
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Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Caııib Yöntem 
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Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Frat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinöb 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
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İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (î/6) 

T. C. 
Başvekâlet 28 - II - 1989 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/896 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

ic ra Vekilleri Heyetinin 27 - I I - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan inhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Bütçe kanun lâyihası mucib sebebleri 

Madde 1 : 1939 yılı masraf bütçesile teklif olunan (7 370 354) lira muhassa-
satm mucib sebebleri ekli (1) sayılı lâyihada fasıl ve madde itibarile anlatılmıştır. 

Madde 2 : 1939 yılı için tahmin olunan (49 466 000) lira gelirden ötürü iza
hat ilişik (2) sayılı lâyihada gösterilmiş, idarenin gelir ve masrafları hakkında 
ayrıca izahat verilmiştir. 

Madde 4, 5 : 1938 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1939 yılında da 
tatbiki gereken adı geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde 6 : 1938 yılı bütçesinde düyun hakkındaki hükümler 1939 yılında da 
tatbiki gereken yıllara aid hükümleri ihtiva etmek suretile yazılmıştır. 

Madde 7 : 1938 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1939 yılında da tat
biki gereken adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 8 : Heyetlerce 3437 sayılı kanunun tarihi meriyetinden evvel hükmo-
lunan cezalara aid tahsil aidatı için gereken hükümleri de ihtiva etmek üzere 
adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 9 : 1938 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1939 yılında da tat
bikini temin için teklif edilmiş olan bu tahsisat: 

A - Geçen senelerde olduğu gibi gerek sene içinde ve gerek hükmü gelecek 
senelere sirayet edecek mukavelelerle yapılacak inşaat ve tesisat ile mubayaa 
olunacak levazım ve arsaların bedellerini, 

B - inşaata aid proje ve plânların tanzimi ve inşaatın murakabesi için mu-
(S. Sayısı : 16) 
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vakkaten istihdamına lüzum hâsıl olacak türk ve ecnebi mühendis mimarların 
ücret, yol ve ecnebilerin ikamet masraflarını, karşılamağa mahsustur. 

Madde 10 : İzmir ve İstanbulda iki senede yaptırılacak ve bedelleri (1 500 000) 
lira tahmin olunan şarab ve rakı fabrikaları inşaatı için işin iki senede bitiril
mesi esasına göre 1938 malî yılı bütçesinde (750 000) lira konarak mütebaki 
tahsisatın 1939 yılma vazı düşünülmüş, ancak inşaat heyeti mecmuasının 1938 
senesinde ihalesini temin edebilmek maksadile 3449 sayılı kanunla 1939 yılma 
geçici mukavele akdine Gümrük ve inhisarlar vekili mezun kılınmış idi. 

Bazı esbab ve avamilin tahtı tesirinde olarak İzmir fabrikasının inşaatına 
başlanmadığı gibi Paşabalıçe fabrikasının yalnız ihalesi yapılabilmiş ve bu işler 
için 1938 yılında ancak (150 000) lira harcanabileceği tahmin edilmekte bulun
muştur. 

1939 yılı bütçesine (750 000) lira konduğuna göre mütebaki inşaatın 1940 malî 
yılına kalacağı anlaşıldığından adı geçen yıl bütçesine (600 000) liralık tahsisat 
konması icab etmektedir. Madde, bu tahsisata aid taahhüdatm da 1939 malî yı
lında yapılabilmesini temin maksadile yazılmıştır. 

Madde 11 : 1938 yılı bütçesinde mevcud olup hükmünün 1939 yılında da tat
biki icab eden bu madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 12 : Bu madde; işletme muamelâtının azlık veya çokluğuna tâbi bu
lunan ve neticede tamamile mamulâtm maliyetine inzimam eden imal ve istih
sale aid masrafların bütçeye konması idare; hesablarmda uzun karışıklıkları 
uıucib olduğu gibi bütçenin varidat ve masraf kısımlarında yapılan zam ve ten
ziller dolayısile de bu rakamlarla lüzumsuz kabarıklıklar husule getirmekte idi. 
Bilançolarımızı tedkik eden mütehassıs mıırakıblerin de nazarı dikkatini sene
lerden beri celbeden bu vaziyetin ıslahı için (C) cedvelinin Yüksek Meclisin tas
vibinden geçmesi dolayısile yekfmu hiç bir şekilde arttırılmayacak olan bu ki 
sim maaşlarla tamamen imalât ve işletmeye aid olan masrafların bu husustaki 
Yüksek bütçe encümeninin de mütaleaları mucibince aid oldukları mütedavil 
sermayeden tesviyesinin temini gayesile yazılmıştır. 

F. M. 

1 Memur ve müstahdemler ücreti: 
Bu fasla ilişik «C» cedvelindeki kadroya gövo, geçeu yıl tahsisatının 

aynı olarak (3 641 880) lira konulmuştur. 

2 Merkez ve taşra masrafları: 
1 İdarehane ve satış depoları kirası: 

Bu madde fabrika, imalâthane, imalhane ve yaprak tütün depolarile 
tuzlalardan gayri idare teşkilâtının merkez ve taşrada işgale mecbur ol
duğu idarehane binalarile satış depoları ve mamulât ambarlarının kiraları
nı karşılamaktadır. 

Bir çok mahallerde idarehanelerin eski ve ihtiyaca gayri kâfi ve dağı
nık olmaları hasebile toplu ve daha muntazam binalara nakilleri ve bıın-

/ lardan bazılarının gecen seneki kiralarına sahihleri tarafından yapılan 
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zamlar, satışların inkişafı dolayisile bazı yerlerde yeniden tutulması zaru
reti karşismda kalan idare binaları ve tuz ambarları için verilmesi lâzım 
gelen kiralar her sene inşa edilmekte olan idare malı binaların bu tertib-
de temin edeceği umulan tasarrufa imkân birakmamakta olduğundan kira 
tahsisatı geçen yılın aynı olarak (150 000) lira teklif olunmuştur. 

2 Mahkeme masrafları : 
idarenin lehine ve aleyhine açılan davalardan dolayı verilen mahkeme 

ve icra harçlarile bu uğurda ihtiyar olunan sair masrafları ve inhisar al
tında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılığın
dan dolayı suçlara aid davaların mahkeme ve sair masraflarile daimi 
avukatı olmayan yerlerde verilen avukat ücretlerini ve davaları idare lehi7 
ne intaç edenlere 2159 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince tediye edile
cek ücretlerle yıl içinde dava ve icra işleri çoğalan yerlerde işlerin arkası 
alınıncaya kadar muvakkaten istihdamına zaruret hâsıl olan memurlara 
verilen ücretleri karşılayan bu maddeye geçen yıl tahsisatının ayni olarak 
(75 000) lira konmuştur. 

3 P a r a gönderme masrafı: 
Ziraat bankası vasıtasile veya posta havalesi olarak gönderilen paralar 

için verilecek ücretlerle posta merkezi bulunmayan yerlerde posta mer
kezlerine kadar para şevki için ihtiyar olunan masrafların karşılığı olan 
bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak (90 000) lira konmuştur. 

4 îdare masrafı: 
Normal vaziyet nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatının ayni ol

mak üzere bu tertibe konulan (315 000) lira aşağıdaki masrafları karşıla
maktadır : 

1 - Kırtasiye bedelleri ve mamulât, etiket ve ambalajlarile matbu evrak 
hazırlayan idare matbaasının umumî masrafları, 

2 - Teshin, elektrik, su masrafları, 
3 - Şenlik masrafları, 
4 - Nakil masrafları, 
5 - Reklâm nevinden olmayan ilâçlar, 
6 - Muhabere ve mükâleme (2721, 2722 sayılı kanunların hükümleri 

dairesinde resmî posta ve telgraf müraselâtı için posta ve telgraf idaresi
ne verilmekte olan mebaliğ dahildir). 

7 - Hariçte yapılması zarurî bulunan tercüme ve etüdlerle mubayaası 
idarece faideli görülen eserlerin geçen senelerde olduğu gibi ücret ve be
delleri, 

8 - Bazı odacı, bekçi, şoför, sevk memuru, tahsildar gibi müstahdemlere 
verilmesi zarurî olan elbise, potin, kaput, muşamba gibi giyecek eşya bedel
leri, 
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9 - idarenin bulunduğu binalarda umumî temizlik masrafları ve kira ile 
işgal olunan han,' ve emsali yerlerdeki oda başı, asansörcii, gardropçu gibi 
han müstahdemlerine geçen senelerde 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 ihti
yar olunacak masraflar, 

11 - Bütçenin tertiblerinde mukabili bulunmayan sair masraflar, 
12 - idarenin iştigal mevzuu dahilinde çalışan beynelmilel müessese, 

ofis ve kongrelere iştirak için sarfı iktiza eden meblâğ, 
Kaza sigortası : 

Barut depo memur ve müstahdemlerinin kazaya karşı yapılan sigorta
ları için konulan bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak (1 000) lira 
teklif olunmuştur. 
Kurs masrafı : 

Memurların meslekî bilgilerini arttırmak gayesile ihdas edilen ve 6 sene-
denberi muvaffakiyetli neticeler veren kursların geçen senelerde olduğu 
gibi idarî muamelât hakkında tatbikat gösteren ve bu hususta mümarese 
yaptıran müdür ile diğer öğretmenlerin umum müdürlükçe tensib edilmek
te olan ücretleri ile idare masraflarını ve kursa celbedilen memurların gi-
dib gelme yol ve ikamet masraflarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsi
satının ayni olarak (30 000) lira konmuştur. 

Daimi memuriyet harcırahı: 
Birinci fasla dahil memur ve müstahdemlerden idarî ve sıhhî sebeb-

lerdeıı dolayı bir yerden diğer bir yere nakledilenlerle idareye yeniden 
alınacak ve sıhhî ve idarî sebeblerle çıkarılacak, sin tahdidine tâbi tutu
lacak veya tekaüd edileceklere kanun ve kararnamesine göre verilen harcı
rahları karşılayan bu fasla gecen yıl tahsisatının, aynı olarak (70 000) lira 
konmuştur. 

Mııvakkat memuriyet harcırahı: 
Birinci fasla dahil memur ve müstahdemlerden idarî ihtiyaçlara bina

en bir yerden diğer- bir 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 gi
decek müdür ve memurlara kanun ve kararnamesine uygun olarak veri
lecek harcırahları karşılayan bu fasla geçen yıl tahsisatının aynı olarak 
(45 000) lira konmuştur." 

Müfettişler harcırahı: 
İdare müfettişlerine kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen har-
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çıralıları karşılayan bu fasla geçen yıl tahsisatının aynı olarak (50 000) 
lira konmuştur. 

6 Tecrübe, İslah ve mücadele masrafları: 

1 Fenni, ekim, dikim tecrübe masrafları: 
Tütün enstitüsü ile buna mülhak kimyalıaue ve sair teşkilâtın ve muh

telif yerlerdeki tecrübe istasyonlarının umumî masraflarile kalbur maki
neleri ve tütüncülere verilen camekân bedellerini, tütün haritaları masraf
larını, fen memur ve müstahdemlerinin harcırahlarını ve numune bağlarının 
bütün masraflarını ihtiva etmekte olan bu tertibe enstitü ile tecrübe istas
yonlarının fenî vesait ile teçhizi ve şarapçılığa karşı günden güne artmak
ta olan rağbeti tezyid için yeniden tesisi mutasavver numune bağlarının ma-
sairfi de göz önünde tutularak geçen yıl tahsisatının ayni olarak (65 000) 
lira konmuştur. 

2 Hastalıklarla uğraşma masrafı : 
Bu tahsisat tütün hastalıklarına karşı yapılan uğraşma işlerini karşıla

maktadır. 
Ziraat vekâleti tarafından hesabımıza yapılan mücadele masrafları da 

dahil olduğu halde Ege, Karadeniz, Marmara ve diğer tütüncülük ülkele
rinde yeniden açılacak mücadele numune fideliklerinin icab ettirdiği mas
rafları karşılamak üzere bu tertibe geçen yıl tahsisatmdan (5 000) lira f az-
lasile (15 000) lira konmuştur. 

7 Kaçağı kovalama ve tütün ekimi masrafları : 

1 Ekim ve yazım masrafı : 
3437 sayılı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün tahmin ve tah

sisat tütün tahmin ve tahrir işlerile uğraşan heyetleirn yol ve günlük mas
raflarını ve bunlarla birlikte gönderilen idare memurlarının yol masraf
larını, kanun hüâfı ekilenlerin sökülmesi, memnu mezruatm yokedilmesi • 
için yapılacak masraflarla ekim ^e yazma işlerine aid sair masrafları kar
şılamaktadır. 

3437 sayılı kanunun tatbikmdan mütevellid olarak mevzii yasak yerleri
ni tahdid edecek komisyonların günlük ve yol masarfları tütün ekicilerine 
verilecek mükâfat ve imal tiplerinin tedkik ve tecrübeleri için ihtiyar olu
nacak masarif de göz önünde tutularak bu tertibe geçen yıl tahsisatından 
(30 000) lira fazlasile (130 000) lira konulmuştur. 

2 Emanet ambarları masarifi : 
Bu maddeye konulan tahsisat zürra tütünlerinin konması için tutulan 

ambarların kiralarını ve bu tütünlerin eyi bir şekilde muhafazası için kul
lanılan amele ve aktarmacılarla gerek ambarlama ve gerek fermantasyon 
zamanında fazla olarak muvakkaten kullanılması lâzım olan amele, kantar
cı, istif çi ve bekçi gibi müstahdemlerin gündeliklerini karşılamaktadır. 
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Satılmayan tütünler için verilecek ambar kiraları nazarı dikkate alına
rak bu maddeye geçen yıl tahsisatından (10 000) lira fzlasile (100 000) lira 
konmuştur. 
Muhafaza ve muhafaza tahsil memurlarile kaçak maddeler masrafı : 

Bu tahsisat muhafaza memurlarile muhafaza ve tahsil memurlarının ka
çak takibatı dolayısile yapmağa mecbur oldukları masrafları ve bu husus
ta kullanılması zarurî görülen nakil vasıtaları mubayaa bedellerini, bu 
memurların mesailerinin kontrolü ve kaçak vaziyetinin tedkiki için ihtiyar 
olunacak masrafları ve kaçak eşyanın nakli ve bunların saklanması veya 
yok edilmesi ile bazı mevkilerde ve başlıca tuzlalar civarında yılın muay
yen mevsimlerinde istihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ve in
hisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçı
lığından dolayı idarenin ihtiyar ettiği takibat masraflarını karşılamakta 
olub yıl içindeki sarfiyat göz önünde tutulmak suretile geçen yıl tahsisatı
nın ayni olarak (195 000) lira konmuştur. 

Kaçkla uğraşma masarifi : 
Bu maddeye konulan tahsisat kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma iş

leri için ihtiyar olunan masraflara aiddir. Kaçakçılığın azalması için alı
nacak tedbirler gizli haberci teşkilâtının vücud ve inkişafına bağlı bulundu
ğundan bunu temin ve idare edebilmek üzere yapılacak masrafları karşıla
mak için içinde bulunduğumuz yıl sarfiyatı nazarı dikkate almmak sure
tile geçen senenin ayni olarak (20 000) lira teklif olunmuştur. 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi ve 2550 sayılı kanun mucibince verilecek 
tazminat: 

Bu tahsisat 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre müstahikle-
rine verilecek peşin ikramiyelerin ve 2550 sayılı kanuna göre kaçak taki
batından ölen veya sakatlananlara verilen tazminatları karşılamakta olub 
geçen yıl tahsisatının ayni olarak (20 000) lira teklif olunmuştur. 

Sabit kıymetler masrafı : 

Yapı işleri ve tamirleri : 
Sıhhî ve idarî ihtiyaçlara uygun olarak 1939 yılında yaptırılması 

lüzumlu görülen idarehane binalarının inşa masraflarile idarehane, fab
rika, imalhane ve imalâthane, depo ve tuzlalarda yapılacak inşaat ve tami
rat masraflarını ve tuzlaların çevrelerini gösterir yapılacak haritalar 
için 1939 yılında sarfı lâzım mikdarları karşılayabilmek üzere bu tertibe 
geçen yıl tahsisatının ayni olarak (443 000) lira konmuştur. 

Makineler ve teferruatı : 
Şarab fabrikalarile yeniden açılacak imalâthanelere lâzım olan makine 

ve aksamını, tütün ve müskirat fabrikalarile tuzlalarda yeniden vücude 
getirilecek tesisattan başka sözü geçen fabrikalar ve tuzlalar için daimî 
surette alınması yenilenmesi rautad olan makineler ve teferruatını karşıla-

( S. Sayısı : 16 ) 



— 9 — 

yan bu tertibe yıl zarfında yapılan masraflar da göz önünde bulundurul
mak suretile geçen yıl tahsisatının ayni olarak (50 000) lira teklif olun
muştur. 

idarehane demirbaş ve mefruşatı: 
Fabrika ve imalâthanelerle tütün deposu ve tuzlalardan gayri idarehane 

ve satış depolarında kullanılmak üzere satın9alınacak demirbaş eşya ve 
mefruşatı, yangın söndürme tertibatı ve tart ı ve ölçü âletleri bedellerini 
karşılayan bu tertib için yeni inşa olunacak idarehane binaları mefru
şatının temini de nazarı dikkate ahmak suretile geçen yıl tahsisatının 
ayni olarak (80 000) lira teklif olunmuştur. 

Nakil vasıtaları alım ve yenilenmesi: 
Nakil vasıtalarının alım ve yenilenmesi ve esaslı tamirlerin masraf

larını karşılayan bu tertibe 1939 yılında alınmasına ihtiyaç görülen na
kil vasıtaları bedelleri de nazarı dikkate alınmak suretile geçen yıl tah
sisatının ayni olarak (50 000) lira konmuştur. 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahları: 
Bu fasıl idaremizin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden is

tifade edilmek için celbedilen ecnebi mütehassısların, mukavelelerine gö
re ücret, daimiî ve muvakkat memuriyet harcırahlarına aid bulunmak
tadır. 

Halen kadroda mevcud olan mütehassıslar idare ihtiyacına kâfi gel
mekte olduğundan bu fasla geçen yılın ayni olarak (45 000) lira kon
muştur. 

Muhtelif masraflar: 
Şarabcılara verilen prim: 

Bu tahsisat yerli şarablarm ecnebi memleketlere ihracında sahible-
rini teşvik etmek için şarab izahnamesi hükümleri dairesinde verilen 
primleri ihtiva etmektedir 

Dış piyasalardan şarabcılarımıza alıcı zuhur etmesi dolayısile husu
sî âmillere e 1939 yılında yapılacağı tahmin kılman (200 - 250) bin litre
lik ihracat için sahihlerine verilmesi lâzımgelen primler göz önünde 
bulundurularak bu tertibe geçen yıl tahsisatından (4 000) lira fazlasile 
(5 000) lira konmuştur: 

Hayır evlerine yardım: 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekkülle

rine ve Türk gençliğinin inkişafına çalışan spor kulüblerine malî mües
seseler ve bankalarda yapıldığı gibi doğrudan doğruya veya tertib edi-, 
len müsamerelere aid bilet alınması suretile yardımda bulunulmasını 
temin eden ve 1931 senesinden beri ayni şekilde kullanılan bu tertibe 
geçen seneki kadar tahsisat konmuştur. 
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Sergilere iştirak ve propaganda masrafları: 
Bu tahsisat, dahil ve hariçte açılan sergilere iştirak etmek dolayısi-

le memleket mamulâtının propagandasını yapmak üzere bütçeye konul
maktadır. 

Tütün ve diğer inhisar mamulâtmm ingiltere ve dominyonları piya
sasında sürümünün temini için yapılacak programı işlerine sarfedilmek 
üzere bu tertibe geçen yıl tahsisatından (300 000) lira fazlasile (390 000) 
lira konulmuştur. 

Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tahsisat ve 
harcırahları: 

Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderilecek memurların 
tahsisat ve harcırahlarına aid olan bu tertibe geçen seneki gibi (20 000) 
lira tahsisat konulmuştur. 

Memurlar ikramiyesi: 
Muntazam ve maksada uygun çalışmalarile temayüz eden ve işlerin

de muvaffak olan memurları taltif ve teşvik için ihdas edilmiş olan bu 
fasla 1939 yılı için de geçen yıl tahsisatının ayni olarak (50 000) lira 
konulmuştur. 

Tekaüd sandığına iştirak: 
Bu tertib 2921 sayılı İnhisarlar tekaüd sandığı kanunu ile kadroya 

dahil daimî memur ve müstahdemlerden kesilen yüzde beşlerin baliği kadar 
bütçeye konulması icab eden tahsisatı ihtiva etmektedir. 

1938 yılı sarfiyatı nazarı dikkate alınarak bu fasla (215 000) liranın 
konması kâfi görülmüştür. 

Reddiyat : 
Geçen yıl tahsisatının aynidir. 

Geçen yıl borçları : 
Bu fasla yıl içindeki sarfiyat göz önünde bulundurulmak suretile geçen 

yıl tahsisatının ayni olarak (60 000) lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları : 

1934 - 1937 yılları borçları : 
Adı geçen yıllar zarfında tahaakkuk edib her bir sebeble ödenmemiş ida

re borçlarına aid olan bu maddeye geçen yıl tahsisatının ayni olarak 
(25 000) lira konmuştur. 

1933 ve daha evvelki yıllara mahsub veya tediye edilmemiş masraflar : 
1925 -1932 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve müraselât hesablarm-
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dan sarfedildiği halde her hangi bir sebeble mahsubu yapılmamış olan pa
ralarla müruru zamana uğramamış düyunun evrakı sarf iye ve müsbitele-
rine müsteniden tesviye ve mahsubları yapılabilmek üzere 1938 yılı bütçesi
ne (30 000) lira tahsisat konulmuş idi . Fakat ; eski senelere aid olan bu 
sarfiyat ve düyunun ve evrakı sarf iyelerinin temin ve tedarikindeki güç
lükler hasebile 1938 senesinde bu tahsisatın tamamen sarfına imkân bulu
namadığından bunların tasfiye ve mahsublarma devam edilebilmek ve mu
hasebe! umumiye kanunu mucibince müruru zamanı katetmiş bulunan 1933 
yılı borçları ile 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükümleri dairesinde tuz 
memurlarına verilecek bir defalık tazminatlarda da nazarı dikkate alın
mak suretile bu madde (30 000) lira olarak teklif olunmuştur. 

Mukannen aidat : 
1936 yılında tahsil edilib senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi kalmayan ka

çak ihbariye ve ikramiyeleri için 1938 yılı bütçesine konulmuş olan (50 000) 
lira muhassasattan eshabınm ademi müracaati ve evrakı tahakkukiyesi-
nin tekemmül ettirilememesi hasebile 1938 yılında sarfına imkân bulunma
yan kısımlarının 1939 yılında tesviyelerini teminen konan (25 000) lira ile 
kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu 
paraları tahsil eden idare, muhafaza ve tahsil memurlarına verilecek yüz
de beş aidatı karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak ko
nan (5 000) lira ki ceman, geçen yıl tahsisatı (25 000) lira noksanile 
(30 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Hükmolunmuş borçlar : 
idare aleyhine mahkemelerce hükmedilib başka fasıllarda karşılığı bu

lunmayan borçları ödemeğe mahsus olan bu fasla senesi içinde tediye edile
cek paralar göz önünde bulundurularak geçen yıl tahsisatından (5 000) lira 
fazlasile (20 000) lira konmuştur. 

3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraflar: 
3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak tesi

sat ve sair masraflarla bilûmum tutulacak uzman beden terbiyesi öğret
meni veya antrenörü ücretlerini karşılayan bu tertibe (10 000) lira tah
sisat konulması kâfi görülmüştür. 

Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları: 
izmirde kurulacak şarap fabrikasile Paşabahçede yaptırılacak rakı 

fabrikasının inşa ve tesis masraflarının yarısı olan (750 000) liralık tahsi
sat 1938 bütçesine konulmuş idi. Paşabahçedeki rakı fabrikasının ihalesi 
icra edilmiş ve inşaata başlanılmış ise de izmirde kurulacak şarap fabri
kası için yapılan projelerin mütehassıslar tarafından yeniden tedkikine 
lüzum görülmüş, yalnız fabrika binası için muktazi bulunan arsaların mu
bayaasına girişilmiştir. Şarap fabrikasının inşaat ve tesisatına başlanıl
ması arzolunan sebebler dolayisile bizzarur 1939 yılma tehir edilmiş oldu-
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ğundan bu maddeye 1939 yılında yapılacak inşa ve tesis masraflarını kar
şılayabilmek üzere (750 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

21 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez banka
sına verilecek itfa karşılığı: , 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı olarak masraf bütçesi yekûnu olan (7 297 380) liranın 
%bir nisbeti ile bütçeye (72 974) lira tahsisat konulmuştur. 

Varidat bütçesi mucib sebebleri 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılı bütçesinin varidat kısmı 1938 senesi tah 
minlerine nazaran (2 316 500) lira fazlasile (49 466 000) lira olarak tahmin edil
miştir. 

Bu fazlalık, içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık satışları ve bu satışlardan tütün, 
tuz, müskiratın takib ettiği seyrin geçen seneye nazaran gösterdiği tezayüd ve ba
rut satıslarındaki düşüş nisbetleri göz önünde bulundurulmak suretile tesbit edil
miştir. 

8 aylık satışlarımız geçen senenin 8 aylık satışlarına nazaran aşağıdaki durumu 
göstermektedir: 

1937 1938 
Kilo Lira Kilo Lira 

Tütün 8 599 076 28 710 311 9 085 157 30 504 900 
Tuz 120 173 136 4 023 008 123 171 829 4 133 563 
Müskirat 7 887 547 8 344 026 
Barut 1 949 056 1 352 177 

Tütün satışları 

1937 senesi (8) aylık tütün sabşları (8 599 076) kilo olduğu halde 1938 (8) ay
lık satışları (486 081) kilo fazlasile (9 085 157) kiloyu bulmuştur. 

Satışlarda 1937 vaziyetine göre kiloda % 5.65 nisbetinde bir fazlalık tevlid eden 
bu mikdar (8) aylık safi varidatta (1153 090) lira bir tezayüd husule getirmiş bu
lunmaktadır. 

Tuz satışları 

1937 senesi (8) aylık tuz satışları (120 173) ton olduğu halde 1938 yılı (8) aylık 
satışları (123 172) tonu bulmuştur. 
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Satışlarda 1937 vaziyetine göre kiloda % 2.5 bir tezayüd husule getirmiş ve (8) 

aylık safi varidatta (282 061) liralık bir tezayüd tevlid etmiştir. 

Müskirat satışları 

1937 senesi (8) aylık satışlar (7 887 547) lira olduğu halde 1938 yılı (8) aylık sa
tışlar (8 344 026) lirayı bulmuştur. 

1937 yılı (8) aylık satışlarına nazaran % 5.79 nisbetinde bir tezayüd husule geti
ren 1938 yılı (8) aylık satışları safi varidatı (401 272) lira kadar tezyid etmiştir. 

Barut satışları 

1937 senesi (8) aylık barut satışları (1 949 056) lira olduğu halde 1938 (8) aylık 
satışları (596 879) lira noksanile (1 352 177) lira olmuştur. 

1937 yılı (8) aylık satışlarına nazaran % 30.62 nisbetinde bir düşüklük husule 
getiren bu mikdar safi varidatta (254 618) lira bir tenakus husule getirmiştir. Bu te-* 
nakus demiryolu inşaatında kullanılan patlayıcı maddeler satışını geçen yıllara 
nisbetle azalmış olmasından ileri gelmektedir. Bu kısmın diğer maddelerini teşkil 
eden revolver fişekleri, av barutu, av saçması ve şenlik fişekleri satış] arında ki ar
tış normal şekilde devam etmektedir. 

1939 bütçesi varidat kısmı tahminleri, 1938 senesi (8) aylık satışların takib etti
ği seyir ve gelecek (4) aylık satışlarda muhtemel düşüş ve çıkışlar göz önünde bulun
durularak yapılmıştır. 

(1) 1939 bütçesinde maliyete giren bütçe masrafları, umumî bütçe masrafları 
arasına idhal edildiği cihetle, mukayeseyi temin maksadile 1938 bütçesindeki tah
minlerden 1110 000 lira maliyete giren masraflar ve 60 000 lira muhtelif gelir ki 
ceman 1170 000 lira tenzil edilmiştir. 

(2) 1939 bütçesinde muhtelif gelir (alınan faizler) bütçe varidatının (muhtelif 
hasılat) faslında gösterildiği cihetle mukayeseyi temin maksadile 1938 bütçesinin 
(muhtelif hasılat) faslına 60 000 lira ilâve edilmiştir. 
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I I - Tuz : 

m-Müsk i r a t 

IV-Ba ru t : 

— 14 
Satışlar tahli 

Satış 13 610 000 X 335 
Maliyet, beyiye nak. 

Haricî satış ve Muh. Gelir 

Satış 168 200 000 X 3.38 
Maliyet nak. ve prim 

Haricî satış ve muh. gelir 

: Satış 
Maliyet, beyiye nak. 

Muhtelif gelir 

Satış 
Maliyet, beyiye, nak. 
Muhtelif gelir 

Amortisman 

Müdafaa vergisi 
Bütçe varidatı 

M cedveli 

45 593 500 
14 135 500 

5 685 000 
1 113 000 

12 500 000 
4 392 000 

1 725 000 
1 074 000 

31 458 000 

50 000 

4 572 000 

40 000 

8 108 000 

4 000 

651 000 
3 000 

4 000 000 

1 060 000 

31 508 000 

4 612 000 

8 112 000 

654 000 

44 886 000 
480 000 

44 406 000 

5 060 000 
49 466 000 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - V -1939 
Mazbata No. 10 
Esas No. 1/6 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesi hakkında olup Başvekâletin 
28 - I I r 1939 tarih ve 6/896 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı Gümrük ve inhisarlar vekâleti vekili H. Çakır ve inhisarlar umum müdürü ha
zır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümet teklif eylediği bu lâyiha ile inhisarların 1939 malî yılı içinde elde ede
ceği varidatı 49 466 000 lira olarak tahmin eylemiştir. Hükümetin esbabı mucibe lâ
yihasında ifade eylediği üzere yaptığı bu tahmin 1938 malî yılının ilk sekiz aylık 
hesablarına müstenid olup bütçenin encümenimizde müzakeresi sırasında senenin 
on aylık hesabları da elde edilmiş olmakla encümenimiz bu hesablara göre ayrıca bir 
tedkik yapmış bulunmaktadır. 

Muhtelif inhisar maddelerinin satış kârları sene içinde şu seyri takib etmiştir: 
On aylık 

satış kârı 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

25 983 254 
6 781 755 
4 031 836 
627 761 

37 424 606 

Geri kalan iki ay içinde de geçen senelere nazaran satış kârlarının aşağıdaki ra
kamları tutacağı anlaşılmaktadır: 

iki ay için
de elde edi

leceği umulan 

Tütün 5 126 196 
Müskirat 1 347 675 
Tuz 574 252 
Barut • 112 777 

7 160 900 
Bu cedvellerdeki iki yekûn birleştiği takdirde sene sonunda satış kârlarının 

44 585 506 liraya baliğ olacağı, ancak bu yekûnda haricî satışlar ve muhtelif ge
lirler dahil olmayıb geçen senelerin seyrine göre gerek bu satışlardan ve gerekse 
muhtelif gelirlerden de sene sonuna kadar elde edileceği umulan 97 000 lira da
hi bu yekûna ilâve ve tutarından bilûmum tesisatın aşınma payları olarak ayrıl
ması lâzımgelen 480 000 lira tenzil edildikten sonra kalacak mikdar 44 202 506 li-
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radan ibaret olub bu rakam ise 1938 malî yılı içinde hakikî satış kârlarını göster
miş olacaktır. 

1938 yılı için bütçenin varidat kısmına konulan rakamın karşılığını bulabilmek 
için bütçenin masraf kısımlarında mütedavil sermayeden ödenmesi ve maliyet f i-
atlarma zammı icab eden 1 273 380 liranın dahi hakikî satış kârlarına ilâvesi lâ-
zımgelmekte bu hesabda yapıldıktan sonra elde edilen rakam 45 475 886 liraya 
baliğ olub 1938 yılı bütçesinin varidat kısmında satış kârları için 43 413 500 lira 
tahmin edilmiş olduğuna göre sene sonunda idarenin bu varidatı 2 062 386 lira f az-
lasile elde edeceği anlaşılmaktadır. 

Halbuki; idarenin 1939 yılı için teklif eylediği bu kaleme aid varidat ise 
44 406 000 liradır. Bu farkın sebebi şudur : İdare, bütçenin masraf kısımlarında 
mevcud olub mütedavil sermayeden ödenmesi lâzımgelen ve yukarıda bahsi geçen 
1 273 380 liraya 23 880 lira ilâve ederek bumikdarı 1 297 260 liraya iblâğ et
tikten sonra bu kalemi bu sene masraf kısmından çıkarmış ve ücretleri bu para
dan ödenecek olan memur ve müstahdemler kadrosunu ayrıca bütçe lâyihasına 
bağlayarak bir taraftan matlııb olan kontrolü temin ve diğer taraftan da mali
yet hevsablarmda yer alması lâzımgelen bir parayı bütçe tertibleri arasında bu
lundurmak suretile hakikî satış kârlarının hesabında karışıklığa meydan vermek 
istememiş ve bunu temin için de bütçe lâyihasına ilâve eylediği bir maddenin 
kabulünü istemiştir. Encümende yapılan müzakere neticesinde ise şimdilik bütçe 
tertibinde bu ameliyenin yapılmasına lüzum görülmeyerek bu mikdarm dahi eskisi 
gibi masraf tertibleri arasında yer alması kabul edilmiş ve mukabilinde satış kârı 
olarak tahmin edilen mikdara eklenmesi münasib görülmüştür. 

Bu sebeb dolayısile 1 297 260 liradan ibaret olan bu kalem dahi satış kârları 
arasına ilâve edildiği takdirde 1939 malî yılı varidat bütçesinin satış kârları ter
tibi için teklif edilen mikdarm 45 703 260 liradan ibaret olacağı anlaşılmakta ve 
bu mikdar ise 1938 malî yılında elde edileceği hesab edilen satış kârlarına nazaran 
227 375 lira gibi bir fazlalık arzeylemekte olub bu rakamın ise verilen izahata göre 
satışların aylık seyrine nazaran telâfi edilebilecek bir rakam olduğu ve yapılan 
tahminin isabetli bulunduğu görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Varidat eedvclinde muhtelif rüsum tertibine konulan 700 000 liranın geçen 
senenin ayni olduğu ve satış kârlarına nazaran bu mikdarm yükselmemiş olma
sının sebebi müskirat beyiye resminin tenzil edilmiş olmasından ileri geldiği, 
para cezalarında geçen seneye nazaran görünen tenezzülün ise şimdiye kadar 
para cezaları evvelâ irad kaydedilmekte, sonra bunlardan hisse almağa kanunen 
hak kazanmış olanlara masraf tertibinden tediye yapılmakta iken 1938 den iti 
baren bu paraların emanet hesablarma alınmış olmasından ve ancak idareye 
kalacak kısmın irada alınması usulü tatbik edilmesinden ileri geldiği ve muhte
lif hasılat kısmı 1938 yılında tenezzül göstermiş olduğundan bu sene bu kalem 
için yapılan -tahminatm muhtelif senelere aid hesab vasatilerine göre hesab edil
diği ve istirdad kısmındaki tenezzülün tahmin ve tahrir masraflarını yeni tütün 
kanununun idareye tahmil eylemiş bulunmasından ileri geldiği ve Millî Müda
faa vergisi dahi satışla mütenasiben arttığı anlaşılmış ve bu kalemler için konu
lan mikd arların dahi iyi bir tahmine müstenid olduğu görülmüştür. 

Netice olarak İnhisarlar idaresinin 1939 malî yılı için tahmin eylediği vari
datı 50 763 260 lira olarak kabul eylemiş bulunuyoruz. 

1938 varidat tahmini 48 259 500 lira idi. İdarenin 1938 malî yılı sonuna ka-
( S. Sayısı : 16 ) 
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dar bu tahminimizi 2 276 386 lira fazlasile elde edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu fazlalık muhtelif inhisar maddelerinin satış kârlarında ve Millî Müdafaa 
vergisi hasılatında vukubulmuştur. Şöyle ki: 

Memleket dahilindeki tütün satışı 1937 yılında 12 778 461 kilo olduğu ve be
her kilonun vasati fiati 334.61 kuruş bulunduğu halde 1938 yılının on aylık he-
sablarma göre sene sonunda satış yekûnunun 13 450 000 kiloya ve beher kilo
nun vasatı fiati de 335 kuruşa baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Tuz : 1937 yılında dahilî satış 164 122 177 kilo olduğu halde 1938 yılının on 
aylık tahsilâtına nazaran sene sonunda bu mikdarm 166 617 170 kiloya baliğ ola
cağı görülmektedir. 

Müskirat : 1937 yılında 11 820 713 liralık satış yapıldığı halde on aylık he-
sablara göre bu satışın 1938 yılı sonunda 12 414 105 liraya baliğ olacağı anlaşıl
maktadır. 

Barut : 1937 yılında 2 488 819 liralık satış yapıldığı halde 1938 yılının on ay
lık hesablarına göre bu mikdarm ancak 1 841 401 lira tutacağı ve barut satışında 
şimendifer inşaatının mühim tesiri olduğundan 1938 yılında müşahede edilen bu 
tenezzülün de ayni sebebden ileri geldiği verilen izahattan anlaşılmıştır. 

1937 yılında İnhisarlar varidatı, tahmine nazaran 3 115 217 lira fazlasile, 1936 
yılında 2 578 891 lira fazlasile elde edildiğine göre 1938 yılının tahminine nazaran 
arzeylediği fazlalığın da her sene müşahede edilen tezayüd seyrine uygun bir halde 
devam eylediği görülmektedir. 

Masraf kısmı : 

Hükümet, lâyiha ile 1939 malî yılı masrafları için 7 370 354 lira tahsisat istemiş
tir. Yukarıda işaret olunduğu veçhile maliyet hesablarında gösterilmek üzere bütçe 
masrafları arasından çıkarılması istenen ve fakat encümence yine bütçenin mas
raf tertiblerinde gösterilmesi münasib görülen 1 297 260 liranın yekûna ilâvesi ve 
bu ilâveden dolayı muhtelif fasıllardaki değişiklikler nazarı itibare alındığı tak
dirde istenilen tahsisat yekûnu 8 656 468 liraya baliğ olmaktadır. Bu mikdar 1938 
yılı bütçesile verilen tahsisat yakûrmna nazaran 325 220 lira fazlalık arzeyler. 

İdarenin 1939 yılı için istediği bu fazla tahsisattan 300 000 lirası bu sene tü
tünlerimizin hariç pazarlarda sürümünü temin için muhtelif memleketlerdeki pro
paganda işlerine genişlik vermek maksadile sergi ve propaganda masraflarına ilâve 
edilmiş, geri kalanı da beden terbiyesi kanununun tahmil eylediği vazifeleri ifa ve 
şarap ihraç edenlere verilecek pirim gibi muhtelif masrafları karşılamak üzere ay
rılmış bulunmaktadır. 

Müzakere sırasında Hükümet, memur ve müstahdemler ücreti faslından 23 880 
lira tenzil edilerek bu mikdarm 10 ncu faslın birinci maddesine ilâvesini istemiştir. 
Yapılan tedkikata nazaran yaprak tütün depo ve imalâthanelerile tütün ve müs
kirat fabrikaları ve tuzlalar memur ve müstahdemleri kadrosunun yeni ihtiyaçlara 
göre tanzimi düşünülmüş ve bunun karşılığı idare memur ve müstahdemleri kad
rolarından tenkihat yapılmak suretile temin edilmek istenilmiş olmakla yerinde 
görülen bu teklif aynen kabul olunmuştur. - > 

Eski yıllar borçları faslının ikinci maddesindeki formülün müruru zamanı kesil-
( S. Sayısı : 16 ) 
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miş borçlara aid bulunduğu tasrih edilmek suretile değiştirilmesi münasib görül
müştür. 

Bütçenin masraf kısmı, mütedavil sermayeden yapılması lâzımgelen masraf
ların geçen senelerde olduğu gibi bu sene de bütçe meyanma alınmış olması ha-
sebile bazı fasıllarda yapılması ieab eden değişiklik yapılmak suretile idarenin 
1939 malî yılı masrafları yekûnu 8 656 468 lira olarak tesbit ve kabul olun
muştur. 

Encümence tahmin edilen 50 763 260 lira varidattan masraf tahsisatı olarak 
kabul edilen 8 656 468 lira ile müskiratın satış kârları üzerinden idarei hususiye 
hissesi ve tayyare resmi olarak ayrılması icab eden 1 095 052 lira çıktıktan son
ra geri kalan 41 011 740 liranın inhisarlar safi hasılatı ve tütün, müskirat ve 
mu (laraa vergisi olarak umumî bütçeye irad kaydi icab etmektedir. 

Bütçe lâyihası: 
İzah edilmiş bulunan sebeblerden dolayı lâyihanın birinci ve ikinci madde

leri değiştirilmiş ve 12 nci maddesi çıkarılmıştır. 
Teklif edilen diğer maddeler ayrıca tedkik edilmiş ve bunların her birisi lü

zum ve ihtiyaçlara müstenid bulunduğu anlaşılmakla aynen kabul olunmuştur. 
İnhisarlar idaresinde çalışan memur ve müstahdemlerin kadroları her sene 

bütçe lâyihasına bağlanan bir cedvelle tesbit edilmekte ve bu hal teşkilâtta mat-
lub olan istikrar ve intizamı muhafazaya kâfi gelmemektedir. 

İnhisarların teşekkülünden bu güne kadar kâfi zaman geçmiş ve tecrübe
ler dahi yapılmış ve binaenaleyh idarenin teşkilâtını bir kanunla tesbit imkânı 
hâsıl olmuş bulunduğundan Hükümetçe bu kanun bir an evvel hazırlanarak 
Meclise verilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Encümenimizce arzolunduğu şekilde bazı değişikliklerle yeniden hazırlanan lâyi
ha Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Kayseri Trazon İstanbul Bolu 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz F. öymen Dr. Zhni Ülgen 

Çanakkale Elâzığ Erzincan Gümüşane İstanbul Kastamonu 
R. Bıdayırlı M. F. Altay 1. Artun D. Saka,rya, G. Bahtiyar Göker T. Coş kan. 

Kayseri Kırklareli Kırklareli Kocaeli Konya Konya 
S. Serim B. Dener Ş.Ödül A. Said Akbaytuğan B. Türel Naim Onat 

Malatya Maraş Mardin Muğla Muş Ordu 
M. öker M. Bozdoğan R. Erten H. Kitabcı S. Ataman II. Yalman 

Sivas Trabzon Urfa Yozgad 
Remzi Çiner Sırrı Day Sami İşbay S. îçöz 
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înhisarlar umum müdürlüğü 1939 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 
1939 malî yılı masrafları için ilişik (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 370 354) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresinin 
1939 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (49 466 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — inhisarlar idaresinin 
1939 malî yılı memur ve müstahdemleri-
le nakil vasıtaları kadorsu ilişik (C) işa
retli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — imalâtı artırmak ve sa
tış teşkilâtını genişletmek için ayrıca 
kullanılması lüzumlu görülecek memur 
ve müstahdemlerin ücretleri bütçenin 
ücret fasıllarındaki tasarrufattan veri
l ir . 

MADDE 5 — inhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çak
mak taşı kaçakçılığından dolayı 1918 
sayılı kanun ile eki bulunan 2550 sayılı 
kanun mucibince verilecek ikramiyeler
le kaçak takibinde ölen veya sakatla
nanlara verilecek tazminat ve bu suçla
ra aid davaların muhakeme ve sair 
masrafları ve inhisar memurları tara
fından yakalanan kaçak gümrük eşyası
nın nakil masraflaı bütçenin taalluk et
tiği fasıllardan verilir. 

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

1933 - 1937 yılları borçları tertibin-
deki tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
bu paralar 1939 yılı bütçesinin masraf 
kısmındaki tasarrufattan - Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin muvafakatile -
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

(S. Saj 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DE&IŞTIRİŞI 

MADDE 1 — inhisarlar idaresinin 
1939 malî yılı masrafları için ilişik (A) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(8 656 468) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 •— inhisarlar idaresinin 
1939 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (50 763 260) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

:16) 
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MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve MADDE 7 — Aynen kabul 

propaganda masrafları) namile bütçeye 
konulan tahsisatın sarfı sureti ve evra
kı müsbitesinin hazırlanması mütedavil 
sermaye masrafları hakkındaki usullere 
tâbidir. 

MADDE 8 — Kaçakçılık suçlarından MADDE 8 — Aynen kabul 
dolayı mahkemelerce ve 3437 sayılı tü
tün ve tütün inhisarı kanununun tarihi 
meriyetinden evvel heyetlerce hükmolu-
nan para cezaları tahsilâtıdan bu para
ları tahsil eden idare muhafaza ve tahsil 
memurlarına bütçenin mukannen aidat 
faslından yüzde beş aidat verilir. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin MADDE 9 — Aynen kabul 
1938 bütçe kanununun 9 ncu maddesile 
mütedavil sermayeden sarfına mezuni
yet verilen (950 000) liradan kullanıl
mayan ve kullanılıb da bütçe tasarruf la-
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 1939 yılında sarfına Gümrük ve in
hisarlar vekâleti mezundur. Bu suretle 
sarfolunacak paralar her yıl sonunda 
bütçenin umumî tasarruflarından kifa
yeti nisbetinde mahsub olunur. 

MADDE 10 — Karşılığı 1940 malî 
yılı inhisarlar umum müdürlüğü bütçe
sine konulacak tahsisattan temin olun
mak üzere izmir ve Istanbulda yaptırı
lacak şarab ve rakı fabrikaları inşası 
için 1939 malî yılı bütçesine konulmuş 
olan tahsisata ilâveten (600 000) liraya 
kadar 1940 yılma geçici teahhüde giriş
meğe Gümrük ve inhisarlar vekili me
zundur. 

MADDE 11 — idarenin 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 cedveldeki dereceler 
nazarı itibare almarak tesbit edilir. 

Bu zamlar bütçenin ücret faslmdaki 
tasarruflardan tesviye olunur. 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen kabul 

( S. Sayısı : 16 ) 
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MADDE 12 — Kadroya dahil daimî 

memur ve müstahdemlerden yaprak tü
tün depo ve imalâthanelerile işletme ve 
bakım evleri tütün ve müskirat fabrika, 
atelye ve imalâthaneleri ve tuzlalarda 
çalışanların, ilişik (C) cedvelinin aid ol
duğu kısmında tesbit olunan aded ve üc
ret mikdarları dahilinde olmak üzere ve
rilecek ücretleri ve mezkûr depo ve ima
lâthanelerle fabrika, atelye ve imalât
hanelerin kiraları ve bilûmum fabrika, 
atelye, imalâthane, yaprak tütün bakım 
ve işleme evleri ve tuzlalardaki müstah
demin ve işçilerle çocuk yuvalarına ya
pılacak yardımlar mütedavil sermaye
den ödenir. Şu kadar ki; sermayei mü- j 
tedavileden ücretleri verilecek olan bu 
memur ve müstahdemlerin mükteseb j 
hakları mahfuz olmakla beraber kadroya 
dahil ve bütçeden ücret alan memur ve 
müstahdemlerin haiz oldukları hukuk ve 
vecibelerden kemakân müstefid olurlar. 
Yeniden alınacaklar da ayni hükme ta
bidirler. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanun hükmünü 
icraya Gümrük ve inhisarlar vekili me
murdur. 

27-11-1939 
Bş. V. Ad.V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayik öztrak S. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. 'Na. V. Ik. V. 
Yücel A. Çetirikaya H. Çakır 

S. î . M. V. G. I. V. 
Dr. H. Alatas Bana Tarkan 

Zr. V. ' 
Muhlis Erkmen 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynen kabul 

( S. Sayısı : 16 ) 



P. M. 

1 

2 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

A -

• 

Muhassasatm nev'i 

Memur ve müstahdemler 
reti 
Merkez ve taşra masrafları 
idarehane ve satış depoları 
rası 
Mahkeme masrafları 
Para gönderme masrafları 
idare masrafı 
Kaza sigortası 
Kurs masrafı 

— m. 
CEDVELÎ 

üc-

ki-

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 641 880 

150 000 
75 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira 

3 641 880 

150 000 
75 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

Lira 

3 618 000 

' .! ' .«ît 

150 000 
75 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

6 

Fasıl yekûnu 661 000 661 000 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat » » 
[Tedkik için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların harcırahla
rı da bu fasıldan verilir] 
Müfettişler harcırahı 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 
Fennî ekim, dikim, tecrübe 

70 000 
45 000 

50 000 

70 000 
45 000 

50 000 
{S fi * A 

661 000 

70 000 
45 000 

50 000 

* > -9 

2 

1 
2 
3 

4 

masrafları 
Hastalıklarla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 
Ekim ve yazma masrafı 
Emanet ambarları 
Muhafaza ve muhafaza tahsil 
memurlarile kaçak maddeler 
masrafı 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

65 000 
10 000 

75 000 

100 000 
90 000 

195 000 
20 000 

405 000 

65 000 
15 000 

80 000 

130 000 
100 000 

195 000 
20 000 

445 000 

65 000 
15 000 

80 000 

130 000 
100 000 

195 000 
20 000 

445 000 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 
ve 2550 sayılı kanun mucibin
ce verilecek tazminat 20 000 20 000 20 000 

1 
2 
3 

4 

Sabit kıymetler masrafı 
Yapı işleri ve tamirleri 
Makineler ve teferruatı 
idarehane demirba'ş ve mef
ruşatı 
Nakil vasıtaları alım ve yeni
lenmesi 

Fasıl yekûnu 

443 000 
50 000 

80 000 

50 000 

623 000 

443 000 
50 000 

80 000 

50 000 

623 000 

443 000 
50 000 

80 000 

50 000 

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 1 138 380 0 1 162 260 
Yaprak tütün depo ve imalât-
hanelerile fabrikalar kirası 75 000 0 75 000 
Fabrika, atelye, imalâthane ve 
bakım, işletme evleri ile tuzla
larda çalışan müstahdem ve iş
çilere ve çocuk vuvalarına yar
dım " 60 000 0 60 000 

Fasıl yekûnu 1 273 380 0 1 297 260 

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

1 Şarabcılara verilecek prim 1 000 5 000 5 000 
2 Hayır evlerine yardım 1 500 1 500 1 500 
3 Sergilere iştirak ve propagan

da masrafları 90 000 390 000 390 000 
4 Yabancı memleketlere staj ve

ya tahsil için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahı 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 112 500 416 500 416 500 
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Muhassasatm nev'i 

Memurlar ikramiyesi 
Tekaüd sandığına iştirak 
[Kanunu mahsusna tevfikan istimal 
edilecektir] 

Reddiyat 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1934 -1937 yılları borçları 
1933 ve daha evvelki yıllara 
mahsub veya tediye edilmemiş 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

Mukannen aidat (1936 yılında 
tahakkuk eden aidat borçları 
da bu fasıldan ödenir) 
Hükmolunmuş borçlar 
3530 sayılı beden terbiyesi ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacak masraflar 
Fevkalâde masraflar 
Müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 
Tuz memurlarının bir defalık 
tazminatı 
Izmirde tesis olunacak atış po
ligonu masrafına yardım 

Fasıl yekûnu 

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

UMUMÎ YEKÛN 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

50 000 50 000 50 000 
215 000 215 000 215 000 

10 000 10 000 10 000 
60 Ö00 60 000 60 000 

25 000 25 000 25 000 

30 000 30 000 30 000 

55 000 55 000 55 000 

55 000 30 000 30 000 
15 000 20 000 20 000 

0 10 000 10 000 

750 000 750 000 750 000 

2 000 0 0 

15 000 0 0 

767 000 0 0 

82 488 72 974 85 708 

331 248 7 370 354 8 656 468 
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l\ M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

B - OBDVELÎ 

Varidatın nev'i 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
îstirdad 
Tütün ve müskirat müdafaa 
vergisi 

UMUMİ YEKÛN 

1938 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

43 413 500 
700 000 
100 000 
280 000 
100 000 

3 666 000 

48 259 500 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

44 406 000 
700 000 
50 000 

260 000 
50 000 

4 000 000; 

49 466 000 

45 703 260 
700 000 
50 000 

260 000 
50 000 

4 000 000 

50 763 260 
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0 - CEDVELI 

Memuriyetin nevi 

Umum müdür 
Kısım müdürü 
Başmürakib 
Mürakib 

» 
Murakabe kalemi 

» » 
Şube müdürü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

şefi 

MERKEZ 

Memurlar 

masa âmiri 

» .» muavini 
» » » 
» » * 
» » » 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
•» 

» 
» 
» 
» muavini 

Mühendis, mimar, 
fen memuru 

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

, kimyager, tuz, inşaat ve 

Şube ve kısım şefi, şef 
sib, başveznedar, 

» » 
» » 
» » 

kısım 

5> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» >> 

A 

ziraat 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

muavini, mesul muha-
âmiri, masa âmiri 

» » 
» » 
» » 

ıded 

1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

12 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
9 
8 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
8 

12 

3 
2 
4 

10 
5 

11 
10 
6 
2 

5 
5 
6 

24 

Ücret 

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

300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 

250 
225 
200 
175 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

MÜLHAKAT 

Memurlar 
Başmüdür 

» 
Başmüdür muavini ve müstakil müdür 

» » » » 
» » » » 

Mülhak müdür, şube müdürü, ambar müdürü, 
şube âmiri, mesul muhasib, satış deposu âmiri, 
muhasib ve veznedar, veznedar, başmemur * 
' : » » » Î> 

•r:?;-: » » » *r-;r^..'-^--
» » » » 
» » » .••rrrvEr'n;»- •• 
» -„xvr::'r/:: /S-:\$f±:::.?ı i:.-<i•.""_>:•:..;.:•.:', 

Birinci, ikinci, üçüncü sınıf memur, muhasib 
ve veznedar, veznedar, idare memuru, satış İme? 
muru, tahrir kontot memuru, takib/nıuhafaza 
te tahsil memuru 
-;';'" » ' ^-h^ür-y; •'^*ijrs:i'.:_"ü ,:r^:•:\;'l .••••.T:; 

» » ;» » 
» » » » 
» » » » 
» » .;«.?.?••:• » ' ' . • • » . ' : / • -

- .-£--.-.,; 7 
40ı 
56 
53̂  
52 
52 
32 
42 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

Şube ve kısım şefi, şef muavini, mesulrmuirasib, 
baş veznedar, kısım âmiri, masa âmirk 

» » » •» 
Birinci smıf memur 

» » » 
î k i n c i » » - ; :v 

» ... » » .. . . ^ , .--,,.. 
Üçüncü » » 

Muvakkat memurlar 
Muhtelif muvakkat memurlar (Muhalif) ; ';,.. 5 $00 

r s., Müstahdemler 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 99 4310 

Yekûn 625 

4 
3 
6 
8 
3 
10 
8 

rr-il 
6 
29 
59 
141 
26 

144= 
303 
447 
174 
421 
296 

n350 
300 
275 
250 
225 
200 
175 

225 
200 
175 
150 
125 
100 

-ılOö 
90 
80 
70 
60 
50 

Carsayı^-aı®> 



— 28 — 
Memuriyetin nevi' Aded Ücret 

Kimyager ve fen memuru 1 200 
» » » 1 150 
» » 3 » 4 125 
» » » 3 100 

Muvakkat memurlar 
Muhtelif muvakkat memurlar (Avukat) (Muhtelif) 47 3780 

Müstahdemler 
Muhtelif muvakkat müstahdemler (Muhafaza, 
tahsil memuru ve saire) (Muhtelif) 1371 42635 

Yekûn 3516 

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

yaprak tütün bakımı ve işleme evleri 

Memurlar 
Müdür 

' . • • • . : » 

» 
y> 

• » 

:» 
» 
» 
» 
» muavini 
» » 

Teknik şube müdürü 
» » » 
» » » muavini 
» » âmiri, mesul muhasib, kontrolör 

Teknik şube âmiri, mesul muhasib, kontrolör, 
idare kısım âmiri 
Teknik şube âmiri, mesul muhasib,şube âmiri, 
kısım amiri 
Şube âmiri, masa âmiri, muhasib ve veznedar 
Birinci sınıf memur, muhasib ve veznedar, vez
nedar 

» » » » 
tkinci -miıî memur, muhasib ve veznedar, vez
nedar 

» » » » 

2 
2 
3 
4 
1 
6 
3 
1 
2 . 
1 
2 
1 
1 

11 

8 

26 
36 

54 
90 

122 
36 

400 
350 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 
300 
275 
225 
300 

175 

150 
125 

100 
90 

80 
70 
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Memuriyetin nevi 

Üçüncü sınıf memur, muhasib ve veznedar, 
veznedar 

» » » » 
Kimyager, fen memuru ve makinist 

» 
» 
» 
» 
» 

Teknik şef 
» » 
» » 

Başharmancı 
» 
» 

Harmancı ve 
» 
» 
» 
» 

ve 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

başeksper 
» 
» 

eksper 
» 
» 
» 
» 

muavini 
namzedi 

» 

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

Müstahdemler 
Muhtelif müstahdemler (Muhtelif) 

Aded 

139 
73 
3 
4 
20 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
10 
40 
50 
50 
25 

. 18 

139 

Ücret 

60 
50 
175 
150 
125 
100 
90 
80 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 

1800 

6890 

Yekûn 1016 

Aded 

2 
28 
3 
1 

il 

NAKİL VASITALARI KADROSU 

Nevi 

Otomobil 
Kamyon ve kamyonet 
Vagonet 
Bisiklet 
Motor, mavuna, salapurya 

» * * « 
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S. Sayısı: 27 
Eceabadm Turşun köyünden Meme d karısı Didar Savaş 
ile Memedoğlu Adil Gürein ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkında Başvekâlet tezkeresine Adliye encümeni 
maybatası 3(41) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayt : 4/2442 

1-IV-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmek maddesinden suçlu Memed karısı 1310 doğumlu Didar Savaş ve 
Memedoğlu 1330 doğumlu Âdil Gürelin ölüm cezasına çorptırılmaları hakkında Çanakkale Ağır 
ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 31 -
III -1939 tarihli ve Ceza îş. U. Md. 106/42 sayılı tezkeresi ile gönderilmiş olan ilâm ve dosya hi
lece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ve neticesinin bildirilmesini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/41 
Karar No. 3 

4 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Eceabad kazasının Turşun köyünden Meme
di taammüdle öldürmekten suçlu Mehmed karı
sı 1310 doğumlu Didar Savaşla Memedoğlu 1330 
doğumlu Adil Gürelin ölüm cezasma mahkûmi
yetleri hakkında Çanakkale Ağır ceza mahkeme
since verilen kararm tasdikma dair Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
13 - XII - 1938 tarih ve 3026/4311 saydı ilâm 
müteakib kanunî muamelenin ifası için Başve
kâletin 1 - I V - 1939 tarih ve 4/2442 saydı tez-
keresile Adliye encümenine havale edilmekle 
mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik edildi. 

Adil Gürelin kaym validesi Didarla gayri-

meşru münasebette bulundukları ve Didar Sava
şın kocası Mehmetten kurtulmak ve mallarına te
varüs etmek kasdile harmanda uyumakta olan 
Memedi boğub öldürdükten sonra bir çuvala 
koyub eve götürdükleri ve gömdükleri sabit gö
rülerek ölüm cezasına mahkûm edildikleri anla
şılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Didar Savaşla 
Adil Gürele hükmedilen ölüm cezalarının 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini icab 
eden bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esa 
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezaların infazma karar verilmesi hususunun 



2 — 
Umumî Heyetin tasvibine arzma encümence ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Cayıl Salâh Yargı 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Bingöl Bursa Gazianteb 
Feridun Fikri Atıf Akgüç ö. A. Aksoy 

Kayseri Kocaeli Konya 
Suad II. Ürküplü Ragıb Akça G. Gültekin 

Mardin Trabzon Zonguldak 
H. Menemencıoğlu F. A, Barutçu Ş. Devrin 

»-•-« 
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S. Sayısı: 34 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurini 
hakkındaki 30 S 7 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Sıhhat 

ve. içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri 
; mazbataları (ı/73) 

T. c. 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 19 - IV -1939 

Başvekalet 
Sayı: 6/1967 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununa ek olarak 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 14 - IV - 1939 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

3017 numaralı sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanununa ek kanun 
lâyihasının mucib sebebleri 

1 — Vekâletimizin muhtelif daire ve şubelerinde şube müdürü sıfatile çalışmakta olan müte
hassıslar için hastane ve sıhhî müesseseler mütehassısları gibi ayrıca bir yetişme tarzı yoktur. 

Binaenaleyh bu mütehassıslar şubelerinin mevzuu olan fennî ve ilmî işlerden maada şube mü
dürü sıfatile bir çok da idarî muamelâtın tedvirine mecbur olduklarından bunlarm ona göre ye
tiştirilmeleri de zaruridir. 

Bu zarurete binaendir ki ileride inhilâl edecek şube mütehassıslıklarmm ehillerine tevdiini ve 
binnetice işin selâmetle tedvirini temin zımnında bu şubelerin hususî ehemmiyeti haiz olanlarında 
muavin tabib namile çalıştırılıp yetiştirilmek üzere bazı etibbanrn merkezde istihdamı lüzumlu ve 
faideli olacağı düşünülmüş ve bu sebeble şimdilik kadroya mütehassıslığın ilk kademesine muadil 
olarak kırk lira maaşlı altı muavin tabib ilâve edilmiştir. 

2 — Geçen sene Elâzığda inşaatına başlanmış olan 100 yataklı cüzzam hastanesinin inşaatı 1939 
malî yılı başında hitam bulacak ve bu hastane bu tarihten itibaren faaliyete geçecektir. 

Bundan maada yatak adedleri umumî ihtiyaca tekabül edemiyen Erzurum numune hastanesine 
20, Diyarbakır numune hastanesine 40, îzmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesine 25, Zongul
dak hastanesine 20 ki ceman 125 yatak ilâvesi zımnında bu hastanelerin bazılarında yeniden pav
yon yaptırılmakta ve bazılarmm mevcud kısımlarıtevsi ettirilmekte bulunmuştur. 

Binaenaleyh pavyon inşası ve mevcud binaların tevsii 1939 malî yılı başmda hitama erecek olan 
bu inşaattan sonra gerek yeniden faaliyete girecek olan ve gerekse yatak adedleri arttırılmak sure-
tile hizmetleri tevsi edilen bu müesseselerin mütehassıs, eczacı, hemşire ve idare memurları kadro
larının da genişletilmesi tabiî görülmüş ve bunu teminen 3017 numaralı kanunun 40 neı maddesine 
bağlı (2) numaralı cedvele, bu kanuna bağlı bir numaralı cedvelde derece, aded ve maaşları ya
zılı memurluklar ilâve edilmiştir. 

3 — Tıb talebe yurdumuzun her ders senesinde mütemadiyen artan müracaatlarla talebe ededi 



çoğalmakta bu çoğalış sebebile tabiî olarak müessesenin umumî işleri de artmaktadır. 
Birinci sınıf bir müessese olan yurdun müdür maaşının da emsaline göre 80 liraya ve müessese

nin hesabatmı kabiliyetli bir memura tevdi edebilmek için de hesab memurunun maaşının 3ü liraya 
iblâğına zaruret görülmüştür ve esasen bu suretle yapılan zamlar sebebile husule gelen fark 660 Jj-
radan ibaret bulunmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. î. M. Encümeni 27 - IV - 1939 

Esas No. 1/73 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti teşkilât ve memurlar kanununa ek olarak 
Süıhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırla-
nıb Başvekâletin 19 nisan 1939 tarih ve 6/1967 
numaralı tezkeresile gönderilen ve encümenimi
ze havale buyurulaıı kanun lâyihası mucib se-
beblerile birlikte vekillik müsteşarı hazır bulun
duğu halde okundu ve görüşüldü : 

1) Vekâlet merkez şubelerindeki idarî ve fen
nî işlerde bir nevi staj yaparak istikbalde bu
lunduğu şubenin derece derece bütün vazifele
rinde salâhiyetle çalışabilecek mütehassıs tabib 
yetiştirilmesi muvafık bulunmuştur. 

2) Memleketin muhtelif mıntakalarında bu-
lunan cüzzamlılardan bu gün bir kısmı Bakır
köy emrazı akliye ve asabiye hastanesinde teda
vi edilmekte olub geri kalanı yalnız bir mura
kabe mevzuu olduğu ve bunların bir kısmının 
toplu olarak Kars ve Elâzığda çalışacak cüzzam-
lılar hastanelerinde tedavi altına alınacağı ve 
sirayet devrelerini geçirmedikçe cemiyete iade 
edilmiyecekleri ve hastanelerin ileride adedi art
tıkça hepsinin de tedavi altına alınmalarının 
Sıhhat vekâletince mukarrer bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

3) İstanulda önce binnisbe küçük bir kadro 
ile açılan leylî tıb talebe yurdunun bu gün mev
cudunun bini bulduğu ve bütün günlerini ve sa

atlerini fasılasız mektebe hasreden ve hariçte 
kendisine hekimlik ve sair suretle munzam bir 
menfaat teminine maddeten imkân bulunma
yan müessese müdürile, yüksek bir bütçeyi ida
re eden hesab memurunun terfihlerinin zarurî 
olduğu görülmüştür. 

Bu sebeblerle kanun maddelerinin aynen ka
bulüne yalnız kanun lâyihasının birinci madde
sindeki muavin tabib unvanının tabib olarak ta
diline encümenimizce karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıhhat ve I. M. E. Reisi Bu M. M. 

Bursa Kütahya 
Dr. Refik Güran 

Kâtib 
Edirne Antalya 

Dr. F. M emik Dr. M. Soykan 
Burdur Gazi Anteb 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt Dr. M. Ali Agakay 
Kastamonu Kayseri 

M. R. Saltuğ Salih Turgay 
Kocaeli Konya 

Dr. Fuad Sorağman Dr. O. Şevki Uludağ 
Kütahya Tekirdağ 

Dr. Ali Süha Delilbaşt Nazmi Trak 
Zonguldak 

Hüsametin Okan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 6 - V -1939 
Mazbata No. 12 
Esas No. 1/73 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa ek olarak ha-
zırlanıb Başvekâletin 19 - IV -1939 tarih • ve 
6/1967 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî. muavenet 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize 
verilmiş olmakla Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti müsteşarı ve Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti
nin muhtaç olduğu idare uzuvlarını meveud ta-
bibler arasından yetiştirmek üzere merkez şu
belerinin mühimlerinde altı muavin tabiblik ma
kamı ihdas etmek ve memlekette meveud cüz-
zamlıların toplu olarak daimî nezaret ve tedavi 
altında bulundurulmaları maksadile Elâzığda 
açılması kararlaştırılan cüzzam hastanesine aid 
kadro ile yatak adedleri tezyid edilen muhtelif 
hastane kadrolarına yapılması lüzumlu görülen 
ilâvelerin teşkilât kanununa konulmasını temin 
eylemek ve mevcudu üç bine varan îstanbulda-
ki Tıb talebe yurdu müdürü ile muhasibinin ma
aşlarım bir derece yükseltmek maksadlarmı ih
tiva etmektedir. 

Hükümetin ve Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümeninin mucib sebebleri okunarak şifahî iza
hat da alındıktan sonra lâyiha yerinde görül
müş ve Encümenimizce esas itibarile kabul edil
miştir. Ancak lâyihanın birinci maddesindeki 

altı tabiblik ikinci maddede zikredilen cedvelde 
gösterilmiş olduğundan ayrıca kanun metninde 
tasrihine lüzum görülmemiş ve bu sebebden bi
rinci madde tayyedilmiş ve ikinci maddeye bağ
lanan cedveller birleştirilmek suretile maddenin 
yazılış tarzı değiştirilmiştir. 

Bu teşkilâtın istilzam eylediği masraflar 1939 
malî yılı bütçesinde derpiş edilmiş olduğu veri
len izahattan anlaşılmıştır. 

Bu esas dahilinde yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Ünsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 
İstanbul Bolu Çanakkale 

F. öymen Dr. Zihni Ülgen R. BulayırU 
Elâzığ Erzincan Gümüşane 

M. F. Altay Î.Artun D. Sakarya 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 

T. Coşkan S. Serim B. Denker 
Kırklareli Kırşehir • Kocaeli 
Ş. ödül M. S ey f eli A. S. Akbaytuğan 

Mardin Muğla Muş 
R. Erten H. Kitabcı Ş. Ataman 

Ordu Sivas Trabzon 
H. Yalman Remzi Çiner Sırrı Day 

Urfa Yozgad Yozgad 
Sami İşbay A. Sungur S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti teşkilât ve memurin kanu

nuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve

killiğinin merkez teşkilâtına altı aded muavin 
tabiblik ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 3017 numaralı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin ka
nununun 40 ncı maddesine bağlı (2) numaralı 
cedvele, bu kanuna bağlı (t) numaralı cedvelde 

derece, aded ve maaşları yazılı memuriyetler ilâ
ve olunmuş ve Tıb talebe yurdu kadrosu da bu 
kanuna bağlı (2) numaralı cedvelde yazılı olduğu 
şekilde tadil edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

14 - IV -1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Faik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

Ad. V. 
T. F. May 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağrah 
îk. V. ve 

G. 1. V. V. 

Zr. V. ve 
Na. V. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ . 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti teşkilât ve memurin kanu

nuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve

killiğinin merkez teşkilâtına altı aded tabib ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

( â. Sayısı : 34 ) 



6ÜT0E E T O Ü M E M N İ N DEÖİŞTÎRÎŞÎ I 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti I 
teşkilât ve memurin kanununa ek \ 

kanun lâyihası I 
MADDE 1 — 9 - VI -1936 tarih ve 3017 sa

ydı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununun 40 ncı maddesine bağlı 
2 numaralı kadro cedvelinin muhtelif kısımları- | 
na bu kanuna bağlı cedvelde derece, unvan ve ı 
adedleri gösterilen memuriyetler ilâve edilmiş 
ve mezkûr cedvelin tıb talebe vurduğu başlığı 
kısmı da bağlı cedvelde gösterildiği veçhile de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

(S. Sayan: 34) 



Hükümetin teklifine bağlı 
[2] NUMARALI CEDVEL 

3017 numaralı kanunun 40 ncı maddesine bağlı (2) numaralı cedvele ya
pılan ilâve 

Maaşı Aylığı Yıllığı 
Unvanı memuriyet Derece lira Aded lira lira 

Ilıfzıssthha işleri dairesi 

Umumî ve mahallî sıhhat işleri şubesi: 
Muavin tabib 9 40 1 108 l 296 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar şubesi: 
Muavin tabib 9 40 1 108 1 296 

tetimaî muavenet işleri dairesi 
Umumî içtimaî hizmetler şubesi: 
Muavin tabib 9 40 1 108 1 296 
Hususî içtimaî hizmetler şubesi: 
Muavin tabib 9 40 1 108 1 296 

Sağlık propagandası, ve tıbbî istatistik umum müdürlüğü 
Propaganda ve neşriyat şubesi; 
Muavin tabib 9 40 1 108 1 296 

Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü 
Muavin tabib 9 40 1 108 1 296 

Vilâyetl&r teşkilâtı 
Hastaneler, Sıhhat ve içtimaî mıiavejıet müesseseleri mütehassısları: 
Mütehassıs tabib 5 

» » 6 
» » 7 
» > 8 
» » 9 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri eczacıları : 
Eczacı 7 

» 8 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet müesseseleri hemşireleri 
Hemşire 14 

» 15 
> 16 

Elâzığ cüzzam hastanesi ve İstanbul cüzzam pavyonu : 
idare memuru ve mutemed 12 
Kâtib 16 
Levazım ve satın alma memuru 14 
Ambar memuru ve ayniyat mutemedi 15 

Yekûn 2 794 33 528 
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80 
70 
55 
45 
40 

55 
45 

20 
17,5 
16 

25 
16 
20 
17,5 

1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 

4 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

256 
210 
330 
252 
108 

165 
126 

240 
112 
104 

75 
52 
60 
56 

3 072 
2 520 
3 960 
3 024 
1 296 

1 980 
1 512 

2 880 
1 344 
1 248 

900 
624 
720 
672 
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Hükümetin teklifine bağlı 

[2] NUMARALI CEDVEL 

3017 numaralı kanunun 40 ncı maddesine bağlı (2) numaralı cedvelde yapılan değişiklik 

Unvanı memuriyet 

Tıb talebe yurdu: 
Müdür 
Müdür muavini 
îdare tabibi 
Hesab memuru 
îdare memuru ve mutemed 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Mubayaa memuru 
Kâtib 
Kâtib 

Derece 

Taşra teşkilâtı 

5 
7 

10 
11 
14 
16 
16 
17 
18 

Maaşı 
lira 

80 
55 
35 
30 
20 
16 
16 
14 
12 

Aded 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylığı 
lira 

256 
165 
980 

84 
60 
52 
52 
49 
45 

Yıllığı 
lira 

3 072 
1 980 

11 760 
1 008 

720 
624 
624 
588 
540 

Yekûn 1 743 20 916 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 
CEDVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Hıfzıssıhha işleri dairesi 
Umumî ve mahallî sıhhat işleri şubesi 

9 Muavin tabib 1 
Bulaşıcı ve salgm hastalıklar şubesi 

9 Muavin tabib . 1 

İçtimaî muavenet işleri dairesi 
Umumî içtimaî hizmetler şubesi 

9 Muavin tabib 1 
Hususî içtimaî hizmetler şubesi 

9 Muavin tabib 1 

Sağlık propagandası ve tıbbî istatistik umum 
müdürlüğü 

Propaganda ve neşriyat şubesi 

9 Muavin tabib 1 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

1 
1 
2 
2 
1 

80 
70 
55 
45 
40 

Sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü 
9 Muavin tabib 1 40 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet mües
seseleri mütehassısları 

5 Mütehassıs tabib 
6 » » 
7 » » 
8 y> » 
9 » » 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet 
müesseseleri eczacıları 

7 Eczacı 1 55 
8 » 1 45 

Hastaneler, sıhhat ve içtimaî muavenet 
müesseseleri hemşireleri 

14 Hemşire 4 20 
15 » 2 17,5 
16 » 2 16 

Elâzığ cüzzam hastanesi ve İstanbul 
cüzzam pavyonu 

12 idare memuru ve mutemed 
16 Kâtib 
14 Levazım ve satın alma memuru 
15 Ambar memuru ve ayniyat mutemedi 

Tıb talebe yurdu 
5 Müdür' 
7 » muavini 

10 idare tabibi 
11 Hesab memuru 
14 İdare memuru ve mutemed 
16 Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
16 Mubayaa memuru 
17 Kâtib 
18 » 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
16 
20 
17,5 

80 
55 
35 
30 
20 
16 
16 
14 
12 
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S. Sayısı: 35 
Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harflerle basılmış 
kitabların okul ve külrür kurumlan kitab evlerine konul
masının 1353 sayılı kanun hükmüne aykırı olub olmadığının 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 
encümeni mazbatası (3/79) 

T. C. 
Başvekâlet 26-V-1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1804 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harflerle basılmış kitabların okul ve kültür kurunl-

lari kitab evlerine, konulmasının 1353 sayılı kanunun hükmüne aykırı olup olmadığının tef siren 
tayini Maarif vekilliğinden yazılan sureti ilişik 14 - V -1936 atrih ve 497 sayılı tezkere ile rica 
edilmektedir. 

îşin tefsir yolu ile halline Ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
1. İnönü 

Maarif vekilliğinin İ4 -V-1936 tarih ve 497 saydı tezkeresi sureti 

İcabında etüd kitabi olarak kullanılmak üzere eski harflerle basılmış olup okullarla kültür ku
rumları kitab evlerine satıh alınmak istenilen kitabların satın alınmasına türk harflerinin kabul 
ve tatbiki hakkındaki 1 ikinci teşrin 1928 tarihli ve 1353 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin «Devle
tin bütün daire ve müesseselerinde kullanılan kitab, kanun, talimatname, defter, cedvel, kayid ve 
sicil matbuaların 1930 haziranı iptidasına kadar kullanılması caizdir» fıkrası ile dokuzuncu mad
desinin «bütün mekteblerin türkçe yapılan tedrisatında türk harfleri kullanılır. Eski harflerle 
matbu kitablarla tedrisat icrası memnudur» fıkrası hükümlerine aykırı görülmesi dolayısile bazı 
okul muhasebecileri tarafından muvafakat edilmediği görülmekte olduğundan icabında etüd kitabı 
olarak kullanılmak üzere eski harflerle basdmış kitabların okul ve kültür kurumları kitabevlerine 
konulmasının arzolunan kanun hükümlerine aykırı olup olmadığının Yüksek Kamutayca tefsir edil
mesine yüksek izninizi diler en derin saygılarımı sunarım. 



Maarif encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 3/79 
Karar No. 3 

Yüksek 

Eski harflerle basılmış kitablarm okul ve 
kültür kitab evlerine, etüd kitabı olarak konul
masının 1353 sayılı kanun hükümlerine aykırı 
olub olmadığının tefsiri hakkmda Maarif vekil
liğince hazırlamb Başvekâletin 26 mart 1936 ta
rih ve 6/1804 sayılı tezkeresile Encümenimize 
havale buyurulan taleb, Maarif müsteşar vekili 
İhsan Sungunun huzurile tedkik ve müzakere 
edildi. 

1353 numaralı kanun arab harflerile yazılmış 
ve basılmış cedvel, defter, kitab ve sairenin bü
tün resmî müesseselerde kullanılmasına nihayet 
vermiş, fakat daire ve kütüphanelerde bu türlü 
vesika ve eserlerin icabmda müracaat için bulun
malarına mâni olmamıştır. Bilhassa kanunun 
9 ncu maddesi, eski harflerle basılı kitablarla 
tedrisat icrası memnuiyetini muhtevi olub etüde 
ve müracaata şamil bulunmamaktadır. Encüme-

5 - V - 1939 

Reisliğe 

nimiz bu mülâhazalara dayanarak eski harflerle 
basılmış kitablarm okul ve kültür kurumlan ki
tab evlerine konulmalarının 1353 sayılı kanunun 
hükümlerine aykırı olmayacağı kanaatine vâsıl 
olmuştur. 

Encümenin ittifakile verilen karar Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Maarif E. Reisi M. M. 
Manisa İstanbul 

R. N. Edgüer î. Alâettin Gövsa 
Kâtib 
İzmir Ankara Çanakkale 

Ş. Yunus B. Baykan A. Yukaruç 
Hakkâri İzmir Kars 

/ . U. Aykurd Nazmi îlker F. Köprülü 
Ordu Tokad 

Selim Sırrı T ar can Tl. A. Ay tana 

..+... 
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