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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına, 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına, 

Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedel
lerine, 

Alay sancaklarına istiklâl madalyası verilmesi hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 

lâyihaları kabul edildi. 
Matbuat kanununun iki maddesinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıl
dıktan sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Niğde Kütahya 

C. Oral V. Uzgören 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyi

hası (1/374) (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Hudud ve sahiller sihhat umum müdürlüğü 

1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya

seti tezkeresi (3/245) (Divanı muhasebat encüme
nine) 

Mazbatalar 
3 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid 

idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim mü
esseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 
1296 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/108) (Ruznameye). 

B I R Î N O I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 

KÂTÎBLER : Vedid Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

m*m 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

GÜMRÜK VE în. V. RÂÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Müsaade buyurursanız arkadaş
lar, sizden bir ricada bulunacağım. Bu günkü 
ruznamede; satın alınacak Bomonti fabrikası 
bedelinin sureti tesviyesine dair bir kanun lâ
yihası vardır. Fabrikayı yakın bir zamanda 
teslim alabilmek ve işletebilmek için bu kanu

nun müstacelen müzakeresini teklif edeceğim. 
(Kabul, kabul sesleri). 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Bira fiatle-
rini yükseltmemek şartile. 

BAŞKAN — Bomonti bira fabrikasının sa
tın alınması hakkındaki kanunun müstacelen 
müzakeresi teklif ediliyor. Teklifi yüksek re
yinize arzedeceğim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — istanbul mebusu General Kâzım Kara-
bekirin, askere gidenlerin yerine aile efradın
dan birinin alınması hakkında kanun teklifi ve 
Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazba
taları (2/18) [1] 

(Dahiliye encümeninin mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? 

[1] 106 sayılı basmayazı zabtın sonuna bağ
lıdır. 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (İstanbul) — Ceb-
hede vazife gören bir askerin; vatan müdafaa
sındaki hızını kaybetmemesi için cebhe gerisin
deki işlerin yolunda gitmesinden emin bulun
ması lâzımdır. Bu işler arasında kendi ailesine 
taallûk edenler de vardır, ve onu düşünmek de 
her askerin hakkıdır, Asker; cemiyetin kendi 
ailesini nasıl siyanet ettiğini ve onun iffetçe ve 
maişetçe ne halde bulunduğunu bir düzüye bil
mek ister. Ailesinden gelecek maişet sıkıntısı 
haberleri kendisini türlü, türlü ihtimaller üze
rinde üzeceği için askerin maneviyatını fena 
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hırpalar, ve onu zararlı kararlara sevkedebilir. 
Bunun için; cebhe gerisi işlerinin tanziminde 
maişet ve ona bağlı meseleler çok mühim yer 
tutar. 

Yalnız cebhelerin beslenmesi ile harbin kaza
nılmayacağı ve cebhe mukavemetinin cebhe ge
risi ile büyük alâkası olduğu geçen cihan harbi
nin acı tecrübeleri ile anlaşılmıştır. Bunun için 
her Devlet uzun yıllardanberi icab eden hazırlık
ları yapmış ve tedbirlerini almış bulunmaktadır. 
Bu tedbirlerin ne olduğunu anlamak için maişet 
sıkıntısını doğuran sebebleri göz önüne getir
mek lâzımdır. Bir aileyi veya bir ferdi maişet 
sıkıntısına düşürecek başlıca sebebler şunlardır: 

A - Hayat pahalılığı, 
B - Kazanç azlığı, 
C - iş bulamamk, 
D - iş yapmağa kudreti olamamak. 
Bizim şimdiye kadar ele aldığımız başlıca 

mesele hayat pahalılığıdır. Muhtaç asker aile
lerine yardım meselesi etrafında da bir kanun 
maddemiz vardır. Fakat tatbik sahasında harb-
de her ikisinin de muvaffakiyet derecesi pek 
şübhelidir. Çünkü henüz hazarda dahi hayat 
pahalılığının önünü alamamışızdır. Muhtaç as
ker ailelerine yardım hususu da henüz her ta
rafta tanzim edilmiş değildir. Umumî seferber
lik halinde tutulacak yol için henüz bir esasın 
tesbit edilmiş bulunmadığını da muhterem Da
hiliye vekilimiz Müdafaai Milliye encümeni hu
zurunda beyan etmişlerdir. 

1111 numaralı kanunun 71 nci maddesi : 
Mahalle ve köylerinde askere alınmamışlara 

yükletilen bu yardım mecburiyetinin hazarda 
bile ifası her yerde teğmin edilemediğine göre 
bir harb zuhurunda bu işin ne kadar çapraşık 
bir vaziyete düşeceği meydandadır. Yani bundan 
evvelki harblerde ne oldu ise bundan sonrası da 
öyle olacaktır, iş bulanlar veya kazananlar ken
dilerini kurtaracak, iş beceremiyenler veya kud
reti olmayanlar da 63 ncü maddesi mucibince 
pek zayif olan belediye ve idarei hususiyelerin 
yardıma iştiraklerine rağmen maişet sıkıntısı
na düşeceklerdir. Bunun için bendenizin düşün
düğüm otomatik bir surette ne kadar çok aile, 
erkeği askere giderken, hemen iş basma geçer
se ve Hükümet de cebhe gerisini daha hazarda 
ne kadar teşkilâtlandırırsa ve yardıma muhtaç 
kalacak ailelerin defterlerini tanzim etmiş 
olursa, umumî bir seferberlikte ve hususile bir 
harb halinde maişet sıkıntısı o kadar çok ön
lenmiş olur. Otomatik bir surette iş basma ge
çecekler şunlardır : Ziraatle, çobanlıkla, alış 
verişle hayatını kazananlar askere gidince, bu 
işlerde kendisine hazarda dahi yardım eden ço
luk çocuğu ayni işle maişetini kazanmada devam 
edebilir. Hatta zenginlerin toprak mahsullerin
de veya diğer işlerinde çalışanların çoluk çocuk
ları da hazarda ayni işlerle meşgul oldukların
dan boğaz tokluğunu olsun teğmin edebilirler. 

Bazı zanaat sahihlerinin çırakları kısmen kendi 
yakinleri olduğundan bunlar da belki maişetle
rini teğmin edebilirler. 

Fakat hazarda hayatlarmı resmî veya hu
susî müesseselerde müstahdemliğe bağlayanla
rın aile efradmdan köylerinde toprak işile ve
ya saire ile meşgul olan yoksa, bunlar birden 
bire yardıma muhtaç bir hale geliverecekler-
dir. Eğer bunlar hakkmda kayidsiz kalınırsa, 
bu gibiler - şahidi olduğumuz veçhile - tecil lût-
funa mazhar olabilmek için çareler arayacak
lardır. Askere gidenlerin haleti ruhiyeleri de 
takdir olunabilir. Hususile kendi yerlerine üşü
şecek olan bir çok kimseler arasından bir de 
aile maişeti emin olanların seçildiklerini gö
rürlerse, muhtaç bir halde terkedecekleri aile
leri hakkındaki endişeleri büsbütün artacak
tır. işte bu düşünce iledir ki müstahdemler 
hakkındaki kanun lâyihasını teklif etmiş bulu
nuyorum. Burada aile efradmdan her hangi 
birinin getirilmesi mutlak tarzda değil, o işe 
ehliyeti olan varsa ve arzusu lâhik ise kaydi-
ledir. 

Bütün cephe gerisini sefalete düşmekten 
kurtarmak, eli tutan ve kafası işleyen bütün 
vatandaşların topyekûn teşkilâtlı olarak çalış-
masile mümkün olur. Hazarda bile iş bulmakta 
ve hayatını kazanmakta zorluk çeken aileler 
teşkilâtsız olarak başıboş, seferde ne yapabi
lirler? iltimaslar, suiistimaller, envai ahlâk
sızlıkların alabildiğine yürümesinin sebebleri 
arasmda maişet sıkıntısının da az çok bir yeri 
yok mudur? 

Cephelerin iaşesi, ilbası, malzeme ve saire 
ihtiyaçlarını, cephe gerisi teğmin edecektir. Fa
kat bu vazifeyi lâyikile başarabilmek için, cep
he gerisinin kendi kendisini besliyebilmesi şart
tır. Taki cepheye uzun müddet dayanılabile-
cek bir kudret kaynağı olabilsin. Bu işler uzun 
mesai ile, milletin teşkilâtlandırılmasile müm
kündür. Kudretsiz kütlenin yani küçükler, ih
tiyarlar, hastalar, malûller gibi el veya dimağ 
kudretleri yardıma muhtaç olanların tahdid 
ve tesbiti de ancak bu teşkilât sayesinde müm
kün olabilir. Bu, büyük ve şümullü işi Dahiliye 
vekâleti yalnız basma başaramaz. Bu iş, Yük
sek müdafaa meclisinin mühim vazifelerinden-
dir. Çünkü bu işde Genel kurmaylığa, Millî 
Müdafaa, Ziraat, tktısad ve Nafia vekâletlerine 
hassatan mühim işler düşer: Hastanelerile ve 
nakliyatile muazzam menzil işleri, cephe ve 
cephe gerisi ihtiyaçlarma göre ihtiyat harb 
zeriyatı, harb istihsalâtı, harb sanayii ve harb-
de tamir veya yeniden inşalarına ihtiyaç hâsıl 
olacak yollar, ambarlar, konaklar... Ilh. Gibi 
bir çok faaliyet sahaları vardır. 

Artık Yüksek müdafaa meclisinin kâtibi 
umumiliği de tecrübeli bir generalin riyasetin
de, bir kaç haftadan beri vazifesine başlamış 
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bulunuyor. Büyük bir faaliyetle, kaybolan za
manları telâfiye çalışarak, hazarda tesbiti müm
kün olan teşkilât ve icraat arşivlerini hazırla
yabilir. Bu mesai, cephe gerisini teşkilâtlan
dırırken Dahiliye vekâleti de daha ziyade bek-
lemiye lüzum görmiyerek yardıma muhtaçları 
ve yardım tarzmı tesbite muvaffak olur. 

Müdafaai Milliye ve Dahiliye encümenleri
nin mazbatalarına benim de, bütün cephe ge
risini düşünerek ilâve edeceğim sözler bundan 
ibarettir. 

DAHİLÎYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Dahiliye encümenine verilmiş olan ka
nun teklifi; amme müesseselerinde istihdam edi
len odacı, şoför, kapıcı, müvezzi, biletçi gibi 
kimselerin hazarda ve seferde askerî hizmet
lere çağırıldıkları zaman yerlerine aile efra
dından elverişli olan kadın, erkek birisinin ta
yin edilmesi teklifidir. Teklif sahibi esbabı mu
cibe olarak diyor ki, müstahdemler hazarda 
ve seferde askerliğe çağırıldıkları vakit yerleri
ne başkaları alınmca ailelerinin maişet ve men
faatleri halele uğraması endişesile vazifelerini 
iyi göremiyorlar. Bunun neticesi olarak da hu
zuru kalb ile çalışamıyorlar. 

Teklifi kanunî Dahiliye encümeninde müza
kere edilirken teklif sahibi sayın general de
mişlerdir ki; bu gibi müstahdemler kendilerini 
seferde ve hazarda hizmetten tecil ettirmek için 
her türlü çarelere baş vuruyorlar ve bu çare
lerin neticesini almak üzere savaşta bulunuyor
lar. Devletçe bunlarm hizmetleri nazarı dik
kate alınarak tecil edilmeleri yoluna gidilsin 
ki bu mazeret te karşılanmış olsun buyurdular. 

Halbuki askerlik kanununda, hazarda ve
ya seferde olsun, hizmete çağırılacak olan 
kimselerin geride bırakacakları aileleri efradı
nın maişetlerinin düşünüldüğüne dair hüküm
ler ve tedbirler alınmıştır. Nitekim askerlik 
kanununun 63 ncü maddesinde kimlerin hizme
te davetten tecil edilecekleri ve bu tecillerin 
nasıl yapılacağı sarahaten gösterilmiştir. Bu 
tecili yapacak olan makam ancak icra Vekilleri 
Heyetidir. Genel kurmay başkanlığının müta-
leası alındıktan sonra icra Vekilleri Heyetin
ce bu tecil edilecek olan kimseler tesbit edilir 
ve defterleri tanzim ve tevzi edilir. Şüphe yok 
ki icra Vekilleri Heyeti hizmetlerine lüzum ve 
zaruret olanları tecil eder. Sonra askerlik ka
nununun 70 nci maddesi; hazarda hizmete davet 
edilecek olanların geride bırakacakları muave
nete muhtaç aileleri için, askere gitmemiş, alın
mamış olanların yapacakları muaveneti tasrih 
etmiştir ve kanunun 73 ncü maddesi de, sefer 
esnasında hususî idarelerle belediyeleri de bu 
muavenete iştirakle mükellef kılmıştır. Şimdi 
askerlik mükellefiyeti kanununun her vatanda
şı ayni seviyede hizmete sevk veya istisnadan 
istifade ettiren mutlak ifadesi veya mutlak hük
mü karşısında amme müesseselerinde, odacı ve 

biletçi gibi mahdud bir zümre için imtiyaz ve 
gedik usulünü andıracak bir şekilde kanunî hü
kümler tedvin etmeği encümenimiz muvafık gör
medi ve ayni zamanda bunun tatbikatta amelî 
bir fayda vereceğini de ümid etmedi; bu itibar
ladır ki teklifi kanuniyi kabul etmedik. Maru
zatım bundan ibarettir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Mazbatalar hakkında maruzatta 

bulunacak değilim. Sayın arkadaşımız noktai na
zarlarını bildirdiler. Yalnız iki nokta hakmda 
müsaadenizle malûmat vereceğim : 

Askerlik kanununun 73 ncü maddesinde der
piş edilen; tahtı silâha alman efradın ailelerine 
yapılan yardım meselesidir. Malûmu âliniz bun
dan bir müddet evvel bazı efrad silâh altına celb 

edilmişti; bilâhare terhis olundular. Celbedilen 
bu efradın ailelerine yapılan yardımlar hakkın
da Dahiliye vekili arkadaşım tedkikat yaptırdı
lar. Aldıkları neticeye göre icabeden tedbirler 
alınacaktır. 

ikinci mühim mesele, şimdi Sayın Generalin 
bahis buyurdukları mevzudur. Oda; cephede 
çarpışan efradın geride kalan ailelerine 
vakti seferde yapılacak yardım meselesi
dir. Bunu Hükümet ehemmiyetle derpiş etmiş
tir. Tedkikat yapmaktadır. Bütün cephe efra
dının geride kalan efradı ailesinin tam mana-
sile ve tabiî bütçemizin ve takatimizin kaldıra
cağı nisbette, iaşe ve iabtesi için lâzım gelen ka
nun teklifleri tedkik ve ihzar olunmaktadır. 
Vaktü zamanı geldiğinde Huzuru âlinize arzedi-
lecektir. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında başka söz is
teyen yok. 

Mazbatayı reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Askerlik kanununun 58 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/343) | 1 ] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, maddele
re geçiyoruz. 

Askerlik kanununun 58 nci madesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1111 sayılı kanunun 58 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Talim ve terbiye ve manevra maksadile celb-
edilecek usta efrad, fevkalâde hallerde, iki sene 
kaydine bakılmaksızın icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile silâh altına alınabilir ve talim müddeti de 
dört aya kadar uzatılabilir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 42 nci inikad, zabhn-
dadır . 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îcra Ve-

kileri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nek
tar) Türk anonim şirketinden satın alınacak 
fabrikalar bedelinin inhisarlar umum müdürlü
ğü mütedavil sermayesinden ödenmesine ve bu 
sermayenin arttırılmasına dair kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/368) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk 
anonim şirketinden satm almacak fabrikalar be
delinin ve 1939 senesine aid masraf ve ücretlerin 

ödenmesi usulüne dair kanun 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlü

ğünce satm alınacak, tasfiye halindeki Türk bira 
fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk anonim şir
ketinin îstanbulda Feriköyünde ve İzmirde Hal-
kapmarda bulunan fabrikalarile müştemilât ve 
tesisatının bedeli olan 400 000 liranın, karşılığı 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılı bütçe ta
sarruflarından teğmin edilmek üzere mütedavil 
sermayeden ödenmesine izin verilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Efendim, senelerdenberi belki alınması lâzım ol
duğuna benim de kail olduğum bir şey. Fakat 
400 bin lira kadar büyük bir meblâğın da veril
mekte olduğunu gördüğümüz için bunun üze
rinde biraz durmak lüzumunu hissettim. Bili
yorsunuz ki inhisarın teessüsünden sonra bu 
fabrika işleyememektedir. Oranm artık bir iş 
yapmak imkân ve ihtimali kalmamıştır. O fab
rikanın bir kâr teğmin etmesine de imkânü ih
timal kalmamıştır. Binaenaleyh buna verilecek 
para ancak fabrikanın değerinden ibaret kal
malıdır. Bomonti fabrikasını az çok herkes bi
liyor. Bendeniz bunun 400 000 lira edeceğine 
kani değilim. Bunu alırken fabrikayı ve müş
temilâtını ve saireyi, neyi aldığımızı bilmek lâ
zımdır. Fabrikanın vaziyeti nedir, kudreti 
nedir, makinesi ne vaziyettedir, kıymeti nedir? 
Bunun hakkında vekilin izahat vermesini rica 
edeceğim; bunu ben, büyük bir meblâğ bul
dum. 

[1] 107 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

İkinci nokta; bunun taksitle ödenmesi mese
lesidir. Neden böyle sıkı bir senede 400 000 li
rayı birden verelim? On sene bir taksit teklif 
etseydik öpüp başlarma koyarlardı zannediyo
rum. Bunu acaba nazarı dikkate almamışlar mı
dır? Bunu rica ediyorum. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar; kapitilâsyon devrinden, le-
vantizmden kalma olan kötü bir müessesenin 
Devlet eline geçmiş olmasından dolayı Hükü
meti tebrik ederim. Dedikleri gibi bu pahalı da 
değildir. Yeri çoktur, makineleri çoktur. Fa
kat bunları kullanarak şimdiye kadar amorti 
etmişlerdir. Bu fabrika çok iş verebilir ve bu 
muharebe zamanında makineleri hurda demir 
hesabına parça parça satılsa 200 000 lira eder. 
Birincisi bu. 

Levantizm elinde, fena adamların elinde 
olan bu işin bizim elimize geçmiş olması çok şa
yanı tebriktir ve dedikleri gibi pahalı da de
ğildir. Oradaki demirleri kırsalar da satsalar 
harb zamanında iki yüz bin liradan fazla eder. 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu mevzuda Yüksek Heyetinizi 
tenvire vesile verdiğinden dolayı Ziya Gevher 
arkadaşıma bilhassa teşekkür ederim. 

Evvelâ şunu arzedeyim : Dediler ki, bu 
harb zamanında, bu sıkışık zamanda 400 bin 
lira gibi bir parayı münhasıran zevk için içil-
mekte olan bir bira fabrikasına vermek doğru 
mudur? 

Malûmu âliniz Ankara bira fabrikası İnhi
sar idaresinin eline geçince, biz yüksek dere
cedeki içkilerden vatandaşı kurtarmak mülâ-
hazasile bira fiatlerinden ehemmiyetli nisbette 
tenzilât yaptık. Bu tenzilât bir taraftan yapıl
mış olmakla beraber diğer taraftan da İnhi
sarlar, memleketin her tarafındaki geniş teş-
kilâtile birayı memleketin her tarafına mun
tazaman tevzie başlamıştır. Bu iki sebeb istih
lâki tahminin fevkinde arttırdı. Şu şekilde ki, 
bir senede memleketteki bira istihlâk mikdarı 
hiç bir zaman 3 milyon litreyi bulmadığı hal
de bu tenzilâtın yapıldığı ağustos ortasından 
kâunnusani bidayetine kadar 3 milyon litre bi
ra satılmıştır, hem de bu satış bütün talebleri, 
bütün istekleri, hepinizin malûmu olduğu üze-
rû, karşılıyamamak şeklinde cereyan etmiştir. 
Netice şudur ki, biz elimizdeki rakamlara göre, 
artışı % 50 tahmin ettiğimiz halde yani 4,5 mil
yon litre hesab ettiğimiz halde bu istihlâk yüz
de yüz değil, hatta yüzde iki yüz olmuştur. 

Bira istihlâkinin bu şekilde artmış olması 
rakı sarfiyatının azalmasına sebeb olmamış ise 
de her sene artmakta olan rakı sarfiyatını ol
duğu yerde tutmuştur. İhtiyaçları bol ve derin 
bir surette teğmin etmiş olsa idik belki o zaman 
bu sarfiyat azalmış olacaktı. Bu, aldığımız iç
timaî bir neticedir. 
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ikincisi; 3 milyon litre bira sarf eden bir 

memlekette revaç bularak 9 - 10 milyon litre 
bira sarfedilirse tabiidir ki, Hazine menfaatle
ri daha çok olur. Bu da, aldığımız malî netice
dir. istihlâk bu kadar artmış olunca ve bu is
tihlâki karşılamayacak bir hale düşünce buna 
çare aramak icab ediyordu, ne yapalım? An
kara bira fabrikası senede 6 milyon litre imal 
edebilir bir kapasitede yapılmış olduğu halde 
bazı tesisatının ikmal edilmemiş olması yüzünden 
4 milyon litre kadar bira yapıyor. Bu tesisatı 
ikmal edib onu senede 6 milyon litre bira yapa
cak bir hale getirmek için çalıştık. Fakat bu 
da kâfi gelmedi. Yeni bir fabrika daha kur
mak zarureti hissedildi. Kuracağımız yeni fab
rika bu günkü dünya ahvali dolayısile kolay ku-
rulamıyacak ve hariçten makine getirmek zaru
reti bu müşkülâtı artıracak idi. Diğer taraf
tan yeni bir fabrikanın kurulması uzun senelere 
mütevakkıf bulunuyordu, işte bu vaziyet karşı
sında Bomonti ve Nektar fabrikalarının satın 
alınması düşünüldü. Şirket bizden fazla para 
istedi. Kabul etmedik, bekledik. Bir defa fab-
rikann hakikî tesisatını, kuretini ve mahiyetini 
anlamağa çalıştık. Tayin ettiğimiz bir eksper 
heyeti tarafından kıymet tayin ettirdik. Bu he
yetimiz Bomonti fabrikasına gitti, Izmirdeki 
fabrikaya gitti. Arsalara kıymet koydular, bi
nalara kıymet koydular, içindeki bütün tesisata 
ayrıca kıymet koydular. Bu heyetin bize ver
diği rapora nazaran : 

Bomonti fabrikası için : 
Arsaların kıymeti 54 000 lira 
Binaların » 449 000 » 
Tesisatın » 440 615 » olmak üzere 

Ceman yekûn 943 615 lira 
izmir fabrikası için takdir edilen kıymet : 

Arsaların kıymeti 29 400 lira 
Binaların » 118 500 » 
Tesisatın da 72 750 olmak üzere 

Hepsi 220 650 liradır. 
Bu iki rakam cemedilirse ( 1 164 265 ) lira 

eder. 
Bomonti fabrikası yalnız bira imal eden bir 

fabrika değildir. Bunun ispirto imal eden bir 
kısmı, rakı imal eden bir kısmı, gazoz imal eden 
bir kısmı, fıçı imal eden diğer bir kısmı vardır. 
Bir de soğuk hava deposu ile asid karbonik imal 
eden tesisat gibi muhtelif sınaî zümrelerin 
imaline müsaid bir fabrikadır. Bunlardan is
pirto ile bira imal eden kısımları bu gün işle
memektedir. Fakat geri kalan kısımlar bizzat 
bomonti şirketi veya diğer şahıslara kiraya 
verilmek suretile işletilmektedir. Hali tasfiye
de bulunan şirket bu gün icara verdiği kısım
lardan senede 30 - 40 bin lira kadar kira almak
tadır. Bu şerait altında bu fabrikaların (Kâfi, 
kâfi sesleri, alkışlar). Müsaade buyurun, 400 bin 

liraya satın alınmış olması Hazinenin ve mem
leketin menfaatine uygun bir iş olmuştur. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Tütünü de söy
le, parası ne ile ödenecek, onu da söyle.. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAlF KA
RADENİZ (Devamla) — Arkadaşlar; bu 400 
bin lirayı biz Bomonti şirketine nakid olarak 
ödeyecek değiliz. Yaptığımız mukavele muci
bince onlara tütün vereceğiz. Bu sayede 400 
bin liralık tütünü de satmış bulunacağız (Al
kışlar) . 

ZIYA GEVHER ETlLl ( Çanakkale ) — 
Bir defa Bay vekil, benim söylediğimi anlama
mışlar (Gürültüler). Çünkü, ben, harb zamanın
da bunun zevk için alınması yazıktır demedim. 
Rica ederim, mebusların sözleri ehemmiyetle 
dinlenirse meseleler ehemmiyetle ortaya atılmış 
olur. Zevkten bahsetmedim. Böyle bir zaman
da dedim, herkesin parasını sakladığı bir za
manda, bizim taksitle bunu almamız imkânı 
yüzde yüzdür dedim. Bu kanunu reddedin, ya-
rm size taksitle alayım. Ayağınızı öperler de 
yine verirler. Kanunun maddesi dikkatle oku
nursa şu görülür. «Teğmin edilecek tasarrufat-
tan sarfedilmek üzere» Benim her gün üzerinde 
durduğum mesele budur. Demek ki inhisar 
bütçesinde 400 000 lira tasarruf teğmin etmek 
mümkündür. Bütçede mevcud olan, sızıntı de
nilen şey kanun maddesi olarak buraya kon
muş. Demek ki bizim şuradan ve buradan ta
sarruf edebileceğimiz paralar mevcud. Mebus 
olarak nazarı dikkatinizi celbederim. Bu, en 
mühim noktadır. 

Bu, iyi bir alış değildir, pahalıdır. Çünkü 
lâfla kanaat getirilmez, sordum, nedir, ne ma-
kinası vardır? Arsasının genişliğinden bahsetti
ler. Devlet arsayi ne yapacak? Arsaya niçin pa
ra veriyoruz? Benim, inhisara yapacağım esas 
hizmet, oradan istihsal edilecek maddeye mün
hasır olmalıdır. Ben o maddeden kazanacağım. 
Asıl maksad budur. Yoksa arsa bir şey ifade 
etmez. Her yerden Devlet arsa alabilir. Elham
dülillah belediye hepimizden bedava da alabilir. 
Arsa almaktan kolay bir şey yoktur. Arsa 
mevzubahs değildir. Mesele fabrikadır. 

İzmirlilere soruyorum. Halkaprnar fabrika
sı niçin işlemiyor? Fabrika kaç senedenberi 
işlemiyor? Niçin işlemiyor? Elbette bunun bir se
bebi vardır. Arsa kaç para eder, asıl parayı 
fabrikaya veriyoruz. Arkadaşlar; daha başka 
mesele arzedeceğim. Bütçe encümeninin de vâ
kıf olduğu bir meseledir. Buradan bu 400 bin 
lirayı nasıl veriyoruz, nereden veriyoruz. Tütün 
olarak ifade buyurdular ve hepiniz de alkışla
dınız. Fakat bu tütünü Amerikaya veriyoruz. 
Mukabilinde döviz alıyoruz. Maliyenin hissesi 
100 bin liradır. Bunu Türk lirası olarak veri
yoruz. Buna da Maliye vekilinden cevab istiyo
rum. Kendi menfaatini niçin haleldar ediyor? 

— 160 — 



î : 44 26-4-1940 C : 1 
Demek ki arkadaşlar, mesele o kadar basit de
ğildir. Bunun bahalı olduğunu ve daha ucuz 
alınacağını iddia ediyorum. Maksadım bunla
rın, fabrika sahihlerinin menfaatlerine mâni 
olmak gibi gayri ahlâkî bir şeyi Meclisten ge
çirtmek değildir. Fakat makinesinin kıyme
tinden fazla da para verilemez. Bunun amor
tismanını hesab etmek lâzımdır. Bomonti fab
rikası benim çocukluğumdanberi işliyor. Şimdi
ye kadar bunun kaç mislini kazanmıştır. Hangi 
amortilerden bahsediyor, kaç yüzüncü amorti. 
Fabrika kendisini çoktan ödemiştir. Makineler 
esasen çoktan eskimiş, yıpranmıştır. Bu gün 
400 000 lira edecek fabrika değildir. 

Sonra arsaya ne lüzum vardı arkadaşlar? 
Böyle bir şeye para verilmesine de taraftar de
ğilim. Onun için lütfetsinler, Vekil Bey ayrı 
ayrı cevab versinler. Bir daha yanlış anlaşıl
maması için şimdi gayet açık olarak soruyorum: 
Bu fabrika nelerden ibarettir, makine kısmı 
nedir, kıymeti kaç paradır, binanm kıymeti ne
dir, arsanın alınmasına taraftar olmamakla be
raber, bunun da hali hazır kıymeti neden iba
rettir? 

İkincisi: îzmirde işlememekte olan bir fabri
ka da almıyor. Bu fabrika almrrsa bu gün der
hal faaliyete geçebilir mi, mal çıkarabilir mi, 
makine aksamı buna müsaid midir? Eğer bir 
şey yapamıyorsa neden satm alıyoruz? Bunları 
soruyorum. 

Üçüncüsü; bunu 400 000 liraya alıyoruz. 
Mukabilinde Amerikaya tütün veriyoruz, döviz 
veriyoruz. Lavanten hissedarlara döviz ola
rak veriyoruz, diğer Türk hissedarlara da Türk 
parası veriyoruz. Bunun sebebi nedir? 

Şimdi açık olarak izah ettiğimi zannediyo
rum. Ne zevk meselesi, ne de bir şey. Bu; para 
ve parlemento meselesidir arkadaşlar. 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Binanın kıymeti nedir, arsaların 
kıymeti nedir, makinelerin kıymeti nedir? 
Bunu burada, yüksek huzurunuzda detaylari-
le beraber bizim takdir heyetimizin verdiği ra
porun hulâsası olarak arzettiğim halde Ziya 
Gevher arkadaşım tekrar bunları bana söylet
mek istiyor. Bundan anlaşılıyor ki Ziya Gev
her arkadaşımız benim kendilerini dinlemedi
ğimi zannettikleri halde kendileri benim bura
da verdiğim izahatı dinlememişlerdir. 

Ziya Gevher arkadaşım sureti umumiyede 
bu sıkıntılı zamanda bunu taksitle almak lâ-
zımgelirdi, tarzındaki beyanatını bu işde bir 
zaruret yoktu manasında alarak ben bu esbab 
ve zarureti izah ile işe başladım. Bu hareke
tim kendilerinin, taksitle alınabileceği kabil ol
ması yolundaki beyanatını işitmemiş olmaklığım 
manasına gelmezdi. Fakat kendileri bu mana
yı verdiler. Esasen arkadaşım söz söylerken 
karıştırıyorlar. İfadelerinde çok tekrar vardır. 
Şimdi söylediklerimi de böylece karıştırdılar. 

| Fakat ben hulâsaya çalışarak cevab vereceğim. 
I Kendilerinden rica ederim, cevabımı kâfi bul

mazlarsa benden izahat istesinler ve lüzumsuz 
muahaze yapmasınlar ve beyhude yere huzu
runuzu işgal etmemize sebebiyet vermesinler. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Za
rarı yok. Meclis her ikimizi de dinler. (Gülüm
semeler) . 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Devamla) — Arkadaşlar; bu fabrika 400 bin 
lira etmez, dediler. Bu fabrika, demin de ar-
zettimiğim gibi, salâhiyettar heyet, makine mü
hendisleri, mimarların içtimai ile husule gelen 
bir takdiri kıymet heyetidir. Bu heyet fabri
kaya bir milyon yüz altmış dört bin küsur lira 
takdir etmiştir. Bu takdiri kıymet raporu 40, 
50 sayıfa tutan ve bütün tesisatın teferruatı
na varıncaya kadar hatta amorti edilmiş kı
sımları da nazara almmak suretile yazılmış 
izahlı bir rapordur. Bu gibi bir rapor karşı
sında tek bir müşahede ile bu, 400 bin lira et
mez, demek az cesaretle olacak söz değildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Aman efendim, aman efendim... 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Devamla) — Arkadaşlar, kimin olursa olsun, 
Cumhuriyet kanunları bu memlekette yaşadık
ça, kimsenin malı değerinden, kıymetinden 
aşağı zorla elinden almamaz. Bu bizim hakkı
mız değildir. (Alkışlar). Şunu ifade edeyim ki, 
eğer bu fabrikayı alırsak bu sene burada imal 
edeceğimiz beş milyon litrelik birayı istihlâk 
pazarlarına arzedecek ve bunu satacağız. Beş 
milyon litreden litre başına on kuruşa yakın 
bir Devlet menfaati teğmin edeceğimize göre 
400 bin lira bu fabrikanın kendi istihsalile ka
zanılmış olacaktır. 

Dövizden bahsettiler. Arkadaşlar, döviz yok
tur. Tütün vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Tütü
nü bizden alacaklar, serbest dövizle muamele 
yapan memleketlere götürecekler ve elde et
tikleri dövizi memlekete sokmıyacaklar. Bu, 
nakden elimizde bulunan dövizi vermek değil, 
memleketin bir kısım malının elden çıkmasma 
hizmet etmek demektir. Bu şekilde alınacak
tır. Hükümetinizce mesele aylarca tedkik ve 
müzakere edilmiş, üzerinde durulmuş ve niha
yet 400 000 liraya bu şartlarla bu fabrikanın 
almmasınm memleket menfaatine uygun ola
cağı neticesine varılmıştır. 

Arkadaşım bir şeyden daha bahsettiler; 
Bomonti fabrikası belki işe yaramaz, inhisarlar 
idaresi bu hususu da uzun uzun tedkik etti. 
Anlaşmanın bir şartı olmak üzere fabrikanın 
mart iptidasında bize devredilmesi esası kondu. 
Bir tecrübe devresi geçirmeği düşündük. O 
zaman uygun bulursak alacağız, bulmazsak al-
mryacağız, dedik. Mart iptidasında kanunu ge
tirip sizlerden müsaade istihsal etmeden tec-
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rübe yapmağı muvafık bulduk. Bu tecrübeyi 
de yaptık. Memulumuzun fevkinde netice al
dık. Mayıs ortalarında bu fabrika mamulâtını 
piyasaya arzetmek için hazır bulunuyoruz. 

Arkadaşımız, tasarruftan bahsettiler. Bu, 
bu mesele ile alâkadar değildir. 400 bin lirayı 
İnhisarlar idaresi bütçesinden nasıl tasarruf 
ettiniz, diyorlar. Tasarruf ederiz, arkadaşım ni
çin tasarruf ettiniz, der, sarfederiz, arkadaşım 
niçin sarf ettiniz, der. 

Tasarruf şudur: Bütçede tahmin ederek bi
ze vermiş olduğunuz rakamların daha az kısmile 
idareye çalıştık. Bu şekilde idare ettikten son
ra bu parayı sene nihayetinde tasarruf edeceği
mizi tahmin ettik, inhisarlar idaresine vermiş 
olduğunuz tahsisat mikdarmrn dahilinde kal
mak şartile 400 bin lira olan bu parayı ödemek 
imkânını bulmuş oluyoruz. İşte tasarruf budur. 
Demek ki bizi aldattınız, fazla para istediniz, 
denebilir. Yani arkadaşımın mülâhazası bu ola
bilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu, 
mütedavil sermayeden mi, yoksa bütçe tahsisa
tından mıdır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Arzedeyim. Bunu 
mu kasdediyorlar, bilmiyorum. Bütçemizde bir 
inşaat tahsisatımız vardır. Bu sene dolayısile 
yapabileceğimizi tahmin ettiğimiz bir çok şey
leri henüz tamamlıyamadık. Bu tasarrufun mü
him bir kısmı oradan gelmiştir ve hakikaten bu 
tahsisat Yüksek Meclisinizden istenildiği zaman 
bu işler yapılabilecek halde idi, bu şekilde ha
zırlanmıştık. Fakat sene ortasında bilhassa bu 
inşaat tahsisatını sarf etmek imkânı olmadığı için 
bir kısmı oradan gelmiş, diğer bir kısmı da diğer 
fasıllardan azamî tasarrufa riayet etmek şarti
le elde ettiğimiz fazla varidattan tahassül etmiş 
bulunuyor. Mütedavil sermayeden mi, yoksa 
tasarruftan mı ödenecek dediler. Tasarruf an
cak sene nihayetinde taayyün edebilecek bir 
keyfiyet olduğu için derhal fabrikayı teslim 
alabilmek maksadile şimdiden bunu mütedavil 
sermayeden ödiyeceğiz ve sene nihayetinde de 
tasarruftan alıp mütedavil sermayeye vereceğiz. 

EMİN SAZAK ( Eskişehir ) — Geçen sene 
Vekil Beyefendiden sordum; Bomonti fabrika
sını satın alacak mısınız dedim? Hayır, katiyen 
doğru değil, dediler. Şimdi bu mecburiyet nere
den hâsıl oldu? Bir de benim endişe ettiğim ci
het şudur ki, bu fabrikayı satın almakla iki 
işletme idaresi kuruluyor. Biri Ankarada, di
ğeri Istanbulda. Bu ihtiyacı yalnız Ankara 
fabrikasile karşılamak daha muvafık olmaz mı 
idi? Arpa Anadoluda çıktığına göre bunu bir 
sürü nakliye masrafı vererek Istanbula götür-
mektense burada yapmak daha elverişli olmaz 
mı idi? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Emin Sazak arka

daşım geçen sene Meclis çalışmalarına fasıla 
vermeden evvel koridorda bendenize sormuştu. 
Bomonti fabrikasını satın alacak mısınız demiş
ti. Ankara fabrikası bize yeni devrediliyordu. 
Bu fabrika ile memleket istihlâkini karşılayabi
leceğimizi umuyorduk ve ondan dolayıdır ki 
kendilerine «almıyacağız» dedim. Dedikleri doğ
rudur ve buna niyetimiz yoktu. Fakat taki 
memlekette fiat tenzili sureti ile istihlâk arttı, 
bu istihlâki karşılamak için yeni bir fabrika 
tesis etmeğe gitmenin senelere mütevakkıf ol
duğunu düşündük. Bunun için Bomonti fabri
kasının alınmasının muvafık olacağı neticesine 
vardık. Müzakereler yaptık, bekledik, uzun 
sürdü, hattâ arzu ettiğimiz zamanda neticeyi 
alamadık, teahhur etti. En nihayet mart ihti
dasında ancak arzu ettiğimiz fiata muvafakat 
ettiler. Diğer taraftan burada yapmız. îstanbul-
da yapmazsınız nasıl olur? Evet hakikaten bu
rası arpayı daha kolaylıkla teğmin edebilece
ğimiz bir yerdir. Fakat diğer taraftan arpaya 
suyu karıştırarak ve su sikleti hâsıl olduktan 
sonra bunu memleketin 4 tarafına yaymak mese
lesi de vardır. Biz halen Ankarada, arpaya su 
karıştırarak, tonlarca su sikletini îstanbula 
naklediyoruz ve oradan memlekete dağıtıyoruz. 
Karadan nakil masrafı fazla tuttuğu için îstan-
buldaki fabrikadan deniz vasıtası ile nakliyat 
yapılacak ve denizle teğmin edilebilecek yer
lere oradan dağıtılacaktır. Ankara fabrikası
nın 4 000 000 litreden ibaret istihsalini 6 000 000 
litreye çıkarmak için tertibat almış bulunuyoruz. 
Bu da dahil memleketteki ihtiyacı karşılayacak
tır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ankara fab
rikası tam randımanla çalışacak mıdır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ ( Trabzon ) — Arzedeyim. Tam 
randımanla çalışacaktır. 

Yalnız bu fabrikayı almakla ne fayda hâsıl 
olacağını umumî surette bir kere daha teba
rüz ettireyim de ifadem tamam olsun. Bomonti 
fabrikası bu günkü halile bize 4 milyon litre 
bira veriyor. Fakat bazı dinlendirme tankları 
noksanlarını ikmal edersek bu mikdar 10 mil
yon litreye çıkacaktır. Demek ki 6 milyon lit
re daha hasılat alacağız. Şimdi diyeceksiniz ki 
bu kadar birayı nerede sarf edeceksiniz? Şunu 
ifade etmek isterim ki, Bomonti fabrikası bu 
memlekete birayı getirdi, fakat garib bir şey 
olmak üzere bira imalini bir sır olarak sakla
dı ve yalnız kendisi bilir ve kendi yapabileceği 
bir iş olarak onu gizli tuttu. Diğer taraftan 
da Bomonti, satış sahasını yalnız büyük şehir
lere hasretti. Memleketin başka taraflarına 
ehemmiyet vermedi. İnhisarlar idaresi bu işi 
eline aldığı zaman satış sahasını azamî surette 
memlekete tamim etti. Bira sarfiyatı ne kadar 
artabilir? Bunun hakkında bir fikir verebilmek 
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için size çok enteresan olan küçük bir cedveli 
okuyayım. Muhtelif memleketlerde bira istih
lâki merak edilecek şeylerden biridir. Belçika-
da nüfus başına senede 210 litre, Ingilterede 126 
litre, Almanyada 102 litre, Amerikada 73, Fran-
sada 36, Rusyada 6, Romanyada 2,40, Yugoslav-
yada 1,70, îtalyada nüfus başına iki litredir. 
Bizim memleketimizde 17 milyon nüfus olduğu
na göre nüfus başına bir litre hesabile 17 mil
yon litreyi tutabileceğimizi umuyoruz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ayranı kaldı
racağız demek.... 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
ÎF KARADENİZ (Devamla) — Bunun faydası 
şu olacaktır arkadaşlar. Başka memleketlerde 
Türkiyedeki kadar derecesi yüksek, satılmamak
tadır. Bu memleketin içtimaî bir derdidir. Bu 
derde çare bulmak lâzımdır. Mademki insanlar 
bir şey içiyor, bir şey içmek istiyorlar. Onu 
yüzde itibarile alkol derececsi 3 , 5 - 4 olan bir 
içki ile teğmin etmek icab eder. 

Rakı istihlâkâtı Türkiyede yedi milyon litre 
olduğu halde bilâkis bira üç milyon litreyi geç
memekte idi. Halbuki bunun aksi olmak lâzım-
gelirdi. Vaziyet berakis olmuştur. İşte bu ga
ye ile biz bu gün bira sanayime yeni bir hız 
vermek, yeni bir devre açmak tasavvurundayız 
ve bunda çalışacağız. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Bu fabrikalar, gerek Nektar ve gerek 
Bomonti kaç yaşmdadırlar? Yani kaçar sene 
çalışmışlardır, tamir görmeden tahammülleri 
daha ne kadardır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Bu fabrikaların 
binaları ve tesisatı bize on beş, yirmi sene daha 
mükemmelen hizmet edebilir. Ancak takdir bu
yurursunuz ki bazı boruların ve bazı aksamın 
zaman zaman tecdid edilmesi lâzımdır. Çünkü 
demirdir, aşınır eskir. Ufak masraflarla biz bu 
fabrikalardan yaşayabilecekleri müddetçe istifa
de edebileceğiz. 

FÜAD SİRMEN (Rize) — Efendim; Ve
kil Beyefendi buyurdular ki, mubayaa bedeli 
olarak serbest dövizle muamele yapan memle
ketlere satma müsaadesi ile tütün vereceğiz. Ne
tice olarak bu, memleketten döviz çıkması de
mek değildir diye izah buyurdular. Yalnız bu 
izahları bendenizi tatmin edecek mahiyette de
ğildir. Çünkü bu müsaadeyi vermekle acaba 
bu mubayaa meselesi halledilemez mi? Çünkü 
serbest dövizle mubayaa yapan bir memlekete 
tütün satışına müsaade verilmesi demek, o mem
leketin bizden 400 bin liralık daha az tütün al
ması demektir. O memleket bizden normal şe
kilde tütün mubayaa ettiği zaman, memlekete 
400 bin liralık fazla döviz girecek demektir. Bi
naenaleyh memleketimize 400 bin liralık bir 
dövizin eksik girmesine sebeb olmuyor mu? 

İkincisi; Cumhuriyet kanunları yaşadıkça 

hiç kimsenin malı elinden değer fiatından aşa
ğı alınmaz, buyurdular. Bu izahları bendenizi 
tamamen tatmin etmiş mahiyette değildir. Va-
kia bizim kanunlarımız bunu emretmektedir. 
Yalnız kanunî bir mecburiyet tahmil etmek su-
retile bir adamın elinden alındığı takdirde. Bu 
ise pazarlıkla, karşılıklı kıymet takdir etmek 
suretile alınmıştır. Şimdi bira da İnhisar ida
resinin elindedir. Buna göre serbest şekilde mu
bayaa bedeli üzerinde konuşulurken acaba da
ha ucuza mubayaa imkânı yok mu idi? Bilhas
sa serbest dövize müsaade verilmeden bu fabri
ka fiatı üzerinde anlaşılamaz mı idi? Yani ser
best döviz müsaadesine imkân vermeden alına
maz mı idi? Bu hususu izah ederlerse teşekkür 
ederiz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Cumhuriyet ka
nunları var oldukça, hiç kimsenin malı elinden 

değer kıymetinden aşağı alınmayacağını ifade 
edişimin arkadaşımdan başka bir telâkki husu
le getirdiğini görmüyorum. İzah edeyim: 

Bir. arkadaşım dediler ki, 400 bin liradan 
daha aşağı alınabilirdi, niçin almadınız? 

Ben de cevab olarak arzettim ki, bu fabri
kanın kıymeti bizim tarafımızdan 1 146 000 kü
sur lira olarak takdir edilmiştir. Bunu 400 bin 
liraya aldık. Daha ne kadar aşağıya gidelim 
de ucuz alalım? Bu mikdardan daha aşağıya 

inmek, demek, bedava almak demektir. Cumhuri
yet kanunları durub dururken kimse malını beda
va vermez ve biz de alamayız. Halen fabrika bira 
ve ispirto imal eden kısmı hariç olmak üzere 
diğer aksamından 40 000 liraya yakin senevi 
irad almaktadır. Diğer kısımlara gelince bunda-
da meselâ tanklar vardır, şarab, zeytinyağı gibi 
her hangi bir mayiin muhafazası için işe yara
yabilir şeylerdir. Bira, imal edemezsin dendiği 
vakit gerek bunları gerekse bu günkü makine 
ihtiyacı karşısında makineleri de söker ve par
ça parça satabilirlerdi. İşte bu mülâhaza ile 
dedim ki, pazarlıkta son fiatı bulduk, daha 
aşağı inmedik. İşte benim ifadem, budur. Yoksa 
pazarlıkla des-er kıymetten aşağıda bir malın 
alınması kabildir. 

Arkadaşımız döviz meselesinden bahsettiler. 
zannediyorum izahatımla bunu kâfi derecede 
tenvir ettim. Bizden alacakları tütünü, gö
türecekler, serbest dövizle muamele yapan mem
leketlere, satacaklardır. Ya mukabilinde mal 
alacaklar veyahud para alacaklardır. Ala
cakları şeyi memleketimize idhal etmiye-
ceklerdir. Bunun mukabili muhakkaktır ki 
memleketten döviz çıkıyor, veyahud mem
leketten döviz çıkmıyorsa onun yerine mal çıkı
yor demektir. Nasıl ifade edilmek istenirse odur. 
Yalnız şu vardır ki ben tütünleri kendilerine 
teslim edeceğim, her türlü tehlikesi, sigortası, 
riski kendilerine aiddir (Kâfi kâfi sesleri). 
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ZİYA GEVHER ETÎLÎ ( Çanakkale ) — 

Buradaki, memleketimizdeki hissedarlara veri
lecek mikdar ne şekilde verilecektir (Kürsü 
ye kürsüye sesleri). Kürsüye de geleceğim, fa
kat evvelâ bir sual soruyorum: Bu para 320 bin 
lira kadar tutuyor. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİP 
KARADENİZ (Trabzon) — Bu şirket bir ano
nim şirkettir. Bunun bize sattığı fabrikalardan 
başka da gayrimenkul emvali ve alacakları var
dır. Tasfiye memuru şimdiye kadar muayyen 
bir para toplamıştır. Mikdarı hakikisini bilmi
yorum, ehemmiyetli bir parayı elinde toplamış
tır. Nihayet geri kalan mallarından İM tane
sini de biz satın alıyoruz. Bu çıkardığı 400 bin 
lirayı memleket dışında bulunan hissedarlarına 
verecektir. Türkiyede bulunanlara ise kendi 
portföyünde bulunan paralardan ödiyecektir. 

ZİYA GEHVER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Tabiî Türk parasile. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİP 
KARADENİZ (Trabzon) — Evet, Türk parası 

ZİYA GEVHER ETİLİ ( Çanakkale ) — 
Cesaretimi affediniz. Vekil Bey dediler ki, bu 
ne cesaret, hattâ adeta cesaret lâfı altında zım
nen ne küstahlıktır ki (Böyle şey yok sesleri) 
bir heyet tarafından konulan paraya karşı bir 
adam çıkıyor, bu para fazladır diyor, bu ne cesa
ret. 

Arkadaşlar; zannederim ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde müzakere ediyoruz. Her 
hangi bir sual kemali serbesti ve cesaretle sorul-
maldrr. Bu hakkımız, ilelebet hakkımız olacak
tır. Bundan dolayı kimse muğber olmamalıdır. 

İkinci beyanatlarında acaba bu böyle mi an
laşıldı, dediler. Ben suizan sahibi değilim. Sor
duğum sualler açıktır. Tekrar ettim, üçüncü de
fa da tekrar edeyim. 

Şimdi arkadaşlar, işin mahiyeti şudur: 
İmtiyazı bitmiş, Türkiyede, Bomonti şirketi 

bir gün daha bira çıkaramaz. Bu ne demektir? 
Bomonti, bu fabrika yapıldığı zaman kendisine 
kâr etmek için makineleri amorti etmek için, 
sermayesini ödemek için bir müddet tayin 
edilmiş. Şimdi bütün bu menfaatlerini bu şir
ket almış, müddetini bitirmiş, elinde yalnız fab
rikası kalmış. İşletemiyecektir. Bunun için de 
bunu satmak mecburiyetindedir ve tabiatı ile 
bu müessesenin elindeki bu fabrika gayet ucuz 
alınabilir. Muhtelif noktai nazardan. Evvelâ 
benim fabrikam vardır, hiç iş yapamıyacak. Ne 
kadara satabilsem kârımdır, düşüncesi var. 

Cumhuriyet kanunları bedava almaz. Türki
ye Büyük Millet Meclisine merbut olan ve o ka
nunlarda reyi bulunan Ziya Gevher, filân fab
rikayı bedava alın demez. Nitekim ayni şeyi 
söyleyerek tekrar ettim. Kimsenin malını be
dava almağı taleb edecek adam değilim dedim. 
Bu yola gidecek değiliz. Ancak yine ayni 

| Cumhuriyet İşınımları bize bir alım. satım üze-
J rinde de münakaşa ediniz, müzakere ediniz, pa-
| hah buluyorsanız yine münakaşa ediniz diye 
i vazife vermektedir, Her birimizin yegân yegan 
I vazifesi; Cumhuriyet kanunlarının ve rejimmin 
j bu emirlerinden dolayıdır. Daha ucuz alın ele

dim, niçin güceniyoruz, kızdığımız gün Cümhu-
ı riyet olmaz. Birbirimize niye kızalım. Vekil ba-
j na epeyce söyledi, cesaretle söylüyor dedi, hiç 
! kızmadım. Rakı meselesinde dünya kadar mü-
j nakaşa edeceğiz. Niçin yapılamadığını söyleye

ceğim, tabiî kızmamak lâzım. 
Gelelim asıl benim üzerinde durduğum me

seleye; döviz meselesi. Fuad arkadaşım gayet 
! isabetli olarak ayni mevzuu ele aldılar. Ben de 
i bunun nasıl yanlış olduğunu anlatacağım. 
| Arkadaşlar, yapılan mukavele şudur : Ser

best dövizle alan memleketlere tütün ihraç edi
yor bu adamlar. Bu ne demektir. Bu doğrudan 
doğruya döviz alacaktır demektir. Tütünün 
mukabilinde döviz alacak olan memleketimizin 
tütüncüleri 400 bin liralık döviz alamıyacaklar-
dır. Bu iş mis gibi bir döviz meselesidir, niçin 

i döviz yok deniyor. Döviz meselesi midir, değil 
I midir? Maliye vekili söylesin, İktısad vekili 
| söylesin. Değildir derlerse vaz geçerim. Diye 
| mezler, çünkü mis gibi döviz meselesidir. Ser-
I best dövizle muameledir. Bu muameleyi yapan 
I memleketlerden isterlin alacak, dolar alacak. Fa 
I kat şimdi îzmirdeki Ahmed, Memed bu dövizler 

den istifade edemiyeceklerdir, alamıyacaklardır. 
Döviz nedir, kliring nedir, hepimiz biliriz, öğren 
dik. Bu muameleleri yapacak kadar esbabı ser
vetten değiliz amma ne olduğunu biliyoruz. On
lar döviz alacak, yalnız Maliyenin ve efradın his 

I sesi Türk parası olarak ödenecek ve döviz alan 
j 1ar istifade edeceklerdir. Bu adalet midir? 

Cumhuriyet kanunları buna müsaid midir? De
mek ki bu mikdar dövizden Türk tebaası istifıı-

! de etmiyecektir. Bu doğru mudur? Hakikat bu
dur arkadaşlar. 

Öyle bir mukavele yapardı ki, ben sana, dö-
I viz veriyorum. Fakat Türk hissedarlara bunun 
] mukabilinde yüz yerine yüz elli vereceksin, der-
! di. Bunu anlardım. Tekrar edeyim, bu fabri 
i kalar daha ucuza alınabilir. Bunda fiatı yüksel-
| ten arsadır. Îzmirdeki fabrika işlemez arkadaş 
i 1ar. Demin arkadaşlardan biri yaşını sordu. 

Benim yaşını alnımdadır, basımdadır. Bu fab
rika benden yaşlıdır. Biz yıprandık, fabrika 
nasıl yıpranmaz arkadaşlar. 

I SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Altmış yaşındadır. 
| ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Diğer 
i şeyleri geçiyorum. Bununla alâkadar değildir. 

İçki hakkındaki mülâhazalar da mucibi müna
kaşadır. Birayı çoğaltanlayız ve çoğaltmamamız 
lâzımdır. Biranın çok içilmesi bir zaruretten 
doğmuştur. Pariste su içilmez arkadaşlar. Pa-

I ris çeşmesinden kim su içmiştir, Londrada su-
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yu kim bulmuştur? O sular içilmez. Fakat bi
zim çok temiz ve mebzul sularımız vardır, onlar 
içilmelidir. Bunların yerine behemehal birayı 
ikame edecek değiliz. Onun için bizim vaziyeti
miz o yerlerle mukayese edilemez. Biz yalnız 
büyük şehirlerimizin ihtiyacına göre bira teğmin 
edelim, maksad budur. Sonra arkadaşlar; şunu 
da söylemek lâzımdır ki, yapacağımız birayı iyi 
yapalım. Fena bira yaptığımız zaman birinci se
ne satar, fakat ikinci sene zarar ederiz. 

Alkolü düşük içki meselesi ; maalesef halâ 
teğmin edilememiştir. Bütçe kanunu müzakere
sinde bunları konuşacağız. Biz yüksek derece
li içkileri kaldırmadıkça bunu teğmin edemeyiz. 
Ancak yüksek dereceli içkileri kaldırdığımız 
gün bu olur. Ne ise bunlar teferruattır, geçeyim. 

Fakat şurasını kemali cesaretle söyleyebili
rim ki, bu fiat pahalıdır, daha ucuza alabilirdik. 
Taksitle, 10 senede bunu öderdik. 

Nitekim bir çok fabrikalarda böyle yaptık. 
Balya - Karaaydm ne yaptı arkadaşlar? Bal
ya bu gün zarardadır. Lokomotifini, rayını, 
falanını bıraktı gitti. Balyanm da parasını 
ödeyelim bari, yazık oldu. 

Arkadaşlar; fakir bir milletiz, meteliği 
esirgemeğe mecburuz, bu bütün mebus arka
daşların vazifeleridir. 400 000 liralık bir şeyi 
200 000 liraya alamadık diye muahaze eder
sek gücenilmemelidir arkadaşlar. 

Pahalıdır, daha ucuza alınabilirdi, döviz 
isi yanlıştır ve Türk hissedarlar zarardadır. 

GÜMRÜK VE în. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Küçük bir şey hâsıl oldu zanne
diyorum. Yani bu fabrikayı daha ucuza almak 
kabildi de acaba Hükümet almadı mı? Bunlar 
ilk tekliflerinde bir milyon lira istediler. İki 
ay sonra 750 000 liraya indiler, aradan iki, üç 
ay geçince 500 000 lira dediler ve ondan aşağı 
inmediler. En nihayet 400 000 liraya tütün 
mukabilinde kabul ettik. Hükümetiniz elinde 
bulunan bütün vesaitile, bütün dikkatile me
sele üzerinde durmuş ve onu en ucuz bir fiatle 
alabilmek için uğraşmıştır. Bu fabrikayı şim
di almasak, daha ucuza almak ümidile bekle-
sek mi daha iyi idi acaba? Ucuza almak bir 
kere şüpheli bir şeydir. Sonra, şimdi alırsak 
onu işletip bir senede bedelini kazanmak ka
bildir. O halde bu şıktan en uygun olanı ter
cih edilmiştir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Sivas) 
— Buyurdular ki, 500 bin liradan sonra.400 
bin liraya tütün alarak tesisatı vermeğe razi 
oldular. Acaba bu 500 bin lirada tütün kaydi 
var mı idi? 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Evet, 500 bin lira mukabilinde 
de tütün istemişlerdi. Bütün maksadlan para
larını memleket haricine çıkarmaktı. Dünya 
ahvali karıştığı için ne yapalım diye düşünü
yorlar, paralarını dışarıya çıkarmak için bu 

şekilde bir kombinezonla bu işi halletmeği dü
şünüyorlardı, yoksa takdir buyurursunuz ki bu 
böyle olmasaydı bira ve ispirto istihsalinden 
% 10 nisbetinde kâr getiren bir müesseseyi bi
ze 400 bin liraya vermezlerdi. 

SAİM ALİ DİLEMRE ( Rize ) — Efen
dim, alınacak bu fabrika, çare yok, almmalı. 
Yalnız bir şey ilâve edeceğim; Vekil Bey söy
lerken biraz temas ettiler. Rakıdan halkı kur
tarmak için, dediler. Güzel, fakat bira mese
lesi eskiden beri derddir. Birayı beğenmiyorum. 
Konuşulan şeyler hep finans işi, maliye işleri. 
Diğer işi ne zaman konuşacağız? (Bütçede ses
leri). Ziya Gevher arkadaşımız da biraz temas 
ettiler. Fabrika yapılınca litre mikdarı ve is
tihlâk mikdarı çoğalacakmış, Kime sorsanız 
ben artık rakıyı bıraktım, bira içiyorum, diyor. 
Fakat çok içiyorlar, ileri varıyorlar. Bundan 
başka asıl maksadım, biz birayı acı yapıyoruz, 
muharriş yapıyoruz. Herkesin bilmesi lâzımdır. 
Ahali böyle istiyorsa kendisine söylemeli ki, 
böyle değildir ve ille acı isteriz derlerse, hayır, 
sen bilmiyorsun, öyle değildir, demeli. Mem
lekette hafif bira yoktur. Gidin de birayı Peş-
tede için. Hatta Odesada yapılan biraları va
pura binerken, yahud istasyonlarda içiniz; in
san, su mu, bira mı içiyor bilmez. Birayı ekse
riya genç kadınlar, mektebliler içerler. Vita
min dolu, çok iyi bir şeydir. Halka verilecek 
biranın umumiyet itibarile çok hafif ve tatlı 
olması lâzımdır. İspirtosu % 3 den % 10 a 
kadar çıkar. Bunun sert olmasını istiyenler 
varsa sert alsınlar. Fakat halka verilecek bi
ranın çok hafif ve tatlı olması lâzımdır. Mem
leket sıcak olduğu için buzda mı durdurmak lâ
zımdır, içerisine hüblon mu, asit şalisi mi ilâve 
etmek lâzımdır, ne yapmak lazımsa yapmalı, 
her halde birayı hafifletmeli. Bu ahaliye so
rulmaz. Zehir gibi bira içilmez. Ben biranın 
tadını kaybettim, biraz tatlı olmalıdır. Eski
den Nektar isminde nisbeten hafif bir bira çı
kardı. Fakat halk sert istiyor diye onu da sert-
leştirdilerdi. Hem insaniyet, hem doktorluk 
namına arzediyorum. Hem bunun önüne geç
mesi için Vekil Beyin aklında yer tutmasını ve 
zabta geçmesini istiyorum. Alkolün sertini hal
ka aldırmak istemiyoruz. Fakat biranın böb
reklerde yaptığı tesiri de Allah bilir. Çünkü 
çok içiyorlar. Sonra, biz, idrar yollarında bazı 
hastalıkların geri tepmesi için bira ile tecrübe 
yapıyoruz. (Alkışlar). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; burada bir kaç mese
le, esas mevzubahs oldu. Evvelâ bu fabrika pa

halıya maloimuştur, daha ucuza alınabilir diye 
bir fikir mevzubahs edildi. Bendeniz bu mem
lekette bir iki fabrika tesis etmiş, fabrikaların 

i maiyetinin ne olabileceğini az çok alâkadar ol
mak sıfatile anlamış bir arkadaşınızım. İzmir-
dekinin görmedim, fakat Istanbuldakini tedldk 
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ettim. Benim bu günkü kanaatime nazaran 
bunda asla pahalılık mevzubahs değildir, çok 
ucuzdur. Böyle bir fabrikayı yeniden tesis et
sek iki milyon liraya zor maledilebilir. Şu hal
de bu gün 400 bin liraya alınışı doğru ve yerin
dedir. Vekil Beyin izahatına göre, bira ihtiya
cını karşılamak için ikinci bir fa,brika yapmak 
zaruretindeyiz. Hatta icabederse bunu döviz 
vererek karşılamak zaruretindeyiz. Eğer haki
katen memlekette döviz eksiliyorsa, zaten bu iş 
için döviz vermek mecburiyeti olduğuna göre 
memleketten 400 bin liralık döviz gitti diye te-
reddüd etmek, istırab duymak yerinde olmaz. 
Kaldi ki, bu da, mevzubahs olmayabilir. Böyle 
bir fabrika olmasaydı neden 400 bin lira döviz 
girmesi ihtimalini azaltan bir şeyi daha önce 
yapmadık diyebilirdik. 

Filhakika burada döviz meselesi vardır. 
Buna mukabil dünyanın tütün alışı muayyendir 
amma bir sene bir milyon, bir sene daha eksik 
olur. Bunun için bize bu sene bu kadar döviz 
az girecektir, denebilir. Bu günkü döviz far
kının neticesi olarak biz bu fabrikayı 400 bin 
liraya değil, 600 bin liraya, da almış olsak gene 
kârlı bir iş görürüz. Çünkü bu malın kıymeti da
ha fazladır. Bu itibarla ortada tenkid ve itiraz 
edilecek nokta görmem. 

Benim asıl Vekil beyden rica edeceğim bir 
nokta vardır ki, onu teğmin ederlerse çok ye
rinde olur. 

Türkiyede bulunan hissedarlara Türk parası 
verilecekmiş. Fakat dövizle elde edilecek fa.rk-
tan istifade etmeyeceklermiş. Mukavelede bir 
madde lie döviz işini de teğmin ederlerse bu iş 
için mükemmel demekten başka bir şey kalmaz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAlF 
KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşımın son 
sorduğu suali tavzih etmek istiyorum. Tasfi
ye halinde bulunan bu şirket tasfiyesini bitir
dikten sonra mameleki ne ise onu ortaya geti
recektir. Ve bu parayı hissedarlarına tevzi ede
cektir. Hiç şüphe yok İd, 400 bin liralık tü
tünü aldıktan sonra onun da bedelinin yekûna 
ilâvesinden sonra herkes hissesini alacaktır. 
Binaenaleyh, Türkiyede bulunanların dövizin 
getireceği fa.zla kıymetten istifade edemeyecek
leri gibi bir mülâhaza asla varid değildir. (Kâ
fi sesleri). 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz Ra-
if Karadeniz arkadaşımızın gayet muvaffakiyet
li bir eser yapmış olduğuna kaniim. Binaenaleyh 
Ziya Gevher arkadaşımızın bu hususta derme-
yan etmiş oldukları itirazatm neye istinad etti
ğini demindenberi bir türlü anlıyamadım. Or
tada bir ehli vukuf raporu var, buna itiraz et
miyorlar. Bu ehli vukuf 1 164 000 küsur liralık 
bir kıymet takdir etmiştir. Eğer kendilerinin 
esaslı bir itirazları varsa buna hücum etmeleri 

iktiza ederdi. O halde bu rapora göre Vekil ar
kadaşımızın vücude getirdiği vaziyet, muay
yen bir tenzilât teğmininden ibaret olmuştur. 
Netice itibarile bir rakam üzerinedir. Rakam 
tayin olunacaktır. Üçte birine yakın bir meb
lâğ teğmin edilmiş oluyor. Şu hale göre bu
nun daha aşağısı neresi olacaktır? Bu nihayet 
işin % 10 gibi bir vaziyete getirilmesini mucib 
olacaktır. Binaenaleyh kendilerinin doğrudan 
doğruya ehli vukuf raporuna itirazları olmadı
ğına göre ve bizim hukuk esaslarımızda her 
şeyin değer pahasmı vermek ve hakkaniyeti 
teğmin etmek gayesi mevcud olduğuna naza
ran bunu daha aşağıya indirmek, aşağı yukarı 
malı değerinden çok daha aşağı bir fiatla al
mak gibi doğru olmayan bir vaziyet ihdas eder. 
Büyük Millet Meclisi hem hukuku Hazineyi dü
şünmek, hem de hukuku ahaliyi teğmin etmek
le mükelleftir. Binaenaleyh öyle bir vaziyet 
vücude getireceğiz ki burada her ikisini telif 
etmek, mezcetmek mümkün olsun. Binaenaleyh 
ehli vukuf raporuna müstenid olarak yapılmış 
olan bu vaziyeti, kendileri ne şekilde bir esas 
göstererek yapılacak tenzilâtı ona istinad etti
riyorlar, bunu göstersinler. Bu, sulh müzakere
lerinde; şu taraf bu kadar daha vaz geçti, bi
naenaleyh diğer taraf da vaz geçsin gibi biraz 
da müvekkillerin ücreti bir mikdar daha indir
mek için avukatlarına dermeyan ettikleri tazi-
rata benziyor. Nihayet bir rakam bulmak ve o 
rakamı ortaya atmak lâzımdır ve işi bitirmek 
icab eder. Onun için bendenizce Vekil arkadaşı
mızın bu hususta getirdiği, rakam, en güzel ve 
hukuk esaslarını siyanet eden bir rakam ve bir 
projedir. Bunu kabul etmek nihayet ihtiyacı 
da teğmin ettiğine göre buna karşı teşekkür et
mekten başka bir şey göremiyorum. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, huzurunuza bir daha gelmemin sebebi 
döviz meselesini tebarüz ettirmektir. Bu fabri
kanın yapılışı, benim hatırımda kaldığına göre, 
1902 dir. 1922 - 1923 e kadar işlemiştir. Cumhu
riyetin teessüsünden sonra yeniden anonim şir
ket haline getirilmiştir. Fabrikaya kıymetler 
konarak bu şirkete devredilmiştir. İnhisarlar 
idaresi de bu meyanda hisse alarak girmiştir. 
Bunların hepsi kazanılmış, levantin idarece yen
miş, bitmiş şeylerdir. Fakat mademki vekil, 
bu gün bunu alırsak bize kâr vardır diyor, bina
enaleyh almakta mahzur yoktur. Tecrübeler 
de bize göstermiştir ki bu gibi müesseseleri bı
rakarak yenisini kurmak bizim için üç dört 
misli fazla masrafa bağlıdır. Bahusus harb za
manlarında bu daha fazlaya mal olur. Demin de 
söylediğim gibi, mademki kâr edeceği söyleni
yor, bunu 400 000 liraya alalım. Fakat döviz 
meselesi mühimdir. Ben bu şirketin idare mecli
sinde bulundum, reis vekilliğinde bulundum. 

NECMEDDİN SAHÎR (Bingöl) — Kaç sene 
evvel? 
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Â8MED İHSAN TOKGÖZ (Devamla) — Üç 

dört sene evvelisine kadar. O vakit Ankaradaki 
kısmı mubayaa etmeğe kalktılar. Onun başın
da tam numara bir levantin herif vardı. O biz
den tahsisat istedi, 20 bin lira verin dedi, bu
rayı daha pahalıya satayım. Ben de bunun 
üzerine defteri kapadım, Devlet alış verişinde 
rüşvetle iş yapmak isteyen bir müessesede çalı
şamam dedim ve bir daha içeriye girmedim. Hat
tâ o vakit burada vaziyeti büyüklerimize de 
arzettim. Bu müessesenin kapanmasında ben 
şahsan büyük bir bahtiyarlık hissederim. Fakat 
döviz meselesi çok mühimdir. Bu adamlar, ka
zanmıyoruz diye, bu tahvillerin kıymetlerini 
altı, yedi liraya kadar düşürmüşlerdir ve hep
sini kendileri toplamışlardır. Bunlar da harice 
gitmiştir. Şimdi beş isviçre frangına, yani bizim 
para ile 22 liradan, bu borsa fiatıdır, doğrusu 
onun iki katıdır, 40 liradan satarak kendisine 
büyük kâr teğmin edecektir. 

Döviz meselesinde hassas olmak icab eder. 
Tütünü orada satıyorsa Amerika mubayaa mik-
darı düşecektir. Acaba inhisarlar kendi hisse
lerinin parasını döviz mi veriyor? Çünkü hisse
lerin % 10 nu da inhisarların elindedir. Eğer 
% 10 döviz olarak verirse Maliye de sahihlerine 
tahvilleri hesab ederek Türk parası olarak öder. 
Mademki kârlı bir iştir, muharebe zamanında 
fabrikanın bu fiatı ucuzdur, fakat döviz mese
lesi çok nazik bir iştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yok. Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul olundu. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince satın 
alınan fabrika ve müesseselerin inhisar altında 
imal edeceği maddelerden başka yapmakta ol
dukları işlerden faydalı görülenlerinin inhisarı 
tazammun etmemek üzere yapılmasına inhisar
lar idaresince devam olunabilir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Ne
dir bunlar? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Gazoz. En mühimmi gazozdur. Bo-
montinin Istanbulda yaptığı gazoz, fıçı fabri

kası var, asid karbonik var, buz var, soğuk ha
va deposu var. inhisarı tazammun etmeyen şey
ler bunlardır, bunları inhisarı tazammun etme
mek şartile idare yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Birinci madde 
mucibince satın alınacak fabrikaların ferağ harç 
ve sair resimlerile bu fabrikalarda 1939 malî 
yılında yapılmasına lüzum görülecek inşaat, ta
mirat ve tesisat için muktazi masraflar 1939 yılı 
bütçe tasarruflarından karşılanmak üzere mü-
tedavil sermayeden ve istihdam olunacak me
mur ve müstahdemlerin ücretleri dahi bu sene 
için kezalik mütedavil sermayeden ödenir. 

B) Yukarıki maddede yazılı fabrikalarda 
kullanılacak memur ve müstahdemlerin 1939 
malî yılına aid muvakkat kadroları icra Vekil
leri Heyetince tasdik olunur. 

Bu kadrolara yeniden tayin edilenler, tayin
leri tarihinden itibaren inhisarlar idaresi me
murlarının haiz oldukları haklara sahib olurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kanun kabul edilmiştir. 

Ruznamede görüşülecek başka bir şey kal
mamıştır. Pazartesi günü saat 15 te toplan
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,36 
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S. Sayısı: 106 
İstanbul mebusu General Kâzım Karabekirin, askere giden* 
lerin yerine aile efradından birinin alınması hakkında kanun 

teklifi ve Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (2/18) 

Askere gidenlerin yerine aile efradından birinin alınmasına dair kanun lâyihası 

Besini ve hususî müesseselerdeki odacı, kapıcı, biletçi, müvezzi hademe ... ilâh. gibi müstahdem
ler; hazarda veya seferde askere çağırıldıkları zaman yerlerine başkaları alındığından aileleri müş
kül bir vaziyete düşmektedirler. Bu vaziyeti bilen o gibi kimseler de daimî bir üzüntü içinde çırpın
dıklarından vazifelerini huzuru kalple yapamıyorlar. Halbuki bu gibilerin hizmetlerini görebilecek 
aile efradradan birisi, askerlikten dönünceye kadar kendisine vekâlet suretile o işi deruhde etmesi usul 
olarak kabul olunursa bir çok aileler perişan olmak tan kurtulacağı gibi kimsesiz asker ailelerine bakım 
hususu da daha hafifler, müesseseler de tecrübe edilmiş bulunan müstahdemlerin kefaletini haiz de
mek olan aile efradından birisini işe almakla o işi daha tavzif edilmeden bile öğrenebilecek emniyet
li kimselere derhal sahib olmuş olur. Bunun için âtideki kanunun kabulünü arz ve teklif eylerim : 

İstanbul 
K. Karabekir 

İSTAİNBUL MEBUSU GENERAL KÂZIM KABAlBEKlRÎN TE&LÎM 

MADDE ı — Resmî ve hususî müesseselerden, hazar ve seferde askere alman odacı, kapıcı, bi
letçi, müvezzi, hademe ... ilâh. gibi müstahdemlerin yerlerine aile efradından - erkek veya kadm -
münasib kimse bulunduğu takdirde, arzuları lâhik olmak şartile, vekâleten o hizmete tayin olunurlar. 

MİAİDDE 2 — Bunlarm, hizmetlerini lâzimi gi bi ifa edebilmeleri için, daha evvelden o işte meleke 
sahibi olmaları teğmin olunur. 

M(ADDE 3 — Askere giden ikimse malûl kalır veya vefat ederse hizmete almmış olan aile fer
di, istifa etmedikçe sebebsiz olarak o işten çıkarılmaz. 

MİAIDpE 4 — Bu kanunun hükmünün icrasına Vekiller Heyeti memurdur. 
istanbul 

K. Kw^beMr 



— 2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MilU Mil. Encümeni 

Esas No. 2/18 
Kmrm- No. 11 

29 - ili - 1940 

Yüksek Bask&«lığtı 

İstanbul mebusu Gl. Kâzım KarabeMrin as
kere gidenlerin yerine aile efradından birinin 
alınmasına dair olub encümenimize havale edi
len 18 - III - 1940 tarihli teklifi kanunisi kendi
leri ve Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen 
Zatişleri ve Ordu dairesi reisleri generaller ha
zır oldukları halde encümenimizde okundu ve 
görüşüldü: 

Bu teklif i kanunî, asayişi dahilî veya bir 
seferberlik veya talim veya manevra gibi hal
lerde müstahdemlerin silâh altma celblennde 
aile efradından birinin yerlerine ikamesine aid 
olduğu anlaşılmaktadır. 

1111 saydı Askerlik kanununun 63 ve mü-
teakib maddesile hazarda asayişi dahilî veya 
bir seferberlik maksadile vukubulan içtimalar-
da ruhsatlı veya ihtiyat efradından hangi me
muriyet ve hizmette bulunanların ve ne mikda-
rmm tecili lâzmıgeleceği daha vakti hazarda 
Genel kurmay başkanlığının muvafakati alına
rak Vekiller Heyetince bir cedvel halinde tesbit 
ve Millî Müdafaa vekâletine vesair icab eden
lere tebliğ olunur... Hâh. denildiğine ve bu key
fiyet de bittabi yapılmış olduğuna ve ismi ge
çen kanunun 71 nci maddesi de 45 günden fazla 
askerde bulunanların yiyecek ve sair ihtiyaç
ları kendileri tarafından tedarik olunan ve 
başkaca muavenet edecek kimseleri bulun
mayanlar hakkında yapılan muameleyi be

yan etmesine nazaran teklif edilen ve müstah
demler hakknda yapılması taleb olunan muame
lenin istisnaî bir muamele ifası hissini verece
ği gibi tatbikatta fevkalâde müşkülâtı dai ola
cağı beyan edilmiş ve bu ifadat encümenimizce 
de yerinde görülmüştür. 

Ancak tecil muamelesinin haddi asgariye in
dirilmesi için silâh altına celbolunacaklarm 
yerine askerlik çağmdan hariç olanlardan ika
mesinin bir nizama raptedilmesi İcra Vekilleri 
Heyeti salâhiyeti dahilinde olmakla başkaca 
bir kanun tedvinine encnimenimizce lüzum gö
rülmediğinden havalesi mucibince Dahiliye en
cümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmuştur. 

Millî Mü. En. Reisi 
Diyarbakır 

JL Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkam 
içel 

M. Cemal Mersinli 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Erzurum 
A. Akyüteik 

Kayseri 
N. Toker 

Manisa 
K. N. Duru 

Samsun 
A. F. Engin 

Muğla 
S. Güney 

Seythan 
Sinan Tekelioğlu 

Yozgad 
C.Arat 

Kâtib 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 
Z. Zarbun 

Malatya 
O. Koptagel 

Salnsuıı 
R. Barhn 

Urfa 
A. Y.azgan 

( S. Sayısı : 100 ) 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 2/18 
Karar No. 40 

19 -IV -1940 

Yüksek Reisliğe 

Resmi ve hususî müesseselerden hazar ve se
ferde askere alman odacı, kapıcı, biletçi, müvez-
zi, hademe gibi müstahdemlerin yerlerine aile 
efradından birinin alınmasına dair İstanbul me
busu Ctl. Kâzım Karabekirin 18 - III -1940 tari
hinde Yüksek Reisliğe takdim edilib encümeni
mize de havale buyurulan teklifi kanunisi ken
dilerinin huzurlarile tedkik ve müzakere olun
du: 

Millî müdafaa encümeninin mazbatasmda da 
yazıldığı üzere 1111 numaralı askerlik kanunu
nun 63 ncü maddesmde «asayişi dahilî veya hor 
hangi bir seferberlik maksadile vukubulan içti 
malarda ruhsatlı veya ihtiyat efrattan hangi me
muriyet ve hizmette bulunanların ne mikdarı-
nm tecili lâzım geleceği daha vakti hazarda 
Genel kurmay başkanlığının muvafakati alına
rak icra Vekilleri Heyetince bir cedvel halinde 
tesbit ve Müdafaai milliye vekâletile sair icab 
edenlere tebliğ edilir» denilmektedir. 

Mezkûr kanunun 71 nci maddesi de askerde 
bulunanlardan aileleri muhtaç olanlara askere 
gittikleri günden terhisleri tarihine kadar as
kere alınmamış olanların rayici mahalliye göre 
idare ve ihtiyaçlarını teğmin maksadile yapa
cağı yardımları göstermekte ve 73 ncü madde-
sile de vakti seferde yapılacak işbu yardıma 
idarei hususiye ve belediyeleri de iştirake mec
bur tutmaktadır. 

Bu hükümler karşısında bir zümre için istis

naî bir muameleyi icab ettirecek ve tatbikatta 
da müşkülâtı mucib olacak bir mahiyet göste
ren teklife encümenimiz iştirak etmemiştir. 

Askere gidenlerin yerine askerlik çağından 
hariç olanların ikamesinin bir usule bağlanması, 
vekâletlerin salâhiyeti dahilinde bulunmakla 
başkaca bir kanun tedvinine encümenimizce lü
zum* görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. E. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arkant 
Antalya 

R. Kaplan 
Bursa 

yT. Güvendiren 
Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. Özoğuz 
Kütahya 

8adri Ertem 
Tokad -

(.rdlib Pekel 

Reis vekili 
Çoruh 

Aüf Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

F. Tiridoğhı 
Çanakkale 
// . Ergendi 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kayseri 
A. Hilmi Kalai 

Malatya 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Antalya 
T. Sökmen 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

İzmir 
M. Aldemir 

Konya 
; Şevki Ergun 

Maraş 
Emrullah Barkan Z. Kayran 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 

Zonguldak \ 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Zonguldak 
t. E. Bozkurd Rifat Vardar 
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S. Sayısı: 107 
Türk bira fabrikaları ( Bomonti - Nektar ) Türk anonim şir
ketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin inhisarlar umum 
müdürlüğü mütedavil sermayesinden ödenmesine ve bu 
sermayenin arttırılmasına dair kanun lâyihası ve Gümrük 

ve inhisarlar ve Bütçe •encümenleri mazbataları (1/368) _ 

T. a. 
Başvekâlet • î2-IV-X9m 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1642 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türk bira fabrikası (Bomonti - Nektar) Türk anonim şirketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinden ödenmesi ve bu sermayenin arttırılması hali
kımda Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 - IV - 1940 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. fi. Saydam 

Mucib sebebler 

Çok alkollü içkiler istihlâkini azaltmak maksadile bira fiatlarmda yapılan ucuzluk ve bira sa
tışı inhisarlar idaresine devredilince satış sahasının da genişlemiş olması sürümünü artırmış oldu
ğundan ihtiyacı karşılamak üzere tedbirler alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu ihtiyacı karşılamak için Ankara bira fabrikasına ilâveten yeni bir fabrika inşası lâzım-
gelmektedir. Ancak ahvali hazıra dolayısile yeni bir fabrika kurulması müşkülleşmiştir. 

Bu sebeb ve zaruretlere binaen tasfiye halindeki Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 
Türk anonim şirketinin Istanbulda Feriköyde ve Izmirde bulunan müesseselerini satın alarak yeni 
mevsiminden evvel işletmeğe açmak ve önümüzdeki yılın istihlâk ihtiyacını karşılamak uygun görüL-
müştür. 

Yapılan tedkikler neticesinde bu müesseselerin, mukabili tütün verilmek üzere 400 000 liraya mu
bayaası idare için kârlı bir iş olacağı kanaatine varılmıştır. 

inhisarlar umum müdürlüğünün içinde bulunduğumuz 1939 yılı masraf bütçesinde şimdiye ka
dar kullanılan tahsisata nazaran yıl sonuna kadar olacak tasarruflarla bu dört yüz bin liranın karşı
lanması mümkün ise de satmalına işinin bitirileb ilmesi için bu paranın bidayeten mütedavil serma
yeden ödenmesi zarureti lâyihanın 1 nci maddesinin teklifine saik olmuştur. 

Bomonti fabrikaalrı biradan başka, malt hulâsası, gazoz, asit karbonik ve.buz imal etmektedir. 
Bu işler kısmen tamamlayıcı sanayiden olduğu ve işletme maliyetini düşürmeye yarayacağı cihetle 
- Ankara Bira fabrikasında olduğu gibi - bunlarında imaline devam edebilmek üzere lâyihanın ikin
ci maddesi hazırlanmıştır. 

inhisarlar umum müdürlüğünün gördüğü işlere göre memur kadrosu ve bir malî sene içinde çıka
cak masrafların karşılığı bütçe ile tesbit edilmiş bulunduğundan fabrikanın işlemesi için 1939 malî 
yılı içinde yapılacak sarfiyata müteallik muvakkat maddeler kaleme alınmıştır. 



Gümrük ve nhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar En. 

Esas No. 1/368 
Karar No. 9 

17 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 
Türk Anonim şirketinden satın alınacak fabrika
lar bedelinin İnhisarlar umum müdürlüğü müte-
davil sermayesinden ödenmesi ve bu sermayenin 
1939 analı yılı bütçe tasarruflarile kapatılması 
hakkında Başvekâletin 12 - IV - 1940 tarih ve 
6/1642 saydı tezkeresiie Yüksek makamınıza su-
mılub tedkik ve müzakere edilmek üzere encüme
nimize havale buyuruian merbut kanun lâyiha
sı, Gümrük ve inhisarlar vekilinin buzurile gö
rüşüldü: 

Gümrük ve inhisarlar vekilinin verdiği izahat 
- ve erkama müstenid - malûmata göre yok alkol
lü içkilerin istihlâkini azaltmak ınaksadile bira 
fiatlarında mahsûs derecede yapılan tenzilât, ve 
bira satışının inhisar idaresine devri dolayısile 
inhisarlar teşkilâtının bulunduğu yerlere kadar 
bira sevk ve nakli sııretile satış sahasının geniş
lemesi; bira istihlâkinin takriben dört misli art
masını mueib olmuştur. 

Ankarada mevcud bira fabrikası azamî ka-
biliyetile çalıştırılmış olsa dahi bu ihtiyacı kar-
şılayamıyacağı anlaşıldığından bira imalâtının 
ihtiyaç nisbetinde ve hemen artırılması lüzum ve 
zarureti baş göstermiştir. 

Bu itibarla Ankara bira fabrikasına ilâveten 
yeni bir fabrika inşası Hükümetçe düşünülmüş 
ise de vaziyeti hasıra dolayisile bunun teğmini 
hem müşkil ve hem de uzun zamana mütevakkıf 
olmakla beraber hayli külfet ve ma'srafr da müs-
telzim bulunduğundan bu tasavvurun tahakku
kuna imkân elvermemiştir. Binaenaleyh seneler 
denberi işlemekte ve kurulu bir halde bulunan 
(Bomonti - Nektar) Türk Anonim şirketinin is
tanbul ve îzmirdeki fabrika ve mılâhaneleriııin 
mubayaası muvafık görülmüş ve yeni mevsimden 
evvel faaliyete geçilmesi ve önümüzdeki yıl ihti
yacının teğmini maksadile alınan bu teşebbüs en-
cümenimizce de tasvib edilmiştir. 

Mubayaa şekline gelince: Metni kanunda 
da tasrih edildiği veçhile İnhisarlar umum mü
dürlüğü fabrikalarının heyeti umumiyesini te
sisat ve müştemilâtile birlikte 400 000 liraya 
alacak ve bu parayı 19l>9 yılı bütçesi tasarru-
fatından karşılamak üzere şimdilik mütedavil 
sermayeden teğmin edecek ve bunu nakden de
ğil mukabilinde tütün vermek suretilc ödeye
cektir. 

Bu. müesseselerin bu bedel ve şerait dahilinde 
satın alınması idare için kârlı olmakla beraber 
işin sürat ve suhuleti bakımından da yerinde ve 
maksada uygun görülmüştür. 

Kanun lâyilıasr unvanı, metindeki hükümlere 
teval'uk etmek üzere «Türk bira fabrikaları (Bo
monti Nektar) Türk anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine aid 
masraf ve ücretlerin ödenmesi usulüne dair ka
nun lâyihası» suretinde değiştirilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinde vuzuh teğmini 
maksadile bazr kelime ve ibare tashihleri yapıl
mıştır. 

Bütçe encümenince de müzakere olunmak üze
re lâyihanın mezkûr encümene havalesi ricasile 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve î. E. Reis. 
Çorum 
/. Eker 

Çanakkale 
Atıf Kameti S. 

Denizli 
F, A. Akça 

Malatya 
O. Taner 

Sinob 
İT. Orucoğlu 

M. M. 
Erzurum 

M. İL Gole 
Çorum 

Köstekçioğlu 
Konya 

/. Erdal 
Ordu 

// . Ekşi 
Eskişehir 

I. Özdamar 
Yozgad 

E. Pekeî 

Kâtib 
Diyarbakır 
(7. Çubukçu 

Çorum 
Ş. Baran 
Kütahya 
M. Bacak 
Seyhan 
Ş> îşcen 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 65 
Esas No. 1/368 

20 - İ T -1940 

Yüksek Reisliğe 

Türk Bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) 
Türk anonim şirketinden satın alınacak fabri
kalar bedelinin tnhisarlar umum müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinden ödenmesi ve bu serma
yenin 1939 malî yılı bütçe tasarruflarıle kapatıl
ması hakkında Başvekâletin 12 - IV -1940 tarih 
ve 6/1642 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise ar-
zedilen kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Güm
rük ve İnhisarlar vekili Kaif Karadenizin huzur-
larile tedkik ve müzakere olundu. 

Çok alkollü içkiler istihlâkini azaltmak mak-
sadile bira fi atlarında yapılan tenzilâtın bira is
tihlâkini çoğaltmış ve memleketimizde mevcud 
Ankaradaki tek bira fabrikası imalâtının isteği 
karşılayamadığı görülmüş ve her ne kadar eldeki 
fabrikanın istihsalini arttıracak tesisatın ge
nişlemesine de çalışılmakta ise de bununla da 
memleketin her yerine istenilen mikdarda bira 
istihsaline ve gönderiiebilmesine imkân elver-
miyeceği anlaşılmış ve bu günkü vaziyet içinde 
yeni bir fabrika kurmanın kabil olmadığı da 
aşikâr bulunmuştur. 

Bu sebebler karşısında (Bomonti - Nektar) 
Bira Türk anonim şirketinin alkollü içkiler ima
lâtının Devlet inhisarı altında bulunmasından 
imalâta devam edemiyeceğinden şirketi tasfi
yeye karar vererek bütün mallarını paraya çe
virmekte olduğundan İstanbul ve İzmirdeki 
fabrikalarını İnhisarlar idaresine satmak arzu
sunda olduğu öğrenilmiş ve her ne kadar İn
hisar idaresi modern bir fabrikayı yeniden ken
disi kurmayı arzu ederse de bira imalinde son 
senelerde esaslı ve tekâmül sayılacak yeni bir 
değişiklik de bulunmadığından bu şirketin fab
rikalarının satın alınmasında bir mahzur olma
dığı ve yeni fabrika tesisindeki imkânsızlık sa
yılabilecek müşkilâtla her bakımdan fayda 
teğmin edecek ve halkın istek ve ihtiyacı göz 
önüne almınca bu fabrikaların müsaid bedel ve 
şeraitle alınması muvafık olacağı mucib sebebler 

lâyihasile Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 
mazbatasından ve Vekilin Encümende vukubu-
lan tafsil ve izahından öğrenilmiştir. 

Lâyihanın tanzimine amil olan sebebleri ye
rinde gören Encümen bu fabrikaların satın 
alınması için bedelinin ödenmesine mütedair 
olan lâyihayı kabule şayan bulmuş ve kararlaş
tırılan bedeli de yapılan fenni tedkiklere göre 
gerek binaları ve gerekse biradan başka soğuk 
hava deposu, ispirto, asit karbonik, gazoz ve 
fıçı imalâthanelerini muhtevi olmasına göre uy
gun görmüştür. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümenince değişti
rilen birinci ve ikinci madde aynen kabul, edil
miş ve muvakkat maddenin tanziminde İnhisar
lar idaresi tarafından tesviyesi lâzımgelen ferağ 
harcının meskût bırakılmış olmasından bu sene 
yapılacak tamir ve inşa masrafları arasında bu 
harcın ödenmesi hakkında da Encümen bir 
hüküm ilâve etmiş ve iki muvakkat maddeyi de 
A ve B paragraflarına ayırarak bir madde 
halinde lâyihaya yazılmasını tensib eylemiştir. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâ 
İstanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

F. Altay 
İsparta 

M. Unsal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

D. Arıkoğlu 
Urfa 

S. îşbay 

Rs. V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

R. Erten-
Seyhan 
N. Eldeniz 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 
S. Yargı 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
S. H. Ürgüblü 

Muğla 
H. Kitabcı 

Sivas 
R. Çiner 
Yozgad 
S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk 
anonim §irketinden satın alınacak fabrikalar be
delinin İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil 
sermayesinden ödenmesine ve bu sermayenin art

tırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğünce 
satın almacak tasfiye halindeki Türk bira fab
rikaları (Bomonti - Nektar) Türk anonim şir
ketinin Istanbulda Feriköyünde ve Izmirde Hal-
kapınarda bulunan fabrikalarile müştemilât ve 
tesisatının bedeli olan dört yüz bin liranm kar
şılığı İnhisarlar umu mmüdürlüğü 1939 bütçe 
tasarruflarmdan teğmin edilmek üzere müteda
vil sermyeden ödenmesine izin verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince satm 
alman fabrika ve müesseselerin bira imalinden 
başka olarak meşgul olduğu işlerden f aideli gö
rülenlerin, inhisarı tazammun etmemek üzere, 
yapılmasına İnhisarlar idaresince devam oluna
bilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Birinci madde 
gereğince satm almacak fabrikalarda 1939 malî 
yılmda yapılmasına lüzum görülecek inşaat, 
tamirat ve tesisat için muktazi masraflar ile is
tihdam olunacak memur, müstahdem ve işçile
rin ücret ve yevmiyeleri mütedavil sermayeden 
ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Yukarıki mad
dede yazılı fabrikalarda kullanılacak memur 
ve müstahdemlerin 1939 malî yılı muvakkat 
kadroları İcra Vekilleri Heyetinin tasdikile me
ri olur. 

Bu kadrolara yeniden tayin edilenler tayin
leri tarihinden itibaren İnhisarlar idaresi me
murlarının haiz oldukları haklara sahib olur
lar. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk 
anonim şirketinden satın alınacak fabrikalar be-
delinin ve 1939 senesine aid masraf ve ücretlerin 

Ödenmesi usulüne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlü
ğünce satın alınacak tasfiye halindeki Türk bira 
fabrikaları (Bomonti-Nektar) Türk anonim şir
ketinin Istanbulda Feriköyünde ve Izmirde Hal-
kapınarda bulunan fabrikalarile müştemilât ve 
tesisatmm bedeli olan 400 000 liranm, karşılığı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 yılı bütçe 
tasarruflarından teğmin edilmek üzere müteda
vil sermayeden ödenmesine izin verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince satm 
alman fabrika ve müesseselerin inhisar altında 
imal edeceği maddelerden başka yapmakta ol
dukları işlerden faydalı görülenlerinin inhisarı 
tazammun etmemek üzere yapılmasına İnhisar
lar idaresince devam olunabilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Birinci madde 
gereğince satın alınacak fabrikalarda 1939 malî 
yılında yapılmasına lüzum görülecek inşaat, 
tamirat ve tesisat için muktazi masraflar 1939 
yılı bütçe tasarruflarından karşılanmak üzere 
mütedavil sermayeden ve istihdam olunacak 
memur ve müstahdemlerin ücretleri dahi bu se
ne için kezalik mütedavil sermayeden ödenir, 

MUVAKKAT MADDE 2 — Yukarıki madde
de yazılı fabrikalarda kullanılacak memur ve 
müstahdemlerin 1939 malî yılma aid muvakkat 
kadroları İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

Bu kadrolara yeniden tayin edilenler, tayin
leri tarihinden itibaren inhisarlar idaresi me
murlarının haiz oldukları haklara sahib olurlar. 

MADDE 3 —• Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRİŞİ 

Türle bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk 
anonim şirketinden satın alınacak fabrikalar 'be
delinin ve 1939 senesine aid masraf ve ücretlerin 

ödenmesi usulüne dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar encüme
nin birinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin ikinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — A) Birinci madde 
mucibince satm almacak fabrikaların ferağ harç 
ve sair resimlerile bu fabrikalarda 1939 malî 
yılında yapılmasına lüzum görülecek inşaat, ta
mirat ve tesisat için muktazi masraflar 1939 yılı 
bütçe tasarruflarından karşılanmak üzere mü-
tedavil sermayeden ve istihdam olunacak me
mur ve müstahdemlerin ücretleri dahi bu sene 
için kezalik mütedavil sermayeden ödenir 

B) Gümrük ve inhisarlar encümeninin mu
vakkat ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin üçüncü maddesi aynen 

(-S. -Say 
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MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Ma- I MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
üye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri icra eder- j Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
lar. ! dur. 

6-IV-1940 
Bş.V. A&V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Ar%kan 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Âğrah 
M1V. Na.V. Ik.V. 
Yücel A. F. Cebesoy E. Çakır 

S.Î.M.V. . G.I.V. Zr.V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

MÜ.V. Tİ.V. ! 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu i 

Hü. 
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MADDE 4 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin dördüncü maddesi aynen 

\ 
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