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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 14,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası okunacaktır 

Kırkdördüncü İçtima 

23 Kânunusani 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bHinikat zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Dört şahsın idamına ve bazı eşhasın aflarına mü-, 
tedair Adliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul 
olundu. İstiklâl madalyası ile usulü taltif hakkında 
tanzim olunan nizamnameye, Antalya'da Koca Mus-
tafazade Efendiye ait bir mukavelenameye ve açık
ta kalan muallime ve muallimlerin maaşlanylc hük-

kâra ve memurini devletin vilâyata seldi tayinlerine 
müteallik mazbataları müzakere ve kabul edildi. 

Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesinin tefsi
rine müteallik mazbata Dahiliye Encümenine iade 
olundu. İki kıta kanun lâyihasının lüzumu iadesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi kıraat olundu. 

Badehu emvali gayrimenkulenin muamelâtı tasar
ruf iyesinde tapu senedaüna fotoğrafı ilsakına dair 
olan kanun lâyihası müzakere ve encümenin evvelce 
tanzim ve teklif etmiş olduğu mevadı kanuniye aynen 
kabul edildi ve müteakiben Pazartesi günü toplanıl
mak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık 
hülâsası aynen kabul olunmuştur. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

/ . — Hudut kıtaatı ile mıntıka jandarma alayları
nın ve jandarma efrat mekteplerinin usulü iaşesi hak
kında konu lâyihası. (1/824) 

REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi. 

2. — 11 Kânunusani 1339 tarih ve 295 numaralı 
kanunun birinci maddesine bir madde tezyili hak
kında kanun lâyihası. (1/826) 

REİS — Kavanini ve Muvazenei Maliye encü
menlerine lıavale edildi. 

3. — Demiryollar inşaat ve işletme müdüriyeti 
umumiyesi ile şuabatınm 1926 senesi mülhak bütçe
si hakkında kanun lâyihası. (1/825) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edildi. 

Teklifler 
/ . — Denizli Mebusu Necip Ali Bey ve- rüfeka-

sının; Sabık İstanbul Mebusu merhum Salahattin Be-ı 
yin yoksul kalan ailesinin terfihlerine dair teklifi ka
nunisi. (2/537) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 
Mazbatalar 

/ . — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Vekâletler bi
nasına tercihan, her vekâlet memurini için apartman--
lar inşası hakkındaki (2/535) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü-> 
meni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edildi. 

2. — İstanbul Mebusu Doktor Hakkı Şinasi Pa
şanın, Emvali milliye ve metrukeden olan emlâki 
vakfiyenin sureti füruhtu hakkındaki (2/534) numa
ralı teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 
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REİS — Evkaf, Kavanini ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edildi. 

3. — Hayvanatı ehliye rüsumu hakkında (1/737) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye ve Ziraat encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Türk Tayyare Cemiyetinin, Posta mürase-
lâtı ücuratmdan muaf tutulan müessesat meyanma it
hali hakkında (1/796) numaralı kanun lâyihası ve 
Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Efendim! Ruznamenin bu maddesi hakkında bir 

takrir var, okunacaktır: 

Riyaseti Cclileyc 
Türk Tayyare Cemiyetinin, Posta müraseiâtı ücu

ratmdan muaf tutulan müessesat meyanma ithali hak
kındaki kanun lâyihasının miistacelcn ve tercihen mü
zakeresini rica ederiz. 25 . 1 .1926 

Kütahya Muş 
Hâkim Rıza İüyas Sami 

Bolu Mardin 
Cevat Abbas Ali Rıza 

REİS — Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — Reis Paşa Hazretle
ri! Şimdi müzakere edilsin. 

REİS — Efendim, ruznameye alındı. Müzakere 
edilecek mevadm başında müzakere edeceğiz. 

5. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Ka
nununun dördüncü maddesine bir fıkra tezyili hakkın
da (1/727) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
6. — Hudut ve savahil sıhhiye müdüriyeti 1341 

senesi bütçesinde beşinci ve dördüncü fasıllar ara
sında münakale icrasına dair (1/808) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
7. — İstiklâl muharebatı malûllerine mükâfatı 

nakdiye itasına mütedair 397 numaralı kanunun bi
rinci maddesine tevfikan tanzim olunan sekizinci def
terin gönderildiği hakkında (3/526) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye encümeni maz
batası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
8. — Meskukât darbı hakkındaki 12 Şubat 1340 

tarihli kanunun tefsiri hakkında (3/454) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Tezkereler 
/ . — Matbuat Kanununun ikinci maddesinin tef

siri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/553) 
REİS — Dahiliye encümenine havale edildi. 
2. — Milli Mücahede esnasında Ankara'da hüsnü 

hizmetleri mesbuk altı zatın İstiklâl madalyası ile tal
tifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/554) 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
edildi. 

3. — Mücadelei Milliyede bilfiil ateş altında ifa
yı vazife eyledikleri anlaşılan Aydın Mebusu Doktor 
Mazhar, sabık Adana Mebusu Doktor Eşref ve sa
bık Karesi Mebusu Abdülgafur Beylerin hâmil ol
dukları madalya şeritlerinin yeşil - kırmızıya tebdili 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 
(3/555) 

REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiye 
Mücadeîei Milliyede bilfiil ateş altında ifayı va

zife eyledikleri anlaşılan Aydın Mebusu Doktor Maz
har, sabık Adana Mebusu Doktor Eşref ve sabık Ka
resi Mebusu Abdülgafur Beylerin hamil oldukları ma
dalyaları şeridinin yeşil - kırmızıya tebdili tensip edil
miştir. Heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz ede
rim efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim, Riyaset tezkeresini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler e! kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 43 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/555 mükerrer.) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edildi. 

5. — Darülfünunun 1341 senesi bütçesinin 17 nci 
faslının ikinci maddesine ait kadronun tashihi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/556) 

REİS — Muvazenei Maliye encümenine havale 
edildi. 
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6. — Belediye müfettişlerinden İbrahim Efendiyi 
katletmekle müttehim Behzat'ın idamı hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/557) 

REİS — Adliye encümenine havale edildi. 
Takrirler 

/ . — Kastamonu Mebusu Hal it Beyin; Ankara'da 
Tahtakale civarındaki ahşap Muhassesatı Zatiye bi
nasının yangın alâtiyle tahtı temine alınması temenni-
yatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
2. — Mardin Mebusu Ali Rıza ve Saruhan Me

busu Yaşar Beylerin, Ziraat Odaları, Ziraat meclisi 
âlisi, Çekirge ve ıslâhı hayvanat hakkındaki kanun 
lâyihalarının Heyeti Umumiyeye tesrii şevkleri istir
hamına dair takriri. 

REİS — Adliye, Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 

hakkında Divanı Riyaset kararları. 
REİS — Okunacaktır: 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizalarında 

muharrer müddetle mezuniyedleri Divanı Riyasetin 
21 . 1 . 1926 tarihinde münakit dördüncü içtimaında 
tensip edilmiştir. Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

HASAN SITKI BEY (Antalya) — Bir buçuk ay 
mazereti sıhhiyesine binaen (Tabip raporuna müste
niden.) 

EMİN BEY (Şarkikarahisar) — İki ay (Tabip ra
poruna müsteniden.) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bir ay (Tabip 
raporuna müsteniden.) 

SÜLEYMAN SUDİ BEY (Beyazıt) — Üç ay (Ta
bip raporuna müsteniden.) 

HALİT HAMİ BEY (Niğde) — Bir ay (Ailevî 
sebep dolayısjyle.) 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — İki 
ay (Mazereti sıhhiyesine binaen.) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yirmi gün 
(Ailevî sebep doîayısıyle.) 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Yirmi gün 
(Rahatsızlığı doîayısıyle.) 

REİS — Efendim! Birer birer okuyup reyinize 
arz edeceğim. 

HASAN SITKI BEY (Antalya) nın birbuçuk ay 
mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

EMİN BEY (Karahisarışarki) nin iki ay mezuni
yetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) nin bir ay mezu
niyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsm... Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SUDİ BEY (Beyazıt) in üç ay me
zuniyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HALİT HAMİ BEY (Niğde) nin bir ay mezuniye
tini kabul edenler el kaldırsm... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) un iki ay 
mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) in yirmi gün 
mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) nun yirmi 
gün mezuniyetini kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Da
hiliye Vekâletinden bir tahrirî sualim vardı. Birbuçuk 
ay geçtiği halde cevap verilmedi. Tekit buyurulma-
sını istirham ederim. 

REİS — Pekâlâ efendim. Diğer kararları arz edi
yoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Bey ailevî sebep 

doîayısıyle Meclisi Âliye iki ay teehhürle iltihak et
miş ve mazereti Divanı Riyasetin 21 . 1 . 1926 tari
hinde münakit dördüncü içtimaında ledettezekkür mu
vafık görülmüş olmakla teehhürü vaki müddetince 
mezun addi Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur efendim. 24 . 1 .1926 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 
REİS — Efendim! Riyaset tezkeresini reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Heyeti Umumiyeye 
Meclisi Âlinin küşadını müteakip İsparta Mebu

su Hafız İbrahim Bey rahatsız bulunduğundan bahis
le mezuniyet talep etmiş ve müracaatı Heyeti Umumi-
yece nazarı itibara alınmamış idi. Bu kerre Meclise 
iltihak eden müşarünileyh teehhürünün esbabı sıhhiye
ye müstenit olduğundan bahsederek bir de rapor ib
raz etmiş olduğundan iki ay müddetle mezun addi 
Divanı Riyasetin 21 . 1 . 1926 tarihinde münakit dör
düncü içtimaında tensip edilmiştir. Keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim! Üç ay izin istemiştir. Divan iki 
ay mezun addetmiştir. Riyaset tezkeresini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz efendim. 

TİCARET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
RAHMİ BEY (İzmir) — Reis Paşa Hazretleri ruz-
namenin sekizinci ve dokuzuncu maddelerindeki 
Umumî istihlâk vergisi ile eğlence ve istihlâkâtı hu
susiye vergisi hakkındaki kanun lâyihalarının bir de
fa Ticaret Encümeninde müzakere edilmek üzere En
cümene havale buyurulmasını Heyeti Celileden istir
ham ederim. 

I MUSTAFA RAHMİ BEY (İzmir) — Evet efen-

REİS 
dim? 

Sekiz ve dokuzuncu maddeleri mi efen

dim, 
REİS — Efendim, ruznamenin sekizinci ve doku

zuncu maddelerindeki teklifi kanunilerin bir kere de 
Ticaret Encümeninde tetkik edilmek üzere havalesini 
Encümen Reisi teklif ediyorlar. Bu teklifi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bu 
iki kanunu, Ticaret Encümenine tevdi edeceğiz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim, ruznamenin altıncı ve yedinci maddelerin
deki inhisarlara mütedair kanun lâyihaları bazı mua
melât ve ihzaratı evveliyeyi tazammun ettiği için di
ğerlerine takdimen ve tercihen müzakere edilmesini 
encümenimiz Heyeti Umumiyeden rica etmeyi muva
fık görmüştür. Diğer mevcut olan maddelere tercihen 
ve müstaceldi müzakeresinin kabulünü rica ederiz 
efendim. 

REİS — Efendim! Bundan evvel tercihen, müsta-
celen müzakeresini kabul buyurduğunu lâyihalar var-
du1. 

Ondan sonra da, ruznamemizin altıncı ve yedin
ci maddelerindeki lâyihaların tercihen ve müstacelen 
müzakeresi encümen tarafından teklif ediliyor. Şim
di teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, müstacelen ve tercihen müzakeresini ka
bul buyurduğunuz lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Türk Tayyare Cemiyetinin, posta müraselâtı 
ücuratından muaf tutulan müessesat meyanına itha
li hakkında Başvekâletten gelen (1/796) numaralı'ka
nun lâyihası ve Posta ve Telgraf ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

-REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sseleri.) Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim, 
Tayyare Cemiyetinin irsalâtı nakdiyesi de' olacaktır. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Cemiyet topladıkları ianeleri merkeze veyahut bazı 
mahallere göndermek mecburiyetinde kalacaklardır. 
Fakat memleketimizin her yerinde müessesatı maliye 
yoktur ki; bu paralar kolaylıkla nakledilebilsin. Bina
enaleyh Tayyare Cemiyetinin bu paralarının mecca-
nen nakledilmesi lâzımdır. Bunun için bir takrir ve
riyorum. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Paşa Hazretleri mü
saade buyurur musunuz? 

REİS — Neye dair söz istiyorsunuz efendim? 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Birinci madde hak

kında efendim. 
REİS — O halde müsaade buyurun efendim, ev

velâ birinci maddeyi bir defa okuyalım. Ondan sonra 
söylersiniz. 
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Türk Tayyare Cemiyetinin posta Ucuratından muafi
yetine dair kanun. 

Madde 1. — Türk Tayyare cemiyeti 26 Teşrini
sani 1339 tarihli Posta Kanununun 30 ncu maddesi
nin dördüncü fıkrasında mezkûr müessesat meyanına 
ithal olunmuştur. 

ÎLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim; birinci 
maddede müraselat tabiri var. Bu ciheti Heyeti Celi-
lenizin nazarı dikkatine arz etmek istiyorum. Ce
miyet muhaberattan çektiği müşkülâttan başka, daha 
fazla, yahut o nisbette Ziraat Bankasının veya 
sair müessesatm tavassutunda da müşkülâta uğru
yor. Nakit irsalâtında veya muhaberatta teehhür olu
yor. Bu itibarla bu müraselat tabirinde Celâl Bey 
arkadaşımızın fikirlerindeki manada kastedilmek üze
re maddenin aynen kabulünü rica ediyorum. Yani 
nakdî irsalâtı nda, muhaberat, gibi muafiyete tabi ol
ması lâzımdır Esasen maksat da budur. 

AVNİ PAŞA (Cebelibereket) — Encümen de bu
nu kabul eder efendim. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Maddede bahsolunan, Himayeietfal ve Hilâliah-
mer müesseseleridir. Ve maddenin metninde esasen 
bir iki arkadaşımızın temenni ettikleri veçhile irsa
lâtı nakdiyenin dahi meccanen yapılması dahildir. Bi
naenaleyh, maksat Heyeti Umumiyeyi ihtiva ettiği için, 
maddenin bu şekli kâfidir. (Zapta geçiyor kâfi sesle
ri.) 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

2. — Şeker inhisarı hakkında (1/740) numaralı ka
nun lâyihası ve Ticaret ve Kavanini Maliye encümen
leri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, şeker inhisarı hakkındaki ka
nunun müzakeresine başlıyoruz. Müstacelen ve terci
hen müzakere edeceğiz. Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Tercihen 
müzakeresi kabul buyurulmadı. Yalnız müstaceliyet 
kabul edildi. Ruznamede ikinci defa müzakeresini ya
pacağız iki kanun vardır. Müddetleri geçmiştir. Bir 
kıraatten ibarettir. Onları çıkaralım. Sonra 'bunları 
müzakere ederiz. 

REİS — Şeker inhisarı hakkındaki lâyiha hakkın
da tercih kararı vardır efendim. 

HASAN FEHMİ BEY — Hayır tercih kararı yok
tur. Müstaceliyet kararı verilmiştir. 

REİS — Efendim, encümenin teklifini reye vazet
tik, kabul edildi. Tercih ve müstaceliyet, ikisi de ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Şeker inhisarı hakkındaki lâyihanın he
yeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Bendeniz, evvelemir
de Heyeti Celilenin tenevvürü için, Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatasında bildirilen ve İstanbul Ti
caret Odasından vürüt eden raporun okunmasını ri
ca ediyorum. Ondan sonra beyanı mütalâa edeceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangi rapor? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Encümen mazbatasında, 
İstanbul Ticaret Odasından bir rapor vürut etmiş di
yor. Bu raporun derecesini anlamak ve tenevvür et
mek için okunmasını rica ediyorum, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İstanbul Ti
caret Odası raporunun resmî kıymeti yoktur ki okun
sun. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bir fikir almak istiyo
ruz. Kabul edip etmemek Heyeti Celilenin reyine 
bağh bir şeydir. 

REİS — Burada okunması, müteamel olan Iıusu-
sat muayyendir: Kanun lâyihaları, mazbatalar okunur. 
Bir rapor okunmaz. Meclis karar verirse o vakit tabı 
ve tevzi edilir. Aza da okur. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Meclisin tenviri için 
evvel emirde bu raporun okunmasını teklif ettim. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur._ 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen 
okudu, tenevvür etti ve kanunu yaptı. Meclise getirdi 
arzu eden okur, tenevvür eder. 

ZEKt BEY — Tenevvür etmek için raporun okun
masını rica ediyoruz. Bu teklifi kabul edip etmemek 
Meclisi Âliye aittir. 

REİS — Tahriri teklif yaparsınız, reye koruz. 
Meclis raporun tabı ve tevziine karar verir o zaman 
okunur. 

Efendim! Kanunun heyeti unıumlyesi hakkında 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Şeker inhisarı Hakkında Kanun 
Madde 1. — Türkiye'ye şeker ithali Hükümetin 

tahtı inhisarındadır. 
5 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince memleket 

dahilinde tesis edilecek olan şeker fabrikalarının istih-
salâtını Hükümet, hariçten ceibettiği şekerin beşinci 
maddede muharrer maliyet fiyatiyle satın almağa 
mecburdur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Yok sesleri) Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bulama lokum, alelûmum şekerlere 
ve haiviyat, şekerli şuruplar, meşrubatı küuliyeden 
olmıyarak esası şeker olan içkiler, meyve şekerleme
leri, çikolata ve emsali şekerli mevaddm memle
kete hariçten ithali inhisar idaresine aittir, İhtiyacah 
tıbbiyeden olan ve listesi Maliye ve Sıhhiyi Vekâlet-
lerince müştereken tasdik edilen şekerli mevaddın 
bersabık gümrük ve istihlâk rüsumuna tabi olarak 
ithali serbesttir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunda mezkûr şeker tabiri 
tasfiye olunmuş veya ham halinde bilcümle şekerle
re ve glikoza şamildir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Yok sesleri) Kabul edenler ellerini 
kaldırsın.» Kabul etmiyenler lütfen ellerim kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Sakarin ithali hakkındaki 4 
nisan 1333 tarihli kanun ahkâmı kemakân baki ol
mak üzere şekerleme, haiviyat ve emsali şekerli ma-
mulâtta, sakarin ve bu neviden olan mevaddm is
timali memnudur. 

Ecza depolarının yalnız ihtiyaeatı tıbbiye için it
hal edecekleri sakarinin sarfiyatı Hükümetin muraka
besine tabidir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edinmiştir. 

Madde 5. — Birinci ve ikinci maddeler mucibin
ce ithali tahtı inhisara alınan şeker ve şekerli mevad
dm maliyet fiatiarı gümrük ve istihlâk resmi hâzırla
rı ile mubayaa, nakliye vesair masarif mecmuuna gö
re tahakkuk edecek miktar olup, mevaddı ınezkûre 
işbu maliyet fiyatlarına Hükümetçe kiloda sekiz 
kuruş inhisar resmi ilâvesi ile muayyen yerlerdeki 
depolardan bayilere satılır. . 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Yok sesleri) Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Beşinci madde veçhile inhisar res
mi alınmış şeker ve şekerli mevaddın Türkiye da
hilinde ahm satımı tamamen serbesttir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Memleket haricine sevk olunan şe
kerli mamulâtta bittahiil mevcut olduğu tahakkuk 
eden şekerden alınmış olan inhisar ve istihlâk resim
leri iade olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Yedinci mad
deyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Türkiye'den transit suretiyle imrar 
olunacak şeker ve şekerli mevad hakkındaki ahkâm 
bakidir. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Hükümet şeker inhisarım şahsiyeti 
hülımiyeyi haiz bir müdüriyet vasstasiyle idare eder. 
Müdüriyetin muamelâtı Maliye Vekâletince bilintihap 
İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran edecek bir 
reis ve üç azadan müteşekkil bir meclisi idare ve Ma
liye Vekâletinin inhası üzerine tayini ıradei milîiyeye 
iktiran eyleyecek bir müdür vasıtasiyle tedvir olunur. 
Müdür, Meclisi idarenin azayı tabiiyesind endir. 
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Meclisi idare ile müdürün vezaifi Maliye Vekâ
letince bittanzim İcra Vekilleri Heyeti tarafından tas
dik kılınacak bir talimatname ile tayin edilir. 

REİS — Dokuzuncu madde hakkında söz isie-
yen var mı efendim? Yok. Maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Şeker İnhisarı Müdiriyetinin bütçe
si meclisi idaresi tarafından tanzim ve Maliye Ve
kâletince tasdik edildikten sonra Muvazenei Maliye 
ve Ticaret Encümenlerinden müteşekkil bir heyetin 
tasvibine arz ve her senenin hesabı katisi sene hita
mından itibaren altı ay zarfında Büyük Millet Mec
lisine takdim olunur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim! 
Şeker İnhisar İdaresinin bütçesini tebliğ ve tasdik 
etmek ya bir mesele! kanuniyedir veyahut bir meselei 
idariyedir. Meselei kanuniye ise, encümenler salâhi
yeti teşriiyeyi haiz heyetler değildir. Meclise arz edüV 
mek lâzımdır. Eğer bir meselei idariye ise bunu doğ
rudan doğruya hükümetin mesuliyeti altına terk et
mek lâzım gelir. Çünkü Şeker İnhisarı Muvazenei 
Umumiye hesabına dahil olan bir varidattır. Şimdi 
bu maddeye göre Ticaret ve Muvazenei Maliye en
cümenleri bu idarenin bütçesini tasdik edecek. Bu 
tasdik ve tebliğ dolayısıyle eğer Maliye Vekâleti ve
ya hükümetle bu encümenler arasında bir ihtilâfı na
zar tahaddüs ederse, bu encümenin kararı katî mi
dir? Bu nasıl halledilecek? Bunda mesuliyet teda
hül etmiyor mu? Salâhiyeti teşriiye tedahül etmiyor 
mu? Vaktiyle Ziraat Bankası için - ki bu mahiyeti 
hususîyeyi haizdir - böyle bir salâhiyet verildiğin
den ve buna şebih bir madde geçtiğinden dolayı ona 
kıyasen bir şey yapılmak isteniliyorsa bu mesele 
onunla kıyas kabul etmez. Orası bir müessesei maliye
dir. Ve bir bankadır. Ziraat Bankası için vazedilen 
bu esas doğru veya yanlıştır, o bahse girmiyorum. 
Fakat bu meselenin ondan başka bir mahiyeti var
dır ki; doğrudan doğruya varidattır ve inhisara alınan 
da, şeker gibi havayici zaruriyeden olan ve memleke
tin her tarafında bulunması lâzım gelen bir madde
dir. Binaenaleyh İnhisar İdaresinin bütçesini iki en
cümen tasdik etmek suretiyle kesbi kanuniyet etmiş 
bir mahiyet alırsa, bu bütçenin tatbikinden mütevel
lit olan vaziyetten dolayı Maliye Vekilini Meclisi 
Âli muvacehesinde ne suretle mesul edebileceğimizi 
düşünüyorum ve buna imkânı maddî göremiyorum. 
Binaenaleyh vazifede tedahül vardır. Maddenin ta
dili lâzımdır. Salâhiyeti teşriiyeyi haiz olmayan encü

menleri böyle kanunî karar ittihazına saiâhiyaltar kıl
maktan içtinap etmek lâzım gelir. Bendenizce bu cihet 
mahzurludur. Bu mesele bir ticaret meselesidir. Mecli
si Âli bunun için bütçeye ne kadar sermaye vaz'ını 
tensip ederse vazedilir ve bu işin sureti idaresi hü
kümete verilirse icabında sual ve istizah yapabilmek 
için hakkımız mahfuz kalır. Eğer bunun kanun ma
hiyetinde olan tasdikini encümenlere bırakacak olur
sak, o vakit mesuliyet esası kaybolur. Onun için bir 
takrir takdim ediyorum ve maddenin arz ettiğim şe
kilde tadilini rica ederim. (Doğru doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Lâyihai kanuniyenin onuncu maddesi hak
kında Hasan Fehmi Beyefendi «Bu idarenin Mec
lise niyabeîen bütçesini tasdik eder» noktai nazarı
nın, salâhiyeti teşriiyeyi bu encümenlere devir veya 
mesuliyeti idariyeye iştirak mahiyetinde olacağını be
yan buyurdular. Hükümetin teklifinde, gerek idarei 
resmiye olsun ve gerekse hususî bir mahiyette olsun, 
eîelumum İnhisar İdarelerinin bütçeleri ticarî, bir ma
hiyeti haiz olduğu için umumiyetle Meclisten geç- ^ 
memelidir ve geçmemesi lâzımdır. Geçecek olursa 
bunları da Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa ta
bi tutmak lâzım gelir. O vakit de, mahiyeti ticariyeyi 
haiz olan bir muameleyi yürütmeye imkân yoktur. 
Muvazenei Maliye Encümeni bu maddeyi bu şekilde 
yazarken, bundan evvelki şekilleri nazarı itibara ala
rak ona temessük etti. 

Yalnız Ziraat Bankası değil, geçen sene kabul 
buyurduğunuz Sanayi ve Ticaret Bankası da hüküme
tin sermayesiyle teşekkül etmiştir. O da aynı bu şe
kildedir. Ve aynı ahkâm konmuştur. Onun da bütçe
sini Meclisi Âliye niyabeten iki encümen tetkik ve 
tasdik eder. Mamafih Meclisi Âlinin bunun üzerin
deki salâhiyeti mutlaktır. Behemahal Meclisten geç
sin denilirse, o vakit bunu mülhak bir bütçe haline 
koymak lâzım gelir. Bunu da Şimendifer İdaresinin 
bütçesi gibi yapar ve Meclise getirecek olursak ku
batı ticariye muallâk kalır. Ve bir çok hususatta müş
külâta maruz kalınabilir. Bendenizce mesuliyet esası
nı tutmak evlâdır. Nitekim alelumum İnhisar İdare
leri için Meclisi Âliden istenecek iptidaî sermaye ve 
masraf bütçeleri tetkik edildiği vakit, Meclisi Âliye 
arz edilecek ve onun kabul edeceği miktar, sermaye 
olarak alınacaktır. 

İdarî kısmına gelince : İşi tamamen icranın me
suliyeti allrnda bırakmak doğru bir prensiptir. Ni
tekim hükümetin teklifindeki esas bu idi. «Maliye 
Vekâleti bunun bütçesini tasdik eder. Mevkii icraya 
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koyar ve nihayet hesabı katisini Meclisi Âliye tak- I 
dim eder» denilmişti. Bu suretle muhammen erkamı 
ihtiva eden bütçelerin bidayeten ya Meclisi Âli tara
fından tetkikini veyahut da niyabeten şu veya bu en
cümenlere tevdiini tahattur etmemiştim. Muvazenei 
Maliye Encümeni bu esası, kabili tatbik görüldüğü 
için, vazetmiş bendeniz bu hususta musir değilim. 
Hatta Meclisi Âli arzu ederse bunu tamamen mül
hak bir bütçe haline koyalım. Fakat bunların tat
bikatında bir çok müşkülât çıkar. Maliye Vekâleti bu 
hususta mesuliyeti üzerine almaya hazırdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — En doğru
su odur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
İnhisarın tatbikatını vekâletin mesuliyetine terk bu
yurunuz. Onun bütçesinden vesair hususatından her 
şeyinden ve hatta bundan mütevellit mesaili saire hak- ı 
kında Meclisi Âlinin her türlü salâhiyeti, suali, isti
zahı ve buna mukabil takdir ve tahsini Maliye Ve
kâletine ait olsun. Bundan daha sıkı olarak mülhak 
bütçe haline koyalım denilirse bendenizce bunlar bir 
şekil meselesidir. Fakat arz ediyorum ki hükümetin 
noktai nazan, bunun bütçesini diğer bütçeler gibi 
Meclisi Âliden geçirmeyip, her senenin hesabı kati
sini Meclisi Âliden geçirmek idi. Her senenin hesa
bı katisini Meclisi Âliye takdim etmekle iktifa et
mek idi. Encümeniniz de - zannederim ki -. buna iş
tirak eder. Bendeniz bu şeklin muhassenatı olduğuna 
kaniim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Şeker 
İnhisarına dair olan lâyihai kanuniyenin hükümetten 
gelen ilk şeklinde, yalnız bir İnhisar İdaresi veyahut 
da bunun şirkete devri düşünülmüş ve bittabi İnhi
sar İdaresi tarzında encümenlerin son yapmış oldu
ğu tadilâtın esası aynen mevcut değildi. Kavanini Ma
liye Encümenince bu tadilât kısmen yapılmıştır. Bi
lâhare Ticaret Encümeni bu tadilâtı tevsi etmiştir. 
Encümenimiz de Ticaret Encümenince yapılan tadi
lâta aynen iştirak etmiştir. Bu tarzı tadil şu mütalâa
ya istinat ediyordu : Şimdiye kadar şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz birer müessesei ticariye tarzında teşkil bu-
yurulmuş olan muhtelif müessesat için Meclisi Âli 
kendi namına niyabeten tensip buyurduğu bir iki üç 
encümenin bir heyet halinde murakabeye memur edi
yordu. Gerek Ziraat Bankasında gerek Sanayi ve 
Maadin Bankasında bu esaslar Meclisi Âlice kabul 
buyurulmuştu. Mümasil tesisat ve teşkilât mevzubahis 
olduğu vakit Meclisi Âlinin kararları, temayülâtı bit- j 
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tabi encümenlerimiz için daima medarı temcssük ol
mak icabeder. Bu noktai nazardan en yakın esası 
nazan itibara alarak, Ticaret Encümeninin kabul et
tiği şekli tadili Muvazene Encümeni dahi muhafaza 
etmeyi muvafık gördü. Bunda bir menfaat da bul
du. Çünkü İnhisar İdaresinin bütçesini doğrudan doğ
ruya Maliye Vekâletinin tasvibine terkederek Meclisi 
Âlinin murakabesini yalnız şahsî bir sual ve istizah 
şeklinde bırakmak kâfi olamaz zannında bulunduk. 
Eğer tensip buyurulacak encümenler, Heyeti Umu
miye vazifesini ifa ederek bu vazifeleri dolayısıyle 
Maliye Vekâleti ile kendi aralarında bir ihtilâf ha
sıl olursa, namına ifayı vazife ettikleri Meclisi Âliye 
bu meseleyi arz etmek ve hallettirmek bir vazife olur. 
Bu suretle Meclisi Âlinin alâkası daha ziyade takrip 
edilmiş olabilir. Encümcnimizce ilâve edilen son bir 
fıkra vardır ki hesabı katilerin nihayet altı ay zarfın
da Meclisi Âliye takdimini ihtiva eder. Bir taraftan 
bidayeten yapılacak murakabeyi, diğer taraftan hesabı 
katilerin altı ay zarfında Meclisi Âliye takdimini ik
mal edecektir. İkinci bir tetkik ve murakabe, bu me
sailin idaresi için encümeninizce en muvafık bir şe
kil olarak tasavvur edilmiştir ve bu noktai nazardan
dır ki, Heyeti Celileye takdim ettiğimiz maddenin 
şekli vücut bulmuştur. Mamafih karar Heyeti Âliye 
aittir. Mamafih encümeniniz bu şeklin behemahal 
muhafaza edilmesinde de musir değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
hükümetin teklifinde, Kavanini Maliye Encümeninin 
tadilinde, bu arz edilen şekil mevcut değildir. Ti
caret Encümeni ile Muvazenei Maliye Encümeninin 
tadilinde, bütçenin iki encümen tarafından tasdiki 
şekli vardır. Bendeniz esas hakkındaki noktai naza
rımı arz ettim. Ona bir şey ilâve edecek değilim. 
Salâhiyeti teşriiyenin, hiçbir suretle tecezzi kabul et
mediğinden Meclis ile icra arasında mutavassıt bir 
şekil kabul edilemez. Zaten Encümen namına maru
zatta bulunan Mazbata Muharrir Beyefendi de me
seleyi Heyeti Celüenin takdimine bıraktıkları için, 
meseledeki nezaketi kanuniyenin ehemmiyetini tak
dir buyurduklarına kani oluyorum. İhtilâf olursa Mec
lisi Âliye arz olunur buyurdular. O halde mülhak 
bütçe oiur. Halbuki bu ticaret müessesesidir. Mül
hak bütçe yapılmakta birtakım mahzurlar tasavvur 
olunabilir. Bendenizce ne Ziraat Bankası ve ne de 
Sanayi ve Maadin Bankası, Şeker İnhisarı ile hiçbir 
nispet kabul etmeyen ayrı ayn müesseselerdir. Mez
kûr bankalar bütçelerinin encümenler tarafından tas
diki hususunda verilen bu mezuniyetin bizim esasatı^ 
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mızla ne dereceye kadar kabili telif olduğunu tet
kik ve tahlil edip ıslâh etmek lâzım gelirken, bu ha
tayı tevsi ederek, her sene bir kaç daireye teşmil et
mek zannederim ki doğru bir hareket olmaz. Bende
nizin vermiş olduğum tadilname, hükümetin mukad
dema yapmış olduğu teklife şebihtir. Onun aynıdır. 
Maliye Vekili Bey de bu mütalâaya iştirak ettiler. 
Binaenaleyh zannediyorum ki artık fazla müzakereye 
de lüzum kalmıyor. Onun için daha fazla izahat ver
meyeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bende
niz de Hasan Fehmi Beyin noktai nazarlarına tama
men iştirak ediyorum., Encümenlerin Meclise karşı 
o!an vazifesi, herhangi bir teklifin Meclisin müza
kere ve tetkikinden evvel ilmî bir heyet tarafından 
tetkik edilerek Meclisin tenviri meselesidir. Yoksa on
ların hiçbir karan kazıyei muhkeme halini alamaz. 
Meclis bir kanun yapar, encümenlerde ayn ayrı daha 
küçük kanunlar yapar gibi bir mesele ihdas etmeye
lim. Şimdiye kadar yaptıklarımızın aleyhinde idim. 
Fakat bîr kere oldu. Şimdi onları ıslâh etmek lâzım 
gelirken yeniden böyle encümenlerin salâhiyetlerini 
artıra artıra, meselâ Şeker İnhisan gibi hayatı mem
lekete taallûk eden bir meselenin bütçesini doğrudan 
doğruya tasdik etmek hakkını vermeyi hiçbir suretle 
kabul etmeyelim. Bu idarenin bütçesi hükümetin tek
lif ettiği veçhile kabul edilsin veyahut mülhak bir büt
çe şeklinde Meclise gelsin yoksa böyle encümenlerin 
tetkik ve tasdiki ile bütçenin mevkii icraya konması 
esasını badema kabul etmeyelim, bunu-istirham edi-
y» ıiım. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin berveçhiâti tadilini teklif ey

lerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Madde 10. — Şeker İnhisarı Müdiriyeti bütçesi, 
Meclisi idaresi tarafından tanzim ve Maliye Vekâle
tince tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz olu
nur ve her senenin hesabı katisi sene hitamından iti
baren altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine tak
dim olunur. 

RASİH BEY (Antalya) — İzah etsinler anlaya
madık. (İşte izah etti ya sesleri, handeler) 

REİS — Efendim! Takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Takrir nazan dikkate alın
mıştır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim!'Encümen bu takriri onuncu madde olarak aynen 
kabul ediyor. 

REİS — Efendim! Nazarı itibare alınan takriri en
cümen aynen kabul ve onuncu madde olarak teklif 
ediyor. Maddeyi okuyoruz. 

Madde 10. — Şeker İnhisarı Müdiriyeti bütçesi 
Meclisi idaresi tarafından tanzim ve Maliye Vekâle
tince tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz olunur 
ve her senenin hesabı katisi sene hitamından itibaren 
altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim olu
nur. 

REİS — Efendim! Onuncu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır-
sm... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun neşri tarihinden iti
baren hükümetten .maadası tarafından memlekete bi
rinci ve ikinci maddelerde muharrer mevaddın ithali 
memnudur. Ancak kanunun neşri tarihinden mukad
dem Türkiye için sipariş edildiği beyanname ve ve
saiki lâzımesiyle ispat edilen mevad iki ay zarfında 
geldiği takdirde ilk mubayaa fiyatlarıyle hükümetçe 
satmalının İsteyenler mallarım tekrar ihraçta serbest
tirler. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Buradaki 
ilk mubayaa fiyatından maksat nedir? Anlayamadım, 
encümen lütfen izah buyursun. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Buradaki ilk 
mubayaa fiyatından maksat, İnhisar İdaresince hariç
ten celbedilecek şekerin ilk maliyet fiyatıdır. Maliyet 
fiyatı hakkındaki tafsilât beşinci maddede tasrih edil
miş olduğundan o tafsilâtı burada tekrar arz etme
yi lüzumsuz addederek; ilk mubayaa fiyatı üzerinden 
kabili mubayaa olduğunu zikrediyoruz. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — İşbu kanunun neşri tarihinden ev
vel memlekete ithal edilmiş olan şeker ve şekerli me
vad için ashabı, kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir ay zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında 
bir beyanname vermek ve mallarım tayin olunacak fii 
vasati ile aynı müddet zarfında ahaliye satmak veya 
ihraç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halinde alın
mış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç iskelesin
de iade olunur. 
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Her mahallin fii vasatisi en büyük mülkiye me
murunun tahtı riyasetinde mal memuru ve ticaret oda
sından ve ticaret odası bulunmadığı surette belediye 
meclisinden münfahap iki azadan müteşekkil dört ki
şilik bir komisyon marifetiyle ve son iki ayın satış 
fiyatlarının vasatisi nazarı itibar e alınmak şartıyîe tes
pit ve ilân olunur. 

REİS — Efendim, onikinci madde hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyo
rum. Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Madde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Onikinci maddede muayyen bir ay 
müddet zarfında satılmamış veya ihraç olunmamış 
olup, tüccar yedinde kalan şekerlerin ve şekerli me-
vaddın beher kilosundan sekiz kuruş inhisar resmi 
aîmır. 

REİS — Onüçüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Ellerinde şeker ve şekerli mevad 
bulunduğu halde vadei muayyenesinde beyanname 
vermemiş olan toptancı satıcılar hakkında geçen her 
güu için elli ve perakendeciler hakkında on lira ce
zayı nakdî hükmohmur. 

REİS — Ondördüncü maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın». Kabul edihnişür efendim. 

Madde 15. — Dördüncü madde ahkâmına muha
lif olarak sakarin veya bu neviden mevad istimal eden
ler Kanunu Cezanın 194 ncü maddesi mucibince tec
ziye olunur. 

REİS — Onbeşinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın;.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 16. — Neşri tarihinden itibaren mer'i olan 
işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Dahiliye, Ma
liye, Ticaret ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 

REtS — Efendim, onalüncı madde hakkmda söz 
isteyen yoktur. 16 ncı maddeyi bu şekilde kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler 
kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Efendim! Bundan evvel müzakere, edilen Tayyare 
Cemiyeti hakkındaki kanuna henüz rey vermeyen 
varsa lütfen reylerini versin. İstihsali ârâ hitam bul
muştur efendim. 

Efendim, ruznamenûı yedinci maddesine geçiyo
ruz. 

3. — Petrol inhisarı hakkmda (1/739) numaralı 
kanun lâyihası ve Ticaret ve Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Lâyihanın heyeti umum iyesi halikında 
söz isteyen var mı? (Yok sesleri). Lâyihanın Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Petrol ve benzin inhisarı hakkında kanun. 
Madde 1. — Dahili memleketteki alım ve satımı 

tamamen serbest olmak üzere Türkiye'ye petrol ve 
benzin ithali hükümetin tahtı inhisarındadır. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Kuvvei muharrike makinalarında 
kullanılan mazot, paküre ve emsali gibi petrol müş-
takkatı inhisara tâbi değildir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen yok-
tuı*. İkinci maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince ithali, inhi
sar altına alınan mevaddın maliyet fiyatları gümrük 
ve istihlâk resmi hazırlan ile mubayaa, nakliye ve-
sair masarif mecmuuna nazaran tahakkuk edecek 
miktar olup Hükümetçe maliyet fiyatlarına kiloda 
sekiz kuruş ilâvesi ile işbu mevad muayyen yerlerde
ki depolarından bayilere satdır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Sual soracağım. 
REİS — Buyurunuz. 
EMİN BEY (Esldşehir) ~ Efendim! Zürraa lâ

zım olacak petrol ve benzin hakkındaki kanun naza
rı dikkate alındı mı? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Bu ayrı bir meseledir. 
Ayrı bir kanunla halledilecek bir mesele olduğu için 
İnhisar Kanununu alâkadar etmeyeceğine encümeni
miz kani oldu ve buraya ithalini lüzumlu görmedik. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Mem
leketin imarı için bütçenin yükseltilmesine ihtiyacı
nız derkârdır. Fakat bütçeyi yükseltelim diye şeke
rin kilosuna sekiz kuruş, gazın kilosuna sekiz kuruş 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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İZZET ULVİ BEY (Afyonkarahisan) — Geç 
kaldınız, Şeker İnhisarı Kanununun müzakeresi geç
ti. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Geç kalmadım. 
Madde şimdi okundu. Böyle ihtiyacatı zaruriyeden 
olan eşyaya zam yaparak fukara ahaliye bâr olacak 
vergilerle memleketi idare etmek doğru bir şey de
ğildir. Petrol hasis bir maldır. Menşeinde maliyet fi
yatı altmış para veya iki kuruştur. Bunun maliyet fi
yatına bütün muamelât fiyatini da ilâve ederek tüc
cara satacağız. Tüccar da buna bittabi kâr ilâve ede
cek, bu suretle memlekette bilhassa bunlara muhtaç 
olan fukara halka gadretmiş olacağız. Varidatı çoğal
talım diye petrolün kilosuna birden sekiz kuruş zam
metmek bendenizce hiç doğru olmayan bir şeydir. 
Bu maddenin kabul edilmemesini istirham ederim. 
Altmış para falan zam yapılmalı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu lâyiha bütçenün masarif kısımlarının 
malum olan karşılığını temin etmek için düşünülen 
menabiden biridir. Petrol memleketimizde senevi elli 
bin ton derecesinde istihlâk edilen bir maddedir. Bu 
derecede istihlâk olunduğu için kendisinin tahtı inhi
sara alınmasından Hazineye mühim varidat Unut olu
nuyor. İpekli kumaşlar vesaire gibi istihlâki cüzî ol
sa idi inhisar akla büe gelmezdi. 

Zannediliyorki, Betroî İnhfsarı şimdi bu kanunla 
tesis ediliyor. Hayır efendiler! öyle değildir. Memle
kette Petrol İnhisarı müesses ve mevcuttur. Yalnız 
fiilî bir inhisar vardır. Lâyiha, bu fiilî inhisarı kanu
nî şekle sokmaktadır. Fiilî inhisarın menafii başka
larına, kanunî inhisarın menafii hazinei hükümete 
aittir. 

Muhtar Beyefendi, kiloda sekiz kuruş, fakir aha
lîye pek ağır gelir buyurdular. Kendilerine tuz inhisar 
resmim hatırlatırım. Bu tuz inhisar resminin büyük 
bir kısmı, inşallah devlet inhisarı sayesinde maliyet 
fiyatından çıkacaktır. Kendileri petrolün maliyet fi
yatı altmış para ild kuruştur dediler. Altı kuruş da 
hükümet resim alır, otuz para da gümrük resmi var
dır. Şu halde sekiz kuruş otuz paraya bu gaz mem
lekete mal oluyor demektir. Sekiz kuruş daha ilâve 
edince onaltı otuz paraya mal olacakta*. Bugün İstan
bul depolarında petrolün maliyet fiyatı yirmi kuruş
tur. Memleketin yekûn ihtiyacını icap eden memba-
larla müzakereye girerek toptan münakaşa suretiyle 
tedarik etmek şekliyle, almakta olduğumuz inhisarı 
maliyet fiyatı üzerinden kazanmak imkânı vardır. 
Ticaret Encümeni de bu noktayı tetkik ettiği zaman 

bu neticeye varmıştır. Zannederim ki bir iki kuruş 
fark eder. Bir iki kuruş farkın da bütçenin bu vazi
yetinde bu halka yapacağı tesir yakıcı ve yıkıcı bir 
tesir değildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — İnşallah him
metinizle daha ucuz olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz ediyorum ki inhisar fiilen mevcuttur. Müsaade 
buyurursanız bu parayı Hazine3, maliyeye alalım. 
Bunda isabet olur. 

REİS — Efendim! Tay ve tadil teklifi falan yok
tur. Söz isteyen de yoktur. Binaenaleyh üçüncü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler lütfen el kaklırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Türkiye huduttan dahilindeki mena
biden istihsal olunacak petrol ve benzinin inhisar res
mi bedel istiyfa müstahsilleri satışta serbest bırakı
lırlar. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi-
yenîer lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hükümet, petrol ve benzin inhisarı
nı şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir müdîriyet vasıtasiyle 
idare eder. Müdiriyetin muamelâtı Maliye Vekâletin
ce bilintihap İcra Vekilleri Heyet?nln tasdikine ikti
ran edecek bir reis ile üç azadan müteşekkil bir mec
lisi idare ve Maliye Vekâletinin inhası üzerine tayini 
iradei miliiyeye iktiran eyleyecek bir müdür vasıta
siyle tedvir olunur. Müdür Meclis* idarenin azayı ta-
biiyesindendir. Meclisi İdare ile müdürün vezaifi Ma
liye Vekâletince bittanzim İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tasd'Jc kılınacak bir talimatname ile tayin 
edilir. 

TAHİR BEY (Giresun) — Muhterem efendiler! 
Bundan evvelki kabul ettiğimiz Şeker İnhisarı Kanu
nu gibi Petrol Kanunu da hükümetimizin lüzum gör
düğü ve ihtiyaç gösterdiği kanunlardandır. Biz de b?z-
zarur kabul ediyoruz. Yalnız bendeniz bir şey söyii-
yeceğmı: Deminki Şeker Kanunu ile beraber bir İn
hisar Müdiriyeti ve bir Meclfci İdare kabul ettik. 
Bunun idaresi için de bir İnhisar Müdiriyeti ve bir 
Meclisi idare kabul ediyoruz. Bu teşk'lât da yine bir 
takım masrafı istilzam edecek ve bu masraf da yine 
şekerin, balın üzerinden çıkacak. (Bal yok sesleri). 
Canım tadı kalmadı onu bırakın. Bu masrafları öde
yecek olan yine müstehliklerdir. Ahdî bir zaruretle 
başka şekilde artıramadığimız vergileri şimdi bu şe-
kflde birtakım teşkilâtla kabul edecek olursak bun
ların üzerine bir çok masraflar daha zammolunacak. 
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Şu hakle Şeker İnhisarı Meclisi idare ve Müdirîyeti-
nin iktidarı ye dirayeti derkârehr. Şeker İçin bir Mec
lisi idare bir müdiriyet, petrol için bir meclisi idare 
bir müdiriyet, bilmem ne için bir meclisi idare bir 
müdiriyet kabul etmek cidden çıkmaz bir yoldur. 
Malûmu âlinizdû* ki bir tüccar bir kalende iktifa et
miyor. Şeker getirtiyor, petrol getirtiyor ve mütead
dit işler üzerinde icrayı ticaret ediyor. 

Halbuki biz her inhisar için bîr meclisi idare ve 
bsı müdiriyet kabul ede ede bilmem ne olacak? Bir 
inhisar modasıdır gidiyor, haydi inhisar zaruridir di-
yelim. Bu meclisi idare ve müdîriyetSeride mi zaru
ri? Bir inhisar meclisi idare ve müdiriyeti bir kaç 
kalem inhisar eşyasına bakamazlar mı? Bu kabiliyet 
ve iktidarı haiz değiller midir? Eğer değillerse ikti
darı kifayet edecek adamlar bulunsun. Yoksa artık 
daha gerisin?, söyleyemiyorum. Takririmin kabulünü 
rica ederim. liu ihtiyaç ne cihetten gösteriliyor? Be
ni ikna etsinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Tahir Beyni noktai nazarları Encümende 
de mevzubahis oldu. Tabiî gözden kaçar bir şey de-
ğ'Jdir. Mümkün mertebe bir heyet vasıfasiyle çok işi 
idare etmekte masrafta tasarruf vardır. Fakat bu ma
sarifi umumiye diye izan edilecek bir şey değildir. 
Üç Meclîsi idare azası bir de Müdiri umumî ki dört 
kişiden ibarettir. 

EMlN BEY (Eskişehir) — Mebani, tesisat lâzım. 

MALİYE VEKİL! HASAN BEY (Trabzon) — 
Icîarei umumiyeyi birleştirmekle, şeker deposunun 
memuruna gaz deposunun işini yaptıracak değiliz. 
Gaz deposunda yine aynca memurlar bulanacak. Bi
naenaleyh ba tasarrufta azim bir fark husule gelmez. 
Yalnız ayrı ayrı iki meclisi idare ve iki müdir olaca
ğına yalnız imidir ve bir idare heyeti olur. Yani, ta
sarruf dört kişi üzerindedir. Başka bir tasarruf yok-
tui'. Santyen, bizim bu mesele için başka bir düşün
cemiz vardır. Tesis edilen bir inhisar yalnız bunlar
dan ibaret değildir. Memlekette daha bir çok inhi
sarlar var. Tüiün var, tuz var, kibrit var, ispirto gele
cek, tabanca fişenkieri vesairi vesaire hulâsa muhte
lif inhisarlar var. Esasen Düyunu Umumîye İdaresi
ni, İnhisarlar Idarei Umumîyesi haline getirmek ta-
savvuruııdayız. Binaenaleyh bu . tevhit muamelesini 
biz yaparız. Fakat şunu kabul etmek lâzımdaki mu
amelâtı ticariyede ayrı ayrı işler için müstakîllen me
sul eller bulunmak lâzımdır. Şimdi bu meselede ta
sarruf, nihayet dört kişiden ibarettir. Bunun 

heyeti umumîyesi için bir kanun getireceğiz. İnşal
lah bu tevhit muamelesini bütçeler müzakere olunur
ken yaparız. 

TAHİR BEY (Giresun) —• Şimdi bu ikisi tevhit 
edilsin, bilâhara diğerleri tevhit edilsin. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tevhit esasını biz zaten düşünüyoruz. Biraz daha sab
redelim. İnşallah bu sene tevhit ederiz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, beşinci mad
dede (şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir müdiriyet) denili
yor. Hükümeti Cumhuriyede şahsiyeti hakime mev
zubahis olamaz. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz 
yani hüküm mü sürecek, her bir mesuliyetten vares
te mi olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reşit Bey şahsiyeti hükmiyeyi sehvi müıctîip olarak 
görmüş olsa gerektir. Şahsiyeti hükmiye, hakimiyet 
manasına değildir. Şirketlere aleîumum şahsiyeti hük
mîye denir. Şahsiyeti hakikiye mukabili şahsiyeti 
maneviye. demektir. Bu efrattan tefrik içindir. Muka
vele akdine, tanzimine satâhiyettar olmak için şahsi
yeti hükmiyeyi haiz olmak mecburiyetindedir. Yok
sa alelade bir müdiriyet haline gelirse şahsiyeti hük
miye vekâlete gider, kendi namına muamele yapa
maz, Halbuki müstakil bir müessesei ticariye olacağı 
için şahsiyeti hükmiyeyi haiz olsunki temasta bulu
nacağı bayiler ile muamele yapılsın. Bu, bir kaydı 
hukukiden ibarettir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Bendeniz 
Tahir Beyefendinin teklifine tamamen iştirak ediyo
rum. Buım aynı zamanda Heyeti Celileııin de kabu
lünü rica ederim. Maliye Vekili Beyefendinin buyur
duklar} gibi mesele pek küçük değildir. Bir kere aza
metli iki tane bina ister, bunun tefrişi iseter, elli şer
hin liraya oniki kişilik bir meclisi idare binası yapı
lır, atsyen yapılacak bir şeyi encümeni âli ve Vekil 
Beyefendi şimdiden bir madde ile tespit buyururlar 
bir inhisar idaresi yapılır, şube müdirleri yapılıyor, 
bu suretle şimdiden mesele halledilmiş olur ve mas
rafı da o kadar az olur. Binaenaleyh bu cihet nazarı 
dikkate alınarak maddenin bu suretle tadilini teklif 
ederim. Yoksa bunların hepsini ayrı ayrı İnhisarlar 
müdiriyeii unmmiycsi halinde yaparsak bugünden iti
baren lâakal üçyüzbin liralık bir masrafa girmiş olu
rum. Buna nazarı dikkatinizi celbederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Maliye 
Vekili beyefendinin beyan buyurdukları İnhisarlar 
idarei umurmycss teşekkül edinceye kadar, şeker ve 
petrol inhisar idarelerinin ayrı ayrı kalmasından ise 
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her ikisinin bir müdiriyeti umumiyeye ve bir meclisi 
idareye rapten idare olunmasında elbette iktzsaden 
fayda vardır. Buna şüphe yoktur. Fakat bunu kanun 
ile kati surette tespit mi edelim, yoksa bu hususta 
hükümete mezuniyet mi verelim? Bcndenizce mezu
niyet vermek Meclisi Âlinin de maksadını temin eder 
zannederim. Beşinci maddeden sonra altıncı madde 
olarak bir madde teklif ettim, kabul edildiği takdir
de, hükümet aynı idareyi de yine müdiriyeti umumi
ye şeklinde tevhiden idare etmeye mezun oluyor. |Şe-
ker, gaz ticaretler başka başka mevzu olmasına rağ
men tetkik eder, ya ayrı ayrı müdirlere verir veyahut 
her ikisini de idare edecek bir müdiri umumî bulur 
ve bunların teşkilâtını yapmakta fayda mülâhaza 
ederse şimdi bu maddeden sonra ilâvesini arz ettiğim 
altıncı maddedeki mezuniyete atfen bu teşkilâtı ya
par, her ikisi için bir müdiri umumî bulamadığı tak
dirde bfzzarnr her iki kısım için de ayrı ayn teşkilât 
yapmaya mecbur olur. Bunun için bendeniz katiyet
le değil de mezuniyet şeklinde meseleyi halletmekte 
fayda ümit ederim. Meclisi idare, buyıırulduğu gibi, 
öyle on iki azadan terekküp edecek değildir. Kanun
da b'r müdür ile üç azadan ibarettir. Kanun bunun 
miktarım tespit ettikten sonra çoğaltmak, azaltmak 
imkân ve ihtimali yoktur. Meğer bu kanun tadil edil
miş olsun. Bendenizce mezuniyet vermekte fayda var
dır. Fakat katiyetle her ikisi bir müdür tarafından 
idare olunur dersek sonra tatbikatta müşkülâta ma
ruz kalırız, kanunu tadil etmek icap eder, mezuniyet 
vermekle iktifa edelim ve o yolda bir madde teklif 
ediyorum. 

REİS — Efendim, takrirler vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti CeHlcye 

Şeker inhisarının idaresi için bir rnüdirfyet kabul 
edilmiş olduğuna binaen bu müdiriyetin petrol işini 
de temin ve tedvire vaziyet ve iktidarının kifayet ede
ceği derkârdır. Binaenaleyh tekrar bu iş için de ayrı
ca bir müdiriycî ve meclisi idare tesisi ve teşkili gi
bi masrafları millet üzerinden ödenecek olan bu gi
bi mükerrer ve lüzumsuz teşkilâta hacet messetmiye-
ceğiaden bu maddenin berveçhiati tadilini teklif ey
lerim. 

Giresun 
Tahir 

Madde — Petrol İnhisarı, Şeker İnhisar Müdiri-
yet ve Meclisi idaresince bir talimatname ile idare 
olunur. 
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Riyaseti CelUeye 
Zirdeki maddenin altıncı madde olarak kabulünü 

arz ve teklif eylerim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Madde 6. — Petrol ve benzin inhisarının, Şeker 
inhisar İdaresiyle tevhiden bir müdiriyet ve bir teş
kilât ile idaresine Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim! Hasan Fehmi Beyin takriri 
ayrıca altıncı madde olarak kabulü hakkındadır. Ta
li ?r Beyin takriri de esas altıncı maddenin tadili hak
kındadır. Binaenaleyh evvelâ Tahir beyin takririni 
reye arz edeceğim. Tahir Beyin takririni nazarı îti— 
bare alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare almı-
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alınmamış
tır. 

Beşinci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
Kitren el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, altıncı madde olarak Hasan Fehmi Be
yin takririni reye arz edeceğim. Fakat bir daha okun
sun. (Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okundu). 

TAHİR BEY (Giresun) — Efendim, beşinci mad
dede petrol için ayrıca bir teşkilât kanunen kabul 
edildiğine göre Maliye Vekâletine tekrar mezuniyet 
verilmesine hacet yoktur. 

REİS — Efendim, her ikisinin tevhidi hakkında 
bir salâhiyettir. Onun için reye arz edeceğim. Hasan 
Fehmi Beyin takririni altıncı madde olarak nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara 
almıyanlar lütfen eî kaldırsın... Nazan itibara alın
mıştır. 

J 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu takriri bazı 
kelime tashihatı ile encümenimiz de altıncı madde 
olarak kabul ediyor. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni, 
Hasan Fehmi Beyin altıncı madde olarak teklif et
tikleri maddeyi şu suretle tashih etmiştir. 

Madde 6. — Petrol ve benzin inhisarının, Şeker 
inhisarıyle tevhiden bir müdüriyet ve bir meclisi ida
re marifetiyle idaresine Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim! Altıncı maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Petrol ve benzin inhisar müdiriyeii-
n'n bütçesi meclisi idaresince tanzim ve Maliye Ve
kâletince tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz ve 
her senenin hesabı katisi sene hitamından itibaren 
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altı ay zarfında Büyük Millet Meclisine takdim olu- j 
nur. i 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen cî kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanunun neşri tarihinden itiba
ren Hükümetten' maadası tarafından memlekete pet
rol ve benzin tlhali memnudur. Ancak kanunun neş- I 
rintlen mukaddem Türkiye için sipariş edildiği beyan
name ve vesaiki lâzsması ile ispat edilen petrol ve 
benzinler bir ay zarfında memlekete geldiği takdirde 
İnhisar idaresinin ilk mubayaa fiyaîleri iie Hükü
metçe satın alınır. 

İsteyenler mallarını ihraçta serbesttirler. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, maddenin 
metninde (bir ay) zarımda memlekete gelmesi lâ- j 
zım olacağı yolunda bfr kayıt vardır. Bu (bir ayın) 
kâfi gelemiyeceği nazarı itibara alınarak encümeni
niz, ahiren bunun (iki ay) a iblâğının daha muvafık ! 
olacağı kanaatinde bulunda. Heyeti Cemilenizin de bu 
suretle tensip buyurmasını rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri). Maddeyi Muvazene! Maliye Encümeni
nin şimdi teklif ettiği şekilde yani bir ay yerine iki 
ay suretinde reyince arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler eî kaldu-sın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — İşba kanunun neşri tarihinden ev
vel memlekete ithal edümiş olan petrol ve benzinler 
için ashabı, kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay 
zarfında yecîîerindeki malın miktarı hakkında bir be
yanname vermek ve mallarını tayin olunacak fii va
sati ile aynı müddet zarfında, ahaliye satmak veya ih
raç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halinde alın
mış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç iskelesin
de iade olunur. 

Her mahallin fii vasatisi en büyük mülkîye me
murunun tahtı riyasetsnde mal memuru ve Ticaret 
Odasından ve Ticaret Odası bulunmadığı surette be
lediye metlisinden müntehap iki azadan mürekkep 
dört kişilik bir komisyon marifetiyle ve son iki ayın 
satış fiyailerinin -vasatisi nazarı itibare alınmak şar-
tiyle tespit ve ilân olunur. 

REİS — Efendim, madde hakkında bir takrir var- i 
dır, okunacaktır : I 

| Riyaseti Celüeye 
I Dokuzuncu maddenin bu suretle tadilini teklif 

ederim : 
Dokuzuncu madde — İşbu kanunun neşri tari

hinden evvel memlekette ithal edilmiş olan petrol ve 
benzinler için ashabı, kanunun neşri tarihinden itiba
ren bîr ay zarfında ycdlerindeki malın miktarı hak
kında bir beyanname vermek ve mallarını tayin olu
nacak fü vasati ile iki ay zarfında ahaliye satmak 

I veya ihraç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halin
de alınmış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç is
kelesinde iade olunur... İlh. 

Aksaray 
Besim Atalay 

BESlM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Paşa 
Hazretleri! Takririm hakkında bir iki kelime söyle
meme müsaade buyurur musunuz? 

REİS — Buyurunuz efendim. 

I BESlM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, mevsim münasebetiyle memlekete fazla mal gir-

! mlş olmasının ihtimali vardır. Zaten Kavanini Mali-
I ye Encümeni bu müddeti üç ay, Muvazene! Maliye 

Encümeni de bir ay olarak kabul etmiştir. Bu ikisi
nin ortası olarak bendeniz de iki ay olarak kabul 
edJlmesini teklif ediyorum. Bunun da deminki teklif 
kabilinden iki aya iblâğını mucibi muhassenat olur 
zannederim. Bunun şeker gibi memleketten ihracı ko
lay değildir. Binaenaleyh bu müddetin iki aya iblâğı
nı rica ediyorum. Beyannamesini yine bir ayda ver
miş tilSUİÎ. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen de kabul 
ediyor etendim. 

REİS — Başka bir teklif yoktur. 
KEMAL BEY (Adana) — Maliye Vekili Beyden 

bir sual soracağım efendim. 
Efendim, herhangi bir zaman ve mekânda ihtiya

ca kâfi miktarda gaz ve benzin bulundurmadığı va
kitte hükümet mesuliyeti kabul edecek midir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Kemal Beyin tevcih ettiği sual sisteme ta
alluk eder. Hükümet petrolü ithal ve furahi şeklin
de tekili* etmişti. Bu surette kabul edîlse idî bu suale 
evet derdim. Çünkü, o vakit getirip satmak benim va-
zifenıdi. Halbuki benini vazifem şimdi münhasıran 
nıemaliki ecnebiyeden ithal çimektir. Şimdi dcpolar-

i ihm alıp satmak serbesttir. Ben depoda herkes nıü-
I racaat eüiği zaman gaz bulundurmağa mecburum. 
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Vazifem bundan ibarettir. Dahildeki alış veriş şim
dikinin aynı olacaktır. 

KEMAL BEY (Adana) — Ya hükümet depolar
da gaz bulundurmazsa o vakit tazmin edecek midir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Bulundurmamak nasıl olur? Bulundurması 
benim menfaatim icabıdır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Depolar ne
relerde bulunacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sahillerde efendini; 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yalnız sa
hillerde mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Hükümet lüzum görürse dahilde stok tut
mak vesaire için ehemmiyetli merkezde ayrıca depo 
yapacaktır. Fakat benim arz ettiğim satış deposu de
ğildir, stok deposudur. Bir ihtikâr yapılırsa ledelha-
ce o ihtikâra karşı ihtiyacı teminen elde bulunacak 
ihtiyat depolandır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Büyük şi
mendifer istasyonlarında depo yapmak mümkün de
ğil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bunun teferruatına burada girmiyelim, bu
nun içinde sarnıçlı vagon meselesi var. Sandık mese
lesi var, teneke meselesi var. Bu bir sürü iştir bütün 
teferruatını kanunun esnayı müzakeresinde hallede
nleyiz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Kibrit inhi
sarının vaziyetini biliyorsunuz. Çankırı'da on kuruşa 
satılır. Memleketin bazı yerlerinde hiç bulunmaz. 
Acaba bu hadise nazan dikkati âlinizi celp etti mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Müsaade 
buyurun. Kibrit inhisarı hakkında bir sual takriri al
dım, şirketle muhaberedeyim. Yakında cevabını ve
receğim. Zati âliniz Çankırı'dan bahsediyorsunuz, öy
le bir şeyden haberim yoktur. Kibrit inhisan bir şir
ket inhisandır bununla mukayesesi kıyası maalfank 
olur. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — İkinci bir-
şey. Ziraatta kullanılan gazlarla piyasada yakmak içni 
kullanılan gazlar ayn ayn şeylerdir. Her ikisini de 
arı ayn bulundurmaya kadir olabilecek misiniz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Ziraatta 
kullanılan gazlann muafiyeti vesairesi baklanda Zi
raat Vekâleti bir lâyiha hazırlamıştır. 

i BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Cins itiba-
I rtyle, muafiyet meselesi değil, iyiliği veya kötülüğü 

meselesidir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Ziratta ya

kılacak gazlann rengi itibariyle farklı olması benim 
için çok faydalıdır. Belki onlan (Denatüre) edeceğim. 
Hatta belki onlara bir renk vereceğim. 

T AHİR BEY (Giresun) — Depolarda satacağı
mız gazlar okka Ue mi sarf edilecek, yoksa teneke 
ile mi? Şimdi teneke ile satdacağma eski usul takip 
edileceğine nazaran okka ile de satılabilir. Bu tene
keler naklinde akmış falan olmuş olabilir, bunun için 
memurlar bize bunu sandıkla verdiler almağa mec
bursunuz mu diyecekler? Yoksa akmış tenekeleri ta-

I mamlıyarak verecekler midir? Bakalım seçipte vere
cek mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zati âlinize hükümet bir mal satsa muayene edipte 
mi alırsınız, yoksa muayene etmeden mi? 

TAHİR BEY (Giresun) — Muayene ederde ah* 
I nm. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY — O halde ne 
5 için soruyorsunuz bu suali? 

KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, Vekil Bey 
bir sualime katı cevap vermedi. Memleket çiftçi mem
leketidir', birçok traktörler, motorlar vardır. Bunların 
faaliyeti zamanında depolarda gaz veya benzin bu
lunmadığı zamanlarda İnhisar idaresi tazminat vere
cek midir? Lütfen sarahaten cevap versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rica ederim, Kemal Bey çiftçi sarfiyatı bugün bu 
ellibin tonun onda biridir. Çiftçinin bugün makinede 
sarf ettiği gaz ve benzinin miktarı ihtiyacat ve istih
lâki umumiyeye nisbetle lâşey mesabesindedir. Mem
leketin umum ihtiyacını nazan itibare almıyorsunuz 
da o ihtiyacın onda biri sektedar olursa ne yapacak
sınız diyorsunuz. Ne için demiyorsunuz ki memleke
tin umum ihtiyacatı sekteye uğrararsa hükümet ne 
yapacaktır? Evvel be evvel bununla alâkadar olma
nızı temenni ederim. 

KEMAL BEY (Adana) — Hemen nısfı derecesin
dedir ve yann müsavi olacaktır. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY — Ne nısfıdır 
ve ne de onda birisidir. 

KEMAL BEY (Adana) — O halde tazminat ka
bul etsinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bendeniz 
eğer menafii umumiye noktai nazanndan tedarik 

I edilememesinden dolayı ihtiyacatı umumiye tazyik 

257 — ' 



t : 45 25 t 1 . 1926 C : 1 

altında kalırsa çiftçinin sarf ettiği gazdan evvel fıka- j 
ranın lambasında yakacağı gazı düşünürüm, o biri lâ-
şey mesabesindedir, emm olabilirsiniz, bütün çiftçi
lerin yaktığı gaz nihayet bin tonun içindedir ve onu 
her zaman bulursunuz. Katiyen merak buyurmayın, 
o cihetten bir boşluk hâsıl olmaz. Eğer Heyeti umu-
miyesi mevzubahis olursa ona da menafi manidir. 
Yani hükümetin ve erbabı ticaretin menafii bu boş
luğu doldurmak için saiktir. Bütün ihtiyaç bir taraf
ta duracak muattal olacak hiç kimse tenvir ihtiyacını 
temin edenıiyeeek bunun yüzde biri olmayan çiftçi
lerin sarfiyatını düşünüyorlar. 

KEMAL BEY (Adana) — Yalnız bir vilâyet ye-
dibin ton sarfediyor. Tazminat kabul etsin. 

REÎS — Madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Encümence teklif edilen tashihat yapılmıştır. 
Maddedeki (Aynı müddet) (İki ay) olmuştur. Bu su
retle maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler eî kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Dokuzuncu maddede muayyen bir 
ay müddet zarfında satılmamış veya ihraç olunma
mış olup tüccar yedinde kalan petrol ve benzinin be
her kilosundan sekiz kuruş inhisar resmi aîmsr. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bir ay iki ay olacak
tır. 

REİS — Evet efendim. Bir ay iki ay olacaktır. 
Madde hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 
Onuncu maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsm... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Ellerinde petrol ve benzin bulun
duğu halde vadei muayyenesinde beyanname verme
miş olan toptancı sahalar hakkında geçen hergün 
için elli ve perakendeciler .hakkında on lira cezayı 
nakdî hükmolunur. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Efendim! Şim
di onbirinci madde oldu. Evvelce onuncu madde idi... 
Geçen hergün için elli lira. Perakendeciler hakkında 
on lira ceza hükmolunur diyor. Bu hükmü heyet mi 
yapacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mahkeme. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Öyle ise tas-
vih etmek lâzım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hüküm ke
limesi kâfidir. Hüküm o demektir. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Malûm ya 
Tahsili Emval Kanunu mucibince de cezayı nakdî 
tahsil olunur. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — O hüküm 
değildir, 

SADÎK BEY (Afyonkarahisar) — Tahsili Em
val Kanununda da vardır bu sarahat. Sonra Beledi
yelerden bazı cezayı nakdiler verilir. O cezayı nakdi
ler doğrudan doğruya müddeiumumiler tarafından 
tahsil olunur. Bunun hangisine müracaat edilecek
tir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mahkemeye. 

SADIK BEY (Devamla) — Öyle ise tasrih etmek 
lâzım. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Zapta geçti 
kâfi. 

SADIK BEY (Devamla) — Zapta geçti kâfi, o 
başka. Herhalde kanunun ruhu tereddütten azade ol
malı ve katî olmalı. Burada cezayı nakdî hükmolu
nur deniyor. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Mahkeme
lerden başka yerde hüküm verilmez. 

SADIK BEY (Devamla) — Belediyeler tarafından 
verilen cezayı nakdiler doğrudan doğruya müddei
umumiler tarafından tahsil olunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Cezayı nakdileri behemehal mahkemeler hükmeder. 
Nerede bir hükmolunur dersek behemehal bir mah
keme tarafından hükmohınacaktır demektir. Hüküm 
salâhiyeti mutlak olarak mahkemenindir. Belediyele
rin de cezayı nakdî hükmetmek salâhiyeti vardır. 
Fakat o istisnaî bir kanundur. Mevridinc maksur bir 
salâhiyeti hükmiye verilmiştir. Bunun haricindeki ce
zayı nakdilerin hepsi mahkeme marifetiyle verilmek
tedir. Bu da öyle olacaktır. 

SADIK BEY (Afyonkarahisarı) — Efendim, ka
nun tevil istemez. Burada mahkeme marifetiyle hük
molunur denilse o vakit anlaşılır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şunu arz edeyim ki efendiler! Şimdiye kadar mevzu 
cezayı nakdiler (hükmolunur) kaydiyledir. (Mahke
me kaydiyle hükmolunur) kaydı yoktur ve o kaydın 
tasrih edilmemesinden veya mevcut olmamasından 
dolayı şimdiye kadar cezayı nakdiler idarî komisyon
larca hükmedilmiş değildir. Ahkâmı umıımiyemiz 
budur. Belediyeler hakkında buyurduğunuz şey, istis
naî bir kanuna müstenit salâhiyettir. Belediye Ka
nunu meclisi beledilere böyle cezayı nakdilere hük
metmek salâhiyetini vermiştir. Ve bu salâhiyet ancak 
mevridinc mahsustur. 
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SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Müsaade bu
yurun efendim, Tahsili Emvali Kanunu mucibince 
tahsil edilen şey emvali emiriyeden midir, değil mi
dir?. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anladım efendim, orada, hüküm yoktur, hükmetmez. 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil diyeydi mah
kemeye gitmeksizin, cezayı nakdilerin tariki idarî ile 
tahsil olunacağı anlaşılırdı. Böyle bir şey demedik, 
ahkâmı umumiyeye bıraktık. Ahkâmı umumiyemiz 
icabı nereye bir hüküm kelimesini ilâve edersek mah
keme marifetiyle hükmolunacaktır demektir. İster
seniz buraya yazalım. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Efendini! Mü
saade buyurun kanun tereddüt kabul etmez. Mahke
me marifetiyle diyorsanız bunu sarahaten dercetmek-
te ne mahzur vardır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Fayda da 
yoktur. Mahzur da yoktur. İsterseniz koyunuz. 

SADIK BEY (Afyonkarahisar) — Şimdi zati âli
niz de aynen kabul ettiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Tekrar edeyim. Mahkeme marifetiyle koyarsam an
cak bu suretle mahkemeye gider. İdarî tarikten kur
tulur gibi bir fayda mülâhaza etmiyorum. Mamafih 
isterseniz koyunuz. Bu maksat hâsıldır. Fakat sarih 
olsun ettekrarüahsen. (Handeler, hacet yok sesleri) 

Riyaseti Gelileye 
Maddedeki her gün yerine «beher üç gün için» 

şeklinde tadilini teklif eylerim. 
Giresun 
Tahir 

TAHİR BEY (Giresun) — Müsaade ederseniz 
izah edeyim. Bu takririm bir şey değil. Beher gün 
(Elli lira ve on lira) söyleniyor. Olur ki hiçtir, bir 
yanlışlık ve bir hata olur, böyle bir cezayı nakdî ver
mesi lâzım gelir. Bunun muamelesini tekmil ettir
mek, nevakısını ikmal etmek bir günde mümkün ola
maz. Bir gün, iki gün daha teehhür etmesi zaruret 
halini alır. Beher gün için ellişer lira vermesi muva
fık değildir. Eğer muvafık bulursanız bunun üç gün 
olarak kabulünü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
eğer bir günde beyanname itasını kayıt ve mecburi
yet altına almış olsaydık Tâhir Bey arkadaşımızı 
derhal tatmin ederdim. Fakat beyanname vermek 
için tarihi ilândan itibaren bir ay mühlet konmuş
tur. Bir ay zarfında elindeki mamı miktarını bildi

recek. Bunu; bildirmeksizin satış yapan toptancılar 
için günde elli lira, perakendeciler için on lira ceza 
alıyoruz demektir. Üç gün için on lira koyarsak alış 
verişeisiniz bilirim, hesap edeceksiniz. Bugünkü satış
tan bu on lirayı verdikten sonra daha size de bir şey 
bırakıyorsa hangisini tercih edersiniz? Mesele budur. 
İşte binaenaleyh biz behemehal ceza alalım demi
yoruz. Bu teyidat ile hazinenin hakkının ketmedil-
memesini istiyoruz. Bu cezayı üç günde çıkarabilirsem 
beyannameyi vermem. Buna mahal kalmasın diye 
sıkı tutmuşuzdur. Müsaade buyurursanız bu tedabir, 
tedabiri tazyikiyedendir. Yoksa maksadımız kimseden 
ceza almak değildir. 

REİS — Efendim,, Tahir Beyin teklifini reyini
ze arz ediyorum. 

TAHİR BEY (Giresun) — Geri alıyorum. 
REİS — Efendim, maddeyi aynen reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Umumî elektrik ve havagazı tesisatı 
bulunan mahallerde saniyede kullanılanlar müstesna 
olmak üzere tenviratta müstamel elektrik ve hava
gazı sarfiyatı, faturaları üzerinden yüzde on nispe
tinde resme tabidir. Bu resim faturalara zamaim su
retiyle şirket veya müesseseler tarafından tahsil ve 
her ay nihayetinde mal sandıklarına teslim olunur. 
Maliye Vekâleti resmin tahakkuk ve cibayetini mu
rakabe eder. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Neşri tarihinden muteber olan işbu 
kanunun ahkâmını icraya Adliye, Maliye ve Ticaret 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Onüçüncü madde hakkında mütalâa var 
im? (Hayır sesleri). Onüçüncü maddeyi aynen kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesini tayini esami ile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey 
varakası vereceklerdir. 

Efendim! bundan evvel reye konmuş olan Şeker 
İnhisarı hakkındaki kanuna rey vermemiş olanlar lüt
fen reylerini istimal etsinler. 

Şeker İnhisarı hakkındaki kamına rey istihsali hi
tam bulmuştur. 
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4.— 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî Ka
nununun bazı maddelerinin tadil ve temdidi ahkâmı 
hakkında (1/790) numaralı kanun lâyihası ve Kava-
nin ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 
O) 

REİS — İkinci müzakeresine geçiyoruz. 
3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Ka

nununa Müzeyyel Kanun 

Madde 1. — 3 Nisan 1340 tarihli mahsup kanu
nunun birinci maddesi berveçhizir tadil edilmiştir: 

Türkiye hududu dahilinde bulunan mahallerde 
Hazinenin 1324 senesi Temmuzu iptidasından 1339 
senei maliyesi hitamına kadar bütçe ve muamelâtı 
nakd iyeden mütevellit olarak tahakkuk edecek her 
nevi düyunu 1340 seneî maliyesi gayesine kadar Ha
zinenin eşhas ve şirketler zimmetinde sabit ve müte-
hakkik alelumum matlubatı ile mahsup olunur. 

1336 seneî maliyesinden itibaren tarh ve tahak
kuk ettirilip halen ve atiyen kesbi katiyet etmiş ve 
edecek olan harp kazançları ve müsakkafat ve arazi 
ve temettü vergisi hakkında da birinci fıkra muci
bince muamele olunur. 1336 seneî maliyesinden 
itibaren Hükümeti milliye bütçe ve muamelâtı nak-
diyesinden mütevellit olarak tahakkuk eden düyun 
ahkâmı umumiyeye tabidir. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Maddeyi reyinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Umumî seferberliğin ilânından 1 
Teşrinisani 1340 tarihine kadar ciheti askeriyece va-
ziyed olunan mebani ile merakibi bahriyenin icar 
ve bedeli hasarları olarak tahakkuk eden duyûn bi
rinci maddede muharrer matlubat ile mahsup olunur. 
Ancak muharebenin fiilen cereyan ettiği saha dahi
linde muharebe müddetince işgal veya tahrip edi
len mebani ve merakibi bahriyenin haşaratı tazmin 
olunmaz. 

Bu maddede muharrer duyûn için müracaat 1927 
Kânunusanisi iptidasına kadar temdit olunmuştur. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında ta
dil teklifi yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 42 ve. 43 ncü içtimai ardadır. 

Madde 3. — 3 Nisan 1340 tarihli kanunun 6 ncı 
maddesi mucibince mütehakkik matlubat işbu ka
nunun neşri tarihinden sonra Hükümetçe satılacak 
olup, matlubatı mezkûre ashabının kendileri veya 
hakiki intikali haiz akrabası taraflarından alınacak 
arsa, arazi ve emlâk bedellerinden mütevellit düyu
na mahsup edilir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında tadil teklifi 
yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum, Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İstikrazı dahilî tahvilleri birinci 
maddede muharrer matlubatı Hazineye ve fıkaratı 
atiyede münderiç şerait dairesinde emvali milliye ve 
metruke satış ve icar bedellerine mukabil kıymeti 
muharrerden üzerinden kabul olunur. 

A — İşbu kanunun mevkii meriyete vazından iti
baren satılacak emvali milliye ve metruke satış be-
delâtına mukabil; 

B — İşbu kanunun mevkii meriyete vazı tari
hine kadar satılan emvali metruke satış bedellerinin 
defaten verilmek şartiyle bakıyei tekasitine muka
bil; 

C — 1340 seneî maliyesinden itibaren emvali mil
liye ve metruka bedelâtı icaresinc mukabil; 

İşbu kanunun mevkii meriyete vazından itiba
ren satılacak emvali milliye ve metruke satış bedeli 
defaten gerek istikrazı dahilî tahvilâtı gerek nakit ile 
tediye olunduğu surette % 6 iskonto yapılacağı gibi, 
işbu kanunun mevkii meriyete vaz'ına kadar satılan 
emvali milliye ve metrukenin bakiyeî tekasiti defa
ten ve nakden tediye olunduğu surette kezalik °f0 6 
iskonto yapılır. 

REİS — Dördüncü madde hakkında tadil tek
lifi yoktur. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, (C) 
fıkrasında (bedelâtı icaresi) vardır. İcare dedikten 
sonra (bedelât) kelimesi fazladır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Encümen tayyını ka
bul eder. Efendim. 

REİS — (Emvali metruke icaresi) denecek (be
delât) kalkacak. Efendim, maddeyi reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kanunu mezkûrun sekizinci mad
desi berveçhizir tadil olunmuştur: 
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Mahsup - edilecek mebaliğ, seneleri - bütçelerine 
kâydedibneksizin mezkûr senelere ait kayıtları kapa
tılmak şartiyle 1340 - 1924 - 1928 seneleri varidat 
bütçelerinde açılan fash mahsusa irat ve iskontolor-
la beraber mezkûr senelere ait düyunu umumiye 
bütçelerinde açılacak faslı mahsusa masraf kayde
dilir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yoktur. 
Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6 . - 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Ka
nununun dokuzuncu maddesinde muharrer müddeti 
mahsup, 1928 senei maliyesi nihayetine kadar temdit 
olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yoktur. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsup Ka
nununun işbu kanun ile fesih ve tadil edilmeyen ah
kâmı bakidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Etmiyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun, neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi kabul buyuranlar 
el kaldırsın.. Kabul buyurmıyanlar el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

5. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Elcezire ve 
Şark cephelerinde ifayı vazife edecek erkân, ümera 
ve zabıtan ve mensubini askeriyenin müddeti hiz-

.metlerine dair (2/379) numaralı teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS —İkinci müzakeresi yapılacaktır. 
Madde 1. — Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzu

rum, Ergani, Elâziz, Beyazıt, Bitlis, Hakkâri, Dersim, 

(1) Birinci müzakeresi 43 ncü içtima zaptında-
dır. 
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Diyarbekir, Sürt, Siverek, Kars, Karahisan Şarld, 
Genç, Mardin, Muş, Van Vilâyetleri ile mülhakat
ları dahilinde ifayı vazife eden berrî, ve bahrî üme
ra ve zabitan ve mensubini askeriye azami üç sene 
ikametten sonra sair manatıkta bulunan j emsalleri ile 
mübadele edilirler. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mevki! müstahkem, fırka ve kolor
du kumandanları ile ordu müfettişlerine ve müfettiş
lik ve kolordu erkânı harbiye reislerine bu kanunun 
şümulü yoktur. 

REİS —Kabul buyuranlar el kaldırsın.. Etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Üç senelik bir devrenin hitamında 
temdidi ikamet isteyenler vekâletin muvafakati ile 
daha fazla kalabilirler. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Etmiyen
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Umumî veya kısmen seferberlik es-
jıasında işbu kanun tatbik olunmaz. Nakil muame
lâtı hitamı seferberide bir kanunu mahsusla icra olu
nur. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde hakkında 
tadil teklifi yoktur. Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Aynı sınıftan tebdil edilecek zabı
tan bulunmadığı takdirde, tebdil edilmeyen bu zabı
tana üç senenin hitamında, hukuku mahfuz kalmak 
ve azimet ve avdet harcırahı verilmek suretiyle üç 
ay mezuniyet verilir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye ve Bahriye Vekilleri memurdurlar. 

REİS — Yedinci Maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Maddei Muvakkate — Halen birinci maddede 
muharrer vilâyatta bulunan ümera ve zabıtan ve 
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raessabİHİ askeriyenin mtibadekleri nihayet öç sene 
zarfında kra kttaacaktır. Tebdil sarası ikamet müd
detine f öre tertip ve icra olunur. 

EKREM BEY (Rize) — Paşam! Kanunun ismi 
değişecektir. Bazı kolordu menatıkındaki zabıtan de
necektir Elcezire ve Şark cepheleri tabirleri kalka
caktır. Geçen sefer Meclis, bu suretle kabul etmişti. 

REİS — Efendim! Maddei muvakkateyi reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Nasıl değişecek efendim. 

EKREM BEY (Rize) — Kanunun ismi değişecek
tir. (Sazı kolordu menatıkındaki erkân, ümera ve 
zabıtanın tebdiline dair kanun) şeklinde olacaktır. 

REİS — Pekiyi efendim. O Suretle tashih ederiz. 
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
edeceğim. Kabul edenler lütfen et kaldırsın.. Etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim. Petrol inhisarı hakkındaki kanuna he
nüz rey vermiyenter lütfen rey versinler. 

Petrol İnhisarı hakkında kanunun ârâ istihsali 
hitam bulmuştur. 

Mahsubu Umimî Kanununun tadili hakkındaki 
kanuna rey vermeyenler varsa lütfen rey versinler. 

| Efendim; nıznamemcrin dördüncü maddesinde 
şahsî vetgt hakkındaki lâyihayı Muvazenei Maliye 
Encümeni geri istiyor, veriyoruz. 

Reylerin neticesini arz edeceğim. 
Türk Tayyare Cemiyetin», Posta ücnrarından 

I muafiyeti baklandaki kanun lâyihasına reye iştirak 
I eden zevatm adedi (153) tür. Muamele tamamdır. 

(152) kabul, (1) ret reyi verilmiştir. Binaenaleyh ka
nun (152) reyle kabul edilmiştir. 

Şeker İnhisarı Hakkındaki Kanuna (143) rey ve
rilmiştir. Muamele tamamdır. (124) kabul, (17) ret 
(2) müstenkif vardır. Kanun (124) reyle kabul edil
miştir. 

Petrol inhisarı hakkındaki kanunda (143) zat re
ye iştirak etmiştir. (126) kabul, (16) ret (1) müsten
kif vardır. Şu halde kanun (126) reyle kabul edil
miştir. 

3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Ka
nununa müzeyyel lâyihaya (111) zat rey vermiştir, 
muamele tamam değildir. (103) kabul, (5) ret ve (3) 
müstenkif vardır. Kanun tekrar ikinci defa reye vaz 
edilecektir. Çarşamba günü saat ondörtte içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17 

..+.. 
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Türk Tayyare Cemiyetinin posta ücuratın dan muafiyetine dair kanunun netice! ârâsı 

(Kanun kabul edibffiştir) 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİT 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B, 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih RıfkıB. 

BOZOK 
Ahmet Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

(Kabın 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B> 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 
Rasim B. 

153 
152 

1 
0 

' edenler) 

ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdulah Azmi B. 
Emin B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celal Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 

Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 

, Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
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KÜTAHYA 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
'Ali Rıza B/ 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B, 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

Rıza B. 
NİĞDE 

Ata B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

\ SARUHAN 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

(Reddedenler) 

ERGANİ 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

İhsan B. 

•> • • •<« 
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Şeker inhisarı hakkındaki kanunun neticei ârâsı 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkrfler 

143 
124 
17 
2 

(Kabul edenler) 

Şeker inhisarı hakkındaki 

Reye iştirak edenler : 14 
Kabul edenler : 12 
Reddedenler : 1 
Müstenkrfler : 

(Kabul ed 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B.; 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B< 
Şeref B. 

EDtRNE 
Faik B. 

ADANA 
Kemal B. 
AFYON KARAHÎSAR 

Ali B, 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref Bv 
Sadık B, 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B< 

ANKARA 
Ali B.: 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Çevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmü B* 
Refet B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Nadi B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B< 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B, 
Tahir B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B, 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B, 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B.: 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
M Rıza B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B, 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B, 

KONYA 
Eyüp Sabrt B. 
Fuat B. 
Mustafa B< 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Isma'il BH 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B̂  

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Mehmet Sabri B„ 
Yaşar B. 
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SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

DERSİM 
Feridun Fikr'i B. 

ERGANİ 

İhsan B.

ERZURUM 

Raif B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 

Cemil B, 
Faik B, 

TOKAD 
Emin' B. 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 

Abdullah B.
Ahmet Muhtar B. 

(Reddedenler) 

Rüştü Paşa 
Ziya B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Hüseyin Rauf B. 

İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

KASTAMONU 
Halit B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B, 

(Müstenkifler) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

KAYSERİ 
Zeki B. • 

Hasan B^ 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sam'i B. 

TRABZON 
Rahmi B, 

ı ı*m>*<^—~-*-
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Petrol ye benzin inhisarına dair kanunun neticei ârâsı. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
* • . - : " • : < - ' - ^ 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B< 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B.

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA* 
Ali B.; 
İhsan B.; 
Şakir B. 

ANTALYA 
Rasih B„ 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B̂  

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B, 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B.; 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B, 

Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : ] 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

143 
26 
16 
11 •"*-" 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALACA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Isma'il Kemal B. 
İsmet B< 
Ziya B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B< 
Şeref B̂  

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B.; 

ERGANİ 
İhsan Hamit B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B, 

— 26' 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B, 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B., 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B, 
Hamdi B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARASI 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B, 
Veled Çelebi B; 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

7 — 

ı 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KONYA 
Bekir B, 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzü B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Nuri B. 
Ragıp B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Hamdi B. 
JldillAil JJ» 

RİZE 
Ekrem B. 
Hasan CaVit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 
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SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZURUM 
Raif B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. : 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

(Reddedenler) 

Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
İsmail Canbulat B. 

Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

MERSİN 
Besim B, 

(Müstenkif) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah A zmi B. 

f URFA 

AliB. 
Refet B, 

VAN 
Hakkı B. 

ORDU 
Faik B, 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B, 

! > • • - « 
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3 Nisan 1340 tarih ve 459 numaralı Mahsup Kanununa müzeyyel kanunun neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenlea 
Müstenkifler 

111 
103 

5 
3 

(Kabul edenler) 

AFYON KARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Bes'im Atalay B. 

AMASYA 
Nafiz B 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

AROAHAN 
Tahsin B. 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYAZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B, 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B, 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

İsmet B. 
Ziya B. 

DİYARBEKİR 
Cavit Bi 
Feyzi B.; 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B, 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Şahin B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri Bi 

GENÇ 
Muhitt in R 
İTİ 14111 IHIL AJ. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B, 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. j 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karbekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B^ 
Münir B. 

KARESİ 
1 Ali Şuuri B. 

Kâzım Paşa 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr, Halit B. 
Zeki B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B, 

KONYA 
Bekir B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Rıza B. 

MALATYA 
Reşit B, 

MARDİN 
Abdülügani B. 
Abdülrezzak B.; 

MENTEŞE 
Esat B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halit B, 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B, 

RİZE 
Ekrem B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Mehmet Yaşar B̂  

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Rahmi B< 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Halil Fahri B. 
1 / 1 4. T\ 

Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHtSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B, 

TOKAD 
Emin B. 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B< 

VAN 
Hakkı B. 

269 — 



t : 45 25 . 1 . 1926 C : 1 

(Reddedenler) 

BİGA 

Şükrü B. 

ERGANİ 

İhsan B. 

İSTANBUL 

İsmail Canbulat B. 

Refet Paşa 
ORDU 

Faik B. 

DERSİM 

Feridun Fikri B. 

(Müstenkifler) 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

n •^•t» »• 

270 — 



- 1 — 

Sıra Numarası : 37 

TÜRK TAYYARE CEMİYETİNİN, POSTA MÜRASELÂTI ÜCURATINDAN MUAF TUTULAN MÜ-
ESSESAT MEYANINA İTHALİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/79*6) NUMARALI KA
NUN LÂYİHASI VE POSTA VE TELGRAF VE MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsusu Müdüriyeti 

Adet : 6/6176 
27 Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Türk Tayyare Cemiyetinin, posta mürasalâtı ücu-

ratından muaf tutulan müessesat meyanına ithali hak
kında Dahiliye Vekâletince tanzim ve tevdi olunan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip edilen kanun lâyihası ile Esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Posta Kanununun üçüncü muafiyeti ücurat faslı

nın otuzuncu maddesindeki rabian fıkrası ile muafi
yet ücuratmdan istifadeleri kabul edilmiş olan mües-
sesatla hem gaye ve hem vasıf olan Türk Tayyare 
Cemiyeti murassalarının dahi muafiyeti ücrete tabii
yetinde isabeti kanuniye bulunacağı mütalâa edil
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Posta ve Telgraf Encümeni 10 . 1 . 1926 

Karar : 2 
Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 

Türk Tayyare Cemiyetinin posta ücuratmdan 
muaf tutulması hakkında Başvekâletten mevrut lâyi-
hai kanuniye encümenimizce müzakere edildi. Esbabı 
mucibesi encümenimizce de muvafık görülmekle ber-
veçhizîr Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi 
Cebelibereket 

Avni 
Aza 

Trabzon 
Abdullah 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Kâtip 
Giresun 

Ali Şevket 
Aza 

Elâziz 
Mustafa 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası 
115 

Esas Numarası 
1/796 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türk Tayyare Cemiyetinin posta mürasalâtı ücu-
rafîndan~muaf tutulan müessesat meyanına ithali 
hakkında Başvekâletin 27 Kânunuevvel 1341 tarihli 
ve 6/6176 numaralı tezkeresi ile melfufu lâyihai ka
nuniye Posta ve Telgraf Encümeni mazbatasiyle bir
likte encümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili 
Hasan Beyin huzuru ile encümenimizce de mütalâa 
edildi. Hava Kuvvetlerini artırmak ve bu bapta ica-
beden tesisatı vücuda getirmek için iane cemi mak-
sadiyle teşekkül etmiş ve böyle bir vatanî gaye uğ
runda asan mesaî ve faaliyet ibraz eylemekte bulun
muş olan cemiyeti mezkûrenin teshili muhaberat ve 
muamelâtı lâzimeden olmakla Posta Kanununun 
otuzuncu maddesinin dördüncü fıkrasında muharrer 
müessesat gibi Türk Tayyare Cemiyetinin dahi posta 
muhaberat ve müraselât ücuratmdan istisnası encü
menimizce de muvafık görülmüş ve lâyihai kanuni-
y enire,-usul ve ibareye ait bazı tashihat ile bilkabul, 
Heyeti Umumiyeye takdimine karar verilmiştir. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
Diyarbekir , 

Şeref 

Aza 
Saruhan 

Hini imzada bulunmadı 
Reşat 
Aza 

Kütahya 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

M. Nuri 
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Hükümetin Teklifi 
Kanun 

Madde 1. — Posta Kanununun muafiyeti ücura-
ta mütedair olan üçüncü fasıl, otuzuncu madde, dör
düncü fıkrasında mezkûr ve posta mürasalâtı ücre
tinden muaf tutulan müessesat meyamna Türk Tay
yare Cemiyeti dahi dahildir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hini imzada bulunmadı 

Recep 
Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenanı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

20 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Posta ve Telgraf Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Posta Kanununun otuzuncu madde

sinin dördüncü fıkrasında mezkûr müessesat gibi, 

Türk Tayyare Cemiyeti dahi posta ücretlerinden mu
aftır. 

Madde 2. — tşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Posta ve Telgraf 
Encümeni Reisi 

Cebelibereket 
Avni 
Aza 

Trabzon 
Abdullah 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Kâtip 
Giresun 

Ali Şevket 
Aza 

Elâziz 
Mustafa 

Aza 
Artvin 
Hilmi 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Türk Tayyare Cemiyetinin Posta Ücuratından 

Muafiyetine Dair Kanun 

Birinci Madde — Türk Tayyare Cemiyeti 26 Teş
rinisani 1339 tarihli Posta Kanununun otuzuncu mad
desinin dördüncü fıkrasında mezkûr müessesat me
yamna ithal olunmuştur. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde -*- İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 30 

ŞEKER İNHİSARI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/740) NUMARALI KANUN LÂYİHASI 
VE TİCARET, KAVANÎNİ MALİYE VE MÜVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şeker inhisarı hakkında Maliye Vekâleti Celile-
since tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 Teş
rinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası leffen takdim 
olunmuştur. Muktezasının, müstaceliyet kararıyle, ifa
sına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Bilvasıta alınan vergilerin matrahları meyanmda 

Hazinenin en ziyade nazarı dikkatini celbeden me-
vaddan biri de şekerdir. Şeker, istihlâk rüsumu mev
zuu meyanmda her devlette en mühim mevkii ihraz 
eden bir vasıtai cibayet olduğu halde bizde işbu mad-
dei müstehlike tamamıyle hariçten ithal edilmekte ol
duğundan Hazine için bu maddeden alınmakta olan 
üstihlâk resmi miktarı lâşey mesabesinde kalmakta ve 
esasen memleketimize gelinceye kadar istihsal fiya
tına inzimam eden muhtelif masraflar işbu madde 
üzerine mevzu istihlâk resminin miktarını daha faz
la tezyide imkân bırakmamaktadır. Bu münasebetle 
şekerden miktarı istihlâkiyle mütenasip bir miktarda 
Hazineye varidat temin etmek için teemmül olunan 
malî tedabirden birincisi bu maddenin imalini tahtı 
inhisara almak olmuş ve merbut lâyihai kanuniye ona 
göre tanzim edilmiştir. Her ne kadar iktisadî gayele
rimiz diğer imalât gibi şeker imalâtının da memleket 
dahilinde serbestli rekabet tahtı tesirinde teessüs ve 
inkişafını istilzam etmekte ise de bu madde haddiza
tında rekabeti hariciyeye pek şiddetli bir halde ma
ruz kaldığı için millî sermayelerimiz şekercilik husu
sunda sanaatı cesime usulünü tatbike cesaret edeme
mekte bulunmuş ve dahilde elyevm böyle cesim istih-
salâta kâfi fabrika da mevcut olmadığından teessüs 
edecek olan inhisarın iktisadî millîmize de muhalif 
olmayacağı müstağni! arz ve izahtır. Hükümet bu in
hisarı şeraiti münasibe ile bir şirkete devretmek ar
zusundadır. Mahaza arzu edilen şeraiti temin edebile
cek bir şirket talip olmaz ise inhisar Hazine tarafın
dan idare olunacaktır. Bu takdirde idarei mezkûre-
nin ticarî esasata müsteniden idare olunur şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz bir müessese şeklinde tesis ve Ha

zinece tasdik olunacak müstakil bir bütçe ile idaresi 
münasip görüldüğünden lâyihai kanuniyeye ona gö
re ahkâm derç olunmuştur. Elyevm hariçten ithal olu
nan şekerin miktarı senvisi takriben elli milyon kilo
ya baliğ olmakta ve her yüz kiloda binsekizyüz sek
sen kuruş gümrük ve istihlâk rüsumu alınmakta ol
masına göre her iki nevi mükellefiyet dolayısıyle te
min ettiği varidatı senevi miktarı 9 400 000 lira mikta-
rındadır. 

Buna mukabil şeker dahilde teessüs edecek fabri
kalarımızda imal olunacak olur ise istihsal fiyatı ha
riçten ithal edilen şekerin memleketimizdeki maliyet 
fiyatından sülüs derecede noksan olacağı kaviyen mel
huz bulunduğundan mamulâtı dahiliyenin piyasamız-
daki satış fiyatı yine şimdiki rayici tecavüz etme
mek üzere beher yüz kiloya iki bin yediyüz kuruş re
sim isabet etmek suretiyle maliyet fiyatına kilo ba
şına yirmiyedi kuruş vazı münasip görülmüş ve 'ka
nunun yedinci maddesine ona göre ahkâm derç olun
muştur. 

İnhisarın teessüsü neticesinde hariçten şeker vesa-
ir şekerli mevaddm ithaline memnuiyet vazı tabiî ol
duğu gibi, kaçakçılığı mani tedabirden olmak üzere ba
zı gttna ahkâmı cezaiye tayini lüzumu da varestei 
izah bulunduğundan lâyihai kanuniyenin fıkaratı saı 
iresi de ahkâmı mezbureyi ihtiva etmekte bulunmuştur. 

Hükümetin Teklifi 
Şeker İnhisarı Hakkında Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Türkiye hudutları dahiline hariçten 
şeker ithali ve şekerin dahilde imali hükümetin tahtı 
inhisarındadır. Bu inhisarı hükümet bir şirkete dev
redebilir. 

Madde 2. — Bu kanunda mezkûr, şeker tabiri 
tasfiye olunmuş veya ham halinde bilcümle şekerlere 
ve glikoza şâmildir. 

Madde 3. — Bulama, lokum, alelumum şekerlere 
ve halviyat şekerli şuruplar ve içkiler, meyve şeker
lemesi, çikolata ve emsalinin memlekete hariçten it
hali memnudur. Ihtiyacatı tıbbiyyeden olan ve liste
si Maliye ve Sıhhiye Vekâletlerince müştereken tas
dik edilecek olan şekerli mevadın bersabık gümrük ve 
istihlâk rüsumuna tebaan ithali serbesttir. 



Madde 4. — Şekerleme, halviyat ve emsali şekerli 
mamulâtta sakarin istimali memnudur. Ecza depola
rının yalnız ihtiyacatı tıbbiye için ithal edeceği saka
rinin sarfiyatı hükümetin murakabesine tabidir. 

Madde 5. — İnhisara tabi şeker ve glikoz ve ham 
şekerden her biri memleketin her tarafında müttahit 
bir fiyat ile satılır. Bu fiyat her altı ayda bir masa
rifi hakikiye üzerine müstenit maliyet fiyatına İnhisar 
İdaresi menfaatine alınacak rüsumun ilâvesi suretiyle 
tespit edilir. Kambiyoda % 20 nispetinde bir tahav-
vül husule geldiği takdirde fiyatların altı aydan evvel 
dahi tebdili caizdir. 

Madde 6. — Maliyet fiyatı İnhisar İdaresince he-
sabata müsteniden takdir ve Maliye Vekâletince tas
dik olunur. Maliyet fiyatını takdir için İnhisar İdare
since teşekkül edecek üç zattan mürekkep bir komis
yonun riyaseti Maliye Vekilinin tayin edeceği zata 
mevdudur. Maliyet fiyatını takdir için şekerin bilcüm
le iştira veya imal fiyatı ile bilcümle masarifi nakli
ye ve umumiyesi ve İnhisar İdaresinin bilcümle ma
sarifi ile bayilere verilen komisyon ve idare serma
yesinin faiz ve amortismanı dahili hesap edilir. 

Madde 7. — İnhisar resmi kilo başına yirmiyedi 
kuruştur. İşbu rüsumdan Maliye Vekâletince tayin 
olunacak hududa mücavir mahallerde yüzde yetmişbeş 
nispetine kadar tenzilât icra olunabilir. 

Madde 8. — Şekerden ayrıca istihlâk ve belediye
ler namına oktruva ve kantar rüsumu alınamaz. 

Madde 9. — İnhisar şekerin ahaliye beyü ve fü-
ruhtuna şâmil değildir. İnhisar İdaresi satışa tavas
sut eden tüccara % 8 nispetinde tenzilât icra eder. 
İnhisar İdaresinin deposu bulunmayan kasabalara 
kadar olan masarifi nakliyesi idareye racidir. Tüccar 
tarafından fii mukarrerin fevkinde şeker füruhtu mem
nudur. 

Madde 10. — Memleket haricine sevkolunan şe
kerli mamulâtta bittahlil mevcut olduğu tahakkuk 
eden şekerden alınmış olan inhisar resminin azamî 
üç rub'u kadar olan miktarı iade olunur. 

İnhisarın İdaresi 
Madde 11. — İnhisar doğrudan doğruya hükü

metçe idare edildiği takdirde teşekkül edecek İnhisar 
İdaresi şahsiyeti hükmiyeyi haiz ve ticarî esasata 
müsteniden idare olunur. Bir hükümet müessesesi ola
caktır. Bu müessesenin sermayesi kanunu mahsusla 
tâyin olunur. 

Madde 12. — Bu idare, Maliye Vekâletinin tayin 
edeceği bir müdiri umumî ile altı kişilik bir Meclisi 
idare tarafından idare olunur. Ve bu aza Maliye Ve
kâletince intihap ve Heyeti Vekilece tasdik edilir. 
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j Madde 13. — Şeker İnhisarı İdaresinin bütçesini 
I Meclisi idare tanzim ve Maliye Vekili tasdik eder. 

Vekâlet tayin edeceği iki murakıp vasıtasıyle muame
lât ve hesabatı ve sarfiyatın Meclisi İdare mukar-

I reratma muvafakatam murakabei daime altında bu-
I lundurur. 

Bu murakıplar idare umuruna müdahale edeme-
I dikleri gibi, Meclisi mukarreratı hakkında hiçbir hak-
I ki takdirleri yoktur. 
I Madde 14. — Meclisi idare, müessesenin hesabı ka-
I tisini ait olduğu senenin hitamından itibaren üç ay 
I zarfında murakıpların raporiyle birlikte Maliye Ve-
I kaleline tevdie mecburdur. Vekâlet üç ay zarfında tet-
I kikahnı bilicra tasdik veya reddi mutazammm ka-
I rarını İnhisar İdaresine tebliğ eyler. Bu müddetin in-
I kizasında bir güna tebligat yapılmadığı takdirde hc-
I sabat tasdik edilmiş itibar olunur. Maliye Vekâleti 
I badettasdik bunun bir nüshasını Meclisi Âliye arz ve 
I takdim eder. 

I Madde 15. — İnhisar İdaresinin Meclisi idare aza-
I sı ve bilûmum memurini vazaifi memurelerine müte-
I allik hususatta memurini devletin tabi olduğu ah-
I kâm ve kavanine tâbidir. 
I Madde 16. — Müdiri umumî Maliye Vekilinin in-
I tihap ve inhası üzerine bir kararname ile tayin olu-
I nur. Müdür, Meclisi idarenin azayı tabiiyesindendir. 
I Rüesanın nasıp ve azli Müdiri Umuminin teklifi ve 
I Meclisi idarenin karariyle, sair memurinin nasıp ve 
I azli de doğrudan doğruya Müdiri Umumî tarafından 
I icra olunur. Muhasebecinin tayini başkaca Maliye 
I Vekâleti tarafından da tasdik olunur. Umur ve hu-

susatı saire hakkında Meclisi İdare ve Müdiri Umu-
I minin salâhiyeti mütekabilesi ayrıca Nizamnamei Da-
I hilî de tasrih edilir. 
I . Madde 17. — İnhisar İdaresi veya makamına ka-
I im olacak şirket hükümetçe takarrür ettirilecek ma-
I halde üç sene zarfında istihlâkatı umumiyenin lâe-
I kal yarısına tekabül edebilecek bir veya müteaddit şe-
I ker fabrika ve tasfiyehanesi vücude getirmekle mükel

leftir. 

I Ahkâmı Cezaiye 
I Madde 18. — Memleket dahilinde kaçak olarak 

şeker ithali, imal veya füruhtu halinde malın müsa-
deresiyle beraber şekerin beher kilosu için beş misli 
resim ahzedilir ve faili hakkında ayrıca mahkemece 
iki aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 19. — Şeker kaçakçılığına tavassut ettiği 
bilhüküm anlaşılan gümrük komisyoncuları icrayı sa
nattan menolunur. 
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Madde 20. — Şimendifer ve vapurlar ve umumî 

arabalar ile han ve otel ve kahvehanelerde vesair ve
sait ve emakini umumiyede ika edilen kaçakçılıkta 
vesait ve emakini mezkûre sahip veya müstecirleri 
ve müdür ve kaptanları mesulübilmal sıfatiyle kendi 
müstahdemlerinin veya kaçakçıların tediye etmedik
leri rüsumu eda ile mükellef tutulurlar. 

Madde 21. — Vapurlarda ve sefainde manifesto 
harici bulunacak şeker ve şekerli mevad müsadere edil
mekle beraber beş kat resme tabi tutulur ve mezkûr 
resim vapurun sahip veya acente veya kaptanlarından 
ahzü istiyfa edilir. 

Madde 22. — Dördüncü maddenin fıkrai ulâsı 
hükmüne muhalif olarak gerek belediyeler ve gerek 
zabıta ve İnhisar İdaresi teftişatı ile sakarin istimal 
ettiği tebeyyün eden müessesatta sakarinli mamulât 
zaptı müsadere olunduktan maada sakarinli madde
nin beher kilosu için beş lira cezayı nakdî ahzü istiy
fa olunur. İki sene zarfında tekerrürü halinde bu ceza
lardan maada ayrıca faili hakkında icrayı sanattan 
men ve bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 23. — Fii mukarrerin fevkinde şeker sa
tan bayilerden birinci defasında yirmiden ikiyüz lira
ya, ikinci defasında ikiyüzden beşyüz liraya kadar 
cezayı nakdî ahzolunur. Fii mukarrerin fevkinde şe
ker satmak ile üç defa mahkûm olanlar İnhisar İdare
sinden bir daha satış için şeker mubayaa edemezler. 

Madde 24. — 18, 20 nci maddeler mucibince zap-
tolunan şekerin maliyet fiyatıan tekabül eden kıy
meti, muhbirine ve müsadirlerine verilir. 

Madde 25. — 21 nci madde mucibince alınan ce
zayı nakdinin nısfı sakarinli mevadı keşif ve ispat 
edenlere verilir. Zaptolunan sakarinli mevad ya im
ha veyahut memleketten ihraç ve vapurda teslim 
edilmek üzere talibine satılır. Malın bedelinin nısfı 
yine müsadereyi icra edenlere ita olunur. 

Mevaddı Muvakkate 
Madde 26. — İlk altı ayhk maliyet fiyatı ithalât 

fiyatına masarifi nakliye ve umumiye olarak % 50 
zam ve ilâvesi ile tespit edilir. 

Madde 27. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren memlekete şeker ve üçüncü maddede tayin 
olunan şekerli mevad ithali memnudur. Ancak ka
nunun neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş edil
diği beyanname ve vesaiki lâzımesiyle ispat edilen 
şekerler İnhisar İdaresi tarafından son üç ayhk İs
tanbul Şeker piyasasının fii vasatisi ile satın abı ir ve 
şekerler peyderpey geldikçe gümrükte bedeli tesviye 
olunarak tesellüm edilir. Ancak bu siparişlerin ka

nunun mevkii tatbike vazı tarihinden itibaren üç ay 
zarfında memlekete gelmiş olması meşruttur. Üç ay
hk şeker fii vasatisi Ticaret ve Malîye vekâletleri nce 
tespit edilerek ilân okutacaktır. 

On gün zarfında beyannamesi verilmeyen veya 
kanunun mevkii tatbike vazı tarihinden itibaren 
üç ay zarfında gelmeyen şekerler memlekete ithal 
olunmaz. 

Madde 28. — Üçüncü maddede muayyen sekerli 
mevaddan kanunun neşrini takip eden bir ay zarfın
da vürut edenler evvelce sipariş olunduğu ispat 
edilmek şartiyle bersabık gümrük ve istihlâk rüsu
mu tesviye edilmek suretiyle memlekete ithal edi
lir. Gerek bu müddet zarfında ithal edilen ve gerek 
esasen memlekette mevcut bulunan işbu şekerli me-
vaddın memleket dahilinde altı ay müddet zarfında 
serbestçe fümhtuna müsaade edilir. 

Madde 29. — tnhisar İdaresi kendi şekerlerini 
kanunun neşrinden itibaren üç ay zarfmda piyasaya 
çıkaracaktır. Ellerinde şeker mevcut olanlar bu müd
det zarfında şekerlerini satabilirler. Ancak kanunun 
neşrinden itibaren bir ay zarfında elledikde mevcut 
şeker hakkında bir beyanname vermek ve mallarını 
son üç ayîık fii vasatinin nihayet % 10 fazlasına sat
makla mükelleftirler. Her mahallin fü vasatisi en 
büyük mülkiye memurunun tahtı riyasetinde ma' me
muru ve ticaret odasından, ticaret odası bulunmadığı 
takdirde belediye meclisinden intihap olunacak iki 
azadan mürekkep dört kişilik bir komisyon marife
tiyle tespit ve ilân olunacaktır. 

Madde 30. — 29 ncu maddede tayin olunun üç 
ayın hitamında İnhisar İderesi tüccar yedinde kal
mış olan bütün şekerleri satın alacaktır. Mubayaa 
fiyatı 29 ncu maddedeki komisyonu mahsusun tayin 
ettiği fiyattan ashabı bu fiyat ile satmaya razı olma
dığı takdirde malı istediği mahalle ihraç etmekte 
serbesttir ve bu takdirde alınmış olan gümrük ve is
tihlâk resimleri ihraç iskelesinde kendisine iade 
edilir. 

Madde 31. — Ellerinde şeker ve şekerli mevad bu
lunanlar vadei ımıayyenesinde beyanname verme
dikleri takdirde geçen her gün için toptancılardan 
elli ve perakendecilerden on lira cezayı nakdi alı
nır. 

Madde 32. — Şeker hakkında işbu kanuna mu
halif bilcümle ahkâm mülgadır. 

Madde 33. — İşbu kanun neşri tarihinden itiba
ren meri olacaktır. 



Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Tica
ret ve Adiye vekilferi memurdur. 

4 Teşrinisani 1341 
Başvekil Adlîye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfîk Rüştü 
Mafiye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 

Hasan HUsnü M. Cemil 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sun Mehmet Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti 
Ticaret Vekili Vekil? 

AK Cenani Süleyman Sırrı 
Ticaret Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ehcümenimizce tadilen tespit ediinısş olan petrol 

inhisarına ait lâyihai kanuniyeye merbut csbab> mu
cibe mazbatamızda mufassaîan beyan edilen sebep
lerden doîayı Şeker İnhisarının da yine aynı esaslar 
dahilinde idare edilmesi Encümenimizce muvafık 
görülmüştür. Esasen şeker, petrol ve benzin gibi nak
liyatta ve muhafazada zayiata duçar olmak gibi teh
likelere daha az mâruz bulunduğu gibi memleketi
mizde şeker ticareti de petrolün aksine olarak umu
miyetle peşinen muamele görmektedir. Bundan baş
ka şekerin ithal olunacağı mahallerde yapılacak olan 
teşkilât ve tesisat, petrol için vücuda getirilmesi icap 
eden teşkilât ve tesisata nazaran haizi ehemmiyet 
değildir. 

Lâyihai kanuniyede kaçakçılık hakkındaki me-
vadı cezaiye, petrol lâyihası kanuniyesinde olduğu 
gibi, Maliye Vekili Beyefendinin de nravafakatlan 
veçhile varidatı devlete ait aleîuımım kaçakçılık hak
kında tanzim edilecek lâyihai kanuniyeye vazedilmek-
üzere burada da tayyedilmiştir. Bu suretle tadilen 
tanzim edilmiş olan lâyihai kanuniye ait okluğu diğer 
encümenlere havale edilmek üzere merbuten takdim 
kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Mustafa Rahmi Cemal Hüsnü 

Kâtip Aza 
İsmail Ömer Şevki 
Aza Aza 

Bekir Hamdi 
Aza Aza 

Kâzım Hüsnü Mehmet Vasfi 

Ticaret Encümeninin teklifi 
Madde 1. — Türkiye'ye şeker ithali Hükümetin 

tahtı inhisarındadır. 5 Nisan 1341 tarihli ve 601 nu
maralı Kanun mucibince memleket dahilinde tesis edi
lecek olan şeker fabrikalarının istihsalâtım İnhi
sar İdaresi hariçten celbettiği maliyet fiyatiyle satın 
almaya mecburdur. 

Madde 2. — Hükümetin bu suretle ithal eylediği 
şekerin Türkiye dahilinde iştir* ve füruhtu tamamen 
serbesttir. 

Madde 3. — Bu kanunda mezkûr şeker tabiri tas
fiye olunmuş veya ham halinde bilcümle şekerlere 
ve glikoza şâmildir. 

Madde 4. — Bulama, lokum, alehunum şekerle
me ve halviyat, şekerli şuruplar, meşrubatı ktiuliye-
den olmayarak esası şeker olan içkiler, meyve şeker
lemesi, çikolata ve emsalinin memlekete hariçten it
hali İnhisar İdaresine aittir. İhtiyacah tıbbiyeden 
olan ve listesi Maliye ve Sıhhiye vekâletîtrince müş
tereken tasdik edilen şekerli mcvadın bersabık güm
rük ve istihlâk rüsumuna tebaan ithali serbesttir. 

Madde 5. — Şekerleme, halviyat ve emsali şeker
li nıamûiâtta sakarin istimaîi memnudur. Ecza depo
larının yalnız ihtiyacatı tıbbiye için ithal edeceği sa
karinin sarfiyatı Hükümetin murakabesine tabidir. 

Madde 6. — Birinci madde mucibince ithali tah
tı inhisara alman mevadın Gümrük ve İstihlâk Res
mi hazırı dahil olarak tahakkuk eden maliyet fi
yatlarına Hükümet kiloda (8) kuruş ilâvesiyle muay
yen yerlerdeki depolarından bayilere satar. 

Madde 7. — Memleket haricine sevkolünan şeker
li mamûüâtta bittahlil mevcut olduğu tahakkuk eden 
şekerden alınmış olan inhisar ve istihlâk resimleri iade 
olunur. 

Madde 8. — Hükümet işbu inhisarı, şahsiyeti hük-
miyeyi haiz bir müdüriyet vasıtasiyle idare eder. Mü
düriyetin muamelâtı; Maliye Vekâletince bilintihap 
İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran edecek, 
dört azadan müteşekkil bir Meclisi İdare ite, Maliye 
Vekâletinin inhası üzerine tayini Iradei MiUiyeye ik
tiran eyleyecek bir müdür vasıtasiyle tedvir edilir. 

Madde 9. — Şeker İnhisarı Müdüriyetinin bütçe
si Meclisi İdaresi tarafından tanzim ve Maliye Ve
kâletince tasdik edildikten sonra, Muvazenei Mali
ye ve Ticaret encümenlerinden müteşekkil bir heye
tin tasvibine arz olunur. 

Madde 10. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti
baren memlekete şeker ithali memnudur. Ancak, ka
nunun neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş edil-
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diği - beyanname ve vesaiki iâzimesiyle ispat edilen I 
şekerler bir ay zarfında memlekete geldiği takdirde 
İnhisar İdaresinin ilk mubayaa fiyatlariyle Hükü
metçe satın alınır. Arzu edenler mallarını tekrar ih
raçta serbesttir. I 

Madde 11. — îşbu kanunun neşrinden evvel mem
lekete ithal ediîmiş olan şekerler için eshabı bir ay 
zarfında yedîerindeki malın miktarı hakkında bir 
beyanname vermek ve mallarını tayin olunacak fii I 
vasati ile Şubat nihayetine kadar ahaliye satmak 
mecburiyetindedirler. I 

Her mahallin fii vasatisi en büyük müSciye me
murunun tahtı riyasetinde malmemunı ve Ticaret I 
Odasından ve Ticaret Odası bulunmadığı surette I 
belediye meclislerinden müntehap iki azadan mü- I 
rekkep dört kişilik bir komisyon marifetiyle ve son I 
iki ayın satış fiyatlarının vasatisi nazarı itibara alın- I 
mak şartiyle tespit ve ilân olunur. 

Madde 12. — Maddei sabıkada beyan olunduğu I 
veçhile Şubat nihayetine kadar satıhnayıp tüccar ye
dinde kalan şekerlerin beher kilosundan sekiz kuruş I 
inhisar resmi alınır. I 

Madde 13. — Ellerinde şeker ve şekerli mevad I 
bulunanlar vâdeimuayenesinde beyanname verme- I 
dikleri takdirde geçen her gün için toptancılardan el
li ve perakendecilerden on lira cezayı nakdî alınır. I 

Madde 14. — îşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. I 

Madde 15. — îşbu kanunun icrasına Maliye, Ti
caret, Dahiliye, Adlîye vekilleri memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası I 
Riyaseti Celileye 

Şeker inhisarı hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve îcra Vekilleri Heyetinin 4 Teşrinisani 1341 ta- I 
rihüi içtimaında bittezekkür Meclisi ÂKye şevki ta- I 
karrür ederek Başvekâletin 9 Teşrinisani 1341 ve I 
6/5301 numaralı tezkeresiyle Riyaseti Celileye (akdini I 
ve Encümenimize tevdi buyıırulan lâyihai kanuni- I 
ye mütalâa ve tetkik olundu, tcra kılman tadilât ait I 
olduğu maddeler hizalarında tespit ediîmiş ve ikti- I 
zası ifa kıhnmak üzere bermucibi havale Muvazenei I 
Maliye Encümenine tevdi buyurulmak üzere Riyaseti I 
nıüşarünileyhaya takdimine karar verilmiştir. I 

Reis Mazbata Muharriri I 
Beyazıt Mebusu Bozok I 

Şefik Süleyman Sırrı I 

Kâtip Aza 
Ankara Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 

Kütahya Karesi 
M. Ragıp Mehmet Süreyya 

Kavanini Maliye Encümeninin TekKfi 
Şeker İnhisarı Hakkında Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Türkiye hudutları dalı iline hariçten 
şeker ithali ve sattırılması Hükümetin tahtı inhisann-
dadır. Bu inhisarı Hükümet bir şirkete devredebilir. 
15 Nisan 1341 tarihli ve 601 numaralı Kanun muci
bince memleket dahilinde tesis edilecek olan şeker 
fabrikalarının istihsalâtım İnhisar İdaresi hariçten cel-
bettiği maliyet fiyatiyfe satın almaya mecburdur. 

Madde 2. — Bu kanunda mezkûr şeker tabiri tas
fiye olunmuş veya ham halinde bilcümle şekerlere 
ve glikoza şâmildir. 

Madde 3. — Bulama, lokum, alehımuın şekerle
me ve halviyat, şekerli şuruplar ve meşrubatı külliye
den olmayan içkiler, meyve şekerlemesi, çikolata ve 
emsalinin memlekete hariçten ithali inhisar İdaresine 
aittir. İhtiyacatı tıbbiyeden olan ve listesi Maliye ve 
Sıhhiye vekâfetlerlnce müştereken tasdik edilen şe
kerli mevaddın bcrsabık gümrük ve istihlâk rüsumu
na tebaan ithali serbesttir. 

Madde 4. — Şekerleme, halviyat ve emsali şeker
li mamû'âtta sakarin istimali memnudur. Ecza de
polarının yalnız ihtiyacatı tıbbiye için ithal edeceği 
sakarinin sarfiyatı Hükümetin murakabesine tabi
dir. 

Madde 5. — İnhisara tabi şeker ve glikoz ve ham 
şeker İnhisar İdaresinin depolarında müttehit bir fi
yatla satılır. Bu fiyat her altı ayda bir masarif** ha
kikiye üzerine müstenit maliyet fiyatına İnhisar 
İdaresi menfaatine alınacak rüsumun ilâvesi suretiyle 
tespit edilir. Kambiyoda yüzde yirmi nispetinde bir 
talıavvüi husule geldiği takdirde fiyatların altı ay
dan evvel dahi tebdili caizdir. 

Madde 6. — Maliyet fiyaü İnhisar İdaresince 
hesaba müsteniden takdir ve Maliye Vekâfetinee tas
dik olunur. Maliyet fiyatını takdir için İnhisar İda
resinde teşekkül edecek üç zattan mürekkep komis
yonun riyaseti Maliye Vekilinin tayin edeceği zata 
mevdudur. Maliyet fiyatını takdir için şekerin iştira 
fiyatiyZe bilcümle masarifi nakliye ve umumiyesi 
ve idare sermayesinin faiz ve amortismanı dahili he
sap edilir. İnhisarın bir şirkete devri halinde mez
kûr komisyon Maliye Vekâletince teşkil olunur. 
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Madde 7. — İnhisar resmi kilo başına sekiz ku
ruştur. Glikozun inhisar resmi istihlâk resmi gibi is-
tiyfa ediîir. tşbu resimden Maliye Vekâletince tayin 
olunacak hududa mücavir mahallerde yüzde yetmiş-
beş nispetine kadar tenzilât icra olunabilir. 

Madde 8. — Memleket haricine sevkolunan şe
kerli mamûlâtta bittahlil mevcut olduğu tahakkuk 
eden şekerden alınmış olan inhisar resminin âzami 
üç ruhu kadar olan miktarı iade olunur. 

İnhisarın İdaresi 
Madde 9. ,— İnhisar doğrudan doğruya Hükü

metçe idare edildiği takdirde teşekkül edecek İnhi
sar İdaresi şahsiyeti hükmiyeyi haiz ve ticarî esasa-
ta müsteniden idare olunur bir Hükümet müessese
sidir. Bu müessesenin sermayesi kanunu mahsusla 
tayin olunur. 

Madde 10. — Bu idare Maliye Vekâletinin tayin 
edeceği bir müdüri umumî ile altı ksşilik bir meclisi 
idare tarafından idare olunur ve bu âza Maliye Ve
kâletince intihap ve Heyeti Vekilece tasdik edilir. 

Madde 11. — Şeker İnhisarı İdaresinin bütçesini 
Meçlisi İdare tanzim ve Maliye Vekili tasdik eder. 
Vekâlet tayin edeceği iki murakıp vasıtasiyle mua
melât ve hesabatı ve sarfiyatın Meclisi İdare mu-
karreratına muvafakatim mürakabeî daime altında 
bulundurur. Bu murakıplar idare umuruna müdaha
le edemedikleri gibi meclisin mukarrerntı hakkında 
hiçb:r hakkı takdirleri yoktur. 

Madde 12. — Meclisi İdare müessesenin hesabı 
katisi :i ait olduğu senenin hitamından itibaren üç ay 
zarfında murakıpların raporu ile bir'ikte Maliye 
Vekâîetine tevdie mecburdur. Vekâlet üç ay zarfın
da tetk'katım bilicra tasdik veya reddi nnıtazammın 
karanın İnhisar İdaresine tebliğ eyler, Bu müddetin 
inkizasında bir guna tebligat yapılmadığı takdirde 
hesabat tasdik edilmiş itibar olunur. Maliye Vekâleti 
badettasdik bunun bir nüshasını Büyük Millet Mec
lisine arz ve takdim eder. 

Madde 13. — İnhisar İdaresinin Meclisi İdare âza
sı ve bilûmum memurini vazaifi memurelerine mü
teallik hususatta memurini devletin tabi olduğu ah
kâm ve kavanine tabidir. 

Madde 14. — Müdüri Umumî, Maliye Vekilinin 
'"iltihap ve inhası üzerine bir kararname ile tayin 
olunur. Müdür, Meclisi İdarenin azayı tabiiyesinden-
dir. Rüesanın nasıp ve azli Müdüri Umuminin tek-
üfi ve Meclisi İdarenin kararı ile, sair memurinin 
nasip ve azli de doğrudan doğruya Müdüri Umumî 

tarafından icra olunur. Muhasebecinin tayini başka
ca Maliye Vekâleti tarafından da tasdik olunur. Umur 
ve hususatı saire hakkında Meclisi İdare ve Müdüri 
Umuminin salâhiyah mütekabilesi ayrıca Nizamna
me i Dahilide tasrih edilir. 

Madde 15. — İnhisar İdaresi veya makamına 
kâim olacak şirket Hükümetçe tekarrür ettirilecek 
mahallerde beş sene zarfında istihlâkâlı umumiyenin 
lâeka! yarısını temin edebilecek şeker fabrika ve tas
fiyehaneleri vücuda getirmekle mükelleftir^ 

Ahkâmı Cezaiye 
Madde 16. — Memleket dahilinde kaçak olarak 

şeker ithali, imal veya füruhtu halinde malın müsa-
deresiyle beraber şekerin beher kilosu ,çin beş misli 
resim ahzedilir ve faili hakkında ayrıca mahkemece 
iki aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 
Şeker kaçakçılığına tavassut ettiği bilhüküm anlaşı
lan gümrük komisyoncuları icrayı sanattan men olu
nur. 

Madde 17. — Sefainde ve şimendiferlerde mani
festo harici bulunacak şeker ve şekerli mevat mü
sadere ediFınekîe beraber beş kat rüsuma tabi tutu
lur. 

Madde 18. — Dördüncü maddenin fıkrai ulâsı 
hükmüne muhalif olarak gerek belediyeler ve gerek 
zabıta ve İnhisar İdaresi teftişatı ile sakarin îstimaî 
ettiği tebeyyün eden müessesatta sakarinlî mamûlât 
zabıt ve müsadere olunduktan maada sakarini! mad
denin beher kilosu için yirmi beş lira cezayı nakdî ahz 
ve bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. Tekerrürü halinde mezkûr cezayı nakdî ife be
raber bir seneden üç seneye kadar hapis ve icrayı sa
nattan men cezası hükmolunur. 

Madde 19. — 16, 17 nci maddeler mucibince zap-
tolunan şekerler maliyet fiyatına tekabül eden kıyme
ti muhbirine ve müsadiı lerine verilir. 

Madde 20. — 17 nci madde mucibiuce alınan ce
zayı nakdinin nısfı sakarinlî mevadı keşif ve ispat 
edenlere verilir ve zaptolunan sakarinlî mevad imha 
edilir. 

Madde 21. — Kanunun neşrinden mukaddem Tür
kiye için sipariş edildiği beyanname ve vesaiki lâzi-
mesiyle ispat edilen şekerler İnhisar İdaresi tarafın
dan son üç ayhk İstanbul şeker piyasasının fii va-
satisiyle satın alınır ve şekerler peyderpey geldikçe 
gümrükte bedeli tesviye olunarak tesellüm edilir. An
cak bu siparişlerin kanunun mevkii tatbike vazı ta
rihinden itibaren üç ay zarfında memlekete gel
mesi meşruttur. Üç aylık şeker fü vasatisi Ticaret 
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ve Maliye vekâletlerince tespit edilerek ilân oluna
caktır. On gün zarfında beyannamesi verilmeyen ve
ya kanunun mevkii tatbike vazı tarihinden itibaren 
üç ay zarfında gelmeyen şekerler ithpl olunmaz. 
Ancak verilecek beyannamelerde üç aydan sonra 
geleceği bifidiriîen şekerleri İdarei İnhisariye ken
disinin mubayaa ettiği şeker fiyatiyle satın alabilir. 
On gün zarfında beyannamesi verilmeyen veya ka
nunun mevkii tatbike vazı tarihinden itibaren üç ay 
zarfında gelmeyen şekerler memlekete ithal olunmaz. 

Madde 22. — Üçüncü maddede muayyen şekerli 
mevaddan kanunun neşrini takip eden bir ay zarfın
da vürut edenler evvefce sipariş olunduğu ispat edil
mek şartiyle bersabık gümrük ve istihlak rüsumu 
tesviye edilmek suretiyle memlekete ithal edilir. Ge
rek bu müddet zarfmda ithal edilen ve gerek esasen 
memlekette mevcut bulunan işbu şekerli mevadin 
memleket dahilinde altı ay müddet .zarfında serbest
çe füruhtuna müsaade edilir. 

Madde 23. — İnhisar İdaresi kendi şekerlerini 
kanunun neşrinden itibaren üç ay zarfmda piyasaya 
çıkaracaktır. Elerinde şeker mevcut olanlar bu müd
det zarfında şekerlerini satabilirler. Ancak kanunun 
neşrinden itibaren bir ay zarfında ellerinde mevcut 
şeker hakkında bir beyanname vermek ve mallarını 
son üç aylık fii vasatinin nihayet % 10 fazlasına sat
makla mükelleftirler. Her mahallin fii vasatisi en bü
yük müükiye memurunun tahtı riyasetinde ma! me
muru ve Ticaret Odasından, Ticaret Odusı bulunma
dığı takdirde belediye meclisinden intihap olunacak 
iki azadan mürekkep dört kişilik bir komisyon ma
rifetiyle tespit ve ilân olunacaktır. 

Madde 24. — 21 nci maddede tayin olunan üç ayın 
hitamında İnhisar İdaresi tüccar yedinde kalmış olan 
bütün şekerleri satın akacaktır. Mubayaa fiyatı 29 ncu 

-maddedeki komisyonu mahsusun tayin ettiği fiyat
tan ashabı bu fiyat iîe satmaya razı olmadsğı tak
dirde malı istediği mahalle ihraç etmekte serbesttir. 
Bu takdirde alınmış olan gümrük ve istihlâk resim
leri ihraç iskelesinde kendisine iade edilir. 

Madde 25. — Ellerinde şeker ve şekerli mevad 
bulunanlar vadeî muayyenesinde beyanname verme
dikleri takdirde geçen her gün için toptancılardan 
eîS, ve perakendecilerden on lira cezayı nakdî ah-
nır. 

Madde 26. — İşbu kanun neşri tarihinden itiba
ren meri olacaktır. 

Madde 27. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ti
caret ve Adliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Ceh'Ieye 

Şeker inhisarı hakkında Başvekâletten varit olup, 
9 Teşrinisani 1341 tarihli Heyeti Umumiye İçtimaın-
da Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenlerine hap 
va!e buyurudan ve muahharen Ticaret Encümenince 
de tetkiki takarrür eden esbabı mucibeyi havi kanun 
lâyihası Kavanini Maliye ve Ticaret encümenleri 
mazbatalariyle birlikte Encümenimize tevdi kılınmış 
ve bu meyanda şeker inhisarına dair İstanbul Tica
ret ve Sanayi Odasınca tespit edilen nıkatı nazarı mü-
beyyin bir rapor da vürut etmiş olmakla umumu bir
leştirilerek Maliye Vekili Hasan Bey hazır olduğu 
hailde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasında Tür
kiye hudutları dahiline hariçten şeker ithali ve şeke
rin dahilde imali tahtı inhisara alındığı gibi, şeker 
inhisarının neticesi oEmak üzere şeker?; mevadın da 
hariçten memlekete itha'i memnuiyeti tabi tutul
muş ve şekerin İnhisar İdaresince memleketin her 
tarafından altı ayda bir tespit ediüecek müttehit bir 
fiyatla satılmasını ve fiyatın tespitinde şekerin bil
cümle iştira veya imal fiyatı ile masarifi nakliye ve 
umumiyesi ve İnhisar İdaresinin kâffei masar'fi ile 
bayiüere verilen komisyon ve idare sermayesinin 
faiz ve amortismanı dahili hesap olmak üzere tak-
dür edilecek maiyet fiyatına kik> başına ayrıca yir-
miyedi kuruş İnhisar Resmi ilâvesi nazarı dikkate 
alınmış ve inhisarın bir şirkete devri tercih edilmekle 
beraber doğrudan doğruya Hükümetçe idare edildiği 
halde tabi olacağı ahkâm ve kaçakçılığa ve kanuna 
muhalif ahvale tasaddi edenlere karşı tatbik oluna
cak cezalar ilâve ve inhisarın teessüsüne kadar ya
pılacak tedabiri evveliye tayin olunmuştur. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından mevrut mü-
taDâat şekere inhisar vazı memleket için kabili tat
bik ve müfit bir tarz olmayacağı ve İstihlâk Resminin 
tezyidi suretiyle Hazineye inhisardan fasla varidat 
temin edümeMe beraber, serbestii ticaretin muhafa
za ve devletin pek büyük bir külfetten vikaye edil
miş bulunacağı zeminindedîr. Kavanini Maliye ve 
Ticaret encümenleri inhisara esas itibariyle taraf
tar olmakla beraber lâyihada şekerin tevzii ve mem
leketin her tarafından müttahit bir fiyatla furuhtu 
gibi İnhisar İdaresine ağır külfetler tahmil ve şeke
rin satış fiyatım tezyit edebilecek ahkâmın tayyı ve 
inhisarın hariçten şeker ve şekerli mevad ithaline 
hasrı suretiyle esash tadilâtı icrasını iltizam ve şe
kere maliyet fiyatı üzerine Hükümetçe zammı tek-



lif olunan yirmiyedi kuruş yerine gümrük ve istih
lâk resmi hâzırlarını muhafaza ile inhisar resmi ola
rak kiloda sekiz kuruş ilâvesini tercih eylemişlerdir. 
Kaçakçılığa ait ahkâm, Maliliye Vekâletince esasen 
bilûmum mevadı inhisariyeye şâmil olmak üzere ay
rı bir kanun i-e teklif edilmek takarrür ettiğinden 
buna müteallik ahkâmın da tayyı her Jki encümen
ce tensip okunmuştur. 

Şeker havayici zaruriyenin en mühimlerinden biri 
olmak itibariyle alehımum inhisarlarda olduğu gibi 
şeker inhisarında da ilmî ve tatbiki birçok mehazir 
ve müşkülât olduğu gayri kabili inkârdır, serbesti! ti
careti kaldıran ve mesuiiyeti şahsiyeye müstenit te
şebbüsler yerine herhangi bir maddenin idhar ve ih
tiyaç nispetinde tevzii işlerini rakipsiz bir teşkilâta 
tevdi eden inhisar tarzı vücuh ile tenkit ve münakaşa 
olunabilir. Ancak devletin müstacel ve hayatî ihti-
yacatı büyük masrafları istilzam ett?ği ve bu masari-
fa mukabil yeni mcnabi varidata müracaattan baş
ka çare olmayıp, bu hususta bulunabilecek malî im
kânların siyasî ve ahdî icabat ile telifinde de zaru
ret olduğu bir zamanda Hükümetin inhisar tarikinden 
dahi istifadeyi nazarı dikkate almış ve bu meyanda 
şekere inhisar vazını teklif etmiş olmasını mâztır ad
detmek icabeder. Vaziyeti bu dairede tetkik ve mü
talâa eden encümenimizin şeker inhisarı hakkında Ka-
vanini Maliye ve Ticaret encümenlerinin noktai na
zarlarına esas itibariyle iltihak eylemesi zarurî ol
muştur. 

İnhisarın doğrudan doğruya hükümet marifetiyle 
veya şfrketlere devir suretiyle idaresi meselesinde iki 
encümenin ayrılan noktai nazarları karşısında da en
cümenimiz Ticaret Encümeni iüe hemfikir olarak in
hisarın doğrudan doğruya hükümetçe idaresi tarzını 
şayanı tertip görmüştür. Bu tercihe saik olan eshap 
ve mülâhazatı muhtasaran arz etmeyi encümenimiz 
faydalı telâkki etmektedir. 

Evvelcn : Şeker inhisarı şekerden fazla varidat te
mini için zarureten ihtiyar oüunmuş bir tedbirdir. Za
ruret mündefi olduktan sonra bu tedbirinde tebdili 
şekil etmesi mevzubahis olabilir. İnhisarın hükümet 
yedinden olması bu hususta daimî ve tam bir serbesti 
ve imkân muhafaza edecektir. 

Saniyen : İnhisarın işletilmesini deruhte ve iltizam 
eyliyccek bir şirketin bu yüzden müstefit olmak iste
mesi tabiîdir. Halbuki inhisar fazla varidat ihtiyacıyle 
vaz edilmekte olduğundan mükelleflerin zararına ha
zinenin bir kısım menafiinden mahrum kalmasında 
sebep görülmemiştir. 
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Salisen : Memleketimizde şeker sanayiinin tees
süsünü teşvik ve himaye siyaseti iktisadiyemiz icabı 
oîup, geçen sene Meclisi Atîce bu maksatla 5 Nisan 
1341 tarihinde bir kanun kabul buyurulmuş ve bu 
kanun bk senede feyizM tesiratını göstermeye başla
mıştır. İnhisarın şirket yedinde olması ise memleketi
mizde şeker sanayiinin teessüs ve inkişafı için mu
zır oünıaya müsaittir. 

Başlıca işbu eshap ve mülâhazata istinat eden en
cümenimiz inhisann hariçten şeker getirtilerek muay
yen yerlerdeki depolardan dahilî ticarete serbest bir 
surette arz ve tevdii gibi basit bir şekle ifrağından 
sonra hükümet marifetiyle idaresinde de bir güna 
müşkültât olmayacağına kaildir. Bahusus iyi ellerde 
olmak şartıyle memleketimizde hükümet inhisarlarının 
ekseri şirket inhisarIanndan daha ziyade muvaffak 
olduğu söylenebilir. Lâyiha mevaddımn mütalâasın
dan evvel encümenimiz şeker inhisarının temin ede
ceği menfaati maliye hakkında da bazı maruzatta bu
lunmayı cünıjei vezaifinden addetmektedir. Gümrük 
istatistiklerimize göre 1339 senesinde Türkiye'ye it
hal olunan şeker miktarı 46 689 305 kilo ve 1340 
senesinde 52 698 716 kilo olduğu gibi 1341 senesinin 
ijk altı ayı zarfında da 34 556 481 kiloya baliğ ol
muştur. Bu mekadîri nazarı itibara alarak ve bir de
rece ihtiyat ederek 1926 senesinde İnhisar İdaresince 
hariçten memleketimize 50 000 000 kilo şeker ithali 
lâzım geleceğini farzedebiliriz. Gümrük ve istihlâk 
rüsumu bersabık istiyfa edileceğinden bu kalemlerde 
bir tebeddül olmayacaktır. Yalnız yeni varidat olarak 
kilo başına sekiz kuruş inhisar resmi hesap olunaca
ğına göre inhisardan dört miFyon liralık varidat elde 
edilecek demektir. Gerçi bu varidat gayri safi ise de 
şekerli evaddan husule gelebilecek varidat nazarı dik
kate alınmamış okluğundan İnhisar İdaresi masarifi
ne şekerli mevad varidatını karşılık addetmek sure
tiyle dört milyon lirayı safî addetmek kabildir. 

Esasa ait olan maruzatı mtitekaddimeden sonra 
Ticaret Encümenince kabul olunan şekle nazaran 
maddelerde yapılan tadilât berveçhiati arz olunur. 

Birinci maddenin son satırında (hariçten celbettiği) 
ibaresinden sonra (şekerin beşinci maddede muhar
rer) kelimelerinin ilâvesi tensip edilmişti*. 

İkinci Madde; Ticaret Encümeninin dördüncü 
maddesi olup, tertip itibariyle takdim olunmak mu
vafık görülmüş ve maddede (emsalinin) yerine (em
sa l şekerli mevadin) ve (tebaan) yerine (tabi olarak) 
tarzında bazı tavzihat yapılmıştır. 

Üçüncü madde; Ticaret Encümeninin aynıdır. 
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Dördüncü madde; Ticaret Encümeninin beşinci 
maddesi olup, hükmü sakarin istimalinin memnuiye-
tine mütedair bulunduğu ve halbuki sakarinin ithali 
hakkında da 4 Nisan 1333 tarihli Kanun mucibince 
ayrı bir memnuiyet mevcut olduğu nazarı dikkate alı
narak maddenin iptidasına ithal memnuiy e tini tefi iden 
(sakarin ithali hakkındaki 4 Nisan 1333 tarihli Ka
rnin ahkâmı kemakân baki olmak üzere) fıkrası ilâve 
oüunmus ve son zamanlarda istimalce ve evsafça sa
karin nevinden daha bazı mevad çıkarıldığı cihetle 
bunları da memnuiyete tabi tutmak maksadıyle bazı 
tasrihat yapılmıştır. 

Beşinci madde; Ticaret Encümeninin altıncı mad
desi ohıp, aynı ruh ve mana muhafaza olunarak ye
niden tanzim edilmek muvafık görülmüş ve şekere 
mt hüküm şekerli mevada da teşmili olunmuştur. 

Altıncı madde; Ticaret Encümeninin ikinci mad
desi oüup, cüzî tadilat yapılmıştır. 

Yedinci madde; Ticaret Encümenince kabu! oku
nan şeklin aynıdır. 

Sekizinci madde; Aîeîumum şeker ve şekerli me-
vadm badema hükümetten maadası tarafından ithali 
menedüdiği ve bu memnuiyetin transit şeker ticare
timizi sektedar etmesi muhtemel görüldüğü cihetle 
transit suretiyle imrar edilmek üzere Türkiye'ye ge
tirilecek şeker ve şekerli mevad hakkında ahkâm ve 
usulü haziranın muhafaza edileceğini mübeyyin bir 
maddenin lâyihaya derci tensip edilmiş ve işbu mü
talâaya binaen sekizinci madde tanzim olunmuştur. 

Dokuzuncu madde; Ticaret Encümeninin sekizin
ci maddesi ohıp, cüzî tadilât icra kılınmıştır. 

Onuncu madde; Ticaret Encümeninin (dokuz) ncu 
maddesi olup, İnhisar İdaresi hesabı katilerinin her 
sene nihayetinden itibaren altı ay zarfında Büyük 
Miüet Meclisine takdim edileceği fıkrası ilâve olun
muştur. 

Onbirinci madde; Ticaret Encümeninin onuncu 
maddesi olup, bazı tavzihat ve ilâvat ile kabul olun
muştur. 

Onikinci madde; Ticaret Encümeninin onbirinci 
maddesi olup, birinci fıkrası nihayetine ihraç yolunu 
açık bulunduracak bir hükmün ilâvesi ve bu hükmün 
neticei mantıkıyesi olmak üzere ihraç halinde alın
mış olan gümrük ve istihlak rüsumunun iadesine dair 
tasrihat icrası suretiyle tespit edilmiştir. 

Onüçüncü madde; Ticaret Encümeninin onikinci 
maddesi olup, kanunun neşri teehhür ettiği nazarı dik
kate alınarak Şubat yerine Kanunun neşri tarihinden 
itibaren mütekaddim maddelerin hükümleriyle müte
nazır olacak bir surette tadil edilmiştir. 

ÖndÖrdüncü madde; Ticaret Encümeninin onüçÜn-
cü itiadesi olup, cezaların tazifiyle kabul edilmiştir. 

Onbeşinci madde; Hükümetin teklifinde olduğu 
gibi, Kavanini Maliye Encümenince de kabul olunan 
ve sakarin istimali memnuiyetinin ceza müeyyidesini 
teşkil eden bu madde Ticaret Encümenince tayyplun-
muş ise de encümenimizce dördüncü madde ahkâ
mına muhalif olarak sakarin veya bu neviden mevad 
istimal edecekler hakkında bir ceza müeyyidesinin 
vazı sayam tercih görülmüş ve ona göre işbu madde 
tespit ve kabul olunmuştur. 

Onalüncı madde; Ticaret Encümeni lâyihasının 
14 ve 15 nci maddelerinin tevhidi ve kanunda Sıhhiye 
Vekâletine de bazı vezaif tevcih olunduğundan kanu
nun icrasına Sıhhiye vekilinin de memur olduğunun 
ilâvesi suretiyle tanzim olunmuştur. 

Maddeler hakkında arz olunan tafsilâtı anife daire
sinde şeker inhisarı hakkında tadilen ihzar kılınan 
tâyilıaî kanuniye Heyeti Cetileye takdim olunur. 

18 Kânunusani 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdüüıalik Şakir 

Aza Aza 
İsparta İstanbul 

Mükerrem Ali Rıza 
Âza Aza 

Hakkâri Diyarbekir 
Asafa Bey Şeref 

Hini imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Zonguldak Saruhan 
Ragıp Reşat 
Aza Aza 

Konya Kırşehir 
Kâzım Hüsnü Yahya Galip 

Aza Aza 
Kütahya Giresun 
M. Nuri Kâzım 

Aza 
Maraş 

Mithat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Muvazene! Maliye Encümeninin Teklifi 
Şeker İnhisarı Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Türkiye'ye şeker ithali hüküme
tin tahtı inhisanndadır. 

5 Nisan 1341 tarihli Kanun mucibince memleket 
dahilinde tesis edilecek olan şeker fabrikalarının is-



tihsalâtını Hükümet hariçten celbettiği şekerin beşin
ci maddede muharrer maliyet fiyatiyle satıııainıaya 
mecbudur. 

İkinci Madde — Bulama, lokum, alelumum şeker
leme ve halviyat, şekerli şuruplar, meşrubatı küuliye-
den olmayarak esası şeker olan içkiler, meyve şekerle
meleri, çikolata ve emsali şekerli mevadm memlekete 
hariçten ithali inhisar idaresine aittir. İhtiyacatı tıbbi
yeden olan ve listesi Maliye ve Sıhhiye Vekâleîlerin-
ce müştereken tasdik edilen şekerli mevadm bersa-
bık gümrük ve istihlâk rüsumuna tabi olarak ithali 
serbesttir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunda mezkûr şeker ta
biri tasfiye olunmuş veya ham halinde bilcümle şeker
lere ve glikoza şamildir. 

Dördüncü Madde — Sakarin ithali hakkındaki 
4 Nisan 1333 tarihli Kanun ahkâmı kemakân baki 
olmak üzere şekerleme, havviyat ve emsali şekerli 
mamulâtta sakarin ve bu neviden olan mevadın isti
mali memnudur. 

Ecza depolarının yalnız ihtiyacatı tıbbiye için it
hal edecekleri sakarinin sarfiyatı hükümetin muraka
besine tabidir. 

Beşinci Madde — Birinci ve ikinci maddeler mu
cibince ithali tahtı inhisara alınan şeker ve şekerli 
mevadın maliyet fiyatları gümrük ve istihlâk resmi 
hazırları ile mübaya, nakliye vesair masarif mec-
muuna göre tahakkuk edecek miktar olup, mevadı 
mezkûre işbu maliyet fiyatlarına hükümetçe kiloda 
sekiz kuruş inhisar resmi ilâvesi ile muayyen yerler
deki depolarından bayilere satılır. 

Altıncı Madde — Beşinci madde veçhile inhisar 
resmi alınmış şeker ve şekerli mevadın Türkiye dahi
linde alım, satımı tamamen serbesttir. 

Yedinci Madde — Memleket haricine sevkolunan 
şekerli mamulâtta bitahlil mevcut olduğu tahakkuk 
eden şekerden alınmış olan inhisar ve istihlâk resim
leri iade olunur. 

Sekizinci Madde — Türkiyeden transit suretiyle 
imrar olunacak şeker ve şekerli mevad hakkındaki ah
kâm bakidir. 

Dokuzuncu Madde — Hükümet Şeker inhisarım 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir müdüriyet vasıtası ile ida
re eder. Müdüriyetin muamelâtı Maliye Vekâletince 
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I bilintihap İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran 
I edecek bir reis ve üç azadan müteşekkil bir Meclisi 
I tdare ve Maliye Vekâletinin inhası üzerine tayini 
I İradeî Milliyeye iktiran eyleyecek bir müdir vasıta-

siyle tedvir olunur. Müdür Meclisi İdarenin azayı ta-
biyesindendir. Meclisi İdare ile müdürin vazaifi Mali-

I ye Vekâletince bittanzim İcra Vekilleri Heyeti tarafın-
I dan tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin edilir. 

Onuncu Madde — Şeker İnhisarı Müdüriyetinin 
Bütçesi Meclisi İdaresi tarafından tanzim ve Maliye 

I Vekâletince tasdik edildikten sonra Muvazenei Maliye 
I ve Ticaret Encümenlerinden müteşekkil bir heyetin 
I tasvibine arz ve her senenin hesabı katisi sene hsta-
I mından itibaren altı ay zarfında Büyük Millet Mec-
I lisine takdim olunur. 

I Onbirinci Madde — İşbu kanunun neşri tarihin-
I den itibaren hükümetten maadası tarafından memle-
I kete birinci ve ikinci maddelerde muharrer mevadın 
I ithali memnudur. Ancak kanunun neşri tarihinden 
I mukaddem Türkiye için sipariş edildiği beyanname ve 
I vesaiki lâzımesi ile ispat edilen mevad iki ay zarfında 
I geldiği takdirde ilk mübaya fiyatlarıyle hükümetçe 
| satınalınır. İsteyenler mallarım tekrar ihraçta ser-
j Desttirler. 
I Onikinci Madde — İşbu kanunun neşri tarihinden 
I evvel memlekete ithal edilmiş olan şeker ve şekerli 
I mevad için ashabı kanunun neşri tarihinden itibaren 
I bir ay zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında 

bir beyanname vermek ve mallarını tayin olunacak 
I fii vasatı ile aynı müddet zarfında ahaliye satmak ve-
I ya ihraç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halinde 
I alınmış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç iske-
I leşinde iade olunur. 
I Her mahallin fiî vasatisi en büyük Mülkiye rae-
I murunun tahtı riyasetinde Maîmemuru ve Ticaret 
I Odasından ve Ticaret Odası bulunmadığı surette Be-
I lediye Meclisinden müntehap iki azadan müteşekkil 
j dört kişilik bir komisyon marifetiyle ve son iki ayın 

satış fiyatlarının vasatisi nazarı itibara alınmak şar-
I tiyle tespit ve ilân olunur. 

I Onüçüncü Madde — Onikinci maddede muayyen 
bir ay müddet zarfında satılmamış veya ihraç olun
mamış olup, tücar yedinde kalan şekerlerin ve şeker
li mevaddın beher kilosundan sekiz kuruş inhisar res
mi alınır. 

Ondördüncü Madde — Ellerinde şeker ve şekerli 
mevad bulnduğu halde vadei muayyenesinde beyan-
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name vermemiş olan toptancı satıcılar hakkında ge
çen hergün için etti ve perakendeciler hakkında on 
lira cezayı nakdî hükmolunur. 

Onbeşinci Madde — Dördüncü madde ahkâmına 
muhalif olarak sakarin veya bu neviden mevad isti

mal edenler kanunu cezanın 194 ncü maddesi muci
bince tecziye olunur. 

Onaltıncı Madde — Neşri tarihinden itibaren 
meri olan işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Da
hiliye, Maliye, Ticaret ve Sıhhiye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 29 

PETROL İNHİSARI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/739 NUMARALI KANUN LÂYİHA
SI VE TİCARET, KAVANİNİ MALlYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİERİ MAZBATALARI 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Petrol inhisarı hakkında Maliye Vekâleti Celi-
lesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 
Teşrinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve Mec
lisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası leffcn 
takdim olunmuştur. Muktezasının müstaceliyet ka
rarı ile ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Petrol istihiâkâtma mahsus olmak üzere bilvasıta 

tesis olunan mükellefiyet eylem işbu maddenin mem
leketimize hini ithalinde muayyen bir resme tebaiye-
ti suretinde cereyan etmektedir. Halbuki petrolün ma
halli husuli pek mahdut olduğu gibi keyfiyeti ithali-
de bir iki şirkete inhisar eylediği için petrol ticaretin
de serbestii ticaret usulünün tevlid etmesi lâzım ge
len rekabet memleketimizde cari olamamakta ve bu 
yüzden halkımız pek mutazarrır olduğu gibi istihlâ-
kâttan da hazine lâyıkı veçhile istifade edememekte
dir. Bu itibarla petrolün hiç olmazsa tenviratta isti
mal olunan aksamını, istihlâkâtı umumiye vergisine 
tabi mevad zümresinden çıkararak mâlî bir devlet 
inhisarı tahtında idare etmek, tesisi mükellefiyette 
en muvafık bir vasıtai cibayet olacağı müstağnii arz 
ve izah bulunmakta olduğundan bunu teminen ka
leme alman merbut kanun lâyihası leffen takdim 
kılınmıştır. 

Tahtı inhisara alınacak olan her hangi bir mad
denin maliyet fiyatı üzerine vaz olunacak resmin ta
yini miktarında hâkim olan efkâr ve mütalâât resim 
miktarını hiçbir vakit hariçten kaçakçılığı müsait kı
lacak ve anı teşvik ve tervip edemeyecek bir raddeye 
baliğ olmasıdır. Bu mütalâât petrol hakkında da ay
nen varid olduğundan resim miktarının taininde bu 
cihet nazarı dikkate alınarak bilhesap kilo başına on 
kuruş resim vaz'ı ile iktifa olunmuş ve hatta memle
ketimizin hududa mücavir mahallerinde bu maksat
la resim miktarından yüzde 75'e kadar tenzilât icraa-
sı cihetine gidilmesi muvafık görülmüş ve 3 ncü mad
deye ona göre hüküm derç olunmuştur. 

İnhisarın ihdas ettiği vaziyet karşısında memle
kete evvelce ithal edilmiş olan petroller ile kanunun 

tarihi neşrinden akdem vuku bulmuş olan siparişat 
eshabının zararlarını müeddi olmayacak tedabir 
cümlesinden olma küzere bunlardan sipariş edilenle
rin hükümet tarafından mubayaası ve ithal edilmiş 
olanların da idarei mülkiyece her mahalde tespit olu
nacak vasati fiyatlar üzerinden ve muayyen bir müd
det zarfında füruhtunu müemmen ahkâmı muvakka-
ta lâyihaya derç edildiği gibi, işbu müddetin inkiza-
smda da kezalik hükümetçe mubayaasını mutazam-
mın ahkâm ilâve olunmuştur. 

Tesisi mükellefiyette takip ve muhafazası lâzım 
gelen umumiyet kaidesi, petrol inhisarına mukabil 
tenviratta müstamel elektrik ve havagazı sarfiyatı
nın da sureti mahsusada mükellefiyeti istilzam etmek
te ve adeleti teklifiyeyi tesis için iş bu mükellefiyet 
pek muhik ve meşru görülmekte olduğundan imti
yazlı tesisat ile elektrik ve havagazı bulunan şehir
lerde tenviratta müstamel elektrik ve gaz sarfiyatı, 
fateuraları üzerinden, % 10 nispetinde bir mükelle
fiyet tesisi cihetine gidilmiş ve buna müteverri ahkâm 
lâyıhai kanuniyede maddei münferide serlevhası 
tahtında cem olunmuştur. 

Hükümetin Teklifi 

Petrol İnhisarı Hakkında Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. —Petrol, Hükümetin tahtı inhisarın-

dadır. Bu inhisar bir şirkete devrolunabilir. 

Madde 2. — İnhisar, tenviratta kullanılan mu
saffa, gayri musaffa bilcümle petrollere şâmildir. 
Tenviratta istimal edilmeyip sırg sanayide kuvvei mu
harrike olarak kullanılan petrol müştakkatı inhisara 
dahil değildir. 

Madde 3. — Tenviratta kullanılacak petrol mem
leketin her tarafında müttehit bir fiyat ile satılır. Bu 
fiyat her üç ayda bir inhisar idaresince tayin olunan 
maliyet fiyat vasatisine kilo başına 10 kuruş inhisar 
resmi ilâvesi suretiyle tespit olunur. İşbu resimden 
Maliye Vekâletince tensip olunan hududa mücavir 
mahallerde % 75'e kadar tenzilât icra olunabilir. 

Madde 4. — tik 3 ayfok maliyet fiyatı ithalât fi
yatına °/0 50 nispetinde zam yapılmak suretiyle tayin 
edilir. 

Madde 5. — Petrol ve benzinden oktruva namı 
ile belediyelerce ayrıca resim alınmaz. 
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Madde 6. — İnhisar, petrolün ahaliye beyi ve 

furuhtuna şâmil değildir. İnhisar idaresi satışa ta
vassut eden tüccara °/0 8 nispetinde tenzilât icra 
eder. İnhisar idaresinin depolan bulunmayan kasa
balara kadar masarifi nakliye idarei mezkûreye râci-
dir. Tüccar tarafından fii mukarrerin fevkinde pet
rol füruhtu memnudur. 

Madde 7. — Memleket dahiline kaçak petrol ve 
benzin ithali halinde malın müsaadereEİ ile beraber 
beher kilosu için 5 misiî inhisar resmî ahzedilir ve 
faili hakkında ayrıca 2 aydan bir seneye kadar mah
kemece hapis cezası hükmolunur. 

Madde 8. — Petrol kaçakçılığına tavassut eden 
gümrük komisyoncuları icrayı sanattan men olunur. 

Madde 9. — Şimendifer ve vapurlar ve umumi 
arabalar ile han ve otelvesair emakini umumiyede 
ika edilen petrol kaçakçılığında vesait ve emakini 
mezkûre sahip veya müstecirîeri ve müdür ve kap
tanları mesulü bilmal sıfatı ile kendi müstahdemleri
nin veya kaçakçıların tediye etmedikleri rüsumu eda 
ile mükelleftirler, vapurlarda manifesto harici bulu
nacak petrol müsadere edilmekle beraber 5 kat res
me tabi tutulur ve mezkûr resim ve vapurun sahip 
veya acenta veya kaptanlarından ahiz ve istifa edilir. 

Madde 10. — Fii mukarrerin fevkinde petrol sa
tan bailerden birinci defasında 20 den 200 liraya ve 
ikinci defasında 200 den 500 liraya kadar cezai nak
di ahzolunur. İki sene zarfında 3 defa mahkûm olan
lar inhisar idaresinden bir daha petrol mubayaa ede
mezler. 

Madde 11 — Kaçak olarak müsadere edilen 
petrolün maliyet fiyatına tekabül eden kıymeti mu-
muhbir ve müsadirlerine verilir. 

Madde 12. — İnhisar Hükümetçe idare edildiği 
takdirde bu bapta ayrıca bir nizamname vücuda 
getirilecektir. 

Mevaddı Muvakkate 
Madde 13. — İş bu kanunun tarihi neşrinden 

itibaren memlekete petrol ithali memnudur. Ancak 
kanunun neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş 
edildiği beyanname ve vesaiki lâzımcsi ile ispat edi
len petroller bir ay zarfında memlekete geldiği tak
dirde İnhisar idaresinin ilk mubayaa fiyatları ile 
hükümeetçe «aün alınır. Arzu edenler tekrar inalla
rını ihraçta serbesttirler. 

Madde 14. — Kanunun neşrinden evvel memle
kete ithal edilmiş olan petroller için esbabı bir ay 
zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında bir 
beyanname vermek ve mallarım tayin olunacak olan 

fii vasatı ile 3 ay müddetle ahaliye satmak mecburi
yetindedirler. Her mahallin fii vasatisi en büyük mül
kiye memurunun tahtı riyasetinde mal memuru ve 
ticaret odasından ve ticaret odası bulunmadığı su
rette belediye meclislerinden müntehap iki azadan 
mürekkep 4 kişilik bir komisyon marifeti ile ve son 
iki ay satış fiyatlarının vasatisi nazarı itlbare alın
mak şartı ile tespit ve ilân olunur. 

Madde 15. — Maddei sabıkada tayin olunan 3 
ayan hitamında satılamayıp tüccar yedinde kalan pet
roller inhisar idaresince fii vasatinin % 10 noksanı 
İle satan almsr. Bu fiyata satmaya muvafakat etırse-
yenler malüamu iki ay zarımda ihraçta serbesttirler. 
Bu taktirde evvelce alınmış olan gümrük ve istihlâk 
rüs;?sn?.î kendilerine İade olunur. 

Madde 16. — Ellerimle petrol bulunanlar vadei 
mııayyenesinde beyanname vermedikleri takdirde ge
çen her gün için toptancılardan 25 ve perakendeci
lerden 5 lira cezai nakdi ahmr. 

Madde 17. — Petrol hakkında işbu kanuna mu
halif bir cümle ahkâmı saire mülgadır. 

Maddei Münferide 
Madde 18. — İmtiyazlı tesisat ile elektrik ve 

havagazı bulunan şehirlerde tenviratta müstamel 
elektrik ve gaz sarfiyatı, faturaları üzerinde % 10 
nispetinde resme tabidir. 

Bu resim faturalara zamaim suretiyle şirket ve 
müesseseler tarafından tahsil ve her ay nihayetinde 
Mal Sandıklarına teslim okunur. Tediye hususundaki 
teaMıurat faizi nizamiye tabidir. Maliye Vekâleti 
resmin tahakkuk ve cibayeiini murakaba eder. 

Madde 19. — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde, 20. — İşba kanunun icrasına Maliye, Ti
caret, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep îlısan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Cemil Dr. Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Cemil 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 
Sıhhiye Ve Muaveneti 

İçtimaiye 
Ticareet Vekili Vekâleti Vekili 

Ali Cenani , Süleyman Sırrı 
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Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Petrol inhisarına ait lâyihai kanuniye Maliye Ve
kili Hasan Beyefendinin huzurları ile encümenimizde 
müzakere olundu. 

Petrol ithaliyle birlikte memleket dahilinde müt
tehit bir fiyat üzerinde ftiruhtu inhisarının hükümete 
verilmesini encümenimiz muhtelif nıkatı nazardan 
pek faideli görmemiştir. 

Evvelâ, memleketin her tarafına bizzat inhisar 
idaresi vasıtası ile petrol sevk ve mevkii füruhta vaz'ı 
bittabi oldukça vasi bir teşkilâta ve birçok masarife 
lüzum gösterecektir, tdarei mezkûrenin nakliyat için 
ihtiyar eyleyeceği masarif de hiçbir zaman eşhası 
hususiyenin bu maksatla ihtiyar eyleyeceği masarife 
müsavi olamayacağı gibi bundan her halde kendi 
zararına olarak daha farklı bulunacaktır. Bundan baş
ka petrol nakli esasında vukuu pek muhtemel olan 
za'atm ayrıca nazan dikkate alınması iâzım geiir. 

Böyle bir idarei inhisariyenin her vakit ve her 
tarafta ihtiyaca kâfi miktarda petrol bulundurabilme-
si keyfiyeti de serbest ticaretin bir nevi ihtiyacatı 
bizzatihi temin eyleyen şekillerine nazaran hiç şüp
hesiz daha müşkiidir. Bu suretle petrol inhisarından 
elde edilmesi lâzım gelen varidatın mühim bir kısmı 
teşkilât ve sevkiyat masarifine hasrohınacağı gibi her 
zaman, her tarafta kâfi miktar petrol bulundurulma
ması ihtimali yüzünden de halkın şikâyetini dâi ola
bilecektir. 

Memleketin her tarafında petrolün müttehit bir 
fiyat üzerinden satılması keyfiyetine gelince: Petrol 
sarfiyatı bugüne kadar memleketimizde inhisar al
tına alınan tütün ve saire gibi mevadda kıyas kabul 
etmeyecek derecede, istihlâkâtı umumiyemizde mü
him bir yekûn teşkil eylememektedir. Diğer taraf
tan haddizatında pelrol, tütün ve saire ile hacim 
ve fiyat itibariyle dahi müsavi olamaz. Bu sebepler
den dolayıdır ki encümenimiz, en çok müstehlik olan 
büyük merkezlerin vasıtai nakliyeden binnisbe mah
rum ve uzak mahaller hesabına mutazarrır olmasını 
haklı görmemiştir. 

Encümenimizde tadilen kabul edilen lâyihai ka
nuniye - inhisarı; yalnız petrol ve benzinin ithali iîe 
Türkiye'deki petrol ve benzin istihsalâtınm ihracına 
mahsus kısmından madâsmın hükümete füruhtuna 
tahdit etmekle - zamanımıza nazaran idarei inhisarî-
yeyi nakliyat ve teşkilât hususunda mühim sarfiyat 
icrasından vareste kılmış ve binaenaleyh petrol in

hisarından azami varidatın istihsalim dairei imkâna 
almıştır. Bu suretle memleketimi dahilinde petrol ti-
caresinin serbest cereyanı ile müstehlikler menafiinin 
azami surette vikayesi de temin edilmiş bulunmakta
dır. 

İnhisarı işletecek idarenin ticarette müteamel 
usul ve şekillere tebaiyet eylemesi zarureti bu idare
nin şahsiyeti hükmiyeyi haiz olarak bir meclisi ida
re marifeti ile tedvirini icap ettirmektedir. İdarei in
hisariyenin bütçesinin Meclisi İdaresince tanzim ve 
Maliye Vekâletince tastıkınden sonra heyeti umumi
ye olarak Muvazenei Maliye ve Ticaret Encümenle
rine arzı keyfiyeti, idarei mezkûre muamelâtının se
nevi murakabesi için temini maksada kâfi görülmüş
tür. Hükümetçe teklif edilen lâyihai kanuniyedeki 
kaçakçılığa ait kısma gelince; encümenimiz elyem 
inhisara tabi muhtelif mevadın her birisi halikında 
ve yalnız kendilerine taalluk eden inhisar kanunla
rında kaçakçılık hakkında ayrı ayrı ahkâm ihtiva 
eylemesini kabiliyeti tatbikiye noktai nazarından kuv
vetli görmemektedir. Filhakika inhisar altına alman 
mevat, varidatı devleti aynı derecede alâkadar eyle
mekte bulunduğu gibi bunların kaçakçılığı da yine ay
ni vesaitle takip edilmektedir. Kaçakçılık hakkındaki 
ahkâmı cezaiye - İnhisara tabi maddenin hususiyeti 
gözetilerek - bir kül halinde tedvin edilirse gerek ka
nunların tatbiki ve gerek kaçakçılığı takiple mükellef 
bulunanlara, irae eyleyeceği suhulet noktai nazarından 
menfaati mühimme temin edilmiş olunur. Bu cihet, 
esasen müzakeremizde hazır bulunan Maliye Vekili 
Beyefendinin muvafakatına iktiran eylemiş bulundu
ğundan lâyihai kanuniyede buna ait maddeler kaldı
rılmıştır. 

Sair aksamda yapılan tadilât berveçhi maruz esas
lardan mülhem olup ehemmiyeti haiz değildir. Bu su
retle tâdilen encümenimizce kabul edilen lâyihai ka
nuniye heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi 

Mustafa Rahmi 
Kâtip 
İsmail 

Aza 
Emin 

Aza 
Bekir 

Mazbata 
Muharriri 
Cemil Hüsnü 

Aza 
— 

Aza 
Ahmet Hamdı 

Aza 
Kâzım Hüsnü 

Ticaret Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — Türkiye'ye petrol ve benzin ithali 

hükümetin tahtı inhisarındadır. 
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Madde 2. — (Sırf sanayide) kuvvei muharrike 

olarak kullanılan mazot, baküre ve emsali gibi pet
rol müştekkatı inhisara tabi değildir. 

Madde 3. — Hükümetin bu suretle ithal eylediği 
petrol ve benzinin Türkiye dahilinde iştira ve füruhtu 
tamamen serbestir. 

Madde 4. — Birinci madde mucibince ithali in
hisar altına alınan mevadın gümrük ve istihlâk resmi 
hazır dahil olarak tahakkuk eden maliyet fiyatlarına, 
hükümet kiloda 8 kuruş ilâvesi ile muayyen yerde
ki depolarından, bailere satar. 

Madde 5. — Hükümet işbu inhisarı şahsiyeti hük-
miyeyi haiz bir müdiriyet vasıtası ile idare eder. Mü-
diriyetin muamelâtı, Maliye Vekâletince bir intihap 
icra vekilleri heyetinin tastikina iktiran edecek, 4 aza
dan müteşekkil bir Meclisi İdare ile, Maliye Vekâleti
nin inhası üzerine iradei milliyeye iktiran eyleyecek 
bir müdür vasstası ile tedvir edilir. 

Madde 6. — Petrol İnhisarı Müdiriyetînin Bütçesi 
Meclisi İdaresi tarafından tanzim ve Maliye Vekâle
tince tastik edildikten sonra, Muvazenei Maliye ve Ti
caret Encümenlerinden müteşekkil bir heyetin tasvi
bine arz olunur. 

Madde 7. — İş bu kanunun tarihi neşrinden iti
baren memlekete petrol ithali memnudur. Ancak ka
nunun neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş edil
diği beyanname ve vesiaiki lâzimesiyle ispat edilen 
petroller bir ay zarfında memlekete geldiği takdirde 
inhisar idaresinin ilk mubayaa fiyatlariyîe Hükümet
çe satın alınır. Arzu edenler mallarını tekrar ihraçta 
serbesttirler. 

Madde 8. — Kanunun neşrinden evvel memleke
te ithal edilmiş olan petroller için cshabı bir ay zar
fında yedlerindeki malın miktarı hakkında bir be
yanname vermek ve mallarını tayin olunacak fii va
satiyle Şubat nihayetine kadar müddetle ahaliye sat
mak mecburiyetindedirler. Her mahallin fii vasatisi 
en büyük mülkiye memurunun tahtı riyasetinde mal 
memuru ve Ticaret Odasından ve Ticaret Odası bu
lunmadığı surette Belediye Meclislerinden mütehap 
iki azadan mürekkep 4 kişilik bir komisyon marife
tiyle ve son iki ayın satış fiyatlarının vasatisi nazara 
itibare alınmak şar tiyle tespit ve ilân olunur. 

Madde 9. — Maddei sabıkada beyan olunduğu 
veçhile Şubat nihayetine kadar satılamayıp kalan 
petrollerin beher kilosundan 8 kuruş inhisar resmi alı
nır. 

Madde 10. — Ellerinde petrol bulunanlar vadei 
muayyenesinde beyanname vermedikleri takdirde 

geçen her gün için toptancılardan Tahsili Emval Ka
nununa tevfikan 25 ve perakendecilerden 5 lira cezayı 
nakdi alınır. 

Madde 11. — İmtiyazlı tesisat ile elektrik ve ha
vagazı bulunan mahallerde sanayide müstamel olan
lardan mâda tenviratta müstamel elektrik ve gaz sar
fiyatı, faturaları üzerinden, % 10 nispetinde resme 
tabidir. 

Bu resim faturalara zamaim suretiyle şirket veya 
müesseseler tarafından tahsil ve her ay nihayetinde 
Mal Sandıklarına teslim olunur. Tediye hususundaki 
tehirat faizi nizamiye tabiidir. Maliye Vekâleti res
min tahakkuk ve cibayetini murakabe eder. 

Madde 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 13. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ti
caret, Dahiliye ve Adliye Vekilleri Memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeni 

Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Sarf ve istihlâk edilecek petrolün tahtı inhisara 

vaz'i hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve Hey-
yeti Vekilece tasvip edilerek Başvekâletin 9 Teşrini
evvel 1341 tarih ve 6/5295 numaralı tezkeresi ile Ri
yaseti Celileye Takdim ve encümenimize havale bu-
yurulan lâyihai kanuniye Maliye Vekili Hasan Be
yin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. İnhisarı 
vakî memleketin her tarafında petrolün müttehit bir 
fiyatla füruhtunu müemmen ve bu yüzden vuku bu
lan ihtikârı mani olmakla beraber memleketin me-
nafii iktisadiyesine hadim olduğundan encümenimiz-
ce muvafık görülmüş ve bu inhisarın yalnız petrole 
hasredilmiyerek benzine de teşmili tensip edilmiş ve 
maddeleri üzerinde icra kılman tadilât hizalarına ya
zılmış olmakla bermucibi havale Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdii kılınmak üzere Riyaseti Celileye 
takdime karar verilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıd Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Kütahya 
İhsan M. Ragıp 

Aza 

Aza 
Konya 

Mustafa 



Kavanini Maliye Encümeninin 
Teklifi Petrol ve Benzin 

İnhisan Hakkında 
Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Petrol ve benzin Hükümetin tah
tı inhisarmdadır. Bu inhisar bir şirkete devroluna-
bilir. 

Madde 2. — Tenviratta istimal edilmeyip sırf 
sanayide kuvvei muharrike olarak kullanılan ben
zinden mada petrol müştahkatı inhisara dahil değil
dir. 

Madde 3. — Birinci madde mucibince hüküme
tin tahtı inhisarında bulunan petrol ve benzin mem
leketin her tarafında müttehit bir fiyatla satılır. Bu 
fiyat her üç ayda bir inhisar idaresince tayin olu
nan maliyet fiyat vasatisine kilo başına 10 kuruş in
hisar resmi ilâvesi suretiyle tespit olunur. îş bu resim
den Maliye Vekâletince tensip olunan hududa mü
cavir mahallerde % 75'e kadar tenzilât icra oluna
bilir. 

Madde 4. — 14 ncü madde mucibince ilk üç ay
lık maliyet fiyatı ithalât fiyatına % 20 nispetinde 
zam yapılmak suretiyle tayin edilir. 

Madde 5. — Petrol ve benzinden oktruva namı 
ile belediyelerce ayrıca resim alınmaz. 

Madde 6. — İnhisar idaresi petrol ve benzini 
halka ve tüccara serbest satar. Satışa tevassut eden 
tüccara % 8 nisbetinde tenzilât icra eder. İnhisar 
idaresinin depoları bulunmayan kasabalara kadar 
masarifi hakliye idarei mezkûreye râcidir. Tüccar ta
rafından fii mukarrerin tevkinde petrol ve benzin fâ-
ruhtu memnudur. 

Madde 7. — Memleket dahilinde kaçak petrol 
ve benzin ithali halinde malın müsaderesi ile bera
ber beher kilosu için 5 misil resim ahzedilir ve faili 
hakkında ayrıca 2 aydan 1 seneye kadar mahakim-
ce hapis cezası hükmolunur. 

Madde 8. — Petrol ve benzin kaçakçılığına ta
vassut eden gümrük komisyoncuları icrayı sanattan 
men ve haklarında 7 nci madde mucibince ceza hü
küm olunmak üzere mahkemeye sevk olunurlar. 

Madde 9. — Şimendifer ve vapurlar ve umumi 
arabalar ile han ve otel ve sair emakini umumiyede 
vaki petrol kaçakçılığında vesait ve emakini mez-
kûre sahip ve müstecirleri ve müdür ve kaptanları 
mesulü bilmal sıfatıyle kendi müstahdemlerinin ve
ya kaçakçıların tediye etmedikleri rüsumu eda ile mü
kelleftirler. Vapurlarda manifesto harici bulunacak 
petrol müsadere edilmekle beraber beş kat resme ta-
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i bi tutulur ve mezkûr resim vapurun sahip veya acen
te veya kaptanlarından ahiz ve istifa edilir. 

Madde 10. — Fii mukarrerin fevkinde petrol ve 
benzin satan bayilerden birinci defasında 20 den 200 
liraya ve ikinci defasında 200 den 500 liraya kadar 
eczayi nakdi hükmolunur. İki sene zarfında üç defa 
mahkûm olanlar inhisar idaresinden bir daha pet
rol mubayaa edemezler. 

I Madde 11. — Kaçak olarak müsadere edilen pet
rolün maliyet fiyatının nısfı muhbir ve müsadirlerine 
verilir. 

Mevaddı Muvakkate 
Madde 12. — İşbu kanunun tarihi neşrinden iti

baren memlekete petrol ithal, memnudur. Ancak ka
nunun neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş edil
diği beyanname ve vesaiki lâzımesi ile ispat edilen 
petroller bir ay zarfında memlekete geldiği takdir
de inhisar idaresinin ilk mubayaa fiyatları ile hü
kümetçe satın alınır. Arzu edenler mallarını tekrar 
ihraçta serbesttirler. 

Madde 13. — Kanunun neşrinden evvel memle
kete ithal edilmiş olan petroller için esbabı bir ay 
zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında bir 
beyanname vermek ve mallarını tayin olunacak olan 

I fii vasati ile 3 ay müddetle ahaliye satmak mecburi
yetindedirler. Her mahallin fii vasatisi en büyük 
mülkiye memurunun tahtı riyasetinde mal memu
ru ve Ticaret Odasında ve Ticaret Odası bulunmadı
ğı surette Belediye Meclislerinden müntehap iki aza
dan mürekkep 4 kişilik bir komisyon marifetiyle ve 
son iki ayın satış fiyatlarının vasatisi nazarı itibara 
alınmak şartiyle tespit ve ilân olunur. 

I Madde 14. — Maddei sabıkada tayin olunan 3 
ayın hitamında satılamayıp tüccar yedinde kalan 

I petroller inhisar idaresince fii vasatinin % 10 nok-
I sanı ile satın alınır. Bu fiyata satemaya muvafakat 

etmeyenler mallarını iki ay zarfında ihraçta serbest
tirler. Bu taktirde evvelce alınmış olan gümrük ve is
tihlâk rüsumu kendilerine iade olunur. 

Madde 15. — Ellerinde petrol bulunanlar vadei 
I muayyenesinde beyanname vermedikleri takdirde 

geçen her gün için toptancılardan 25 ve perakendeci-
I lerden 5 lira cezai nakli alınır. 
I Maddei Münferide 

Madde 16. — İmtiyazlı tesisat ile elektrik ve ha-
1 va gazı bulunan şehirlerde tenviratta müstamel elek-
I trik ve gaz sarfiyatı faturaları üzerinden % 15 nispe-
I tinde resme tabidir. 
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Bu resim, faturalara zamaim suretiyle şirket ve
ya müesseseler tarafından talisi! ve her ay nihayetin
de mal sandıklarına teslim olunur. Tediye hususun
daki teahhurat faizi nizamiye tabidir. Maliye Ve
kâleti resmin tahakkuk ve cibayetini murakabe eder. 

Madde 17. — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Madde 18. — İşbu kanunun icrasına Maliye, Ti
caret, Dahiliye ve Adliye Vekilleri Memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Petrol inhisarına dahil, Başvekâlet tezkeresi ile 
varid olarak 9 Teşrinisani 1341 tarihli heyeti umu
miye içtimaında Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyurulan ve muahharen tica
ret encümenince de tetkiki takarrür eden esbabı mu-
cibeyi havi kanun lâyihası Kavanini Maliye ve Tica
ret Encümenleri mazbataları ile birlikte encümeni
mize tevdi kılınmış ve bu meyanda petrol inhisarı 
hakkında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından da 
bir rapor vürut ;etmiş olmakla cümlesi birleştirilerek 
Maliye Vekili Hasan bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

te ve lâyihada inhisarın bir şirkete devir olunabüe-
ceğine ve inhisarın dahili memlekette tevzii ve fü-
ruhtuna da şamil olup petrolün her tarafta müttehit 
bir fiyat ile satılacağına ve kaçakçılığa ait ahkâmı 
muhtelife nazarı dikkate alındığı izah edilmektedir. 

Kavanini Maliye Encümenince teklifi vaki ben
zinin de petrol gibi inhisara dahil edilerek bulutu 
umumiyesiyle kabul olunmuş ve maddelerde cüzi ta
dilât icrası ile iktifa olunmuştur. 

Ticaret encümeni petrol inhisarına esas itibariy- ' 
le taraftar olmakla beraber petrolün memleketin her 
tarafında müttehit bir fiyat üzerinden füruhtu tar
zını muvafık görmemiş ve inhisarı petrol ve benzinin 
ithaline hasretmek suretiyle dahili memlekette pet
rol ticaretinin serbest cereyani ile müstehlikler me
nafimin azami surette vikayesi temin edileceği müta
lâasında bulunmuştur. Lâyihada bu mütalâadan 
mülhem olarak esaslı tadilât icrasını istilzam ettiği 
gibi inhisarın sureti idaresi hususunda ahkâmı ced
de tedvin ve kaçakçılık hakkında ayrı bir kanun ih
zarı Maliye Vekâletince deruhte edilmesi üzerine bu
na ait ahkamı da tayyeyelmiştir. İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından mürsel raporda petrol inhi
sarının tatbikat itibarı ile gayri mümkün derecede 
müşkil olduğu ve her nekadar petrol müştakkatı in
hisardan hariç bırakılmış ise de petrolün inhisara ta
bi tutulması sanayiden bir çoğunu ızrar ve bilhassa 
gittikçe büyük bir inkişafa raazhar olan bahrî mo
torculuğu inhitata duçar edeceği ve inhisarın ağırlı
ğı bir çok kaçakçılara veya inhisara tabi olmayan 
mazotun cüzi petrol karıştırılması suretiyle petrol 
yerine kullanılması gibi hilelere meydan vereceği 
mütalâası dermeyan kılınmakta ve binnetice petrol 
inhisarından sarfı nazar olunmasını veya bu noktai 
nazar terviç edilemediği surette inhisarın benzin ve 
mazota da teşmili ile petrol inhisar resminin tah
fif edilmesi temenni olunmaktadır. 

Encümenimiz petrol gibi havayici zaruriye me-
vaddı üzerine vaz edilecek inhisarların ilmî noktai 
nazardan pek çok tenkidata maruz olabileceğine ve 
inhisarın şekline göre tatbikatı da bazı müşkilât tev
lidinden hali kalmıyacağını muhterifdir. İnhisar le
hinde ötedenberi serd edilmekte olan fevaidi nazari
ye de aleyhindeki mütaSââtın kuvvetini tenkis etme
miştir. Ancak mali zuretler yeni menabi taharrisini 
ve her hangi bir maddeden alman varidatın tezyidini 
iktiza ettirdiği ve bu hususta da ahdi ve siyasi şerait 
serhestii harekete mani bulunduğu zaman inhisar ta
rikine müracaat çaresiz olabilir ki encümenimiz pet-

Hükümetin esbabı mucibesinde petrol ve ben
zinin mahalli hususla esasen mahdut ve ithali de bir 
kaç şirkete münhasır olduğu için serbesti! ticaretin
den halk için menfaat hasıl olamadığı gibi istih-
lâkâtından da hazinenin îâyıki ile istifade edemediği 
ve bu itibarla hiç olmazsa petrolün tenviratta müs
tamel aksamını ve buna tebean tesisi mükellefiyette 
takip ve muhafazası elzem olan umumiyet kaidesi 
mucibince petrol yerine bazı mahallerde tenviratta 
kullanılmakta olan elektrik kuvvetiyle havagazı sar
fiyatını istihlâki umumiye vergisine tabi mevat züm
resinden çıkararak mâlî bir devlet inhisarı tahtında 
idare etmek muvafık görüldüğü ve tahtı inhisara alı
nan her hangi bir maddenin maliyet fiyatı üzerine 
vaz olunacak resmin miktarım tayin için bu resmin 
kaçakçılığı müsait kılacak ve anı teşvik edecek bir 
dereceye çıkmaması şart olduğu cihetle bu esasa gö> 
re, petrolün kilosuna 10 kuruş resim vazı ile iktifa 
ve hattâ hududa mücavir mahallerde bu resim mik
tarında da % 75'e kadar tenzilât icrası derpiş olun
duğu ve inhisarın ihdas ettiği vaziyet karşısında 
memlekete evvelce ithal edilmiş olan petroller ile 
kanunun neşri tarihinden akdem vuku bulan sipa
riş cshabının zararlarını müeddi olmaması için bazı 
tedabir ittihazı nazarı dikkate alındığı izah edilmek- j 
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rol inhisarında vazıyeti bir taraftan bu dairede mü- j 
talââ, diğer taraftan da Türkiye'ye petrol ithalinin 
esasen bir kaç şirketin inhisarı fiilisi aitında ceryan I 
etmekte olduğunu müşahade ederek petrole inhi
sar vazı hakkımdaki teklifi esas itibariyle terviç lü
zumuna kail olmuştur. 

Zaruret muvacehesinde kabul olunan petrol in
hisarının tayini hudut ve şümulünde ve hükümet ma
rifetiyle nıi yoksa bir şirkete devir suretiyle mi idare
si muvafık olacağı meselesinde encümenimiz ticaret | 
encümeninin nikah nazarına aynen iştirak etmekte
dir. İnhisar ile istihdaf olunan gaye varidat temini 
olup bunu diğsr mülâhazat ile aiâkadar kılarak ana 
göre hudut ve şümulünü artırmaya kalkışma kazamı 
menfaati maliye istihsali maksadını kaybettirebiîir. 
Bu sebeple encümenimizde Ticaret Encümeni ile 
hem fikir olarak inhisarı zaruret derecesi ile tahdit 
etmekte daha fazla menfaat ve isabet mülâhaza et
miştir. Petrol gibi nakil ve şevki ve muhafazası esa
sen müşkilât ve zayiatın ve hatta tehlikeyi dahi bir 
maddenin dahili memlekette ihtiyaca göre tevzii ve 
ftiruhtu işini de inhisar idaresine tahmil ve her ma
halde müttehit bir fiyat ile satışını temin etmek iste
mek ümit edilen fazlai, varidatı tahakkuk ettire
memek şöyle dursun petrole nispetle daha kolay kabi
li idare bazı inhisar mevaddının esbabı muhtelife do-
layısiyle her zaman her mahalde ihtiyaç derecesin
de bulundurulamadığı mütehakkak olduğuna göre 
bu yüzden ha'km muhakkak şikâyetine yeni ve mü
him bir sebep daha ilâve etmiş olurdu. Halbuki in
hisar Ticaret Encümeninin derpiş ettiği suretle yal
nız hariçten petrol iştira eyleyerek muayyen yerlerde 
yani malum iskeleierimizdeki depolarından satılmak | 
derecesinde basitleştirilmiş olunca bunda varidat is
tihsali noktai nazarından suhulet ve emniyet olduğu 
kadar dahili ticaretin de serbestii icrasına imkân bı
rakmak gibi bir faidei iktisadiye temin edilmiştir. j 

İnhisarın Hükümet marifetiyle veya bir şirkete 
devir suretiyle işletilmesi hususunda da encümenimiz 
ticaret encümeninin mütalâüna iltihak etmekte ve hü
kümet inhisarını şayanı tercih addeylemektedir. Fil
hakika inhisar esasen zaruretin mevîûdu bir tedbir 
olduğundan zarureti hazıra zait olur olmaz bu ted
bire daha muvafık bir şekilde verilmesi mevzuu mü
nakaşa olabilecektir. Bu vaziyetteki bir inhisarın her 
hangi bir şirkete devri ise serbestii hareketi takyid 
edeceği derkârdır. Kezalik inhisarın gerek maktu ge
rek sarfiyat üzerine nisbi bir bedel mukabilinde şir
kete devri; mültezim şirketin bu yüzden bittabi az 

çok müstefit olmak isteyeceği suretinde düşünülebi
lir. Halbuki bilâlûzum hazineyi bir kısım menafiden 
mahrum etmek için hiçbir sebep yoktur. Vakıa inhi
sarın şirkete devri halinde şirketin dahili memlekette 
her zaman külliyetli stok bulundurmaya mecbur edi
leceği ve bu suretle lâztmei ihtiyat ve basirete riayet 
edilmiş olmakla beraber inhisara müstenit bir şir
ketin memleketteki petrol menabiini taharriye ve iş
letmeye de muvaffak olacağı söylenebilirse de bu ka
bil mekasıtın temini husulünde hükümet inhisarının 
şirket inhisarından daha az kabili istifade olması 
için ciddi hiç bir sebep olmadığı gibi dahilî petrol 
menahiimizin tararrisi ve işletilmesi hususunda da şe
ker için yapıldığı ve nâfi netaici derhal görülmeye 
başlandığı gibi himaye tarikine müracaatın daha 
muvafık ve mucibi teşvik bir tedbir olacağına encü
menimiz kaildir. 

Dahili petrol menabiinin işletilmesini teşvika me
dar olmak üzere lâyihai kanuniyeye dahilî menabi-
den istihsal edilecek petrol ve benzinin inhisar res
mini tediyeden sonra müstahsilleri tarafından serbest
çe satabileceği hakkmda bir maddei kanuniye ilâvesi 
ile dahilî istihsalât için oldukça mühim bir menfaat 
temini düşünüldüğünü de encümenimiz bu münasebet
le şayanı arz görmektedir. 

Petrol inhisarına dahil olan benzine gelince: Şim
diye kadar petrol için arz olunan mütalâât aynen ben
zin hakkındada kabili tatbiktir. Petrol ve benzin inhi
sarının temin edeceği menfaati maliyeye gelince : 

Gümrük istatistiklerimizden 1339 senesinden Tür
kiye'ye 36 117 283 kilo, 1340 senesinde 43 261 453 ki
lo ve 1341 senesi nısfı evvelinde de 20 601 767 kilo 
petrol iîhal edildiği anlaşılmaktadır. Petrolün kilosuna 
8 kuruş inhisar resmi vazı halinde memleketimize it
hal olunacak petrolün miktarı vasatii senevisi 
40 000 000 kilo kabul edildiğine göre 3 000 000 li
rayı mütecaviz varidat elde edileceği tahmin oluna
bilir. Mamafi bu hesapta benzin dahil değildir. Ben
zin ithalatına ait kafi erkama malik olmamakla be
raber senevi ithalât miktarını petrolün 6 da biri nis
petinde kabul edersek benzinden husule gelebilecek 
varidat da yarım milyon lira kadar olacak demektir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesine ait olan maruzatı 
ânifeyi ikmalen encümenimizce ticaret encümeninin 
tespit ettiği şekil üzerinde icrası muvafık görülen ta
dilâta dair nikah nazar berveçhizir arz olunur. 

Birinci Madde — Ticaret Encümeninin birinci 
ve üçüncü maddelerinin meze ve tevhidi ile meyda
na getirilmiştir. 
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İkinci Madde — Ticaret Encümeninin ikinci 
maddesi olup ibare tashihatı ile kabul olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Ticaret Encümenin 4 ncü 
maddesi olup tavzihen tertip olunmuştur. 

Dördüncü madde — Elyem Türkiye hudutları da
hilinde işletilen petrol menabii olmamakla beraber 
bazı mertebe teshilât ve himaye gösterilmesi ötede 
beride asarına tesadüf olunan menabiin işletilmesini 
teşvika medar olacağı mülâhazası ile bu maddenin 
tedvin ve lâyihaya ilâvesi tensip olunmuştur. 

Beşinci madde — Meclisi idarenin 4 azadan mü
teşekkil olacağı hakkındaki fıkranın Meclisi İdare
nin bir reisi ile 3 azadan müteşekkil olacağı suretin
de tadili ile ticaret encümeninin 5 nci maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

Altıncı madde — Ticaret Encümeninin 6 ncı 
maddesi nihayetine her sene bütçesinin hesabı kafi 
senesi hitamından itibaren 6 ay zarfında Büyük Mil
let Meclisine takdim olunacağı fıkrasının ilâvesi ile 
kabul olunmuştur. 

Yedinci madde — Ticaret Encümeninin 7 nci 
maddesi olup cüz'i tadilât ile kabu! olunmuştur. 

Sekizinci madde — Ticaret Encümeninin 8 nci 
maddesi olup inhisar kanununun neşrinden evvel 
memlekete ithal edilmiş olup kanunun neşrinden son
ra muayyen müddet zarfında satılamayan petrol ve 
benzinin ihracına mezuniyet verilmek ve ihraç halin
de evvelce alınan gümrük ve istihlâk rüsumu iade 
olunmak muvafık görülmüş ve maddede bunu ifade 
edecek bazı iîâvat ve cüz'i tadilât yapılmıştır. 

Dokuzuncu, Onuncu madde — Ticaret Encüme
ninin mütenazır maddeleri olup yalnız ceza miktar
larının taz'ifi ve cezaların hükmen alınabileceğinin 
tasrihi suretiyle tadilen kabul olunmuşlardır. 

Onbirinci madde — Ticaret Encümeninin onbi-
rinci maddesi mütenazırı olup ifadeye ait bazı tadi
lâttan mada (Tediye hususundaki teahhurat faizi ni-
zamfye tabidir) fıkrası zait görüldüğünden tayyedil
mek suretiyle kabul olunmuştur. 

Onikinci madde — Ticaret Encümeninin oniki ve 
onüçüncü maddelerinin tevhidi suretiyle tanzim edil
miştir. 

Petrol ve benzin inhisarı hakkındaki lâyıhai ka
nuniye tafsilâtı ânife veçhile tadilen tanzim ve he
yeti celileye takdim olunmuştur. 18 Kânunusani 1926 
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Muvazenei Malîye Encümeninin Teklifi Fetrol ve 
Benzin -İnhisarı Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinci madde — Dahili memleketteki alım ve sa
tımı tamamen serbest olmak üzere Türkiye'ye petrol 
ve benzin ithali hükümetin tahtı inMsarındadır. 

İkinci madde — Kuvvei muharrike makinelerin
de kullanılan mazot, baküre ve emsali gibi petrol 
müşîekkatı inhisara tabi değildir. 

Üçüncü madde — Birinci madde mucibince itha
li inhisar altına alman mevadın maliyet fiyatları 
gümrük ve istihlâk resmi hazırları ile mubayaa, nak
liye ve sair masarif mecınuna nazaran tahakkuk ede
cek miktar olup hükümetçe maliyet fiyatlarına kilo
da 8 kuruş ilâvesi ile işbu mevad muayyen yerdeki 
depolarından bayiilere satılır. 

Dördüncü madde — Türkiye hudutları dahilinde
ki menabiden istihsal olunacak petrol ve benzinin in
hisar resmi badelistifa müstahsıîîan satışları serbest 
bırakırlar. 

Beşinci madde — Hükümet petrol ve benzin inhi
sarını şahsiyeti htikmiyeyi haiz bir müdiriyet vasıta
sı ile idare eder. Müdiriyetin muamelâtı Maliye Ve
kâletince bilinühap İcra Vekilleri Heyetinin tastikina 
iktiran edecek bir ress ile 3 azadan müteşekkil bir 
Meclisi İdare ve Maliye Vekâletinin inhası üzerine 
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tayini iradei milliyeye iktiran eyleyecek bir imidir 
vasıtası ile tedvir olunur. Müdür Meclisi idarenin ta-
biiyyesindendir. Meclisi idare ile müdirin vazaifi Ma-
üye Vekâletince bittanzim İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tastik kılınacak bir talimatname ile tayin 
edilir. 

Altıncı madde — Petrol ve Benzin İnhisarı Mü
düriyetinin bütçesi Meclisi İdaresince tanzim ve Ma
liye Vekâletince tastik edildikten sonra Muvazene! 
Maliye ve Ticaret Encümenlerinden müteşekkil bir 
heyetin tasvibine arz ve her senenin hesabı katisi se
ne hitamından itibaren 6 ay zarfında Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur. 

Yedinci madde — İşbu Kanunun neşri tarihinden 
itibaren hükümetten madâsı tarafından memlekete 
petrol ve benzin ithali memnudur. Ancak kanunun 
neşrinden mukaddem Türkiye için sipariş edildiği be
yanname ve vesaiki lâzımesi ile ispat edilen petrol 
ve benzinler bir ay zarfında memlekete geldiği tak
dirde inhisar idaresinin ilk mubayaa fiyatları ile hü
kümetçe satın alınır. İsteyenler mallarım tekrar ih
raçta serbesttirler. 

Sekizinci madde — İşbu kanunun neşri tarihinden 
evvel memlekete ithal edilmiş olan petrol ve benzin
ler için ashabı kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
ay zarfında yedlerindeki malın miktarı hakkında bir 
beyanname vermek ve mallarını tayin olunacak fü 
vasatı ile aynı müddet zarfında ahaliye satmak veya 
ihraç etmek mecburiyetindedirler. İhraç halinde ahn-

| mış olan gümrük ve istihlâk resimleri ihraç iskelesin-
I de iade olunur. 
I Her mahallin fii vasatisi en büyük mülkiye me-
I murunun tahtı riyasetinde mal memuru ve Ticaret 
I Odasından ve Ticaret Odası bulunmadığı surette Be-
I lediye Meclisinden müntehap 2 azadan mürekkep 4 
i kişilik bir komisyon marifetiyle ve son iki ayın saüş 

fiyatlarının vesatisi nazarı itibare alınmak şartıyle 
tespit ve ilân olur. 

Dokuzuncu madde — Sekizinci maddede muay
yen bir ay zarfında satılmamış veya ihraç olunma
mış olup tüccar yedinde kalan petrol ve benzinin be
her kilosundan 8 kuruş inhisar resmi alınır. 

I Onuncu madde — Ellerinde petrol ve benzin bu
lunduğu halde vadei muayyenesinde beyanname ver
memiş olan toptancı satıcılar hakkında geçen her gün 
için 50 ve perakenteciler hakkında 10 lira cezayı nak
di hükmolunur. 

Onbirinci madde — Umumî elektrik ve havagazı 
tesisatı bulunan mahallerde sanaiyede kullanılanlar 
müstesna olmak üzere tenviratta müstamel elektrik 
ve havagazı sarfiyatı faturaları üzerinden % 10 nis
petinde resme tabidir. Bu resim faturalara zamaim 
suretiyle şirket veya müesseseler tarafından tahsil ve 
her ay nihayetinde mal sandıklarına teslim olunur. 
Maliye Vekâleti resmin tahakkuk ve cinayetini mu-
rakaba eder. 

Onikinci madde — Neşri tarihinde muteber olan 
işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Dahiliye, Ma
liye ve Ticaret Vekilleri Memurdur. 




