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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara mebusu Yahya Galib Kargı'nın ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve 
merhumun hatırasını taziz için beş dakika ayak
ta sükût edildi; 

Kahya ve çayın inhisar altına alınmasına; 
İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 

sandığına dair kanun lâyihalariyle; 
İki kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına; 
Denizli mebusu Dr. Behçet Uz ve Van meb

usu İbrahim Arvas'ın teşriî masuniyetlerinin kal
dırılmasının Devre sonuna bırakılmasına dair 
dört kıta mazbata kabul olundu; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekilliği kısmında değişiklikler yapılmasına; 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 

Mazbatalar 
1. — Devlet Meteoroloji işleri umum müdür

lüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı ka
nunla 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin mez
kûr umum müdürlük kısmında değişiklik yapıl
masına dâir kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/798) (Ruznameye); 

2. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak-

1. — Turhal'ın Çivril köyünden Bekir oğlu 
Hamza Pekmez'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

REÎS — Başvekâlet tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Büyük Millet Heclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek suçundan dolayı ölüm ce

fasına mahkûm bulunan Bekiroğlu Hamza Pek
mez'e ait olup 5 . V . 1942 tarih ve 690/3817/4 

numarasının tadiline ve 816 ncı numarasının 
kaldırılmasına; 

Gümrük Tarife kanununa bağlı ithalât umu
mî tarifesinin muhtelif pozisyonlarına dahil bazı 
maddelerin gümrük resimlerinde lora Vekilleri 
Heyetince yapılan değişikliklerin tasdikma; 

Türkiye ile İtalya arasında mevcut Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin temdidine ait notanın 
kabulüne dair kanun lâyihalarının birinci müza
kereleri icra olundu; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa İsparta Gazianteb 

Refet Canıtez Kemal Turan Bekir Kaleli 

kında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/63) (Ruznameye); 

3. — Millî piyango idaresinin 1941 malî yılı 
bilançosunun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/469) (Ruznameye); 

4. — Şeker ve glikozdan alman istihlâk ver
gisinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/778) (Ruznameye). 

sayılı tezkere ile Yüksek makamlarına sunul
muş olan dosyanın, ahiren suçlunun vekili ta
rafından verilen istida üzerine tekrar tetkikine 
lüzum görüldüğü Adliye vekilliğinden bildiril
mektedir. 

Mezkûr dosyanın iadesine müsaadelerini ri
ca ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Heyeti umumiyenin ıttılaına arzg^ 
lunmuştur. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15,04 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HE £ETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 226 — 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Mnaâin nizamnamesinin bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeni
den bazı maddeler İlâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (1 472) [1] 

REİS — Lâyihanm ikinci Müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkında 
kanun 

MADDE 1. — Asli ve sathi madenlerin aran
ma ve işletilmesi Maadin nizamnamesiyle bu 
kanun hükümlerine ve taşocaklannın işletilmesi 
Taşocakları nizamnamesine tabidir. 

REİS — Madde hakkında tadilname yok
tur, reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tabii teşekkül neticesinde 
gerek yer yüzünde ve gerek yer altında bulu
nan altın, gümüş, platin, civa, kurşun, demir, 
bakır, kalay, çinko, bizmut, kobalt, nikel, krom, 
arsinik, manganez, antimuan, aleminyum ve 
bunlara benzer maddelerle kehribar, kükürt, 
şap, grafit ve her türlü maden kömürü, zift, 
neft, asfalt, petrol ve petrole benzer diğer ma
denî maddeler, petrol istihsaline elverişli olmı-
yan asfalt yatakları, her nevi kıymetli taşlar, 
zımpara, lületaşı, içinde borasitli maddeler bu
lunan muhtelif cisimler, kayatuzu, tabii tuzlu 
ve bakirli sular, manyezit, amyant, çimento 
yapılmasında kullanılan başlıca maddeler (bu 
maddeler çimento yapılmasında kullanılmak şar-
tiyle) kibritiyeti hadit imalinde kullanılan pi
ritli topraklar, madenli ve aleminli kumlar ve 
toprakar, turp, on sene müddetle istifade edil
memiş olan bakiye yığınları ve cüruf Maadin 
nizamnamesiyle bu kanun hükümlerine tabidir. 

Taşocakları nizamnamesine tabi maddelerle 
içmeğe ve banyoya yarıyan sıcak ve soğuk 
maden suları vilâyet Hususi idarelerine aittir. 
Vilâyet Hususi idareleri tarafından işletilmiyen 
veya ihale edilmiyen sıcak ve soğuk maden su
ları köylere aittir. 

taşocakları ve vilâyetler Hususi idareleri 
tarafından doğrudan doğruya istismar edilmi
yen sıcak ve soğuk maden sulan, Taşocakları 
nizamnamesine uyularak vilâyet tarafından ta
liplerine ihale ve nispî ve mukarrer resimleri 
eskisi gibi vilâyet hususi idareleri tarafından 
tahsil olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan madenlere 
ait taşocağı resmi, Maliyece tahsil olunan ci

fi] Birinci müzakeresi 49, 50, 55, 56 ve 58 
noi inikat zabıtlarındadır. 

mento resminden indirilerek her üç; â^da bil* 
hususi idareler verilir. 

Petrol istihsaline elverişli oimıyan asfalt 
yatakları hariç olmak üzere hususj kanunlara 
tabi olanlar hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

İKTİSAT En. Na. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Muhterem arkadaşlar, bu madde bu 
şekliyle, içme ve banyoya yarıyan sıcak ve so
ğuk maden sularının maden rejimine tabi ol
duğu hükmünü kâfi ve sarih surette anlatma-
maktadır. Bunda taşocakları rejimine tabi ol
ması iltibası da mevcuttur. Biz bunu tavzih 
maksadiyle maddeyi yeniden yazdık ve huzuru 
âlinize takdim ediyoruz, Hükümet ve Dahiliye 
encümeniyle de mutabıkız. Kabulünü rica edi
yoruz. Burada bu maden sularmm ve kaplıca
ların menafiini kamilen hususi idarelere, bele
diyelere ve köylere terketmekteyiz. Yalnız 
bunlarm imtiyaz ve işletme mevzuu olacağına 
göre Hükümetin bazı murakabe haklan oluyor. 
Değiştirilmiş başka bir şey yoktur. Bu vesile 
ile Yalova kaplıcalarının hususi bir rejime ve 
hususi bir kanunla işletilmekte olduğunu da bu
rada tavziha lüzum gördük. 

REİS — Buyurun Uludağ. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Yeni şekli okunsun, ondan sonra söyliyeceğim. 
Yüksek Reisliğe 

İkinci maddenin aşağıda yazılı şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Bilecik mebusu 
Kasım GtiJek 

İkinci madde : Tabii teşekkül neticesinde 
gerek yer yüzünde ve gerek yer altında bulu
nan altm, gümüş, platin, civa, kurşun, demir, 
bakır, kalay, çinko, bizmut, kobalt, nikel, krom, 
arsenik, manganez, antimuan, alüminyum Ve 
bunlara benzer maddelerle kehribar, kükürt, 
şap, grafit ve her türlü maden kömürü, zift, 
neft, asfalt, petrol ve petrole benzer diğer ma
denî maddeler, petrol istihsaline elverişli oimı
yan asfalt yatakları, her nevi kıymetli taşlar, 
zımpara, lületaşı, içinde borasitli maddeler bu
lunan muhtelif cisimler, kayatuzu, tabii tuz
lu ve bakirli sular, sıcak ve soğuk maden sula
rı, manyezit, amyant, çimento yapılmasında 
kullanılan başlıca maddeler (bu maddeler çi
mento yapılmasında kullanılmak şartiyle), kib-
riyetli hadit imalinde kullanılan piritli top
raklar, madenli ve alüminli kumlar ve toprak* 
lar, turp, on sene müddetle istifade edilme
miş olan bakıya yığınları ve cüruf Maadin ni
zamnamesiyle bu kanun hükümlerine tabidir. 

içmeye ve banyoya yarıyan mekşuf ve gay-
rimekşuf bilumum sıcak ve soğuk maden sula
rının menafi ve hasılatı vilâyet hususi idarele-
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rîne ve bunlardan vilâyet hususi idarelerince 
doğrudan doğruya veya ihale suretiyle işletil
mek istenilmiyenlerin menafi ve hasılatı tama
men belediye veya köylere aittir. 

İçmeye VĞ banyoya yarıyan sıcak ve soğuk 
maden suları iktisat vekâletince umumî suret
te tesbit ve tebliğ edilecek teknik şartlar daire
sinde ya doğrudan doğruya vilâyet hususi ida
relerince işletilir veya işletme ruhsatnamesine 
bağlanmak suretiyle vilâyetge taliplerine ihale 
edilir. 

İmtiyaza bağlanmak suretiyle ihale edilecek 
sıcak ve soğuk maden suları 927 sayılı kanun 
hükmüne göre ihale edilir. 

Vilâyet hususi idarelerince işletilen veya ta
liplerine ihale edilen ve belediye veya köy sı
nırları iğinde bulunan sıcak ve soğuk maden 
sularının safi hasılatından köy hükmi şahısla
rına veya belediyelere bir hisse ayrılır. 

Taşoeakları, Taşoeakları nizamnamesine uyu
larak vilâyet tarafından taliplerine ihale ve 
hisbi resimleri eskisi gibi vilâyet hususi idare
leri tarafından tahsil olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan madenlere 
ait taşocağı resmi Maliyece tahsil olunan çi
mento resminden indirilerek her üç ayda bir 
hususi idarelere verilir. 

Petrol istihsaline elverişli olmryan asfalt 
yataklan harig olmak üzere hususi kanunlara 
tabi olanlar hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Encümen maddesini tadile girişmezden evvel bir 
kelime üzerinde duracaktım, fakat madde yeni 
bir şekle konmuştur. Binaenaleyh muhtacı mü
nakaşadır. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — İkinci müza
keresidir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Madde tadil edilmiştir/ binaenaleyh münakaşa 
olunabilir (Olmaz sesleri). 

BEİS — Madde üzerinde tadil yapmak isti
yorsanız tadilname veriniz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Sual soracağım. Yerim çok uzak, kürsüden sora
cağım. 

Sıcak, soğuk maden suları hakkında eskiden 
bir münakaşa cereyan etmişti. İki mazbata mu
harririnden biri, yani Kasım Gülek «şifalı ma
den sulan» tâbirini kabul etmişlerdi. Şimdi 
niçin vaz geçtiler? Bu bir. 

İkincisi; Türkçede «kibritiyeti hadit» diye 
bir tâbir yoktur. Fen âleminden bu tâbir ta-
mamiyle kalkmıştır, buraya niçin konmuştur? 

Mademki, münakaşa yoktur, bu madde yeni 
alarak karşımıza çıkıyor, tab ve tevzi etmek lâ
zımdır, Çünkü bu maddeyi şu dakikada anlamış 
bulunmuyoruz. 

REİS — Nizamnameye göre tadilname veril-
miitir, 

im ö 11 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) - -

Tadilname münâkaşa olunmaz mı? 
BEİS — Tadilname münakaşa olunur. Fakat 

tadilnameyi verenle encümen arasında. 
REÎK İNCE (Manisa) — Usul ^akkmda ar-

zedeceğim. Bugün yeni bir usul karşısında bulu
nuyoruz. İktisat encümeni mazbata muharriri; 
encümen namına arzu teklif ederim, diyor. Şim
diye kadar teşriî hayatımızda; encümen namma 
arzu teklif ederim, diye bir şeye şahit olmadık. 
Encümen namma vekâlet meselesi mevzuubahis 
değildir. Encümenin mazbatası olur. 

İkincisi; Dahiliye encümeni ile biliştirak bu 
işi teklif ediyoruz demek, evvelâ kendi encü
meni namma vekâlet yapmak, sonra Dahiliye 
encümeni namma burada bu sözü söylemek nok
tası usule muhaliftir. Binaenaleyh bu mesele 
üzerinde eskiden kabul ettiğimiz şekil ile yeni 
şekil arasında esaslı tetkikat yapmış olmak için 
böyle uzun bir maddenin bir anda okunmasın
dan husule gelecek vaziyeti mukayeseye imkân 
vermemek olacaktır. Binaenaleyh bunun önce
den tabedilmesi lâzımdır. 

İkincisi; Makamı Riyaset şimdi Uludağ ar
kadaşımıza cevap verirken, tadilnameyi veren
le encümen arasında münakaşa edilir buyurdu
lar. Eh, tadilnameyi veren bizzat encümen olur
sa münakaşayı kiminle yapacak? Binaenaleyh 
bence nizamnamenin şekline ve teamülümüze 
asla uygun olmryan bir tarzda encümene vekâ
let, hattâ kendi bünyesine dahil olmryan başka 
bir encümen namma vekâlete dahi imkân yok
tur. Binaenaleyh Makamı Riyasetten rica edi
yorum, eğer buna encümenler karar vermişse, 
her iki encümen müşterek imzaları altında maz
batalarını versinler. Biz her iki şekli mukaye
se ederiz. Muvafık bulursak ne âlâ. reyimizi ve
ririz. 

İKTİSAT En. N. KASIM GÜLEK (Bilecik) 
— Söz istiyorum. 

REİS — Encümen namma mı söyliyeceksi-
niz? 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Efendim, Dahiliye encümeninin ve
kâletini aldığımdan bahis buyurdular, almadığı
mı arzedeceğim. 

REİS — Müzakereye esas tutulan mazbata, 
Dahiliye encümeninin mazbatası idi. Bu tesirle 
bu tarzda konuşulmuştur zannediyorum. İktisat 
encümeninin muhatabı Dahiliye encümeni olabi
lir. İktisat encümeni teklifinin müzakeresi için 
karar verilmiş değildir. Hakikatte ötedenberi 
müzakere ettiğimiz mazbata Dahiliye encümeni 
mazbatasıdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz Maka
mı Riyasete değil, İktisat encümenine cevap ve
reyim. 

REİS — Riyasetin bu suretle telâkki etme
sinden bahis buyurdunuz da .... 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendenize© Ma-
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kamı kiyasetin telâkkisi değil, Heyeti Umumi-
yenin telâkkisi mevzuubabistir. 

REİS — Kullandığınız vekâlet kelimesine 
cevap olarak arzettim. 

KASIM &ÜLEK (Bilecik) — Efendim, her 
mebus arkadaşın bir lâyihanın ikinci müzakere
sinde tadil teklif etmek hakkıdır. Bir mebus 
arkadaşımız bir mazbatanın muharriri ise, tadil 
teklif etmek hakkını kendisinden nezi mi ede
ceğiz? Bendeniz de bu maddenin tadili için bir 
teklif yaptım. Fakat aynı zamanda tesadüfen 
bu mazbatanın muharriri bulunuyorum. Sonra 
Dahiliye encümeninin vekâletini de almış deği
lim. Dahiliye encümeni de bu lâyiha ile yakın
dan alâkadardır. Onun için daha evvelden Da
hiliye encümeniyle temas ederek ve kendilerinin 
muvafakatini alarak bu mesele üzerinde muta
bık kaldık. Heyeti Celilenize bunu arzederek 
tenvir maksadiyle Dahiliye encümenile de mu
tabık kaldığımızı söylemiştim. 

Ben şahsım namma bir tadil teklifinde bu
lundum ve sadece bununla alâkadar encümenin 
ve Hükümetin de bunda mutabık olduğunu söy
ledim, başka bir şey söylemedim. 

Doktor Osman Şevki Uludağ arkadaşımız, 
kibritiyeti hadit, yerine başka bir şey koyalım 
dediler, mukabili bir şey bulurlarsa koruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Sülfat döfer. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Müsaade ederse
niz buradan arzedeyim. Bir sözle encümenle 
mutabık kaldım, diyor. Bir mebusun encümen
le mutabık kalmış olması için, encümenin içti
ma ederek karar vermesi lâzımdır. Bu takdirde 
bu kararın altında onların imzasının bulunması 
lâzımdır. Kürsüye geldikleri zaman; iki encü
menle mutabıkız demişlerdi, ben de ona cevap 
Verdim. Tensip ederseniz mahiyetine nüfuz ede
mediğimiz bu işte encümenlerden imzası altında 
gelmesine müsaadelerini rica ederim. 

REÎS — Söyledikleri gibi, Kasım Gülek bir 
takrir vermişti. Burada takririni arzu izah 
ederken, iki encümenle mutabık kaldığını söy
lemiştir. Burada bunu söylemiş olması, ne 
Heyeti Umumiyeyi ne de encümenleri söz 
söylemekte takyit ve tahdit etmez. Bunu böyle 
söylemiş olması kendi şahsında izah sadedinde 
bir ifadeden ibarettir. Biz her zamanki gibi, 
nizamname kaidelerine riayetkar olarak eğer 
arkadaşımızın takririni, alâkadar encümenler 
kabul ediyoruz, derlerse nizamnemeyi tatbik 
edeceğiz . Kabul etmiyoruz derlerse yine nizam
nameyi tatbik edeceğiz. Yani bugüne kadar 
tatbik edilegelen usulden başka bir şey yapmı-
yacağız. Binaenaleyh alâkadar Encümenler ce
vâp vereceklerdir. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Muhterem ar
kadaşlar, esasta büyük bir tebeddül mevcut de-
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ğildir„ ilk defa Dahiliye encümeninden bu mad
de geldiği vakitte sıcak ve soğuk maden sula^ 
nnm köylere terkini mutazammm idi. Fakat 
cereyan eden birinci müzakere neticesinde bu
nun vilâyet idarei hususiyelerine ait olması hak
kında verilen Heyeti Umumiye karar* üzerine 
madde tekrar Dahiliye encümenine gitmiş ve 
Dahiliye encümeni bu defa Heyeti Celilenin 
vermiş olduğu karara ittiba ederek sıcak ve so
ğuk maden sularmm vilâyet idarei hususiyele
rine aidiyetini tesbit etmiştir. Birinci defa mü
zakeresinde kabul edilen şekil bu idi Şimdi ya
pılan tadil teklifi yine aynı şeyi tazammun edi
yor. Bakınız, arzedeyim; yeni teklifte denili
yor ki, içmeğe ve banyoya yarayan sıcak ve 
soğuk maden suları vilâyet idarei hususiyeleri 
tarafından işletilirse veyahut vilâyet idarei hu-
susiyesi kendisi tarafından işletmeyip de mü
nasip bir talip bulduğu takdirde bu talibe iha
le ederse, bundan tahassül edecek menafi, yani 
hasılatı safiyeden münasip bir hisse belediye 
hududu dahilinde ise belediyeye, köy hududu 
dahilinde ise köye tefrik edilecektir. Şayet vi
lâyet idarei hususiyesi kendisi işletmez, işlet
meğe imkân görmez veyahut bir talip bulunup 
da, talibe ihale etmezse bu gibi kaplıcalar, be
lediye hududu dahilinde ise menafii belediyeye 
aittir. Köy hududu dahilinde ise tamamen köye 
aittir, yalnız bunun içerisinde esasen bu kanu
nun birinci müzakeresinde 927 numaralı kanu
nun mahfuziyetini teyit etmiştik. 927 numaralı 
kanunda sıcak ve soğuk suların istismarına ait 
kanundur. 

Memleket dahilinde şayet Devletin imtiyaz 
vermek suretiyle imar etmesi ve herkesin me
deni ihtiyaçlarını tatmin edecek şekilde tesisat 
vücude getirmesi imkânı mevcut olan yerler için 
imtiyaz verebilmesini mümkün kılmak için tek
lif edilen maddede kayıt konulmuştur. Şayet 
Devlet ister köy, ister belediye hududu dahilinde 
olsun, herhangi bir sıcak veya soğuk maden su
yuna esaslı ve modern tesisat yapmak suretiyle, 
gerek memleket evlâdının ve gerek haricin is
tifadesini temin edecek tesisat vücude getirmek 
imkânı hâsıl olursa, 927 numaralı kanun mu
cibince imtiyaz verebilsin. Binaenaleyh demek 
ki, şimdi imtiyaz mevzuu teşkil edebilecek bir 
halde olursa Devlet bunun imtiyazını verebile
cektir. İmtiyaz mevzuu teşkil etmiyecek veya
hut Hükümet tarafından imtiyazı ortaya sürül-
miyecek sıcak ve soğuk maden suları tama
men vilâyet idarei hususiyelerine veya arzetti-
ğim şekilde köylere veyahut belediyelere ait ola
caktır. Binaenaleyh Heyeti Celilenizin ilk defa 
kabul etmiş olduğu şekil esasma bu münafi 
değildir. Bilmem ki maruzatım tamamiyle 
maksadımı ifade edebildi mi? Mümkün olduğu 
kadar Heyeti Celilenizi yormamak için kısa 
ifade ettim. Şayet anlaşılmıyan herhangi bir 
nokta varsa emir buyurun izah ederim. 
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DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Efen- I 

dim, belediye hudutları dahilinde ve köylerde 
bulunan sıcak, soğuk maden sularmı bu kanun 
muhasebei hususiyelere devrediyor öyle mi? 
Böyle ise belediyelerin elinde asırlardanberi böy
le sıcak, soğuk sular vardır. Hattâ bazı yerler
de belediyeler bunlara bir çok paralar sarfet-
miş, modern tesisat yapmış ve işletmektedirler. 
Bu kanunun bunlara şümulü var mı, yok mu? 
Bu cihet tavazzuh etsin, zapta geçsin. 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar gerek belediyeler tarafından 
ve gerek köylerde tesisat yapılmış kaplıcalar 
mevcut ise bu kanunun hükmü bunlara şâmil de
ğildir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Tesisat
tan maksat nedir? 

DAHİLÎYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Bina yapmak, sula
rı bir çatı altına ve sıhhi tertibat almak, ora-
yi işletmek ve hasılat temin etmek. 

DURAK SAKARYA ( Gümüşane ) — Kâfi, 
anlaşıldı. 

DAHİLİYE En. NAMINA İBRAHİM ETEM 
ZOZKURT (Zonguldak) — Yalnız belediyele
rin işletmekte oldukları kaplıcalar Hükümet ta
rafından modern tesisat yapılmak üzere bir im
tiyaz vermek isterse bu imtiyazı verebilecektir. 
Fakat bu takdirde de 1927 numaralı kanunun 
ikinci maddesi bu tesisatı yapmış olanların me
nafi ve haklarını tamamen muhafaza edecektir. 

ÎSMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
İmtiyaz verir diyorsunuz. İmtiyazı verince va
ridatı kim alacaktır? Yani idarei hususiyeye mi 
verilecektir?. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Maddede zikredilmiştir. 
İdarei hususiyelere veya belediyelere aittir. 
İmtiyaz verildiği zaman bir menafi temin edili
yorsa bu hususi idareye ait olacak ve hususi 
idarede belediye veya köye hangisinin sınırı 
içinde ise ona bir hisse verecektir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Meselâ, Haymana'da kaplıcalar vardır. Beledi
ye hududu dahilindedir. Bunlar belediyenin 
yegâne varidatıdır, bunlar ne olacak? 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Belediye hududu dahi
linde ise belediye, köy hududu dahilinde ise köy 
alacaktır. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Efen -
dim, tavazzuh etmiyen bir mesele kaldı. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Buyurduklarınız 
Devlete ait olanlardır. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — İşitemedim. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Buyurduklarınız 
Devlete aittir. İstismar edilmemiş, Devlete ait 
hali arazide bulunduğu takdirde bu kanun 1 
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cari olacaktır. Bir ferdin tapulu mülkü içinde" 
ise ne olacak, müdahale edilecek mi? 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Bir ferdin arazisi dahi
linde ise orasını istimlâk etmek hakkı bu ka
nunla verilmiş oluyor. Kaplıca için tapusu var
sa bu da yine mevzuatımız hükümlerine tabidir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Kendisi ihya etmek 
isterse? 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Kendisi ihya etmek is
terse, eder. Yalnız Devlet bunun şifai hassasını 
mühim görürse bunu bir imtiyazı olarak başka
sına verebilir. 

SIRRI ÎÇÖS (Yozgad) -— O mülk sahibi, im
tiyaz dairesinde Devletin, Sıhhiye vekâletinin 
göstereceği fennî tesisatı yaparsa Hükümet baş
kasına vermeğe icbar edecek mi? 

DAHİLÎYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — İmtiyaz mevzuunu tet
kik edecek olan vekiller Heyetidir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Efendim; 
verdikleri izahla bu gün mevcut ve mer'i olan 
iki kanunun hükmünü tamamen iptal ediyorlar. 
bir defa köy kanunu ile köy hudut ve sınırları 
içindeki suları Meclisi Âli köylere bırakmıştır. 
intii'aun değil, doğrudan doğruya maden sula
nın köylere bırakmıştır. 

1926 tarihli kanunla da hakikî ve hükmi şa
hısların elindeki suların ne gibi muameleye tâbi 
olacağı ayrıca tasrih edilmiştir. Şimdi bütün 
bu hükümleri ihlâl ediyoruz. Onun için bu işin 
esasını mevcut kanunlara göre esaslı halletmek 
lâzımdır. Halbuki, bu madde ile şahısların da
hi haklarını iptal ediyoruz. Bursa'da birçok sı
cak maden suları vardır ki, eşhasa aittir. Bu 
madde ile onlar da bu hükme tabi tutulacak
tır. Her hak böyle iptal edilemez. Köyün hak
kını iptal ediyoruz, ferdin hakkını iptal ediyo
ruz. 

Arkadaşım encümen namma söylüyorlar. 
Halbuki biz Dahiliye encümeninde bu hakkm 
mahfuziyeti üzerinde ısrar etmişizdir. Halbu
ki bugünkü izahları başka şekilde çıkıyor. 1926 
tarihli kanunla biz bu hakları kendilerine ta-
nımışızdır. 

DAHİLİYE En. Na. İBRAHİM ETEM BOZ
KURT (Zonguldak) — Rasih Kaplan arkadaşı
mızın, teklif edilen maddei kanuniye bir defa 
okunmuş olmak dolayısiyle, iyi ihata edemedik
leri anlaşılıyor. (Gürültüler). Müsaade buyu
run efendim, biraz evvel arzetmiştik ki biz Da
hiliye encümeninde sıcak ve soğuk maden su
larının köylere aidiyetini tesbit etmiştik Ka
nunun birinci müzakeresinde Heyeti Celileye 
verilen bir takrir ile bu sularm vilâyet idarei 
hususiyelerine ait olması esası kabul edilmiş
tir. Bu takrir üzerine ikinci defa Dahiliye en
cümenine geldiği zaman madde, ikinci defa 
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cak bina inşa etsinler. Bunu idarei hususiye 
bütçelerinden temin etmek de müşkül delildir. 
Binaenaleyh bunu idarei hususivelerin yapabil
mesine imkân verebilmek için idarei bususiye-
lere verdik. Ya kendisi yapsın veya talibine 
versin. îctarei hususiye isletmez veva ihale et
mezse bu iş tamamen köve kalır. Ra'sjh Kap
lan arkadaşımın* da istediği budur. Binaena
leyh köyün de hakkım vermiş oluyoruz. Fakat 
köye de tamamiyle bırakmıyoruz. Bugünkü 
mevcut mevzuata göre vilâyet idarei hususiye-
leri bunu yapamaz. Şimdi bu salâhiyeti vilâyet 
idarei hususiyelerine vermiş oluyoruz- Binaen-
alevh kendilerinin ifade etikleri şekiller temin 
edilmiş olduğu gibi yine kendilerinin izhar et
tikleri. endişeleri de varit değildir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Efen
dim, demin bendenizin sorduğum sualin bir ci
heti anlaşıldı, vazıhtır ve zapta geçti. Fakat 
bir ciheti karanlık kaldı. Belediyelerin snıırı 
dahilinde olmryan bazı köylerde köy kaplıca
ları vardır. Misal olarak Erzurum'un ılıcasını 
söyliyebilirim. Arkadaşlarımızın bir çoğu bilir
ler. Orada, belediye otel yapmış, yeni şekilde 
binalar yapmış, hulâsa, bir çok masraf etmiş. 
Halbuki belediye hududu dahilinde değil. Bu 
da tavzih buyurulursa zapta geçsin, iyi olur. 
Sonra kîlükal olmasın. 

DAHİLÎYE En. Na. ÎBRAHÎM ETEM BOZ-
KURT (Zonguldak) — Belediyenin kendi hudu
du dahilinde olmasa dahi evvelce açmış olan 
ve bugün işletmekte bulunmuş olduğu kaplıca
lar dahi yine belediyelere aittir. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibara alanlar... Aîmıyanlar... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Anlaşılmadı, 
REİS — Efendim bu tadil teklifinin tab ve 

tevzi edilerek müzakere edimesi ve şimdi mü
zakeresinin tehiri teklifidir. Takriri bir daha 
reye arzediyorum. Nazarı itibara alanlar.... Aî
mıyanlar... Teklif nazarı itibara alınmıştır. 

Dahiliye encümeninde müzakere edilmiş ve He
yeti Celilenin yerdiği karara istinaden sıcak 
ve soğuk maden suları vilâyet idarei hususiye
lerine bırakılmıştır, idarenin işletmediği veya 
ihale etmediği sular da köylere bırakılmıştır. 
Şimdi Rasihf JKaplan arkadaşımız diyor ki; Bur
sa'da bulunan bir çok sıcak ve soğuk maden 
sularına ait haklar ihlâl ediliyor. Hayır arka
daşlar ihlâl edilmiyor. Müsaade buyurun, şurada 
kanun vardır, müsaade buyurursanız bulayım, 
okuyayım. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, bunun 
halli gayet kolaydır. Bu madde tabedilip gel
seydi daha kolay anlaşabilirdik. Onun için tek
lif ediyorum basılsın, görelim. Nasıl olmuştur 
anlıyalım. 

DAHİLÎYE En. Na. ÎBRAHÎM ETEM BOZ-
KURT (Devamla) — 927 numaralı kanunu mü
saade buyurursanız okuyayım. 927 numaralı ka
nunun birinci maddesi şudur: 

«Eîyevm mekşuf sıcak ve soğuk maden su
larının istismarı, imtiyazı Maadin idaresi he
yeti fenniyesince tahdit edilecek hudut dahilin
de olmak üzere 12 nisan 1341 tarihli kanun mu
cibince maadini mekşuf e misillû ihale olunur.» 

İkinci maddesinde; «Birinci madde muGİbin-
ce imtiyazı verilen hudut dahilinde hakikî ve 
hükmi eşhasa ait olarak halen mevcut hukuk 
ve menafi ile imtiyazın işletilmesine muktazi 
arazi üzerindeki mebani değer bedeli verilmek 
suretiyle sahibi imtiyaz ile alâkadarları arasın
da birriza takvim ve tesbit edilerek alınama
dığı takdirde Ticaret vekâletince bu hukuk, 
menafi ve arazinin İstimlâk kanununa tevfi
kan istimlâkine mezuniyet verilir» denmektedir. 

927 numaralı kanunun mahfuziyetini teyit 
etmiş olduğumuz cihetle Rasih Kaplan arkada
şımızın ifade buyurdukları endişe varit değil
dir. Mevcut olan hukuk ve menafii kanun ta
mamen muhafaza ediyor. Kanunun şimdiki şek
li Rasih Kaplan arkadaşımızın arzusunu da 
tatmin etmiş oluyor. Çünkü yalnız idarei husu-
siyeye vermiyoruz, vilâyet idarei hususiyesine 
vermekten maksadımız, tasdi etmesem onu da 
kısaca ifade edeyim : Bir çok yerlerde halkın 
istifade etmekte oldukları kaplıcalar vardır. 
Köyler bu kaplıcaların hiç olmazsa üstünü ört
mek veyahut yatacak bir bina inşa etmek sure
tiyle imarma gidemiyor, varidatları müsait de
ğildir. Müsait olsa da bu vadiye şimdiye kadar 
gitmemişlerdir. Halkın kaplıcaya açıkta gire
rek ve çıktıktan sonra yine açıkta giyinmesi ve 
soyunması dolayısiyle sıhhatinin ihlâl edilece
ği noktası nazarı dikkate almdı. Binaenaleyh 
bu gibi vilâyetler dahilinde halkın devam etti
ği kaplıcalar mevcutsa hiç olmazsa vilâyet ida
rei hususiyeleri, bu sıcak ve soğuk maden su
larının üstünü örtsünler, bir bina içine alsmlar 
ve sonra devam eden halka bilhassa köylüye 
soyunacak, biraz istirahat edecek, biraz yata-

MADDE 3. — Keşfoîunan bir madenin ihale 
edilmesi için: 

A) Tahmin ve takdir olunan kıymet ve 
keyfiyetine ve haiz bulunduğu iktisadi ve fennî 
şartlara göre imtiyaz mevzuu teşkil edecek su
rette işletilmesi kabil olduğu; 

B) Memleketin askerî icapları ve diğer 
yüksek menfaatleri bakımından bir mahzur ol
madığı; 

C) İşletilmesinin civarındaki madenlere 
ağır bir zarar vermiyeceği tesbit edilmek lâ
zımdır. 

Bu maddeye göre işletilecek madenlerin iha
lesi İcra Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

icra Vekilleri Heyeti, iktisadi ve malî şart
lan veya millî servetin korunması icaplarını 
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gözonünde tutarak yukarıki şartlarm tahakkuk 
etmiş bulunması halinde dahi madeni bulana 
ihale etmeyip Devlet sermayesiyle teşekkül et
miş bir müesseseye veya böyle bir müessesenin 
iştirakiyle kurulmuş bir şirkete ihale edebilir. 
Bu takdirde "madeni bulana, bu kanunun dör
düncü maddesi hükmüne göre madeni bulma 
hakkında karşılık olarak, tazminat verilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Başkasına ihale edilen maden 
için madeni bulana verilecek tazminat şunlar
dan ibarettir; 

A) Arama devresindeki masraflardan cev
her satışı ile karşılanmıyan kısım; 

B) Nispî resme esas teşkil eden kıymetin 
(% 1/2 - 2) nisbetinde iktisat vekâletince tak
dir edilen aidat. 

(A) bendinde gösterilen masraflar imtiyaz-
sahibi tarafından ihale kararının verilmesinden 
itibaren en geç üç ay içinde; 

(B) bendinde gösterilen aidat her ay için
de imrar edilen miktara göre ay sonlarında te
diye olunur. 

Tazminatın miktarına dair ihtilâflar iktisat 
vekâletince hallolunur. Vekâlet kararına karşı 
Devlet şûrasına yapılan itirazlar imtiyaz mu
amelesinin neticelenmesini tehir edemez. 

Tarafların rızasiyle bu aidatın defaten ve
rilecek bir meblâğ mukabilinde veyahut diğer 
bir mukavele ile tasfiyesi caizdir, imtiyaz sa
hibi tarafından tanzim ve iktisat vekâletince 
tasdik edilen işletme programına madeni bulan 
itiraz edemez. 

Devletçe bilinmiyen ve kayıtlı olmıyan bir 
maden, arama ruhsatnamesi alınmaksızın sala
hiyetli makamlara haber verilir ve tetkik ne
ticesinde bu madenin bir imtiyaz mevzuu teşkil 
edebileceği anlaşılırsa, haber verene Devlet 
hizmetinde bulunsa dahi İktisat vekâletinin 
teklifi ve icra Vekilleri Heyetinin karariyle 
bir ikramiye verilebilir. İhbarın ne suretle ve 
hangi makamlara yapılacağı ve ikramiyenin 
miktarı ve tediye şekli esasları icra Vekileri 
Heyetince ttsbit olunur. 

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

MADDE 5. — Maden imtiyaz sahipleri Hü
kümetin müsaadesi olmadıkça işletmeğe mezun 
oldukları madenleri birbiriyle veya başka imti
yaz sahiplerinin madenleriyle birleştiremezler. 
Aksi takdirde birleştirilen madenlerin imtiyaz
ları feshedilir. Yeraltı servetlerinin himayesini 
ve rasyonel bir surette işletilmesini temin için 
imtiyazları muhtelif şahıslara verilmiş olsa dahi 
bir havza dahilindeki aynı cinsten madenleri bir
leştirmeğe icra Vekilleri Heyeti karar verebilir. 

Bu suretle birleştirilmesine karar verilen ma
denlerin imtiyaz sahiplerine bir sene müddetli 

bir tebliğ ile keyfiyet bildirilir. Bu müddet 
içinde imtiyaz sahipleri birleştirme işini temin 
eyledikleri takdirde hiç bir resim ve harç alın
maksızın bu madenler tek imtiyaza bağlanır. 

Birleştirmenin şekil ve şartlarında alâkalılar 
uvuşamazlarsa bunları da İcra Vekilleri Heyeti 
tâyin ve tesbit eder. İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tâyin edilen sekil ve şartlardan doğa
cak ihtilâflar birlişetirme kararmın tatbikmı 
geciktiremez. 

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

MADDE 6. — Devletçe bilinen ve kayıtlı 
olan mekşuf madenlerle metruk sayılanlar ve 
ihalesi münfesih bulunanlar 2805 sayılı kanun 
mucibince tercihan Etibank'a yahut Hükümetin 
tesbit edeceği şekil ve şartlarla ehlolan diğer ha
kikî veva hükmi şahıslara ihale olunur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Mekşuf madenler on beş yıl 
müddetle işletilmiyerek devamlı surette metruk 
bırakıldığı takdirde mekşuf olmıyan madenler 
hükümlerine tabi olur. 

Elyevm mevcut mekşuf madenler için bu 
müddet kanunun neşrinden itibaren cereyan 
eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — A) Bir madenin münferiden 
veya müştereken işletme ve idaresini eline alan 
işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahipleri, 
maden veya, ocakların idaresine ait hususlar ile 
verilecek resmî mukarreratm tebliğ ve ka
bulü için madenin teslimi tarihinden itibaren 
üç ay içinde aralarından veya hariçten salahiyetli 
bir mesul müdür tâyin ile madenin veya ocak
ların bulunduğu mevki veya kaza veya vilâyet 
dahilinde bir ikametgâh göstermeğe mecbur
durlar. 

B) İkametgâh ve mesul müdür, hisselerin 
ekseriyetini temsil edenler tarafından gösterilir; 

C) işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri mesul müdürün noterden tasdikli im
zasını ve ikametgâhını gösterir bir vesikayı ik
tisat vekâletine göndermeğe mecburdurlar, în-
hilâl vukuunda da bu hüküm tatbik olunur. 

İşbu mecburiyetlere on beş gün mühletli ya
pılacak yazılı bir ihtara rağmen riayet edilmez
se ilk defasında elli liradan iki yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınır. Tekerrürü halinde 
imtiyaz veya işletme ruhsatnameleri fesih ve ip
tal olunabilir. 

D) Mesul müdürün maden veya ocak namı
na yaptığı masrafların ve muzaaf usulü üzere 
tutuğu hesapların ekalliyetçe kabul edilmesi 
mecburidir. Ekalliyet ancak madenin idarî ve 
fennî muameleleriyle hesaplarını teferruatiyle 
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ve fakat müdahalede bulunmaksızın teftiş et
tirmek için masrafları kendilerine ait olmak 
üzere bir veya bir kaç murakıp tâyin edebilir; 

E) Mesul müdür tâyini ve ikametgâh gös
termek hususlarında hissedarlar ekseriyeti te
min etmedikleri takdirde İktisat vekâleti, hisse
darların gösterdikleri ikametgâhlarla mesul 
müdürler arasında birini seçerek usulüne göre 
ilân eder. 

Kanun hükümlerine göre işletme ruhsat
namesi veya imtiyaz sahiplerine yapılacak her 
türlü tebligat mesul müdüre veya ikametgâhına 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu hükümleri 
dairesinde icra edilir. 

Bu suretle vukubulan tebligat işletme ruh
satnamesi veya imtiyaz sahiplerinin her birine 
ayrı, ayrı yapılmış sayılır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bir madenin işletilmesini te
min için lüzumlu olduğu İktisat vekâletince tas
dik edilen sahipli arazi ve binalar , 3710 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde madenin bulun
duğu vilâyet tarafından imtiyaz sahibi nam 
ve hesabma istimlâk olunur. İstimlâk bedeli ve 
bu husustaki masraflar imtiyaz sahibi tarafın
dan ödenir. Vekâletin tasdiki âmme menfaati 
kararı hükmündedir. 

Bu arazi millî araziden ise İktisat vekâletinin 
teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince parasız 
olarak madene tahsis olunur. Bu millî arazi 
üzerinde Devlete ait mevcut binalardan imti
yaz sahibi İktisat vekâletince tesbit olunacak 
kira mukabilinde istifade eder. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — İmtiyazlı madenlerin herhan
gi bir suretle Devlete intikal etmiş hisselerinin 
Devlet iştirakiyle işletilmesinde menfaat mev
cut olmadığı İktisat vekâletince tesbit edilirse 
bu hisseler diğer istekli hissedarlara hisseleri 
nisbetinde devrolunur. 

Bu hisselerin devrine mukabil imrar olunan 
madenden devredilen hisse nisbetindeki mikta
rına ait nispî resmin yüzde ellisini geçmemek 
üzere İktisat vekâleti tarafından tesbit oluna
cak bir meblâğ nispî resimle birlikte Hazineye 
ödenir. 

İmtiyaz sahipleri Devletin kendilerine dev
rettiği hisseleri almak istemedikleri veya madeni 
işletmedikleri takdirde imtiyaz fesholunur. 

BEİS— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Madenlerin içinde ve dışın
da istihdam edilenlerin işletmeden dolayı uğ-
rıyacaklan kazalarda yaralananlara veya ölen
lerin mirasçılarına hata ve kusur aranmaksızın 
aşağıdaki esaslara göre tazminat verilir: 

A) Kazaya uğrıyarak ölenlerin mirasçıla
rına veya çalışma kabiliyetini tamamen kaybe
derek malûl kaldıkları hekim raporlariyle tesbit 
edilenlere verilecek ilk tazminat 500 liradır. 

B) Kazadan yaralananlardan çalışma kabi
liyetini kısmen kaybettikleri hekim raporiyle 
tesbit edilenlere verilecek ilk tazminat 100 

. liradır. 
A ve B fıkralarında yazılı tazminat mahke

me kararma hacet olmaksızın maden işletenler 
tarafından derhal ödenir. 

Katı tazminat A ve B fıkralarında yazılı mik
tarlardan aşağı olmamak üzere hata ve kusur 
aranmaksızın mahkemece tâyin edilir Mahke-
keme iki tarafın intihap edeceği birer ve mah
kemenin seçeceği bir kişiden mürekkep bir vu
kuf ehli raporu üzerine bu miktarları tâyin eder 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı tazminat hiç bir 
vergiye tabi değildir. 

Dâva kazadan zarar gören kimse veya öle
nin mirasçıları tarafından açılabileceği gibi 
alâkadarlar tarafından talep vukuunda İktisat 
vekâleti tarafından da ikame olunabilir. 

Bu dâvalara sulh mahkemelerince sair dâ
valara tercihan bakılır. Ancak vukua gelen ka
zanın cezai takibatı müstelzim olması halinde 
lüzum görülecek vukuf ehlinin yüksek maden 
mühendisleri arasında seçilmesi şarttır. Bu hu
susta yapılacak takibat gayrimevkuf olarak ce
reyan eder. 

SALÂH YABGI (Kocaeli) — Efendim, bu 
maddenin son fıkrasındaki bir cümlenin kaldırıl
masını teklif ediyorum. Sebep şudur: 

Okunan maddeden anlaşıldığı üzere kazanm 
vukuu cezaî takibi müstelzim ise bu hususta 
cereyan edecek tahkikatın gayri mevkuf olarak 
yapılacağı gösteriliyor. Hiç bir mevzuatı ce-
zaiyemizde gayri mevkuf olarak tahkikatın ce
reyan edeceğine dair hiç bir hüküm yoktur. Ma
lûmu âlileridir ki tevkif- tahkikatın icabatın-
danır ve bir tedbirdir. Binaenaleyh, hâkimin 
takdirine bırakılmış olan bir şeyde böyle gayri 
mevkuf olarak tahkikat icra edilecektir diye bir 
fıkranın konması hiç muvafık olmaz. Hattâ 
bazı hükümlerimizde, bilâkis mevkufen tahkika
tın icrasına dair, bazı kanunlarımızda, Türk ce
za kanununda, kayıtlar mevcuttur. Binaenaleyh, 
tevkifin sebepleri ve tevkife âmil olan haller 
nazarı dikkate alınırsa bazan bu gibi hususlarda 
da tevkifi icabedecek bir vaziyet karşısında işi 
takdir eden hâkimin bu takdir salâhiyetini kal
dırmak muvafık olamıyacağından lütfen, bu ta
dil takririyle bahsettiğim fıkranın tayyınm ka
bul buyurulmasını rica ediyorum. Zannederim 
İktisat ve Adliye vekilleri de bu noktai nazarm 
yerinde olduğunu kabul buyurmaktadırlar. 
İcabederse kendilerinin mütalâaları da dinlene
bilir. 

FUAD SİBMEN <Bize) —Efendim, bende
nizin arzedeceğim hususatı Salâh Yargı arkada-
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şım izah ettiler. Yalnız buna bir noktayı ilâve et
mek istiyorum. Tahkikat icra kılınırken cür-
mün subut delillerinin yok edilmesi ihtimali 
vardır. Böyle bir ihtimal karşısında, gayri 
kasdi bir fiil olsa dahi, suç mevzuunu teşkil 
eden bir hareket ve ızrar karşısında kalınabilir. 
Hâkimlerimizin bugünkü yüksek takdir ve se
viyeleri, gayri kasti efalde bu gibi zaruretler 
olmadıkça esasen tevkif cihetine gitmelerine mâ
ni bulunduğundan bendeniz de mevzuatımıza 
şimdiye kadar girmemiş olan bu kaydın kaldı
rılmasını rica edeceğim. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Encümen mutabıktır, bu fikre işti
rak eder. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak ) — Efendim, Salâh ve Fuad arka
daşımızın temas ettikleri mevzu hakikaten mad
denin mühim bir noktasıdır, ve Adliye encü
meninde uzun boylu müzakere ve münakaşalara 
mevzu olmuştur. Bir kısım arkadaşlar, kendile
rinin izah ettikleri gibi, bunun büyük mahzurla
rı mucip olabileceğini ve bazı hallerde delillerin 
yok edilmesi gibi hususlara meydan verebileceği
ni uzun boylu izah ettiler. Bir kısım arkadaşlar 
da, hâkimin bu yolda başka tedbirler ittihaz 
edebileceğini ileri sürdüler. Takdir bittabi Yük
sek Heyetindir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Muhterem arkadaşlar, bu maddenin da
ha evvel Adliye encümeninde tetkiki mevzuuba-
his olurken ben de yine bu hasta olan ve yarala
nan amelelere verilecek ücretin maddesi olan 26 
ncı maddenin birlikte müzakeresini teklif etmiş
tim. Heyeti Celile bunu kabul etmişti. Fakat 
pek kötü bir tesadüf olarak yakın ailemden biri
sinin ameliyat olmak mecburiyetinde kalmış ol
ması dolayısiyle gerek Adliye encümeni müza
kerelerinde ve gerek bu maddenin birinci müza
keresinde bulunmak imkânından mahrum ol
dum. Bu şekilde bu madde hakkındaki tadil 
teklifimi ve noktai nazarımı Heyeti Celilenize 
şimdi arzetmek mecburiyetinde kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, bir işçi ve işveren ara
sında bir münasebet tesisi düşnülürken her şey
den evvel esas olması lâzımgelen şey, hak ve adil 
prensiplerinden, ayrılmamaktır. Bunun yanında 
da hakku adil prensibi gözönunde tutulmak şar-
tiyle hiç bir tarafm mesul olmadığı vaziyette 
dahi mesuliyeti, tazminatı zayıfa değil kaviye 
yüklemek esası kabul edilmelidir. 

Binaenaleyh bu hususta encümenle tama-
miyle müttefikim. Noktai nazarımı arzederken 
bu fikri esasasımın nazarı dikkate alınmasını 
ve anlaşılmasını rica ederim. Kazalar üç nevi 
olur. Bir tanesi doğrudan doğruya işverenin 
hatası yüzünden, ikincisi ne işverene, ne işçiye 
atfı kabil olmıyan hatalar yüzünden vukua ge
lebilir. Üçüncüsü münhasıran işçinin hattâ 

tebligata rağmen hatasından münbais kazalar 
olabilir. Binaenaleyh bu üç hususu ayrı ayrı 
gözönunde tutarak ona göre neticelendirmek 
daima yerinde olur. Bu maddede bir kere ilk 
tazminat olarak ölenlere veya tam malûl olan
lara beş yüz lira veriliyor. Yarım maluliyet 
halinde 100 lira tazminat vermeği bu madde 
kabul etmiştir ve burada mesuliyet aranmaz di
yor. Filhakika kusur zaten işverenin ise el
bette cezasını belki de cezai takibatı istilzam 
etmesi bakımından tazminatın da daha fazla 
olması yerindedir. Fakat işverenin hiç bir ku
suru yok, işçinin de kusuru yoksa ona da bu 
tazminatın verilmesi lâzımdır. Bunu da kabul 
ediyoruz. Fakat işverenin tebligatına, ihtara-
tına rağmen intihar edercesine bir harekete 
tasaddi edip bir kaza meydana getirmişse bun
dan işvereni mesul addetmek adalet prensiple
rimize uymasa gerektir. Burada bu esas naza
rı itibare alınmamıştır. Onun için maddenin 
arkasından, takririmde arzettiğim, şöyle bir 
ilâvenin yapılmasını rica ediyorum: «İşverenin 
sarih ihtar ve tebligatı hilâfına vukua gelmiş 
kazalardan dolayı iş sahibi tazminat vermez» 
şeklinde bir ilâveye taraftarım. 

Sonra bu maddede kâfi bir olgunluk gör
müyorum. Gerçi İşçi sigorta kanunu lâyihası 
Meclistedir ve bu işleri halletmiştir. Fakat 
onun ne zaman çıkacağı malûm değildir. Da
ha evvel bu kanun tatbik sahasına geçecektir. 
Onun için işverenleri müşkülâta uğratacak mad
deleri koymamak lâzımgelir. Muvakkat mahi
yette olsa dahi geçicidir diye adalet ve hu
kuk prensiplerine uymıyan ahkâma bu kanun
da yer verilmemesi kanaatmdayım. Arzetti
ğim gibi Adliye encümeninden çıkmış olması
na rağmen bu kanun kanaatımca kâfi derece
de olgun değildir. Bir de diyorlar ki hekim ra
poru ile tesbit olunur. Meselâ Tıbbiyeden çık
mış, diploma almış herhangi bir hekim tam ma
lûl diye rapor verirse iş sahibinin tazminat ver
mesi icabeder. Halbuki diğer bir doktor ma
luliyeti yoktur derse ne olacak? O zaman mah
kemeye gidilir deniyor. Halbuki mahkemeye gi
dilmeden evvel bu para ödenecektir, diye bir 
de fıkra vardır. O halde bunlar tamamen ol
gunlaşmamış bir vaziyettedir. Çünkü bir dok
tor bu tam maluliyettir der. Ötekisi hayır, 
der. Acaba hangisi esastır? Nitekim Nafia ve
kâletinin İnşaat dairesi işçileri için bir nizam
name vardır. Orada gayet iyi esaslar kon
muştur ve hattâ orada askerî maluliyet hadleri 
muhtelif derecede olmak üzere esas alınmıştır. 
Birinci dereceden malûl olanlara 500, ikinci 
dereceden malûl olanlara 400, üçüncü derece
den malûl olanlara 300 diye tazminat miktar
ları ayırmıştır. Burada bu cihet tamamen mes-
kût geçmiştir. Meskût geçilmesinde bir mahzur 
daha vardır. Bir iş sahibinin bir işi deruhte 
ederken hangi mesuliyetler içinde bu işi yapa-
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cağmı bilmesi lâzımdır. Böyle bir mesuliyet 
tâyin edilmediğinden iş takdire kalacaktır. Fa
lanca mahkeme az veya çok bir takdir yapar, 
falanca mahkeme ise başka yolda bir takdir 
yapar, Binaenaleyh Nafianm İnşaat dairesinin, 
askerlere kabul edilen maluliyet derecesine 
göre kabul ettiği şekilde 500, 400, 300 diye bir 
derece ve para kabul etmek çok yerinde olur 
kanaatmdayrm. Onun için vâki ihtarata rağ
men yaptığı hatalardan dolayı bu tazminatın 
verilmemesi hakkmda bu maddenin sonuna bir 
hüküm konulması iş hayatımız için çok lâzım
dır. 

Sonra tazminatı da böyle uluorta açık bı
rakmamak lâzımdır. Hakikaten kendi sunu tak
siri ise mahkemenin takdir edeceği esaslar da
iresinde tazminat verilsin. Fakat mal sahibinin 
hiç bir sunu taksiri yoksa bu suçun işçiye atfı 
da kabil değilse o zaman da sigorta nevinden 
verilecek tazminatın mahdut ve muayyen ol
ması lâzımdır. Bunun için temenni ediyorum, 
bu madde tekrar encümene almsın ve üzerinde 
işlensin. Nafia vekâleti inşaat dairesinin tan
zim ettiği esaslar burada da tatbik edilirse çok 
yerinde olur mütalâasradayım. 

Tadilnamede yalnız bu ciheti arzettim am
ma encümen kabul edip de maddeyi geri alırsa 
hem verilecek tazminatı tesbit eder, hem de 
hekimi tasrih eder. Alelade hekim tâbiri tat
bikatta çok müşkülâtı mucip olur. Birisi ma
luliyet derecesini tesbit eder, Öteki etmez. Ara
da ihtilâf olur. Madde ise parayı ödiyecektir, 
diyor, ödemezse ne olacaktır? İş mahkemeye 
düşecektir. Onun için bütün bunlarm esaslı 
tesbiti lâzımdır. Bu suretle işveren derhal pa
rayı tevdi eder. İşçi de mahkemeye gitmek kül
fetinden kurtulur. Bunun için takririmin ka
bulünü tekrar rica ederim. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, Abdurrahman Naci arka
daşımız üç hususa temas buyurdular ve bu ba
lcımdan maddenin tekemmül etmemiş olduğunu 
ilâve ettiler. Halbuki bu üç husus ayrı ayrı, 
kendilerinin bulunmamış olduğu bir celsede 
uzun müzakerelerden sonra Yüksek Heyetini
zin kararma iktiran etmiştir. O zaman bu nok
talar üzerinde izahat vermiştim. Mamafih yi
ne kısaca o gün vermiş olduğum izahatı tek
rarlayım. 

Birinci olarak temas ettikleri husus; hata 
ve kusur meselesidir. O vakit gerek Refik İnce, 
gerek İzet ve Abidin Bey arkadaşlarımız buna 
temas etmişlerdi. Biz de verdiğimiz cevapta; 
bu gibi kazalarda umumî esaslardan ayrılmak 
zarureti olduğunu beyan etmiştik. Dediler 
ki; bir işçi sarih bir emre rağmen bir za
rar husule getirirse bu zararı neden ser
mayedar ödesin bunun muhtelif mesnetle
rini o gün de arzetmiştim; Birincisi işin 
hususiyeti, malûmu âliniz maden işleri ağır 

şartlar allında cereyan eder. Amele bazan o 
hale gelir ki bazan sarih emirlere o yorgunlu
ğun tesiri altında mutavaat edemez. Nitekim 
bize verilen maden istatistikleri, bu nevi kaza
ların ekseri ahvalde mesai saatlerinin sonuna 
doğru vukua gelmekte olduğunu göstermekte
dir. 

ikinci sebep, bu kabil işletmelerin yer altın
da cereyan etmesi sebebiyle hata ve kusurun 
tesbitindeki müşkülâttır. Hata ve kusurun tesbiti 
hemen hemen gayri mümkün denilebilecek dere
cede müşküldür. Böyle olunca hata ve kusuru 
aramağa gitmek bu işçileri mağdur bir vazi
yete sokar. Çünkü tesbiti pek müşkül olan bir 
hususun tetkike tabi tutulması binnetice bu iş
çilere bir tazminat verilememesine müncer olur. 
İkinci mesnet budur. 

Üçüncü mesnedimiz, içtimai yardım esası
dır. bu gibi işletmelerde oldukça büyük men
faat temin eden maden sahibleri işçilerin bu 
gibi kazalarını dahi önliyecek ve bundan dolayı 
uğradıkları zararları telâfi edecek şekilde kül
fete katlanmaları icabeder. Üçüncü mesnet de 
budur. Kaldı ki bugün mer'i olan kanun daha 
18 sene evvel bu esası kabul etmiştir. 151 sa
yılı kanunun 7 nci maddesi, hata ve kusuru 
aramamaktadır. İçtimai yardım sahasında bu 
adım atılmışken şimdiye kadar içtimai hare
ketlerin terakki seyrini kabul etmiyerek bun
dan rücu etmek amele aleyhine ağir bir şekilde 
tecelli eder. Kaldı ki demin buyurdukları mah
zurun hiç birisi tatbikatta hasıl olmamıştır. 
Bize Maadin umum müdürünün verdiği izahata 
nazaran 18 senelik tatbikat sırasında madenci
leri böyle ağır bir külfete sokacak vaziyetler 
tahaddüs etmemiştir. Mahkemelerimiz ise tak
dirlerini halin icaplarına göre kullanmışlardır. 
Hata ve kusur hususundaki düşüncelerimiz bun
dan ibarettir. 

Hekim kelimesine temas buyurdular. 
FUAD SİRMEN (Rize) — Usul hakkında 

arzedeceğim. Tadil teklifinde bu ikinci husus 
zikredilmediğine göre müzakere cereyan edemez. 

REİS — Evet. Müzakere mevzuubahis değil
dir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Eğer Yüksek Heyet bu hususa temas 
etmemi arzu ediyorlarsa arzedeyim. Yok lü-
zumsuzsa tabii... 

FUAD SİRMEN (Rize) — Dahilî nizamna
me mucibince yalnız tadil teklifi üzerine mü
zakere cereyan eder. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Si
vas) — Müsaade ederseniz tadil teklifine ilâve 
edeyim. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Müsaade buyurulursa kısaca arzede
yim. Osman Şevki arkadaşımız temas buyur
muşlardı. Bu maddedeki hekim esas mevzuatı-
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miza göre böyle bir rapor vermeğe salahiyetli 
olan hekimdir. Yüksek Heyetiniz bu esası kabul 
buyurmuşlardı. Aksi halde amele aleyhine bir 
takyit vazedilmiş olur. Meselâ tam teşekküllü 
hastaneye müracaat külfeti konulacak olursa 
hem umumî mevzuatımızda bir ahenksizlik ya-
radılmış, hem de ameleye, sık, sık vuka gelen 
bu gibi kazalarda, munzam bir külfet tahmil 
edilmiş olur. Bu itibarla maddenin bu şekilde 
kalması, muvafıktır. 

Üçüncüsü; maluliyet dereceleri tesbit edil
sin buyurdular. Buna izzet Arukan arkadaşı
mız temas etmişlerdi. Bu gibi kimselerin işçi, 
mühendis, ve memurların hem içtimai vaziyet
leri hem de aldıkları ücretler mütefavit bir 
manzara arzederler. Bunlara yeknesak bir taz
minat baremi yapılması pek müşküldür. O gün de 
arzettiğim gibi bir mühendisin burnu böyle olur
sa, şu halde bir amelenin kulağı böyle olursa 
şu kadar verilir denirse işte asıl o zaman mak
sattan uzaklaşılmış olur. Bu itibarla kanunda 
böyle bir barem tesbitine fiilen imkân yoktur. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Efendim, bendeniz yokken bu hususta 
cevap vermişlerdir, şimdi de lütfettiler mazbata 
muharriri teyit ettiler. Fakat bunlar yine iti
raf edeyim ki, bendenizi tatmin etmedi. Bil
hassa yorgunluktan mütevellit hâdiseler de
diler. Bütün ihtarata rağmen bu hata vukua 
gelir. Binaenaleyh bunu nazarı itibare almak 
lâzımdır. Ve ekseriyetle tecrübe bu, kazaların 
akşam saati yani mesai saatleri sonlarına doğru 
olduğunu göstermiştir dediler. Bu hal filhakika j 
mevcuttur. Ve böyle halat olur amma bununla i 
hiç alâkası olmıyan hâdiseler de olur. Ben bu { 
işlerle çok uğraşmış bir adam olarak iş esnasında j 
cereyan etmiş hâdiseleri gözümün önünde can- j 
landırıyorum. Bizim tünelcilik de tamamen | 
bir madenciliktir. Delikler delinir, dinamit içine | 
kapsül, fitil konarak patlatılır. Kapsül ve fi- i 
til konurken amelelere tenbih edilir, zinhar | 
sığara içmeyiniz. Bu adam bir taraftan dina- | 
mite fitil koyarken diğer taraftan da mütaaddit 
ihtarlarımıza rağmen sigara içiyor. Bunu sa
ati mesainin sonunda ve yorgunluktan müte
vellit diye kabul etmek caiz değildir. Bizde 
olmuştur. Bir tünel inşaatında mükerrer vesa-
yatınıza rağmen adamcığaz sigara içmiştir ve 
bu yüzden sandıkla dinamit iştial etmiş ve ber
hava olmuştur. Binaenaleyh kanuna bir kayıt 
koyarsak onlar için de intibahı davet etmiş olu
ruz. Meselâ iki maden arasmda her hangi bir 
köprünün ayağı kaymıştır. Buradan geçmeyin, 
aşağıda 200 metre ötedeki köprüden geçin diye 
kendilerine tenbih edilmiştir. Buna rağmen 
göz göre göre adam yine oradan geçmiş ve ölü- \ 
me sebebiyet vermiştir. Burada iş verenlere her | 
hangi bir mesuliyet tahmil etmek doğru değil- j 
dir. Evet yorgunluktan ınütevellit vakalarda ı 

tazminat almasın demiyorum. Fakat kör kö
rüne ve kendi kendilerine sebebiyet verilen va
kalar vardır. Bunlar için iş verenleri tazminata 
mecbur etmek iş sahasında aksülamel yapacak
tır. 

İçtimai yardımdan bahsettiler. Evet bir de
receye kadar düşünülebilir. Fakat bunlar tam 
mânasiyle içtimai yardım müessesesi değillerdir. 
Öyle kabul etmek lâzımgelirse amele sınıfı 
için kurulmuş olan içtimai yardım müessesele
rini ortadan kaldırmak lâzımgelir. 

Amele sınıfı için hata ve kusur aranması bu 
gibi tazminatın verilmemesini intaç ettirir di
yor. Ben zaten tadil teklifimde dedim ki, böyle 
kazalarda evamire riayet etmemekten mütevel
lit olduğunun sabit olması lâzımdır. Binaen-
alelyh esas olan amelenin tazminat almasıdır. 
Amma sabit olursa ki, şurada sigara içme, şu 
köprüden geçme denildiği halde bunu yapmış, 
o zaman tazminat almaması mevzuubahis olur. 
Tatbikatta böyle şey olmamış, mahkemeler da
ima âdilâne hüküm vermişlerdir dediler. 
Mahkemelerin âdilâne karar verdiklerine müş
terekiz. Fakat hususi ahkâm varken hâkim ka
rar verirken birisinde hata ve nisyan arayacak, 
fakat meselâ birisi kendisini dereye atmış, bun
da hata ve kusur aramıyacaktrr. Şu yerden 
geçme denildiği halde geçmiş, bu amelenin hata 
ve kusurudur. Binaenaleyh, bendeniz tadil tek-
lifimdeki esasın kabul edilmesi muvafık olur 
kanaatindeyim. Rey Heyeti Aliyenindir. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Kendilerine cevap vereceğim. 
Efendim; muhterem arkadaşım Abdurrahman 
Naci Bey biraz önce vermiş olduğum izahatın 
kendilerini tatmin etmediğini ve binaenaleyh, 
maddenin tadile muhtaç olduğunu izah ettiler. 
ve izahatını da iki misalle teyit buyurdular. Şu 
halde müsaade buyururlarsa bendeniz kendileri
nin almış oldukları misallere göre bu hükmün 
iıe derece yerinde olduğunu bir daha izaha 
gayret edeyim. 

Diyorlar ki, tünel inşaatında dinamit kulla
nılır. Ameleye sigara içmeyin diye mükerreren 
emir verilmiştir fakat ameleden biri keyif için 
sigara içiyor ve bu kazaya sebebiyet veriyor. 

Arkadaşlar; böyle bir tünelin içindeki dina
mit bir sigara ile iştigal edince orada bulunan 
insanların hepsinin berhava olacağı muhakkak
tır. O zaman sigara içilip içilmediği nasıl tes
bit edilecektir? Koca tünel ve altındaki adam
lar gittikten sonra bu nasıl tesbit edilecektir? 
İşte bunun tesbiti müşkül olduğu içindir ki, 
amelenin aleyhine bir netice verir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Sabit olması lâzımdır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Sabit olması gayet müşküldür. Sabit 
olması güç olan bir işte hâkimin böyle bir tet-
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kikata girişmesi binnetice amelenin o haktan 
mahrumiyetini istilzam eder. Birinci misal bu
dur. ikinci misalleri de köprüdür: 

Dediler M, bir köprüden geçmiyeceksin diye 
mütaaddit defalar emir verildiği halde hattâ köp
rü basma adam konulduğu halde bu mütaaddit 
emir ve ihtarlara rağmen köprüden geçipte ölen 
bir adama tazminat verilmelidir. Peki bütün bu 
ihtarlara rağmen bu amele neden köprüden geçi
yor, bunu nasıl tevil ederler? Bu adam deli mi
dir? Bu adam hareketini hayatı ile ödiyor, bu
nu nasıl tefsir ederler. Eğer intihar kastı var
sa o başka. Zaten intihar hâdiseleri kanun mev
zuu haricindedir. İntihar olmazsa bu levhayı 
gördükten sonra hayatı ile ödiyeceği bu işe ni
çin tevessül ediyor. İşte bendeniz bunu izaha ça
lıştım. Sebebi işinin ağırlığı ve bundan müte
vellit bir nevi sersemlik halidir. Çünkü zıyasız 
yerlerde, suni hava cereyanlariyle çalışan bu 
gibiler dikkat hassalarını anbean kaybetmiş
lerdir. Bu itibarla hayatı ile ödediği bu kazada 
bu adamın kusuru da olsa kendi meslekinin icra
sına taallûk eden bir kusurdur. Bu bakım
dan amelelerin kusuru var mıdır, yok mudur di
ye bir tetkik kapısı açmak bunları bu haktan 
mahrum etmek gayri âdilâne olur. Kaldı ki 
Abdurrahman Naci arkadaşımızın aldığı misal 
fevkalâde istisnai hallerdir, bu amele hiç bir va
kit bunu inat mevzuu olarak bile bile yapmaz. 
Zaman zaman şu veya bû sebeple vukua gelen 
kazalardaki zaruri büyük menfaatler temin eden 
müteşebbislerin ödemesi âdilânedir. Dediler ki 
içtimai yardım müesseseleri vardır. Bütün içti
mai yardımı yalnız resmî müesseseler temin et
mez. Müteşebbis sermayedarlara da içtimai 
yardım bakımından kanun külfetler tahmil eder. 
Nitekim bütün medeni memleketlerde bu nevi
den külfetler mevcuttur. Bizim müteşebbisleri
mizin de amele hukukunu siyanete matuf bir 
şeyi seve seve kabul etmeleri zannederim insani 
bir hareket olur. 

REİS — Takrirleri okutup reyinize arzede-
ceğim. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Takririmi geri alıyorum. 

Yüksek Reisliğe 
11 nci maddenin «bu hususta yapılacak taki

bat gayri mevkuf olarak cereyan eder» fıkrası
nın tayymı teklif ederim. 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplere binaen 11 nci 

maddenin son fıkrasındaki «bu hususta yapıla
cak takibat gayri mevkuf olarak cereyan eder» 
cümlesinin kaldırılmasını arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Puad Sirmen 

REÎS — Bu iki takrir aynı mealdedir. Bina
enaleyh ikisini birden reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar . . . Nazarı dikkate almı-
yanlar . . . Takrirler kabul edilmiştir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Encümene gelmesine lüzum yoktur. 

REİS — Maddeyi takrirlerdeki mevzuubahis 
olan fıkranm tayyi ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler..." Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Kemiyet ve keyfiyetine ve 
tabi bulunduğu iktisadi ve fennî şartlara naza
ran imtiyaz mevzuu teşkil edecek surette işle
mesi kabil olmadığı Maadin fen heyetinin maz-
batasiyle tesbit edilen madenler için, arama 
ruhsatnamesinde gösterilen hudutları ve bin 
hektarı aşmamak üzere taharri edene doğru
dan doğruya İktisat vekâletince işletme ruhsat
namesi verilir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Mekşuf madenlerden olupta 
mahiyetleri itibariyle 11 nci madde mucibince 
işletme ruhsatnamesine tabi tutulan madenle
rin işletilmesi için keyfiyet Resmî gazete ile 
ve madenin bulunduğu vilâyette intişar etmek
te olan gazeteden başka mûtat vasıtalarla ve 
on beş günlük ara ile dört defa ilân edilir. Mü
racaat edenler, birden ziyade olduğu takdirde 
İktisat vekâletince en iyi işletebileceğine kana
at getirilen talibe işletme ruhsatnamesi verilir. 

Bu gibi madenlerden yalnız linyit madenle
ri bulundukları vilâyet veya belediyelere ve 
köy smırı içindeki linyit madenleri köy hükmi 
şahısları namma, İktisat vekâleti tarafından 
birinci fıkra mucibince vukubulacak müracaat
lar üzerine tercihan veya doğrudan doğruya 
işletme ruhsatnamesi verilir. 

Hususi idarelere verilecek ruhsatnameler vi
lâyet hududu, belediyelere verilecek ruhsatna
meler kaza hududu dahiline maksurdur. 

Hususi idare ve belediyelerle köylerin işlete
cekleri bu madenlerin harita ve plânlarını tan
zim ve işlerini kolaylaştırmak için İktisat" ve
kâletince (Mevcut vesaite göre) fennî yardım
lar yapılır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Her işletme ruhsatnamesinin 
mevzuunu ancak bir cins maden teşkil eder. 
Tabii teşekkülleri itibariyle ayrı ayrı işletilme
leri mümkün olmıyan madenler ile birlikte iş
letilmeleri fennen ve iktisaden lüzumlu görülen 
madenler için bir işletme ruhsatnamesi verile
bilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İşletme ruhsatnamelerinin 
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müddeti beş seneden az, on seneden çok olamaz. 
Müddeti biten ruhsatnameler tecdit edilebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İşletme ruhsatnamesine tabi 
madenlerin işletme şartları İktisat vekâleti ta
rafından tesbit olunur. İşletme şartlarmm ye
rine getirilmesine karşılık olarak, işletme ruh
satnamesi sahiplerinden İktisat vekâletince 
şartların ehemmiyetine göre miktarı beş bin 
lirayı geçmemek üzere bir teminat alınabilir. 
Vilâyet, belediye ve köylerden teminat istenmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — İşletme ruhsatnamelerinden 
yirmi lira harç alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Ruhsatname harçları ve te
minatı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde 
verilmez veya ruhsatnamenin istihsaline müte
allik muamele altı ay takip edilmez ise müra
caat hükümsüz sayılır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — İşletme ruhsatnamesine tabi 
madenler kiraya verilemez. 

İşletme ruhsatnamelerinin İktisat vekâleti
nin muvafakatiyle başkasına devri caizdir. De
vir muamelesi, tarafların müracaati üzerine 
takrirleri alınarak İktisat vekâleti tarafından 
tescil edilir. Bu devir muamelesinde ruhsatna
me haremin yarısı alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İşletme ruhsatnamesi ile is
tihsal olunacak maden cevherlerini maden ye
rindeki kıymet üzerinden % 1 nispî resim alınır. 

Nispî resim vermeden madeni imrar edenler
den ilk defasında nispî resim üç kat olarak alı
nır. Tekerrüründe işletme ruhsatnameleri iptal 
ve verilmiş ise teminatları irat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Şartname hükümlerinden 
herhangi birisinin mücbir sebepler olmaksızın 
yerine getirilmemesi halinde tebliğ edilecek üç 
ay mühletli ihtarnameye rağmen yine şartna
meye riayet edilmez ise işletme ruhsatnamesi ip
tal ve teminat alınmış ise irat kaydolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — İşletme ruhsatnamesi sahip
leri işletmeyi fennî ve sıhhi şartlara uygun ola
rak tanzim etmeye mecburdurlar. Yapılacak 
olan teftişlerde görülecek noksanlar madende 

bu maksatlarla bulundurulacak bir deftere kay
dedilir. Bu noksanların ikmal edilmediği mü-
taakıp teftişlerde anlaşıldığı takdirde ruhsatna
me sahibine üç ay mühletli bir ihtarname tebliğ 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — İşletme ruhsatnamesi sahip
leri, işletmeyi fennî bir surette izah eden raporu 
takvim senesinin ilk iki ayı zarfında İktisat ve
kâletine göndermeğe mecburdurlar. Tebliğ edi
lecek iki ay mühletli bir ihtarnameye rağmen 
raporu göndermez veyahut ruhsat müddeti için
de böyle bir tebliğin üç defa yapılmasına sebep 
olurlarsa işletme ruhsatnamesi iptal ve teminat 
irat kaydolunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — İhale olunan ve işletme ruh
satnamesi verilen madenlerin resimlerinin ta
hakkuku ve sair muameleleri İktisat vekâletine 
aittir. İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sa
hipleri madenden çıkarılan veya buna müteferri 
tezgâhlarda imal olunan eşyanın cevher, miktar, 
cins ve kıymetini bir yevmiye defterine kayde
derek kendilerine verilecek numunelere göre her 
ay birer icmalini İktisat vekâletine ve her sene
nin birinci ayında da geçen sene hasılatmm def
terini vilâyete vermeğe ve bu hesaplardan ve sa
ir hallerden dolayı İktisat vekilliğince her ne 
vakit teftiş ve tahkik olunmak istenilirse defter 
üzerinde doğru hesap göstermeğe mecburdurlar. 

Her gün çıkarılacak cevherin miktarına dair 
tutulacak yevmiye defterinin sayfalarına sıra 
numaraları konulur ve noterlikçe, yahut vilâyet 
idare heyetince kaç sayfa olduğu işaret olun
mak suretiyle ilk ve son sayfaları mühürlenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — İkinci maddede yazılı ma
denlerin işletilmesi 60 yıl müddetle ihale olu
nur. Krom, zımpara gibi damar halinde olma
yıp yığın halinde bulunan madenlerde bu müd
det kırk yıldan az olmamak üzere İktisat vekâ
letince takdir edilir. 

Madenler üzerindeki haklar İcra Vekilleri 
Heyetinin izniyle başkasına devredilebilir. Mi
ras yoluyla da bu haklar intikal eder. 

Devir suretiyle vukubulacak nakiller ilgili
lerin huzurunda Maden idaresince hususi def
tere kaydedilmek suretiyle yapılıı. Bu intikal
ler ve nakiller madenler hakkındaki hüküm
lerin yürütülmûoinı geciktiremez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Maden işletenler hasta olan 
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ve kazaya uğrıyan işçileri parasız tedavi ettir
meğe mecburdurlar. 

Bu maksatla hastanesi olmıyan mahallerdeki 
madenler bir hasta odası ve ilk yardım vasıta
larını ihzar ederler. Yüzden beş yüze kadar iş
çisi olan madenler bir revir mahalli ve beş yüz
den yukarı işçisi olan madenler yüz kişisine 
bir yatak hesabiyle hastane açmağa mecbur
durlar. 

Birbirine yakın olan madenleri işletenler 
müşterek bir hastane kurabilirler. 

Tedavi altına alınanlardan işten dolayı has
talanmış veya kazaya uğramış olan işçilere al
makta oldukları ücretlerin aşağıda yazılı olan 
miktarı verilir. 

Yiyecekleri temin edilmek şartiyle hastane 
veya revirlerde tedavi edilenlerden: 

a) Bekâr olanlara * % 25 
b) Evli çocuksuz olanlara % 50 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 75 
Çalışamıyacakları günler için ayakta tedavi 

edilenlerden: 
a) Bekâr olanlara % 50 
b) Evli çocuksuz oanlara % 65 
c) Evli ve çocuklu olanlara % 80 
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si

vas) — Efendim, elimizdeki madde ile oku
nan fıkra farklıdır Buna rağmen bir ciheti tas
hih etmek istiyorum. Maden işletenler hasta ve 
kazaya uğrayan işçileri parasız tedaviye mec
burdurlar diye bilâ kaydü şart kati bir hüküm 
konuyor. Tedaviye alınanlardan işten mütevel
lit hastalıklar için yevmiye veriliyor. Fakat 
bir defa tedaviyi esas olarak bu madde kabul 
ediyor, tster işten mütevellit olsun, ister ol
masın. O halde tasavvur ediniz ki, bir işçi alı
nıyor. Bu adam bir frengi hastalığına mübte-
ladır. Fakat aldıkları sırada hastalık meydana 
vurmamış, işe alındıktan sonra hastalık görü
nüyor. Bu takdirde dahi iş sahibi tedaviye 
mecbur. Ancak yevmiye vermiyecek. Çünkü 
işten mütevellit değildir. 

Sonra ciğer hastalığına müptela olan birisi 
vardır. Bunu almamak lâzım. Çünkü ilânihaye 
sanatoryumlarda tedaviye mecburdur. Almazsa 
bir içtimai sefalet çıkmış olur. Çünkü hastane
lerimiz her hastayı yatıracak vaziyette değildir. 
Binaenaleyh bunlar şurada burada dolaşır, iş 
sahibi, sen hastasın diye almazsa o zaman müş
külât çıkar. Onun için ben, son tadilât yerine 
şöyle bir şey teklif ediyorum: «İş esnasında ve 
iş yüzünden hasta olan ve kazaya uğrayan işçi
ler» dersek o halde hastalığın iş esnasında ol
ması şart olduğu gibi, bir de iş yüzünden olması 
şarttır. Maden sahiplerinin tedavi etmesi için 
bu şekil kabul edilirse muvafık olur. Yok, 
esasen hasta olarak gelmişse o zaman iş mües
sesesi doğrudan doğruya içtimai muavenet mü
esseseleri haline gelmiş olur. Bilmem Encü

men bunu ne şekilde telâkki buyurur. Lüt
fen izah etsinler. 

İKTİSAT En. NAMINA KASIM GÜLEK 
(Bilecik) — Abdurrahman Naci Demirağ arka
daşımız burada tedavi edilecek hastaların yalnız 
işten dolayı... 

ABDUJRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — İş esnasında ve işten dolayı. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — İş esnasında 
ve işten dolayı hasta oldukları zaman tedavi 
edilmelerini istiyor. Arkadaşlar, maden işleri 
gayet ağır işlerdir. Burada çalışanlar çok feci 
şerait altmda çalışmak mecburiyetindedirler ve 
gayet güç bir hayat sürmektedirler. Bunları 
maden işleri gibi işlerde kullanabilmek ve bu
ralara celbetmek için elden gelen içtimai yar
dımlarda bulunmak ve mümkün olduğu kadar 
iyi kullanmak ve bakmak lâzımdır. Nasıl hata 
ve kusur aranmaksızın bunlara tazminat veril
mesi bütün dünyada mevzuubahis olmuş ve ni
hayet kabul edilmişse ve biz de bunu istisna-
en kabul etmişsek, bu meselenin de burada is
tisnai olarak kabul edilmesi lâzımdır. Biz te
daviyi yalnız işten dolayı hasta olanlara hasre
decek olursak, evvelâ bunun tesbitinde çok 
müşkülâta uğrarız. Bu ağır işte çalışan amele 
terlemiş ve madenden çıkmış orada üşümüştür. 
Bunun neticesi olarak da zatürrie olmuş ve bu
nun neticesi verem olmuştur. Halbuki eski bir 
hastalıktır biz buna bakamayız derler. İşte bun
lara mâni olmak lâzımdır. Esasen iş sahibinin 
orada hastanesi vardır, hekimi vardır. 
Biz oraya müracaat eden hastaya, sen acaba iş 
üstündemi hasta oldun, yoksa bu hastalık eski
den sende var mı idi diye uzun bir sual ve mu
amelâta maruz tutacak olursak birçok zavallı 
tesbiti mümkün olmıyan bu hallerden dolayı te
davi harici kalacaktır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Emrazı efrenciyeye müptela olanları dahi bu 
müesseseler tedaviye mecbur mudur? 

İKTİSAT En. M. M. KASIM GÜLEK (Bile
cik) — Bunun tesbiti daha zordur. Firengiyi 
orada da kapalıdır. İş esnasında arkadaşının 
bardağından su içmiştir, dudaklarında bir yarık 
vardır, bu suretle hastalık geçmiştir. Verdiği
niz misal tamamiyle maksadınızın aleyhindedir. 
Böyle tesbiti gayrikabil olan işlerde ameleyi iki
ye ayırmak, sen daha evvel hasta idin, seni te
davi etmem, sen burada, iş üzerinde hastalan
dın, seni tedavi ederim demek, içtimai yardıma 
uymaz arkadaşlar. Biz bu gibi ağır iktisadi iş
lerde daha çok muffak olmak ve semereler al
mak için ameleyi madene bağlamak ve bunu 
sevdirmek lâzımdır, taki, babadan oğula ma
dencilik sınıfı diye bir sınıf teşekkül etsin. Bu, 
rasyonel bir meseledir. Her halde maddenin 
aynen kalması doğru olur. Maddenin kabulünü 

ı rica ederim. 

— Ş39 — 
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Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim esbap dolayısiyle 26 ncı 
maddenin başındaki « maden işletenler » den 
sonra iş esnasında ve iş yüzünden) kelimeleri
nin ilâvesini rica ederim. 

Sivas 
A. N. Demirağ 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Al-
mıyanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorıım. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Maadin nizamnamesinin 6, 
7, 18, 29, 52, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 
82 ve 99 ncu maddeleri ile bu kanunun üçüncü 
maddesinin B ve C bentleri ve 5, 6, 9 ve 11 nci 
maddeleri hükümleri işletme ruhsatnameleri 
hakkında da tatbik edilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Maadin nizamnamesinin 1, 2, 
3, 4, 5, 31, 32, 41, 45, 51, 61, 70, 77, 78, 87 ilâ 
97 nci maddelerini ihtiva eden 9 ncu faslı ve 608 
ve 3504 numaralı kanunlar mülgadır. 

REİS — Maddeyi reyiinze arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel Taşocakları nizamnamesine tevfi
kan verilmiş olan manyezit, amyant, çimento, 
ve asfalt ruhsatnamelerinden mütevellit haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, bunlar işletme bakı
mından bu kanunun işletme ruhsatnameleri hak
kındaki hükümlerine tabidirler. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun bir maddesinin müzakeresi ikmal 
edilemediği için son iki maddesiyle heyeti umu-
miyesini reyinize arzedeceğim. 

2. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe, 
Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri maz
bataları (1/493) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Dr. SADİ KONUK ( Bursa ) — Efendim, 
muhterem Heyete maddi faydaları çok yüksek 
fakat mânevi ve millî bakımdan, nesil bakımın
dan üzerinde çok ehemmiyetle durulmağa lâyık 
bir kanun lâyihası teklif edilmiştir. Kanun lâ
yihası, Bütçe encümeninde müzakere edildiği 
vakit de, $za bulunmaklığım dolayısiyle orada 
da meslekî ve millî vazifemi yaptım, fakat Yük
sek Heyetinizde de bunu bir defa daha tekrar
lamak, mevzuun çok mühim olması dolayısiyle 
değerli olduğuna kani olarak arzediyorum. 

[1] 147 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Efendim, İspirto ve isportolu içkiler kanu
nunun mucip sebeplerinde ispirto sanayiine ve 
şaraba ayrı ayrı yerler ayrılmıştır. İnhisar ve
kâleti bu kanun lâyihasiyle, İnhisar idaresinin 
şimdiye kadar halkın istihlâkine arzetmiş oldu
ğu içkilerin gerek safiyeti yani sıhhi kıymeti 
bakımından, gerekse fennî istihsal bakımından 
daha sıkı bir kontrol altına almak ve bunu mu
vakkat müsaadelerden sonra en rasyonel şekil
de işlemeği temin eder tedbirler almak için bu 
kanunda hükümler konmuştur. Bu kanunun bu 
kadar ehemmiyetle üzerinde durdukları bu cep
hesi muhakkak ki şayanı takdirdir. Hiç şüphe
siz ki memleketin, bilhassa ispirtolu içkiler mah-
uslü halka her hususta daha az zararı mucip ola
cak ve daha az tehlikeli olacak surette hazırlan
malı ve bunlarm fennî şeraiti muhakkak en da
kik şekilde nazarı dikkate alınmalıdır. Bu cihet
ten de kanun şayanı takdirdir. Yalnız memleke
tin iktisadi ziraati bakımından çok mühim görü
nen ve hakikaten de çok mühim olan üzümcülük 
işinin memlekette hakikî yerini bulması ve üzüm 
ziraatini kuvvetlendirecek şekilde inkişaf etmesi 
için en büyük mahsul olan üzümün şarabını 
nizamlarken bizim istediğimiz, memleketin bün
yesinin ihtiyacına göre tanzim etmekt n kanun 
maalesef uzak kalmıştır. Basit görünen bu mü
samaha da memleketin gerek istikbaline, gerek
se neslimizin müstakbel gelişimrne oldukça mü
him tesirler yapacak olan korkunç bir vüsat var
dır. Korkunç diyorum. Heveti Celilenize, ispir
tonun, şarabın şu, bu şekilde sıhhi fenalıkların
dan ve memlekette, nesiller üzerinde yaptığı 
feci tahribattan bahsedecek değilim. Yalnız bir 
mebus sıf atiyle bu kanunun, memleket ve millet 
bünyesinde yapılacak fedakârlığa karşı pek gü
venilecek kıymette bir iş olarak ele almmağa 
değmiyeceğini söyliyeceğim. İnhisar idaresi şa
rabı tamamen serbest bırakıyor. Bundak» kasıt 
da, kendi mucip sebeplerinde yazılı olduğu gibi, 
şarapçılığın inkişafı, üzümcülüğün ıslahı, memle
kette üzüm ziraatinin takviyesi ve şarabın kema
li nefasetle imal edilerek satılması ve ihraç edil
mesi. Bu ihraç edilmesi keyfiyetini ikinci plâna 
alan bir koku var. Bendeniz ihraç için bütün ge
nişliklere taraftarım. Evet en nefîs şarabı yal
nız dışarı satmak için yapmalıyız. On yaşmdan 
başlıyarak yetmiş yaşma kadar memleket çocu
ğuna kemali suhuletle sokaklarda şarap satma-
malıyız. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bra
vo. 

Dr. SADİ KNUK (Devamla) — Sonra ağır 
ve yüksek dereceli içkilerden kurtulmak için 
Hükümet memleket dahilinde hafif dereceli iç
kilerin sürümüne taraftar gibi görünüyor. 

Bendeniz yalnız şu noktayı tebellür ettirece
ğim ve temin edeceğim: İspirtosu az içkiler ne
silleri imha bakımından ve milletleri zayıflat
ma bakımından ağır dereceli içkilerden daha 
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çok müessirdir. Çünkü nesli, ırkı tahribeden 
daha ziyade bunlardır. Ağır dereceli içkilerin 
bazı içme şartları vardır. Meselâ rakıyı ele alır
sak, bunun yanında suyu olacaktır, mezesi 
olacaktır. Böyle zehir gibi bir şeyi bir adam 
derhal alıp içemez. Fakat mektepten gelen ço
cuk, şarabı suhuletle bulursa içebilir, cazibesi 
vardır, kolaylığı vardır. Onun için muhterem 
arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu kanun 
münakaşa edilirken sırf müstakbel Türk neslini 
müdafaa bakımından ve şarabın bu hususta 
yapacağı menfi tesir bakımından kanunun ru
hu üzerinde ısrarla dursunlar. Ben buna inan
dığım gibi sizin de inandığınıza kaniim. (Doğru 
sesleri). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sayın arkadaş
lar, bu kanun lâyihası-Bütçe encümeninde mü
zakere edilirken bendeniz şarabın diğer ispirto
lu içkilerden istisna edilmiyerek satışının ve ima
linin inhisara tabi tutulmasına taraftar oldum 
ve bunu imzamın üzerinde şu şekilde tesbit et
tim : «Her neviden şarapların imal ve satışların
da - başka ispirtolu içkiler gibi- inhisara tabi 
tutulması muvafık olur reyindeyim» dedim. 
Şimdi bu noktada Encümenden niçin ayrıldığımı 
izah edeceğim : 

Şarabın, diğer ispirtolu içkilerden farklı ola
rak, imalinin ve satışının inhisardan istisnası 
için ileriye sürülen başlıca sebep şudur: Dere
cesi yüksek ispirtolu içkilere nisbetle daha ha
fif, daha az zararlı görüldüğü için şarabın re
vacını, istihlâkini teşvik. Fakat Maliye encü
menimizin mazbatasında yapılan etraflı tahlil
ler arasmda görülen bir istatistik; bunun böyle 
olmadığını ve şarap istihlâkinin artmasiyle rakı 
istihlâkinin o nisbetle azalmadığını apaçık gös
teriyor. Demekki şarabın istihlâkini teşvik 
etmek; rakmm istihlâkini azaltmak demek de
ğildir. Rakı içmekte olanlar yine bu iptilaya 
devam ediyorlar. Şarabın istihlâkinin artırıl
ması, yükselmesi rakmıri istihlâki üzerinde, ista
tistiklere göre, pek az fark yapmıştır. Maliye en
cümenimiz, mazbatasının bir fıkrasında şöyle 
diyor: 

«Millî sağlık bakımından: ispirtolu içki inhi
sarının Devlet elinde bulundurulması ayrı bir 
ehemmiyet ifade etmektedir. Bu suretle dir ki, 
rakı aleyhine diğer hafif dereceli içkilerin inki
şafı muvaffakiyeti ile kalınmamış, bizzat ra
kı dereceleri üzerinde de işlenmek kabîl ol
muştur. Son istatistik yıllığına nazaran, mem
leketimizde umum rakı imalâtı 1929 - 1930 da 
(6 699 395) litre iken 1939 - 1940 da (6 579 858) 
litreye inmiş, buna mukabil aynı tarihler ara
sında şarap yekûnu imalâtı (3 172 573) ten 
(10 188 958) litreye yükselmiştir». 

Tesbit edilen tarihler arasında şarap istihlâ
kinin artışı hemen, hemen üç misline baliğ ol
maktadır, 3 milyon küsurdan 10 milyon küsura 
çıkmaktadır. Buna mukabil, rakı istihlâki-

I nin azalışı, şarap istihlâkinin çoğajişma nisbetle 
pek azdır. Çünkü altı milyonluk istihlâk oldu
ğu gibi kalıyor, yalnız (699 395) rakamı, 
(579 858) e iniyor. Demek ki, bu rakamlar; 
rakı içenlerin rakıyı bırakarak şarap içmeğe 
başladıklarını bize anlatmaz, bilâkis rakı içen-

I 1er yüz bin küsur nisbette bir azalışla kalarak 
şaraba yeniden yeniye, yeni baştan başlayan
lar ortaya çıkmış oluyor. Çünkü üç milyon kü
sur litre olan şarap istihlâki, üç mislinden fazla 
nisbette artarak on milyon küsur litreye var
mıştır. Bir defa bu sarih istatistik mukayese
si, şarabın tervici lehinde ileriye sürülen sebe
bin varit olmadığını açıkça ve katiyetle anlat
maktadır. Sonra şarap, rakıya nisbetle daha 
az zararlı mıdır? Bütçe encümeninde bu nokta 
üzerinde dururken, Sıhhat vekilimiz orada 
hazır bulunuyordu; onun mütalâası soruldu; 
Sıhhat vekâleti namına, sıhhat bakımından, 
zararlı bir ispirtolu içki olması noktasından, 
şarapla, rakı arasında hiç bir fark olmadığını 
açıkça söylediler. Bendenizden evvel söz alan 
doktor arakadaşım da bu nokta üzerinde salâ
hiyetle, vuzuhla durarak kendi mesleki namı
na şarabın korunulması lâzımgelen bir ispirtolu 
içki olduğunu belirtti. Bizim Bütçe encümeni
miz de bu noktada mütalâasını gayet açık ola
rak tesbit etmiş tir. Bütçe encümenimiz diyor 
ki: «Şarabm, düşük dereceli bir içki olmasına 
rağmen, memleketin umumî sağlığına, yüksek 

I dereceli içkilerden daha az zarar vereceğini mü-
I talâa etmek güçtür. Şarap yapılmasının mutlak 

bir şekilde serbest bırakılması, teknik ve sağlık 
bakımlardan ciddi bir kontrola tabi tutulmama
sı, bir taraftan şarapçılığın istenildiği gibi inki-

I şaf etmesine mâni olması, sermaye israfına se
bebiyet vermesi ve diğer taraftan memleket 
sağlığını tehdit etmesi neticesini tevlit edece
ğinden mahzurlu görülmüştür. Nitekim şara
bın serbest bırakıldığı memleketlerde de bu mah
zurlar gözönünde bulundurularak şaraphaneler 
ve şaraplar esaslı bir kontrol altında tutulmak
tadır. 

Bu mülâhazalardan sonra Bütçe encümeni, 
şarabın satışının ve imalinin inhisara tabi tu-

ı tulmamakla beraber âmillerinin İnhisar idare-
| sinin etraflı murakabe ve nezareti oltında bu

lunmasını muvafık görmektedir ve lâyihaya o 
yolda hükümler eklendiğini tesbit etmektedir. 
Demek ki şarabın sıhhi bakımdan zararlı oldu
ğu noktasında, öbir içkilerden bir farkı olmadığı 

I noktasında bizim Bütçe encümenimiz de hük
münü katiyetle vermiş oluyor. Salahiyetli ve-

I kâlet olan Sıhhat vekâleti namına da bu görüş 
I ve hüküm Bütçe encümeninde söylenmiştir. 
İ Şu halde diğer ispirtolu içkilere nazaran hiç 
I bir farkı olmadığından rakıya karşı ne gibi 

takayyütler ve endişeler varit ise şarap için de 
aynı endişenin izharı lâzımgelir. Bunu tesbit 

I etmiş bulunuyoruz. Bizim için şarap, olsa olsa 

— 241 — 
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bL' ihraç metaldir. Öyle bir meta üzerinde işle
yebilmek için de senelerdenberi teknik tecrübe 
sahibi olan memleketler karşısında bizim de 
rekabete girişmemiz ve şarap mamulümüzün dış 
piyasalarda revaç bulabilecek bir şekilde imali 
için şarapçılığı ilerletmemiz lâzımdır. Buna di
yecek yoktur. Bu esas olarak alınırsa şarap 
imalini inhisar altında tutmak muvafık olur. 
Çünkü şarap ancak teknik salâhiyetle, teknik 
vasıtalarla haricî piyasanın rekabetine dayana
bilir ve sürüm temin edebiecek bir kıymet ka
zanabilir. Serbest âmiller arasında, inhisar 
idaresinin uzaktan yapacağı terğip ve teşvik, 
zannetmem ki, bu işi doğrudan doğruya eline 
almak suretiyle yapacağı hareket derecesinde 
müessir olsun. Onun için bendeniz, şarabın da 
diğer ispirtolu içkiler gibi, yalnız hariçten it
halinin değil, memleket dahilinde imalinin ve 
satışının da inhisara tabi tutulmasının; her 
noktai nazardan maslahata ve memleketin sıh
hi ve iktisadi icaplarına uygun olacağı müta-
lâasmdayım. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir muharrir Sekspiri Göte'ye karşı bir hitaba 
sevkediyor. Ona göre Şekspir diyor ki: «Ey 
göze görünmiyen ruhu şarap, senin adın yok
sa, sana İblis namını verelim,.» 

Bu sözü söylemekten maksadım burada bil
hassa şarabın ileri sürülerek medhedilmesi do-
layısiyiedir. Sert içkiler, hafif içkiler bahsinde 
edilmesi dolayısiyledir. Sert içkiler hafif içki
ler bahsinde şimdiye kadar cereyan eden müza
kereler arkadaşları kâfi derecede tenvir etmiş
tir. Fakat Hükümetin esbabı mucibesinin (C) 
fıkrası benim nazarı dikkatimi çok celbetti: 
«Düşük dereceli içki olan şarabın memlekette 
taammümü.» Bu, bir gaye midir? Şarapla di
ğerleri arasında ne fark vardır? Almanya'da 
biradan, italya ve Fransa'da yalnız şaraptan 
alkolikler namütenahi çoktur. Bu memleketler 
bu hafif denilen içkiden muazzeptir. Şaraptan 
daha hafif bir içki olan bira için Bismark 
şöyle diyor : «Bira budalalık ve tembellik doğu
rur.» Biz memleketimizde yakın vakte kadar 
bilinmiyen votkayı da imal etmeğe başladık. 
Onun hakkında da Tolstoy: «Votka Rus mille
tini mahveden şeytandır» diyor. Ben alelıtlak 
ispirtonun aleyhindeyim. Bu yüksek kürsüden 
bunu söylemekle fahir ve gurur duyuyorum. 
Fakat içki mevzuubahis olduğu vakit bunlar 
arasında, ilim lisanını kullanmak için söyleme
liyim ki, yüksek ve hafif alkoller arasındaki 
fark yalnız alındıkları vakit mide gişai muha-
tisi üzerinde hâsıl olan tesirden ibarettir. Yok
sa 300 santimetre küplük bir bira bardağı, 50 
santimetre küplük şarap, 25 santimetre küplük 
rakı kadehleri hepsi ayrı ayrı, müsavi olarak 
12 santimetrelik alkolü ihtiva eder. Bunlardan 
derecesi fazla olan içkiler kâfi derecede temdit 
edilmezse bile nihayet mide üzerinde, mide gi-

şası üzerinde tesirler yapar. Halbuki asıl mu
zır tesir kana karıştıktan sonradır, alkol hangi 
içkiden olursa olsun hücre hayatını aynı su
retle mahveder. Burada benim esaslı surette 
kaydetmek istediğim şey; memlekette, (esasen 
Hükümet, Bütçe encümeni esbabı mucibede zik
rediyorlar) şarabı sanatlaştırmak, yani ispir
to sanatı. Fakat ispirto sanatı diye burada 
nefîs şarap imalinden bahsediliyor, başka bir 
şey yok. Üzüm sanayii içerisinde, ispirto sa
nayii içerisinde yapılacak bir çok şeyler var
dır. Bilmiyorum amma Şükrü Koçak arkada
şımız daha iyi bilirler; tayyarecilikte kullanı
lan gayet seyyal yağ üzüm çekirdeğinden çı
kıyor, buna bir çok para veriyoruz. Üzümün 
çekirdeğinde yüzde bir nisbetinde gayet kıy-
metil yağ vardır. Halbuki üzüm çekirdeğini ve 
kabuklarım küspe halinde ya yakıyoruz, ya 
atıyoruz. Bunların içinde bir çok maddeler 
vardır, potas vardır, potas istihsal edilebilir. 
Yağ, zamk, fosfatlar vardır ve istifade edilebi
lir. Biz üzümün esaslı kısımlarını atıyoruz, yal
nız lübbünü şarap yapmak için üzümün en kıy
metli elemanlarını atıyoruz, üzümün içerisinden 
çıkan suyu alıyor, şarap, rakı, votka ve saire 
yapmakla vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar, eğer 
memlekette ispirto sanayii inkişaf edecekse 
mutlaka Hükümetin bu atılan küsbelerden isti
fade etmesi şarttır. Efendim bundan ne çıkar? 
Bunların içinden evvelce de arzettiğim gibi 
krem tartar, zamk, potas, nişasta, fosfatlar 
çıkar. Daha başka bir çok şeyler de vardır. 
Bunlar Hükümetin ispirto sanayiinde katiyen 
yer almalıdır ve bunlar bizim memleketimizin 
hiç olmazsa kısmen ihtiyacını bertaraf edecek 
şeylerdir. Arkadaşlar, ben bu sanatlaştırma bah
sinde (Kurdoğlu arkadaşım da benim nazarı 
dikkatimi celbetmişlerdi, esasen bu benim not
lanın arasında da vardı) alkolü sanat arasına 
ve alât arasına sevketmck lâzımdır. Memleke
te bir çok akar yakıtları hariçten getiriyoruz. 
Fakat benzin ihtiyacı şu ihtiyacı, bu ihtiyacı 
karşısında kalıyoruz da ispirto ile işliyen ma
kineleri getirmiyoruz. Kanunda vakıa bunun 
yeri yoktur. Bunu İnhisarlar idaresi düşüne
cek değildir, fakat memleket meselesidir. Bizim 
memleketimizde mevcut olan ispirto membala-
rı o kadar çoktur ki bunun ancak binde birini 
kullanıyoruz. O kadar büyük israfımız var ki 
yalnız Gemlik ve havalisi şöyle bir dolaşılırsa, 
yere dökülen şeftali ve elmalardan aşağı yuka
rı (rakam söylemekten çekmiyorum, çünkü ge
çenlerde Ticaret vekili beni bir hayli hırpala
dı), zannederim ki epeyce bir yekûn tutar. Al
kol bizim memleketimizde en çok istihsal edi
lecek bir maddedir. 

Fort diyor; alkol makine içindir, makinist 
için değildir. Biz alkolü makinist için yapıyo
ruz ve onun için hazırlıyoruz, isterdim ki 
Hükümet makine için alkol istihsal etsin ve 
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memleketimize bizim alkollerimizi sarf edecek 
makine getirsin, bunları sarf etsin. ; Nihayet 
bunun üzerinde söylenecek bir çok şeyler var
dır. Fakat Yüksek Heyetinizi fazla işgal etmiş 
olmamak için bu umumî sözlerle iktifa ediyo
rum. Alkol sanayii bahsine ve bilhassa Hükü
metin nazarı dikkatini celbederim. Alkol sa
nayii derken, şarap, votka, şampanya ve saire 
yapmanın hiç bir vakit bu sanayii tamamlamış 
olacağı kabul edilemez. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, elimize tevdi buyurulmuş olan lâyi
ha münasebetiyle şarap hakkında leh ve aleyh
te bir çok mütalâa serdetmek kabildir. Bir de
fa içki münasebetiyle arzetmiştim ki yüksek 
huzurunuzda bir doktor ağzmdan ispirtolu iç
kiler hakkında hiç bir vakit lehinde bir lâkır
dı çıkamaz. Onun için tabii bendeniz de aley
hinde bulunacağım. Bu elimizde bulunan lâyi
hanın hususi bir vasfı vardır; bu lâyiha şarabın 
lehinde bir kaside mahiyetinde görünmektedir. 
Yani şarap lehinde bir kaside yazmak lâznıgel-
seydi bundan daha iyi bir eser meydana getir
mek mümkün olmazdı zannederim, yani şaraba 
bizim güzide çocuğumuz nazariyle bakıyoruz. 
Sizleri yormamak için sözlerimi rakamların be-
lâgâtiyle ifade etmek istiyorum. Malûmu âliniz 
dünyanın her tarafında millî içki diye bir nes
ne vardır. İngilizler ve Almanlar bira veya vis
ki kullanırlar, Fransızlar da millî içki olarak 
şarap kullanırlar. Yenisini bulamadığım için 
eski istatistiklerden arzedeceğim. Fransa, 1914 
tarihinde yapılan istatistiklere nazaran senede 
adam başina 41,05 kilo alkol istihlâk etmiştir. 
Şarap değil. Malûmu âliniz içkilerde % 4 ten 
% 45 - % 60 a kadar ispirto vardır. İşte Fransa'da 
umumiyetle şarap istihlâkiyle şarap içinden al
dığı ispirto miktarı adam başına 41 kilo veya 
litre gibi bir yekûn arzediyor. Herkes bilir ki 
Fransa'da alkolizm denen nesne, gözde içki olan 
şarap istihlâkinden dolayı daha az değildir. Bi
lâkis daha çoktur. Bundan başka şarabın daha 
büyük fenalığı vardır. Daha ucuz ve istihlâki 
daha kolay ve her zaman istihlâki kabil olduğu 
için intişarı da daha çok oluyor. Alkolizme da
ha büyük bir esas teşkil ediyor. Rakı denilen 
ağır ispirtolu içki müptelâları onu muayyen za
manlarda içerler. Şarap her zaman içilir. Sabah, 
öğle, ikindi, akşam, gece, tıpkı sigara gibi içilir 
bir nesne olmuştur. Bunun bariz misalini de beş 
on senedenberi görüyoruz, semt semt şarapha
neler açılmıştır. Bir çok işçiler bilhassa saat 
dörtten sonra işlerinden sıyrılınca oralara gide
rek litrelerce şarap içiyorlar. Bunu görüyoruz. 
Binaenaleyh şarabrn gözde bir içki telâkkisinin 
tamamiyle aleyhindeyim. 

Sonra şarabın taammümü takdirinde rakı 
istihlâkinin azalacağı ileri sürülüyor. Bunun için 
esbabı mucibe lâyihasında bazı rakamlar da var
dır. Bir sene evvelkine nazaran rakı istihlâki, 

affedersiniz, on sene evvelkine nazaran rakı is
tihlâki 100 000 litre eksilmiştir. Buna mukabil 
şarap 10 senede 3 milyon litreden 10 milyon lit
reye çıkmıştır. Yine rakam arzedeceğim. 100 000 
litre rakı istihlâkinin azalmasından dolayı istih
lâkten kalkan alkolün senelik miktarı 40 000 
litredir. Buna mukabil şarap istihlâkinin ço
ğalmasından dolayı artan alkolün senelik mikta
rı 700 000 litredü'. Bendeniz rakamların bu beliğ 
ifadesi karşısında fazla bir şey söylemiyeceğim. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar; ben yalnız ispirtonun iktisadi ehem
miyeti ve memleketimizde İnhisar idaresinin bu 
mesele ile alâkası bakımından bir kaç söz söyli-
j^eceğim. 

İspirto, bir defa sanayideki ehemmiyeti, di
ğer taraftan mayi mahrukata katılması nokta
sından fevkalâde mühimdir. Bilhassa harpten 
evvel ve harp içinde ispirto, petrol ve müştek-
katmm sanayide ve millî müdafaada oynadığı 
büyük rol hepimizin malûmudur. Bu mesele o 
kadar büyük ehemmiyet kesbetmiştir ki, muh
telif memleketler, biİhassa petrol istihsal eden 
memleketler kendilerine has bir mayi mahruk 
bulmuşlar, meselâ üzerinde uzun uzun müza
kere edilen bir karbüran nasyonal = millî mayi 
mahruk meselesi ortaya çıkmıştır. Benzine ispir
to katmak noktasından muhtelif memleketlerde 
yapılmış esaslı tetkikler ve alınmış esaslı tedbir
ler vardır. İspirtonun benzine katılması sure-
tiyle benzinin kalitesini ıslah ettiği hakkında 
yapılmış tetebbular neticesinde ileriye sürülmüş 
mütalâalar vardır. Ben bunlar üzerinde durmı-
yacağım. Fakat harp içinde millî müdafaa nok-
tai nazarından, büyük rol oynaması bakımından 
alâkadar olacağınızı zannediyorum. 

Bizde ispirto senayii maalesef çok geridir. 
Senelik ispirto istihsalimiz iki buçuk milyon 
litre gibi ufa,k bir rakamdır. Bunu civar mem
leketlerle mukayese edebilmek için Yunanis
tan'ın senelik istihsalinin 21 buçuk milyon lit
re olduğunu zikredersem bir fikir meydana ge
lir. Bittabi bugün k'gai edilmiş ve felâket içinde 
olan Yunanistan değil, bundan evvelki Yuna
nistan'ı! ir 

Bizde ispir ÖO istihsal edilecek maddeler çok 
mütenevvidiı. Bunların başında meyva çürük
lerimi*, ve artıklarımız gelir. Bundan sonra, bu 
gün îüevzııubalns otemı-yacak olan, hububattan 
ve mısırdan yapılır ki bu, bugün için va
rit değildir. Fakat bugün melastan ispirto 
yapmak imkânı vardır. Memleketimizde 4 
seker fabrikası senede 18 bin ton melas 
istihsal eder. Bunun bir kısmı kalk sakarat 
usuliyle tekrar şekere kalbedilir. Halbuki bizde 
ispirto sanayii ilerlemiş olsa bundan tekrar şe
ker yerine ispirto yapmak memleket için daha 
kârlı olur. Bugün memleketimizde yeniden is
pirto tesisatı yapmak imkânı mevcut değildir. 
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Bu, gayet büyük imbik yapmağı istilzam eder, 
bugün onu yapacak vasiyette değiliz. Fakat 
arkadaşlar, Eskişehir Şeker fabrikasında sene
de beş milyon litre ispirto istihsal edecek tesi
sat mevcuttur. Çok miktarda da melas mev
cuttur. Hattâ melasın bir kısmından tekrar şe
ker istihsal edilmektedir/--büyük bir kısmı da 
dökülmektedir. Turhal ve Âlpullu E eker fabri
kalarında kazılan çukurlara dökülen melasın 
miktarı ciğeri yakacak kadar büyüktür. 

Bizde ispirto sanayiinin teşviki mutlaka 
lâzımdır. Bu itibarla elimizdeki kanun, bir is
pirto ve ispirtolu içkiler kanunu olmak haysiye
tiyle, burada bu meseleyi mevzuubahis ettim. 
Gönlüm arzu ederdi ki memleketimizdeki ispir
to sanayiinin ilerlemesi için bu kanuna daha 
esaslı teşvikler konmuş olsun. Önümüzdeki lâ
yihanın 4. ncü maddesi; hususi âmillere ispirto 
yapmak müsaadesini vermektedir. Fakat arka
daşlar bu müsaadeler bir çok şartlara tabidir. 
Evvelâ sene başında ne kadar ispirto imal ede
ceğini İnhisarlara bildirecektir. Sonra sene içe
risinde ispirto istihsali programında vâki ola
cak tadilleri derhal bildirecektir ve bunlar mü
temadi ve müziç bir takım kontrollere tabidir. 
Burada hakikaten İnhisarlar idaresi büyük bir 
mesele karşısındadır. Çünkü bir taraftan ispir
to sanayiini teşvik etmekle beraber aynızaman-
da inhisar maddesi olduğu için kaçakçılığına da 
mâni olması lâzımdır. Binaenaleyh burada bir 
taraftan kaçakçılığına mâni omak, diğer taraf
tan da sanayiinin inkişafına mâni olmamak 
mevzuubahistir. Bunun telifi mevcuttur kanaa-
tmdayım. Biz ispirtoyu sadece inhisar mevzuu, 
bir varidat menbaı olarak ele almamalı, aynı-
zamanda büyük bir sanayi mevzuu olarak ele 
almalı ve bu sanayii teşvik edici hükümler koy
malı ve bu sanayii teşvik edici tedbirler alma
lıyız. Bunu burada, bu kanunun çıkması vesi
lesiyle arzelmeği vazife bilirim. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Uzun müddet ne zaman ispirtolu içkiler mev
zuubahis olsa elbette beni kürsüde görmeğe alış
tınız. (Evet alıştık sesleri). 

Ben cok müteşekkir ve minnettarım ki bu 
içki üzerindeki duruşmalarımız hemen hemen 
umumileşmekte iken en ziyade beni mütehassis 
eden, doktorlarımızın bu işe sarılarak kendi fi
kirlerini ve tahribkâr tesirini izah etmekte ol
malarıdır. Ne yazık ki ziraatçılarımız bize ka
tılmıyor. Elbette ki bu mevzu, içtimai bakım
dan tababeti ve memleket ziraati bakımından 
da, İnhisarlar vekâletinden belki de daha çok, 
ve Elhamdülillah içimizde çok olan ziraatçıla
rımızı meşgul edici bir mahiyeti ihtiva etmek
tedir. 

Arkadaşlar; şarabı teşvikten maksadını İn
hisar vekilimiz burada sarih surette söyleme
lidirler. Şarabın içilmesini mi teşvik, yoksa 
şarabın satılmasını mı teşvik etmek istiyorlar? 

Eğer şarabın içilmesini teşvik ediyorlarsa bu
nun külliyen aleyhdarıyım ve buna bizim ne 
mensup olduğumuz Partinin programı ve ne 
de Devletimizin programı müsait değildir. Hat
tâ pek iyi hatırlarsınız ki, Şefimiz senelik nu
tuklarını irat buyururularken, memiekte prog
ram olarak verdikleri ehemmiyetli bir madde, 
ispirtolu içkilerin memleketteki tahribatının 
önüne geçecek surette azaltılmasına matuf idi. 
Bunun üzerinde şarapçılığı teşvikteki kasıtla
rını, bir vakitler dediğim gibi, bu memleketin 
şarap ve şarap ihraçcılığı politikasına rücu ola
rak anlamaktayım. Benim bu arzum ve bu fik
rim burada teyit edilmelidir. Öyle zannediyo
rum ki, bizim memleketimizde şimdi aşağı, yu
karı 10 - 15 milyon kilo şarap istihsal edilmek
tedir. Halbuki eskiden bunun 60 - 70 milyon 
kilo kadar olduğunu söylersem, bu memleketin 
şarapçılıktan neler kazanmakta olduğunu hatır
lamış olursunuz, 60 milyon kilo şarap ; bunun 
hepsini biz içmiyoruz, bu muhakkak. Benim 
dairei intihabiyem ve civarı, Tekirdağ'ından 
tutunuzda tâ Ayvalığa kadar mühim bir üzüm 
şarapçılığı mıntakasıdır. Yani orada üzüm ku
rutularak ihraç malı değil üzüm şaraba kalbe-
dilerek ticaret yapılır bir mmtaka idi ve bu şa
rapçılık o kadar ileri gitmiştiki, Fransa'nın 
meşhur şaraplarının çeşnisi bizim şaraplarla 
yapılıyordu. Bizim memleketimizden ihraç olu
nan ham şaraplar orada terbiye gördükten 
sonra Fransa'nın mâruf şarapları halinde dün
yanın. piyasasına arzediliyor ve Türkiye'de bu 
yüzden büyük faydalar elde ediyordu. Hattâ 
şarap fıçısını dahi Biga ormanlarından kesilen 
keresteden yapıldığını söylersem, bugün fıçıcı
lığın dahi unutulmuş sanatlarımız arasında bu
lunduğunu hatırlatmış olurum. Şimdi biz şa
rabı teşvik ederek İnhisarların istediği pa
rayı temin edecek olursak bu bir miras yedilik 
olur. öyle bir mirasyedilik ki, milletin bünye
sini yiyici bir miras yedilik olur. Öyle olduğu 
takdirde biz kendi kendimizi daima yiyerek de
jenere olmuş bir uzuv haline geleceğiz. Bizi, bir 
çok harplerin, sıkıntıların ve uzun zamanların 
pürüzlü tesiri altında bugün mevcudiyetimizi 
muhafaza etmişsek emin olunuz ki, ispirtonun 
bu memlekette en az miktarda içümesindendir. 
Bir de bunun üzerine, her evde, her dükkânda 
kolay şarap içmeği ikame edecek olursak vay 
halimize. 

Arkadaşlar; Sadi Konuk arkadaş gayet güzel 
söyledi; dedi ki, yüksek ispirtolu içkilerin içil
mesi güçtür. Hakikaten güçtür. Çünkü onun 
bir takım levazımı vardır. Rakıyı kadehe ko
yup şarap gibi susuz içenler azdır. Buna bir 
sofra kurmak lâzımdır. Bu ise büyük bir külfet
tir. Arkadaşımın işaret ettiği gibi saz çalmak 
da lâzımdır. Bizim sazı değil, sözü bulmanın 
dahi müşkül olduğu bir zamanda, şarabın ne 
feci tehdit edici bir madde olduğunu düşüne-
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rek hareket etmemiz lâzım. Ben şarabm aley- I 
hinde değilim, içilmesi aleyhindeyim. Biz şa
rabı satmak için yapmalıyız. İşte o zaman ha
kikî vaziyetimizi anlarız. İnhisar idaresi o za
man hakikî servete konar. Satar, parasını alır 
ve yaptığı işlerden böbürlenebilir. 

«' Memlekette asla düşünülmiyen ikinci bir 
noktayı İnhisarlara hatırlatmak isterim. Hepi
niz bilirsiniz ki; dünyanın her tarafında sofra 
şarabı denilen şarabm derecesi muayyen ve 
mahduddur. Sofra şarabının derecesi yüze 
4 - 5 tir. Bunun fevkine çıkmaz. Bizim alışma
dığımız firenk sofralarında çocuğa dahi şarap 
içirilmesi işte bu derecelerin noksan olduğun -
dan dolayı yapılagelmiştir. Halbuki, bizde şa
rap derecesi % 10 - 12 dir. Eğer biz bu ağır 
dereceli şarapları bir de çocuğumuza içirecek 
olursak hakikî bir alkolizmi ve onun tevlit ede
ceği felâketleri böyle bir kanunla yalnız teşvik 
değil, hattâ bu kanunu cebine sokarak bu mem
leketi şaraplandırmış oluruz. Binaenaleyh, 
kanunun bir tarafında tesadüf etmediğim 
bu dereceyi tâyin keyfiyeti mühim -
dir. Memleketin içinde de yüksek dereceli şa
raplar yapılabilir, Fakat bunu mutlaka halka 
içirmek icabetmez. Yüksek dereceli umumî şa
raplar ancak % 8 olmalıdır. Sofra şarapları ise 
% 4 - 5 arasında olmalıdır. Bir nefaseti iyi ol
duğundan dolayı tercih edilen şarap vardır, 
bir de derecesi fazla olduğundan dolayı 
rağbet çeken şarap vardır. Binaena -
leyh, şarabı umuma teşmil ederken şa
rap yapan inhisarcılarımızın behemehal şarap 
derecelerini tahdit etmeleri ve hariçten memle
ket dahiline şarap sokarak memleketi bu hu
susta daha fena bir vaziyete sokmamaları lâzım
dır. 

Ben uzun müddet inhisarlarla olan görüşme
lerimde daima bunu söylemişimdir, inhisarın 
elindeki kudret gerek teknik, gerek malî ve ge
rek bilgi tekniği elbette hususi müesseselerden 
çok yüksek olmalıdır, ve olduğu kanaatmda-
yım. 

Bizde şarapçılık ölmüştür, bitmiştir arka
daşlar. Bu gün bizde şarapçılık denilen bir şey 
yoktur. Şarapçılığı yeni baştan yapacağız. Eğer 
her adamın eline şarapçılığı verecek olursak 
eskiden bir ihraç maddesi olan şaraplarımızı bi
lâkis para etmiyecek kötü bir hale getirmiş olu
ruz. Ben şarabın hususi ellere verilmesinin ta
mamen aleyhindeyim. Bunu İnhisar vekâleti 
muhtelif mmtakalardaki muhtelif fabrikaların
da bizzat yapmalıdır. Nitekim konyak mesele
sinde bir ricamı kabul ederek Eskişehir'de ya
pılan sunî konyağı bertaraf etmişlerdir. Bu 
gün herkes bilir ki, inhisarların konyağı en iyi 
konyaktır. Elbette daha iyisini temenni ede
riz. İnşaallah yakın da ihraç maddesi de olur. 
Şarabı da kendisine bir iş edinerek, bunu bir 

endüstri haline sokmak suretiyle,«bir ihracat 
maddesi yapmak gayesini gütmelidirler. 

İspirto üzerinde arkadaşlarımızın durması 
kadar isabetli bir iş yoktur arkadaşlar. Biliyor
sunuz kolonya meselesinde, uzun müddet te
reddütten sonra, bu teklifimizi İnhisar idar 
resi kabul etti. Fevkalâde kolonya olmamakla 
beraber en güzel bir tuvalet suyu olarak evle
rimizde kullanıyoruz. Fakat piyasada miktarı 
çok azalmıştır, bulunmaz bir nesne haline gel
miştir. 

NEOMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Piyasada 
yoktur. 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Devamla) — İşte 
arkadaşlar piyasada yoktur diyorlar. Bu ka
dar güzel bir şey yaptığımız halde ve bir vari
dat membaı olduğu halde, herkesin 400 - 500 
kuruşa aldığı bir şeyi İnhisarın tesisatı mevcut 
iken niçin yapmamalıdır? Verecekleri cevabı 
ben biliyorum, diyecekler ki; esans yoktur. Fa
kat neden dolayı esansı temin etmemiştir, yap
mamıştır? Memleketimizde yapılabilir. Hem 
septetik değil, asıl esans, binan çiçeğinden 
çıkan esans. Avrupa'da çiçek bulamadıkları 
için sentetik esans, kimyevi esanslar yapıyorlar. 
Bunu yapanlar çiçek bulamadıkları için yap
mışlardır. Nebati ucuz esans bulsalar elbette 
onu tercih ederlerdi. Sıhhat için elbette bu da
ha güzeldir. Bu esansları memlekette çıkarmak 
imkânları vardır. Güzel çiçek sularımızı, gül 
sularımızı, bütün bunları ellerimize dökerdik, 
çocukluğumda çok kullandığımız şeylerdi bun
lar. İnhisarlar idaresi esansı dahi kendisi is
tihsal etmek üzere bize en güzel kolonyayı 
yapabilir. Hattâ bütün civarımıza dahi ihraç 
edebiliriz. Demekki İnhisar idaresinin elinde 
çalışacak mevzular, para kazanacak mevzular 
çoktur, vericidir, verimlidir. Bu, biraz himmet 
işidir. İnhisarlar idaresinin çıkarmakta oldu
ğu kolonyayı çıkaramıyacağmı işittim. Doğru
su bunu çıkaramazsa, yapamazsa bu müessese
ye gücenirim ve şimdiye kadar ona karşı besle
diğim hisler onu yapıcı ve muvaffak olucu bir 
müessese olarak tanımamdır. 

Bira ise aynı vaziyettedir. Şunu söyliyeyim 
ki gerek şarap ve gerekse rakı bunlarm kalite
leri çok düşüktür, iyi değildir, tatmin edici 
değildir. Çalışmak lâzımdır. Nefaset vermek 
lâzımdır. Bunu da burada söylemek mecburi
yetindeyim arkadaşlar. Ömerotu. Bunun adı 
türkçedir, üblon denilen, biranın o güzel tadı
nı veren otun bu memlekette yetişmekte olduğu
nu yine kendilerinin çıkarmakta oldukları bro 
şürlerde gördüm. Demekki biraz himmet olur
sa o güzel ot, ömerotu kâfi derecede yetişir. 
Yok efendim, kâfi gelmiyormuşta Avrupa'dan 
getiriliyormuş. Şimdi de Avrupa'dan getirile-
miyormuş. Böyle şey olmaz. Biz yetiştirelim. 
Onun için diyorum ki; bu iş yalnız inhisar işi 
olmadığından, bununla ziraatçi arkadaşlarımı-
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zm da alâkalanmaları lâzımdır. Memleketin ik
tisadi, zirai en verimli sanayimden birisi de 
budur. Bunu yalnız inhisara varidat membaı 
olarak almıyaeağız. Bu inhisar, bir varidat 
membaı ve ziraatin, en inkişaflı ve iktisadi bir 
kalkınmasına bağlı olarak mütalâa edilebilen 
bir müessesedir. Binaenaleyh gerek bira ve 
gerek kolonyadan başka bir çok şeylerin de 
yapılmasını arzu ederdim. Kolonya, İngiltere'
nin Etkensonu varsa - bu, yavaş yavaş teşek
kül etmiş ve zamana mütevakkıf bir müessese
dir - bunun gibi bir müessese bizde de şimdiye 
kadar kurulmuş olmalıydı. Bu tesisat bizde ya
pılabilir arkadaşlar. Geçirdiğimiz vakit kısa 
bir zaman değildir. Bu işi İnhisarın eline ver
diğimiz zamanla şimdiki zamanı düşünecek 
olursak herhangi bir yapıcılık neslinin ömrü 
kadar uzundur. Böyle bir zamanda, iddialı 
olarak, bu idarenin behemehal terakkinin en 
yüksek safahatına çıkmasını görmek isterdim. 
Bu elimizdedir, yapabiliriz. Lâzım olan ele
manların hepsine malikiz. 

Malî kısmına gelince; bundan daha zengin 
bir müessese tasavvur etmeğe bile irnkân yok
tur zannederim. 

İspirto işine gelince, bu hususta arkadaşları
mız hakikaten çok haklıdırlar. Bilhassa kömü
rün, yakacak maddesinin bu kadar dar ve müş
kül bulunduğu bir zamanda bu ispirto üzerin
de çok çalışmamız lâzımdır. Pek iyi hatırlar
sınız, eskiden bir küçücük kaminato denilen bir 
ispirto lâmbası bir evin hamen hemen bütün işi
ni görürdü. Sabahleyin kahvenizi içmek için, 
misafire kahve pişirmek için. Şimdi sarfettiği-
miz kahvenin masrafı bir kazan çorba parası
dır. Şimdiye kadar bu ispirto denilen nesneyi 
evlerimizden çıkaran İnhisar idaresi onu yine ev
lerimize iade etmelidir. Boyasın, acıtsın, ne ya
parsa yapsın, onun kimyahanesi bu şekli bul
mağa müsaittir ve müsait olmalıdır, müsait de
ğilse müsait hale getirmelidir, fakat ispirto be
nim evimde bulunmalıdır. Kahvenizi pişirmek 
için bir kilo yaş kömürü, kömürün yaş olması 
şarttır, çünkü bu zamanda kurusu bulunmu
yor, yaş kömürü tutuşturmak için yarım kilo 
çıra yakacaksınız. Ondan sonra kahvenizi pişi
receksiniz. İnhisar idaresi yalnız kendi menfa
atini düşünen değil, bir Devlet menfaatini düşü
nen bir idaredir. Bizim Devletten anladığımız 
da, milletin menfaatidir. Biz bunu inhisara ver
dik, Devlete yardım olsun, Devlete para gelsin 
diye. Fakat aynı zamanda benim hayatımı ida
me eden Devlete yardım olsun diye. O Devlet 
ki ben yaşarsam yaşıyacaktır. Onun için benim 
hayatımı kolaylaştırması lâzımdır. İnhisar ida
resi bu şekilde çifte rol aynamp.ktadır. O kendi 
menfaatinin yanında parayı verip alanın haya
tını teshil edici ve koruyucu mevaddı da temin 
etmekle mükelleftir. Basit gibi görünen ispir- | 
to işi evimizden çıkmıştır. Basit değil, çok bü- i 

1942 C : 1 
yük bir iştir. Evleri misal alıyorum ki sanayi
in ne halde olduğunu göstermek için. Bizler 
evimizde bir katra ispirtodan mahrum olduğu
muz gibi sanayi daha fazla mahrumdur. Bir çok 
memleketlerde ispirto ucuza mal edilip benzine 
ve kuvai muharrikeye katılırken biz evimizde 
yakmıya bulamıyoruz ve henüz bu usule biz baş-
lıyamadık. Halbuki zaman iktisadiyatının em
rettiği mücbir bir hal almıştır. Hattâ mem
leketimiz için bir ihraç maddesi olabilecek ma
hiyettedir. Halbuki nereye giderseniz ispirto 
160 kuruştur. Kolonya diye kullanamazsın, Bu 
derece pahalıdır. 

Söylediklerimi hulâsa edecek olursam., şarap
çılığın teşviki, içiciliğin teşviki değildir. Böyle 
anlamak prensiplerimize uygun değildir. İkin
cisi; biz şarapçılığı bir ihraç maddesi olarak ele 
alacağız. Türk şarabının ismi dünyada, mevcut
tur ve bundan biranevvel istifade etmemiz lâ
zımdır. Hiç bir müşkülât yoktur, gayet basit
tir. Piyasaları kaybolmamıştır. İsmimiz orada 
okunur, ihracat da güç değildir. Binaenaleyh 
bunu ihracat maddesi olarak yapmalıyız. 

Üçüncüsü; halka az dereceli ispirtolu içkiler 
vermekle mükellef iz ve bir şekil teklif etmelidir. 
Tabii ben doğrudan doğruya teklif edersem bel
ki teknik bir hata yapabilirim, belki şarabı 
kökünden bozacak bir teklifte bulunurum. Bunu 
vekâletten isterim, ki kendi kimyagerlerine, tek
nisyenlerine behemehal sofra şarabının derece
sini azaltacak bir formül yaptırsınlar. Bu hu
susta burada bir madde isterim. İspirto işi üze
rinde de durmalıdır. Vekâlet yalnız varidat 
almak bakımından değil, memleket iktisadiya
tının artması bakımından da meşgul olmalıdır. 
Hasıl bağcılığı halkın zirai terakkisi bakımın
dan teşvik ediyorsa, içkiler üzerinde de aynı 
suretle hareket ederek icabeden yolu teşvik ede
cek surette ele almasını rica ederim. 

ALİ KÂMI AK YÜZ (İstanbul) — Arkadaş
lar, benden evvel söz söylij^en muhterem arka
daşlarımızın sözlerine iştirak ederim. Onlara 
yeniden ilâve edecek bir şeyim olmadığını ar-
zederim. Hakikaten çok etraflı, çok esaslı mü
talâaları yerindedir. Ben bunlara yalnız bir hâ
dise naklederek iştirak edeceğim. Hâdiselerin 
beîâgati sözlerimin kısalığını mazur gösterebi
lirler. Onun için pek kısa olarak arzedeceğim; 
Geçen sene İstanbul mebusu arkadaşımla Şehre
mini Halkevine vâki olan bir ziyaretimizden 
bahsedeceğim: 

Orada bir mektepli denecek kadar genç bir 
çocuk bize yana, yana anlattı ki; arkadaşları mek
tepten çıktıktan sonra evlerine gıdinciye kadar 
yer, yer ayakta içilen bira büvetlerine uğrayarak 
adeta evlerine sarhoş bir halde gitmektedirler. 
Evde büyük annesi, annesi, otoritesi olmıyan 
bir babaya karşı eve sarhoş gitmekten çakin-
miyen bir çocuk, muhitini bukadar müsait gö-
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rürse diğerlerine nasıl örnek olacağını ve nasıl 
bir mecraya düşüceklerini bir kere tahmin bu
yurun. Böyle bir çocuk şimdi yalnız bira ile 
sarhoş oluyor, yarın şarapla sarhoş olacak ve 
daha sonra bira ve şarap kitle itibariyle onu 
tatmin etmiyecek; işi rakıya dökecektir. Bu 
vaziyet karşısında memleketin mürebbileri ne 
kadar telaş ederlerse etsinler, ne kadar nasihatle 
bu işin önüne geçmeğe çalışırlarsa çalışsınlar, 
gözümüzün önündeki canlı misaller,* bunların 
önüne geçilemiyeceğini ve bunun bir âfet halini 
alacağını göstermektedir. 

TÜEKÂN ÖRS (Antalya) — Arkadaşlar, 
gerek alelade samanlarda olsun, gerek bütçe 
müzakeresi münasebetiyle burada bulunduğum 
seneler zarfında olsun gördüm İd, müteaddit 
arzu ve temenniler izhar eden arkadaşlar, zan-
nolunur ve ümit olunur ki, bütçe tanzim olu
nurken bunlar nazarı dikkate alınacaktır. Hal
buki, bazı bazı bu hususta hayal sukutuna uğra
dığımızı görüyorum. Bir kaç vaka zikredebi
lirim. Geçen sene bu kürsüden içki aleyhinde 
bulunduğum zaman arkadaşlarım beni alkışla
mışlar ve teşvik etmişlerdi. Ben demiştim ki; 
ağır dereceli içkilerin menedilmesi, memleket 
sıhhat ve selâmeti namına lâzımdır. Hiç olmazsa 
dereceleri indirilsin. Fakat buna mukabil dere
celeri indirildiği takdirde şarapla bira teşvik 
olunabilir. Halbuki, beni alkışladınız ve söz
lerimi tasvip buyurdunuz. 

Eğer doğru değil ve kabul edilmeğe lâyik 
değil bir fikir idi ise ozaman kabul edilmemesi 
lâzımdı. Beğenildiğine göre, bugün böyle bir 
kanun karşısında hepimizin isyan etmesi icabe-
derdi. Şarabı teşvik dediğimiz zaman görmek
teyim ki, öteki teklifler kabul edilmediği tak
dirde, cidden hazindir. İnhisar idaresinin de bu 
işi teşvik ve isthlâk edilmesini kolaylaştırması 
değil, bilâkis müşkülât çıkarması lâzım gelir
di. Meselâ küçük şişeerde satmayıp, büyük şişe
lerde satmak, pazar günleri, tatil günleri sat
mamak ve her şeye beş on misli zam edilip du
rurken buna da zammederek müptelâlarını bir 
dereceye kadar kurtarmaya doğru eitmek ifin.. 
bederdi. Fakat maalesef öyle olmamış bulunu
yor. 

İnhisar idaresi yine bu viziyette, yeni tekli
finde ısrar edecek ve bu kanunu bize kabul 
ettirecektir. Halbuki memleket için bunun fe
nalığını şimdi burada esen hava ve arkadaşla
rın bunu söylemekte ısrar etmeleri gösteriyor 
ki bir aksülamel, bir isyan vardır. Bunun na
zarı dikkata alınmasını ve bunun tekrar belki 
encümene sevkedilmesini, hassatan Sıhhat en
cümeninden geçmeden bu kanunun kabul edil
memesini temenni ederim. 

ALÎ RİZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, bu 
kanunun encümende müzakeresi sırasında ben

deniz de bulundum. Bu hususta bazı mütalâa
larımı arzetmek isterim. Bu kanun müzakere 
edildiği sırada iki vekil arkadaşım da davet 
edilmişti. Bu kanundan maksat, şarap ihracat 
malıdır/ Bu maksatla bu kanun ele alınmıştır ve 
şarabı memlekette yapıyoruz, lâkin derli toplu 
yapmak, nefasetini artırmak, kıymetini artır
mak düşüncesiyle yapılmıştır, dediler. Bu nok-
tai nazardan şu kanunun maddeleri üzerinde 
ayrı ayrı tevakkuf edilmiştir ve aynı zamanda 
ispirtoyu da teşvik edeceği görüşülmüştür. Bun
da halkı şaraba teşvik etmek, içmek, içirmek me
selesi nıevzuubahis değildir. Sırf nefasetini yük
seltip bu suretle bunun kıymetini artırmak ve bu 
suretle memlekete fayda temin etmektir ve 
bunu da inhisara tabi tutarak yek elden mey
dana getirmek içindir. Heyeti umumiyesi ye
rindedir. Kabulünü rica ederim. 

HAMDİ DİKMEN (Konya) — Arkadaşlar, 
bağcılığın terakkisi ve üzümlerimizin ıslahı için 
şarap imalinin inhisar altına almmıyarak ser
best olması gayet muvafıktır, Satışının da. An
cak şarap imalinin daima kontrol altında bu
lunması da lâzımdır. Bunu da vekâlet yapacak
tır. Bir çok arkadaşlar şaraba hücum ettiler. 
Çocuklar içermiş, çok içilirmiş, bilmem ne ..Bu, 
şarabın kabahati değildir. Aile ve mektep ter
biyesinin icabıdır. Her fazla içilen şey vücuda 
muzırdır, hattâ yemek dahi. Bu da az içilir
se faydalı, çok içilirse muzırdır, Bendenizin 
ehemmiyet verdiğim şey, şarap imalini serbest 
bıraktıktan sonra, fenni, sıhhi iyi şarap imal 
edilmesinin bir kanunla tesbit edilmesi ve kon
trol altına alınmasıdır. Bu ciheti de bu kanun
la Sıhhiye, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat ve
kâletleri tesbit edeceklerdir. Kanun çıkar çık
maz bu cihetin biran evvel tesbiti lâzımdır. 

İkincisi; bu kanun şarabın memleket dahi
linde tamimi için yapılmış değildir. Türk şara
bını ıslah ederek, fazla ihracatı temin etmek için 
hükümleri ihtiva eden bir kanundur. Binaena
leyh bu kanunun çıkmasiyle memlekette şarap 
taammüm edecek, çocuklara varıncaya kadar şa
rap içecek, her taraf şarapla dolacak manasına 
almamak lâzımdır. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, 
Muhterem Ziraatçi arkadaşımızın beyanatların-
daki son bir iki kelime bendenizi tekrar huzuru
nuza getirdi. Bendeniz kanunun hedefinin mem
leketin şarapçılığını ihya ederek derpiş ettiği
ni zannederim söylemiştim. Bunu kabulle be
raber bir de hususi vaziyet vardır. Kanunun 
biraz vüsatle ele aldığı başka bir kapı vardır. 
dedim. Bunu bu kadar vüsatle açık bırakmıya-
lım. dedim, Bunu biraz kapayalım ve kemali 
serbesti ile, açmıyalım şarabın içilmesini tahdit 
edelim dedim. Yoksa şarabın istihsalinin iyi
liğinden veya fenalığından bahsetmedim. Mem
lekete tevcih edilecek bu ıslah hareketinin mil
letin sıhahti, gücü ve Türk yurdunun selâmeti 
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ile tevem olmasını istedim. Yani bir taraftan 
bir inkişaf yaparken, diğer taraftan kısa 
zamanda çok mühlik tesirler yapacak olan 
kötü bir kapıyı geniş olarak açmıyalım dedim. 
Arkadaşlarımız belki yanlış telâkki buyurmuş
lardır. Onun için rica edeceğim. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben 
tamamen sara,bın aleyhindeyim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, mevcut olan 
bu kanunu yeni ihtiyaçlara göre değiştiren, ik
mal eden yeni bir lâyiha ile Büyük Millet Mec
lisine geldik. Bu lâyiha Meclisin muhtelif en
cümenlerinde işlene işlene nihayet huzurunuza 
gelmiş bulunuyor. 

Lâyihanın takip ettiği gayeler, noksan olan 
mevzuatı ikmal etmek bu meyanda hariç mem
leketlere satış yapmak için memleket dahilin
de her çeşit müskirat fabrikalarının kurul
masını kolaylaştırmak ve memleketin muhtaç 
olacağı ispirto istihsalinin inkişafı için lâzım 
olan kolaylıkları temin etmektir. Bu meyanda 
şarap istihsalinin de inkişafını temin edici 
hükümler vazetmektir. Arkadaşlar bunlardan 
yalnız şarap hakkında konuştular. Şarabın in
kişafı niçin isteniyor, dediler. Bununla mem
lekette ispirtolu içkiler çok istihsal edildiği 
takdirde istihlâkin de o nisbette artacağından 
bahsettiler ve aleyhinde bulundular. 

Arkadaşlar; Türkiye dahilinde bir milyar 
kilodan fazla yaş üzüm yetişmektedir. Bunun 
yarısı kurutulmağa müsaittir ve kurutularak 
satılır. Diğer yarısının elli altmış milyon kilo
sundan da şarap, pekmez vesair tatlı maddeler 
yapılır. Bundan geri kalanı yaş olarak yeni
lir veya heder olur. 

Türkiye vatanı ki, her tarafında üzüm yetiş
tiren her tarafı bağcılığa müsait bir memle
kettir, bu memleketin yetiştirdiği üzümleri 
kıymetlendirmek, millî iktisadiyat bakımından 
ele alınacak bir mevzudur. Ziraatçi arkadaşları
mız şarap imalinin inkişafı çok lâzımdır diyor
lar. Civar komşu memleketlerde senede istih
sal edilen ve ihraç olunan şarap miktarı 150 - 200 
milyon litre kadar olduğu halde, beş on seneden 
beri Türkiye'nin şarap imali 10 milyon litreyi 
bulmamıştır. 

Halbuki Harbi umumiden evvel, okuduğu
muz istatistiklere göre, Türkiye'de şarap istih
sali bir senede 80 milyon litreyi bulmakta idi. 
Bu hal, üzerinde durulacak ve düşünülecek me
seledir. Halen bizde imali zaten serbesttir. Sa
çışa muhtelif vesilelerle engel olmaktayız. Şarap 
âmilleri; idarî murakabe, teknik murakabe diye 
bir çok kayıtlara bağlanmıştır. Bu kayıtlardan, 
ve bu çetinliklerden kurtardığımız takdirde şa
rap âmilleri ümit ediyoruz ki, sanatlarını daha 
i azla inkişaf ettirecek ve Türkiye'de şarap imali 
artacaktır. İmal edilen bütün şarapların memle
ket içinde istihlâkini istihdaf etmiyoruz. Ka

nunun heyeti umumiyesi okunursa görülecektir 
ki; ihraç edilecek şaraplara beher litre basma 
üç kuruş kadar da prim vermeği kabul ediyoruz. 
Bazı arkadaşlar şarabı yalnız inhisar yapsın 
dediler. Şarapçılık Devlet eliyle yapılır, kolay 
kolay meydana gelir işlerden değildir. Bir şa
rap müessesesi, büyük mikyasta imalât yapan di
ğer müesseselere benzemez. Teknik arkadaşla
rımın mütalâalarına göre büyük istihsalât ya
pan müesseseler halinde şarap fabrikaları ku
rulamaz. Çünkü yaş üzümü bağlardan toplayıp 
muayyen bir merkeze getirebilmek her zaman 
kolayca mümkün olmamakta, uzaktan taşına
cak yaş üzümlerin vasıfları bozulmaktadır. Bu 
itibarla ancak normal şekilde beş yüz bin lit
relik fabrikalar kurulabilir, bundan başka; şa
rapçılık küçük küçük şaraphaneler sayesinde 
inkişaf edebilir. Binaenaleyh küçük sanayii cabe-
ca Devlet eliyle yapmak her halde iktisadi ve 
verimli bir teşebbüs olmıyacaktır. Onun için 
biz şarapçılığı serbest bırakıyoruz. Fakat bu
nu serbest bırakmak demek, onu başı boş bir 
halde, her önüne gelenin şarap yapması şeklin
de, hiç bir şarta tabi olmadığı mânasma almıya-
lım. Çünkü şarap muzır mikropları ihtiva edebi
len, en ziyade temizliğe ihtiyaç gösteren bir mad
dedir, murakabeye tabi olması lâzımgelen bir 
istihsaldir. Onun için kanuna koyduğumuz bir 
madde ile bu mamulâtm istihsalâtmda teknik 
bakımdan, sıhhi bakımdan nasıl murakabe edi
leceğini temine çalıştık. Yapmak istediğimiz 
serbesti, idarî izin almalarından, İnhisar ida
resine yapılacak müracaatlarda şu işi yapar
san, şu taahhüdü verirsen gibi takyitlere ta
bi olmaktan âmilleri kurtarmaktır. Şarabın 
memlekette içilmesini büsbütün kaldırmak is
tiyorsak o, ayrı bir meseledir. Yok şa
rabın memlekette istihlâkinin teşvik edilme
mesi arzu buyuruluyorsa bu lâyiha ile mamul 
şaraptan bir istihlâk resmi almaktayız. Her za
man bu resmi arttırmak veya indirmek kabil ola
caktır. Yalnız bir nokta var. Arkadaşlarım şa
rabı rakıdan daha muzır buldu. Halbuki bizi 
ikaz buyurun, biz daima hafif ispirtolu içkile
rin, ağır dereceli içkilerden daha az muzır ol
duğu kanaatindeyiz. Prensibimiz budur. Bu
nun leh ve aleyhinde bir çok sözler söylenebilir. 
Fakat bizim düşüncemiz şudur: Rakı sarfedile-
cek yerde biranın sarfedilmesi, rakmın sarfedi-
leceği yerde, daha hafif bulduğumuz, fakat te
miz, her türlü mevaddı ecnebiyeden âri şarap 
sarfedilmesini daha uygun bulmuktayız. Gay
retlerimiz bu prensibe istinat etmektedir: Bunu 
yüksek huzurunuzda muhtelif vesilelerle izah 
eylemiştim. Bir daha tekrar etmek istemiyoruz. 

Bununla beraber rakının yerine şarap ika
me edilsin istiyoruz, fakat rakı azalsm da var
sın şarap alabildiğine istihlâk edilsin demiyoruz. 

Yalnız bir arkadaşım bu kanunun Sıhhiye 
encümeninden geçmedikçe müzakere edilmeme-

— 248 — 



I : 61 22.5 . 1942 C : 1 
sini istedi. Biz bunun aleyhinde değiliz. Ka
nun Yüksek Heyetinizin malıdır. Nasıl arzu 
ederseniz yaparsınız. Emrederseniz Sıhhiye en
cümenine de gider. Orada da bir daha tetkik 
edilir. Yalnız Sıhhiye encümeni reisi arkada
şımızla konuştum. Kendilerinin bazı arzuları 
vardı. Ona göre bazı tadilâtı yaptık. Binaen
aleyh encümene gelmesine lüzum görmediler. 
Esasen kanunun tatbikatı Sıhhiye vekâletiyle 
beraber tesbit olunacaktır. 

Bir arkadaşım ispirtodan bahsettiler. İspir
to imalâtını kolaylaştırıcı hükümleri bu kanu
na koyduk. Yakacak madde yerine ispirto kul
lanmayı mecburi kılan bir kanun belki lâzım
dır. Fakat böyle bir hüküm, inhisar işletmesi
ne ait olan bu kanunun mevzuu dışındadır. 
Bu iş ziraat vekâletince tetkik edilmektedir. 
Müsbet bir neticeye varılırsa yüksek huzurunu
za gelecektir. Bu kanundaki kolaylaştırma şu
dur : Şeker fabrikaları istedikleri kadar ispir

to çıkaracaklar, şarap fabrikaları da imal ettik
leri şaraplardan artan küsbelerden ispirto imal 
edeceklerdir. Daha bundan başka zirai bir 
maddeden ispirto imal etmek istiyenlere de 
isin verilecektir. Bütün bu genişlikleri bu ka
nun temin etmiş bulunmaktadır. 

Bu meyanda arkadaşlarım şarap ve bira ka
litelerinin düştüğünden, kolonyanın bulunmadı
ğından ve şerbetçi otunun memlekette mevcut 
olduğundan, bunun aranmadığından bahsetti
ler. Bunun bu kanunla, yakmdan bir alâkası 
yoktur. Tasvip buyurursanız bu mevzular VB 
diğer bizim işlerimiz hakkında daha başka 
direktifleriniz olursa onları yakında müzakere 
edeceğimiz İnhisarlar idaresi bütçesinde konu
şuruz. 

REİS — Efendim, rey nisabı kalmadı, mü
saade ederseniz pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18 

DÜZELTME 

59 nen inikat zaptında aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sayıfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

182 2 2 ... nizamnamenin ... ruznamenin 
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İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe, Ziraat ve Gümrük ve 

İnhisarlar encümenleri mazbataları (1/493) 

T. C. 
Başvekâlet ' 13 - IX - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4178 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince 17 - VIII - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

ispirto ve ispirtolu içkiler kanunu lâyihasının mucip sebepleri 

ispirto ve ispirtolu içkiler, ilk defa 926 senesinde mer'iyet mevkiine konan 790 sayılı kanunla in
hisar altına alınmıştır. 

Ancak bu kanunun tedvini sırasında, inhisar işletmesinin bir şirkete devri mukarrer ve mevzu-
bahs bulunuyordu. 

Bununla bereber, Düyunu Umumîyenin mazbut bir endüstri çerçevesi içine sokmak için emek 
ve masraf ihtiyarından kaçınmak muayyen resimler mukabilinde serbesti verdiği imalâtı da 
sistemli bir inhisarın icapları dahilinde tahdide tâbi tutmak lâzım geliyordu. 

Filvaki Düyunu Umumîye idaresi uzun seneler ispirto ve ispirtolu içkiler sahasında faideli bir 
yol tutmamıştır. Hariçten müskirat ve ispirto celp ve ithaline müsaade etmekle bizden evvel teessüs 
etmiş ve gelişmiş olan Avrupa sanayiinin memleketimizde nüfuzunu kolaylıkla takviye etmesine yol 
açmış ve bu vaziyette yerli ispirto sanayii vücut bulamamıştır. 

Bir intikal idaresi vaziyetinde olan varidatı mahsusa dahi bu sahada cezri bir değişiklik yap
mamıştır. 

tspirto ve ispirtolu içkilerin imalini, celp ve ithal ve satışım inhisar altına almakla beraber 
huhusî imalâta da müsaade eyliyen 790 sayılı kanun bu şartlar içinde neşredilmiş ve fakat bu da 
amillerin faaliyetine müsait bulunmak itibarile bir intikal ve tatbikat kanunu olarak kalmıştır. 

Kanun mevkii mer'iyete girdikten ve işletme bir şirkete devredildikten sonra yukarıda arze-
dildiği veçhile hükmü hususî imalâta müsait olduğundan, şirket faaliyeti, sırf hususî şahısların bu 
şirket için derme çatma vasıtalarla yaptığı istihsalâttan ibaret kalmış ve nihayet şirketin Hazine
ye olan teahhüdatını ifa etmemesi yüzünden Devlet idaresi işletmeyi de 927 tarihinden itibaren 
bizzat ele almıştır. 

intikal ve tatbikat kanununun bir şirkete göre takdir ve vazolunmuş hükümleri Devlet inhi
sar idaresinin muttasıf olduğu karaktere ve takip etmesi lâzım gelen faaliyet tarzına uygun 
düşmediği cihetle tatbikatta bazı güçlükler olmuştur. Bilfarz, istihsalâtını hususî eşhasm müte
ferrik suretteki faaliyetlerile bir teahhüt şeklinde idare ve temin ederek iş gören şirket için 790 sa-
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yılı kanunun 10 neu maddesindeki hüküm dairesinde başkaları tarafından yapılan mamulâtııı ma
liyetlerine %15 e kadar bir temettü zam ederek mubayaası mecburî mühim bir istinat noktası 
teşkil eylediği halde derme çatma vasıtalar istihsalâtmı peyder pey bertaraf edip mütemerkiz ve 
düzenli bir Devlet sanayii tesisine doğru giden Devlet idaresi için aynı hüküm tatbik kabiliyeti 
taşıyamazdı. 

Diğer bir bakımdan, bu suretle muamele, Devlet idaresini başkalarının yaptığı içkileri alıp satmak 
şeklinde basit bir vesatet vaziyetine sokacağı cihetle iltizam edilemiyeeeği gibi tamamen yapıcı 
mevkii almak lâzım gelen Devleti bu sahada gereken faaliyetten alıkoyuyordu. 

Ve bu itibarla, içki sanayiindeki Devlet müdahalesinin müsbet ve semereli neticeler vermesini 
ve şarapçılığın ilerlemesini imkân dahiline alacak yeni hükümler koymak zarureti kendini gösterdi. 

Bu maksatlara ermek ve geçen on dört tatbik yılının gösterdiği eksiklikleri ve aksaklıkları gi
dermek üzere bu lâyiha hazırlanmıştır. 

Lâyihanın hususiyetlerini ve mer'i kanunla olan farklarını şöylece hülasa etmek mümkündür: 
A - İşletilmesi büyük sınai müesseselerinin kurulmasına, teknik bilgiye, Devlet murakabe ve 

himayesine ihtiyaç gösteren ve diğer memleketlerde de gerek varidat mülâhazası ve gerek halkın 
sağlığı bakımlarından imal, satış ve ihracı Devlet kontrolü altında bulundurulan ispirto ve is
pirtolu içkilerin (şarap hariç) ispirto, soma, rakı, bira, likör, votka, kanyak ve emsali imal, satış ve 
ihracı bu proje ile de Devlet inhisarı altına alınmış ve inhisar mevzuunu teşkil eden maddelerin 
münhasıran Devlet tarafından imal ve satışı esas tutulmakla bereber bunlardan bazılarının hissedi
lecek lüzum ve icaplara göre muayyen kayıt ve şartlar dahilinde ve kısmen yapım ve satımı için 
hakikî veya hükmî şahıslara da. muvakkaten müsaade edilmesi kabul olunmuştur. 

B - Memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi ve mamulâtın hariç pazarlarda müşteri bulması 
gibi ziraî ve iktisadî gayeleri gözeterek yurt dışına ihraç edilmek üzere ispirto ve her nevi içki 
imali için fabrika tesisinde müsaade verilebilmesi esası konmuştur. 

C - Düşük dereceli bir içki olan şarabın memlekette taammümü ve üzümlerimize geniş ölçüde 
sarf sahası temini ve bir ihraç maddesi haline getirilmesi maksatları göz önünde tutularak imal, sa
tış ve ihracı esas itibarile inhisar mevzuunun dışında bırakılmıştır. 

Ayni zamanda, memleketimizde şarapçılığın daha geniş inkişaflara mazhar olabilmesini temin 
yolunda âmillerin himaye ve teşvik edilmesi için İnhisar idaresine bir takım yeni vazifeler verilmiş
tir. 

Ç - Itriyatın, sanayi ve tababete ait bazı maddelerin, inhisar altında bulunan ispirtodan imal 
edilmeleri sebebile inhisarın tamamen dışında bırakılmalarında mahzurlar bulunduğu göz önüne 
alınmış ve ancak bunların imal, ithal ve satışını inhisar altına almanın ihtiyacı tazyik edeceği ve 
maksat haricinde bir müdahale teşkil edeceği de düşünülerek bu gibi maddelerin - imal, ithal ve sa
tışlarının ihtiva ettikleri alkol derecelerine göre inhisar resmine tâbi tutulmak suretile - serbest 
bırakılmaları muvafık görülmüştür. 

Bu suretle, lâyihada, inhisar altına alman maddelerle inhisar resmine tâbi tutulanların yerleri 
ve bu iki zümrenin tâbi bulundukları hükümler ayrı ayrı gösterilerek farkları tebarüz ettirilmiştir. 

Lâyihanın esaslı hükümleri ve hususiyetleri böylece hulâsa edildikten sonra maddelerin tedvin 
sebepleri kendi numaraları altında izah edilmiştir. 

Madde 1 : 790 sayılı kanunun birinci maddesinde, bilûmum ispirtolar denilerek etil ve metil 
alkoller inhisar mevzuuna dahil edildiği halde yeni projenin mevzuu yalnız etil alkole ve etil al
kolden yapılan içkilere inhisar ettirilmiştir. 

Çünkü etilden gayri alkollerden ispirtolu içki imali mümkün değildir. 
Bu maddenin son fıkrasında, projenin mevzuuna dahil olan ispirto, ispirtolu içki ve mavilere 

ait evsafın tayininden bahsedilmesi bu mefhumların yalnız ilim ve. fen aleminde kalmıyarak ge
rek tatbikatcılarca gerek vatandaşlarca bilinmesini temin gayesine matuftur. 

İnhisar altına alınan içkilerden maksat, rakı, soma, bira, kanyak, likör vermut-, votka gibi 
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içki ve mayiler ise de bunların isimle sayılması cihetine gidilmiyerek neler olduklarının ve 
vasıflarının yani hangi mayilere içki denileceğinin tayini işi nizamnameye bırakılmış ve ispirtolu 
içkilerin haiz olmaları lâzım gelen sıhhî vasıfların Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Gümrük ve iuhi-
sarlar vekâleti erince müştereken tesbiti lüzumuna maddede işaret edilmiştir. 

Şarabnı imal. ve satışı serbest olup yalnız ithali inhisar altında bırakılmış olduğundan ihtiyaca 
göre bazı neviler inin hariçten getirilebilmesi eskini gibi İnhisarlar idaresine ait olarak kalmıştır. 

Madde 2 : İnhisarlar idaresi gerek kendi istihsal ettiği ve gerek müsaadesi altında imalde bu
lunan kimselerden satın aldığı ispirtoları ihtiyaca göre mamulâtında kullanmak veya müstehlike 
satmak mevkiinde olduğundan elindeki ispirtolardan lüzumuna göre kolonya gibi maddeler imali 
suretile stoklarına sürüm sahası temin etmesinde ticarî bakımdan zaruret ve fayda mülâhaza edil
miş ve bu gibi maddelerin idarece de imalinin, vasıf ve fiat bakımından bir nâzım bk vazifesi 
göreceği de tabiî ve halka hizmet mahiyetinde görülmüştür. 

Madde 3 : 790 sayılı kanun, vasıta ve imkânsızlık sebebile hususî imalâta müsaade verilebil-
tnesini kabul ve tecviz etmişti. 

Maddenin ilk fıkrasında tasrih edildiği üzere ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarlar idaresince 
yapılacak ve satışa çıkarılacaktır. 

Halen Devlet idaresi, memleketin ispirto ve içki ihtiyacına cevap verebilecek vüsat ve kabi
liyette tesisat vücuda getirmişse de umulan->yan sebeplerle idare müesseselerinin ihtiyacı karşılı-
yamaması halinde kullanılmak üzere ikinci maddede yazılı salâhiyete lüzum görülmüştür. 

Bu fıkradaki kısmen • tabirile inhisarlar idaresince yapılan somadan âmilin rakı yapması 
gibi inhisara tâbi bazı içkilerin imaline ait bir safhayı âmillere bırakabilmek salâhiyeti ifade 
edilmek istenilmiş ve «Muvakkaten» kelimesile de verilecek müsaadenin daimî bir mahiyette ola-
mıyacağma işaret edilmiş olup yoksa bir maddenin gayri muayyen zaman ve miktar için imal ve 
satışına tam ve müstemir ruhsat itası istihdaf edilmemiştir. 

Madde 4 : Yeni olan bu hükümle, memleket mahsullerinin kıymetlendirilmesi ve ispirtolu iç
kilere yapancı memleketlerde müşteri bulacaklara imkân verilmesi suretile ziraî ve iktisadî gayeler 
istihdaf olunmuştur. 

Ancak, bu gibi teşebbüslerin ciddî olmasını ve müteşebbislerinin kaçakçılık vukuuna mahal ver-
miyecek tedbirleri almağa mecbur tutulmasını temin maksadile bunlardan, açacakları fabrika
nın istihsal kudretile mütenasip teminat alınması muvafık görülmüştür. Ve açılacak ispirto fab
rikalarının yerlerinin tayininde memleket müdafaası bakımından Millî Müdafaa vekâletinin mü-
taleasmm alınması faydalı görülerek maddeye bunu ifade eden bir fıkra konmuştur. 

Madde 5 : İnhisar resmi dahilî istihlâkten alındığına göre dış memleketlere ihraç edilen ispir
to ve ispirtolu içkiler için inhisar resminin alınmaması bu bakımdan tabiî olduğu kadar haricî 
piyasalarda memleket malının rekabete dayanabilmesi ve ihracatın teşviki itibarile de yerinde te-
lekkî edilmiştir. 

Haiz oldukları müsaadeye binaen dahilî istihlâk için imalde bulunanların mamullerini ihraç 
etmelerine mâni bulunmadığı cihetle bunlardan vaktile inhisar resmi alınmış veya resimli fiatle 
soma veya ham veya yarı mamul diğer madde alarak imalde bulunmuş olanlara işbu ma
mullerini ihraç etmeleri halinde inhisar resminin veya resme tekabül etmek üzere alman kârın 
iadesi lüzumu ifade edilmiş ve ispirtolu içkiler maliyetleri mütehalif olacağından inhisar res
minin iadesinde ihtilâfa mahal kalmamak üzere iade edilecek inhisar resminin asgarî had alacağı ve 
az miktarda ihraçlar için taleplere yol açmamak üzere 100 litreden aşağı ihracatta resim iade edil-
miyeceği maddede ifade edilmiştir. 

Madde 6 : İnhisarlar idaresinin gerek doğrudan doğruya imal ve gerek hususî şahıslar tarafından 
imal ve satışına müsaade ettiği ispirto ve isportolu içkileri muhtevi kapalı kapların ağızlarında idare
nin mühür veya bandrolü gibi farik bir alâmet veya remzinin bulunması mecburiyetini koyan bu mad
de; kapalı kaplarla satışa çıkarılacak ispirto ve ispirtolu içkilerin her hangi bir hile ve tağşişten 
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meııedilmelerini ve ayni zamanda kanuna hâkim olan umumî ruh iktizası İnhisarlar idaresine müte
veccih murakabe ve saire gibi vazifelerin ifası imkânlarını temin etmektedir. 

Bu cihet inhisar haklarını murakabeye imkân verdiği kadar vatandaşın hileye uğratılmış mamul
lerden korunmasını temin bakımından dahi fayda verici mahiyette telâkki olunmuştur. 

Madde 7 : 790 sayılı kanunun 11 nci mad.de-sile talimatnamesinin 24 ve 25 nci maddelerinde 
mevzu hükümler talî maddelerden ispirto istihsalini istihdaf ederek şeker fabrikalarüe şarapçıları ve 
ziraat erbabını koruyan bu maddelerde toplanın u; bulunmaktadır. 

Şu farkla ki, bu defa talî muhsullerden ispirto istihsali için verilecek müsaade miktarı vuzuh ve 
sarahatle memleket ihtiyacının lüzum gösterdiği hadde inîıisar ettirilmiş bu suretle atıl stoklar ya
pılması imkânları ref edilmiştir. Ancak, ihracat için yapılacak ispirto istihsalâtı miktar tahdidine tâbi 
tutulmamıştır. 

İnhisar altında bulunan ispirtonun müstahsilleri tarafından ahara satışı mümkün olamıyacağma 
göre idarece satın alınacağı da bu madde ile ifade olunmuştur. 

Madde 8 : Etil alkol inhisar altında bulunduğundan memleket içinde bu alkolden yapılacak ıtriyat, 
tıbbî ve sınaî müstahzarlar ve diğer maddeler, inhisar idaresinin inhisar resmini zammederek sattığı 
ispirtodan yapılabilir. 

Memleket dahilinde inhisar resmi vererek imal ve istihsal edilen bu maddelerin hariçten getiril
mesi, inhisar resmine tâbi tutulmadığı takdirde memleket sanayii aleyhine bir muvazenesizlik vo 
gayri meşru rekabet zemini yaratılmış olacaktır. 

Bunun gibi, sanayide kullanılan bazı maddeler de etil alkolün yerine ikame edilebilecek olan 
metil alkolün de ithal ve istihsali resim kaydından büsbütün vareste tutulduğu takdirde inhisar 
altındaki isplıto sürümüne tesir edebileceği gibi, çok ucuza mal olacak olan bu alkolü, içkilerde 
de kullanmak ve halkın sıhhatini bozmak teşebbüslerine de meydan verilebilir. 

Bu gibi sebeplere binaen ithal, ve satışı inhisar kaydı altına konmıyacak olan bazı maddelerin 
nevilerine veya ihtiva ettikleri etil alkol derecelerine göre î<*ra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek miktarda inhisar resmine tâbi tutulmaları lüzumlu görülmüş ve madde bu maksatla, 
yazılmıştı)'. 

Ancak, bunlardan ticarî kıymeti haiz olmıyau küçük hacimdeki numunelerle yolcu beraberinde 
getirilecek mahdut miktarda ıtriyat ve içkilerle diğer ispirtolu maddeler resimden muul' 
tutulmuştur. 

Madde 9 : Lâyihanın 9 ncu maddesi memleiu-t müdafaasına ait ihtiyaçların tatminini güçle^-
tirmemek üzere kabul edilmiş bir istisnayi ifade etmektedir. 

Madde 10 : Bu madde ile taktir âletleri üzerindeki Devlet murakabesinin şekilleri izah edil
miştir. 

Ancak, tatbikattaki tecrübelere göre Devlet müesseselerinde, ve alelûınum sıhhî müesseseleıde 
eczane ve lâboratuvarlardaki taktir âletlerinin ve inbiklerin ispirto ve ispirtolu içki taktir1 tiden 
gayri maksatlar cin kullanılmasının murakabesine ihtiyaç olmadığı ve aksi vaziyetin alâkadarlara 
fuzulî külfet tahmil ettiği ve hacmi bir litreyi geçmiyen inbiklerle her nevi taktir tecrübelerinin 
yapılmasında mahzur bulunmadığı ve tedris, tahlil gibi muhtelif maksatlar için yapılan bu tecrübelerin 
kaçakçılığı tazamnuın edemjyeeeği ve esasen bu sahada filî bir murakabe tesisine de imkân bu
lunmadığı nazara alınarak maddenin (A) ve (B) fıkralarındaki istisnalar kabul edilmiştir. 

Bu istisnalar, 790 sayılı kanundaki hükümlere nazaran bir yenilik teşkil etmektedir. 
Madde 11 : Metil alkolün imal ve ithali inhisar altına alınmayıp yalnız inhisar resmine tâbi bı

rakılmakla beraber ithal ve istihsal sırasında İnhisar idaresinden müsaade alınması, bu idarenin mu
rakabesine imkân vereceği ve istimal yerleri itibarile bu madde hakkındaki murakabenin sıkı olma
sında zaruret bulunduğu cihetle madde, bu maksadı temin edecek surette yazılmıştır. 

Madde 12 : Şimdi meriyet mevkiinde olan 790 sayılı kanunda şarabın ihracı ve bazı kayıtlarla 
imali serbest olup dahilde satışı inhisar altında bulunmaktadır. 
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Lâyiha ziraî maddelerimizden bir kısmının kıymetlendirilmesine ve haricî piyasada sürümüne 

imkân vermek üzere şarabın hem imalini, hem dahil ve harice satışını serbest bırakmış ve inhisar 
mevzuundan çıkarmıştır. 

Ancak alkollü bir içki olması ve alkol derecesi yüksek diğer ispirtolu içkilerin imalinde kullanıla
bilecek vasıfta bulunması itibarile şarabın dahildeki istihlâkini resme tâbi tutmak zarurî görülmüş
tür. 

Şarap yapanların istihlâkleri mükellefiyet dışında bırakıldığı gibi satmak üzere yaptığı şaraplara 
ait resmin de satılacak miktar üzerinden ve satışa arzı sırasında tahsili esası konmuştur. 

Madde 13 - 14 : Bu maddelerle rı^mıeket ş-ırapçılığmın ilerlemesi mevzuunda inhisarlar ida
resine düşen vazifeler tebarüz ettirilmektedir. 

İnhisarlar idaresi, şarapçılık mıntakalarmda icabında örnek şaraphaneler tesis suretile alâkadar
ların modern tesisatı ve çalışma tarzlarını tetkik etmelerine fırsat vereceği gibi teknik surette imal 
usullerini öğretmek ve şarapçıların bilgilerini arttırarak bu sahada yetişmelerini temin ve teşvik et
mek üzere şarapçılık kursları ve müsabakaları da açacaktır. 

Madde 15 : 300 000 litreden fazla şarap imal edebilecek kabiliyetteki şaraphanelerin bazı mmta-
kalarda tekasüfünden doğacak iktisadî mahzurlara ve müstahsilleri zararlandırıcı rekabetlere mâni 
olmak üzere bu sahada tevzin ve tanzim yolunda faydalı bir müdahaleye ihtiyaç görülmesi maddenin 
hazırlanmasına saik olmuştur. 

Madde 16 : Senede 200 litreden fazla sirke yapacakların İnhisarlar idaresine haber vermeleri mec
buriyetini vazeden bu madde ile tasir ve tahammür safhası şarap ve ispirto imalâtına müşabih olan sir
ke istihsali vesile yapılarak kaçakçılığa meydan verilmemesi maksadı güdülmüştür. 

Madde 17 : İspirto ve ispirtolu içkilerin satanları İnhisarlar idaresince belli olması bu maddeler 
üzerinde kaçakçılık ve yolsuzluk yapılmasını önliyecek tedbirlerin başında geldiğinden esas itibarile bu 
maddelerin satıcılığı ruhsat kaydına tâbi tutulmuş, şarabın inhisar mevzuu dışında bir meta olması 
ve biranın kaçakçılığı varit görülmemesi bakımlarından bu iki içki bu kayıttan istisna edilmiştir. 

Satıcılara verilen müsaadeye mukabil beyiye resmi, ruhsat harcı ve saire gibi bir menfaat temini 
ticarî zihniyetle telif edilemiyeceğinden bu tezkerelerin harç ve resme tâbi tutulmıyacağı sarahatle 
ifade edilmiştir. 

Madde 18 : İnhisar altında bulunan maddelerden ne nisbet ve miktarda inhisar resmi alınması lâzım 
geleceğinin takdirinde İcra Vekilleri Heyeti en salahiyetli merci olarak düşünülmüş ve gerek inhisa
ra tâbi maddelerin ve gerek İnhisar idaresinin şarapları!e inhisara tâbi olmayan diğer mamullerinin 
yurt içinde müşterilerine satışında satıeılarmm, idarece kendilerine verilen beyiye ve iskonto fevkin
de bir menfaat temin etmeğe kalkışmalarına mâni olmak ve her yerde bir fiatla satışına imkân veril
mek üzere fiatlarm vekâletçe tesbit edilmesi ve fazlaya satışın menolunması lüzumlu görülmüştür. 

Ancak, lokanta, bar, birahane, gazino ve benzeri yerlerdeki satış, münhasıran bu maddelerin satışın
dan ibaret olmayıp müşteriye ayrıca bardak, meze, müzik, dinlenme, hararet, ziya gibi istirahat, neşe 
ve kolaylık temin edecğinden buralardaki satışlarda, fiata, külfet ve masrafa ve müşteriye temin e-
dilen menfaata tekabül edecek bir fark ilâvesi tabiî ve yerinde olacaktır. Buralarda fiatlara yapılan 
zamların makul haddi aşması ve ihtikâr telâkki edilecek hadlere çıkmaması gibi hususlar İnhisar 
kanunlarının değil, Belediye kanun ve nizamlarının iştigal mevzuları arasına girebileceği ve bele
diyeleri alâkalandıracağı düşünülerek maddeye (kadehle satış hariç) kaydı ilâve edilmiştir.-

Madde 19 : İspirto ve ispirtolu içkilerle İnhisarlar idaresi tarafından yapılan ispirtolu mayileri 
satacaklara yapılacak tenzilâtın hududunu tayin eden bu madde 790 sayılı kanunun 16 ncı madde
sindeki hükmü muhafaza etmekle beraber bazı çeşit içkilerin sürümünü arttırmak ve umumiyet i-
tibarile nakliyatın istilzam ettirdiği zararları karşılıyarak mutavassıtı zarardan korumak üzere 
ayrıca yüzde ona kadar iskonto yapılabilmesini derpiş etmektedir ki bu tedbirle istihlâkin geniş
lemesi imkânları nazara alınmış bulunmaktadır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası da mezkûr acık satışlarla İnhisarı tazammun etmemek üzere kanunu 
mahsusuna tevfikan idarece satışa çıkarılabilmesine müsaade olunan maddeler için verilecek beyi -
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ye ve iskonto mikdarlannm, piyasa tahavvüllerinin ieaplarile mütenazır olacak surette alastikiyetini 
temin için kati bir rakam halinde tayininden ise keyfiyeti, icaplara tevfikan takdirini kullanmak 
üzere Gümrük ve inhisarlar vekâletinin salâhiyetine bırakmak daha muvafık telâkki edilmiştir. 

Madde 20 : ispirto ve ispirtolu içkilerin açık olarak naklini kayde tabi tutmamak, bu maddeler 
üzerinde kaçakçılık faaliyetlerine imkân verebileceğinden bu gibi nakliyatın murakabesini temin 
etmek üzere bira ve şaraptan başka ispirtolu içkilerle ispirtoların açık kaplar içinde nakli tezkereye 
tâbi tutulmuş ve ispirto imalâtta bulunan ıtriyatçı ve diğer sanayicilerin müşkülâttan kurtarılmaları 
için şehir dahilinde 50 litreye kadar nakliyatta fatura ile iktifa edilmesi esası konmuştur. 

Madde 21 : İnhisar idaresinin farik alâmetini veya bandrolünü taşıyan kapalı kaplarda ispirto 
ve ispirtolu içkilerin naklini murakabe etmek için bir sebep bulunmadığından bunlar kayıttan istis
na edilmiştir. 

Madde 22 : 1918 sayılı kanun, kaçakçılık suçlarına müteallik para cezalarını hususî kanunlarına 
bırakmış olduğundan adı geçen kanunun 34 ncü maddesi mevzuuna giren suça tayini lâzım gelen 
para cezasını koymak maksadile bu madde yazılmıştır. 

Madde 23 : Bu maddenin tedvini de, inhisar altında bulunan eşya ve maddelerin kaçakçılıklarına 
ait para cezası nisbet ve miktarının tayini maksadına dayanmaktadır. 

İnhisar resmine tâbi maddelerin kaçakçılıkları bu maddenin şümulü dışında bırakılmış olduğundan 
şarap gibi ithali inhisar altında olan ve satışı inhisar resmine tâbi bulunan maddeler hakkında ithal 
kaçakçılığı yapıldığı takdirde bu madde hükmünün cereyanı ve dahilde resimsiz satışına teşebbüs edil
mek nevinden yapılan kaçakçılıklarda ise 35 nci madde hükmünün tatbiki kastedilmiştir. 

Yolcu beraberi inhisar maddesi kaçakçılıklarında para ceza hükmedilmesi kastedilmediği anlatılmak 
üzere bu vaziyetteki kaçakçılıklar hakkında yalnız müsadere cezası tatbik edileceğinin tasrihine lüzum 
görülmüştür. 

Madde 24 : İdarenin müsaadesi altında kullanılabilen imbik ve diğer taktir aletlerine ve kaplarına 
konmuş mühürlerin kaçkaçılık maksadile olmıyarak bozulması hallerini idareye ihbar etmek hususunda 
mecburiyet ve buna uymayanlara ceza müeyyidesi koymak zarurctile bu madde kaleme alınmıştır. 

Ayni müeyyidenin idarece murakabe maksadile alınmış tedbirlere riayetsizlik halinde de tatbiki 
bu madde ile kastedilmiştir. 

Madde 25 : İspirto ve ispirtolu içkilerin memleket dahilinde İnhisarlar idaresinden başkası tara
fından imali kaçakçılık suçunu teşkil edeceği ve bu hususta başkalarını imaline müsaade ve mezuniyet 
vermek bu kanunun koyduğu kayit ve şartlara tâbi bulunduğu cihetle bu madde mevzuuna giren 
hâdise mücerret imalâthaneyi müsaadesiz açmak suretinde kalsa dahi hiç sarahata ihtiyaç göster
meksizin kaçakçılık takibini müstelzim bulunmaktadır. 

Madde bu suça teşebbüs edenlere terettüp edecek para cezasını tayin maksadile kaleme alınmış
tır. 

Madde 26 — İçki âmillerinin mamullerini bandrolsüz ve alâmetsiz satımlarından çıkacak mah
zurları önlemek maksadile bu gibi hareketleri ceza müeyyidesine tâbi tutulmak istenmiştir. 

Madde 27 : 300 000 litreden fazla şarap istihsal edebilecek kabiliyetteki imalâthanelerle alelıtlak 
metil alkol istihsaline yarayan tesisatın vücude getirilmesi İnhisarlar idaresinin mezuniyetine tâbi 
tutulmuş bulunduğundan müdahale ve murakabe sebebi her iki halde de ayrı olmakla beraber mü
saade kay din e riayetsizlik suretinde müşterek bir mahiyet arzeden işbu fiillerin ceza müeyyidesi bu 
madde ile tayin olunmuştur. 

Madde 28 : İmali kaçak olan her hangi bir maddeyi imale teşebbüs kast ve mahiyetini taşıma-
yıp mücerret İnhisarlar idaresine haber vermeden sirke imal etmenin dahi müeyyidesiz bırakılması 
doğru olamıyaeağından bu suretle hareket edenler hakkında kabahat derecesindeki suçlarından dolayı 
para cezası tayin edilmiştir. 

Madde 2i) : Bu madde ile, ruhsat tezkeresi almadan satış yapmanın müeyyidesi konmuş ve bir 
müdür veya komiserin idaresindeki yerlerde yapılan satışların cezasının o müdür veya komisere te-
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rettüp edeceği ifade edilmekle bu türlü yerlerde Devlet, kanun ve nizamlarının tatbiki temin edil
mek istenilmiştir. 

Madde 30 : 18 nci maddedeki yasağın müeyyidesi tayin edilerek bu maddeler üzerinde ihtikâr 
yapılmasına mâni olunmak istenmiştir. 

Madde 31 : Kaçak olmadıkları halde mücerret tezkeresiz nakledilmeleri de mahzurlu görülerek 
ruhsat tezkeresine tâbi tutulan inhisar maddeleri ruhsatsız nakledenlere terettüp edecek müeyyide
ler bu madde ile tayin edilmiştir. 

Madde 32 : ispirto ve ispirtolu içkilerin tağşişi veya vasıflarının değiştirilmesi gibi hare
ketlere para cezası tayin edilmek suretile müstehlikin aldatılmasına mahal bırakılmamak istenmiş 
tir. 

Madde 33 : İspirto ve ispirtolu içki imal eden müesseselerin ruhsatı haiz olmıyan kimse
lere devrine mâni olmak üzere bu madde ile ceza tayin edilmiştir. 

Madde 34 : İmalâthanelere iştigalleri mevzuu haricine giren madde sokmanın müeyyidesi gös
terilmiştir. 

Madde 35 : İspirto ve ispirtolu içki inhisarile alâkalı kaçakçılık suçları hakkında bu kanunda 
para cezasına müteallik müeyyideler konmuş olmakla berber bunlardan 1918 sayılı kanunun telâk
ki ve tavsifine göre kaçak sayılanları hakkında o kanun hükümlerinin tatbiki lüzumu da bu mad
de ile ifade edilmiştir. 

Ancak, inhisr altında olmayıp muayyen bir inhisar resmi mukabilinde imal, ithal ve satışına 
cevaz verilen maddelerin memleket dahilinde elden ele geçişinde müstehlikler ve umumiyetle ikin
ci, üçüncü maliklerce kaçak olduklarını tayine imkân olamıyacağmdan tıpkı gümrükten kaçırıla
rak iç, piyasalara intikal etmiş eşya gibi muamele görmesi hukuk esaslarına uygun telâkki edilmiş 
ve bunların ayınlarmm resimden kaçırılmış olmak yüzünden takip ve müsaderesi ancak, kaçakçı ortak 
veya yataklarının elinde kabil olabileceği tasrih edimek suretile hüsnüniyet sahibi zilyedlerin hakları 
himaye olunmak istenilmiştir. 

Madde 36 : inhisara müteallik suçların takibi ve cezalarının infazı hususunda vahdet ve ittırat 
bulunmasının takip ve infazla alâkalı memurlar için kolaylık temin edeceği düşünülerek Tütün ve 
Tütün inhisarı kanununun takip ve infaza müteallik hükümlerine atıf yapılmıştır. 

Madde 37 : İnhisara müteallik kaidelere riayeti temin maksadile konmuş olan ve inzibatî ma
hiyette telâkki edilebilecek olan cezaların Tütün ve Tütün inhisarı kanunile 3550 sayılı kanunda 
olduğu gibi icabında takibinden vaz geçilebilmesi için Vekâlete salâhiyet vermekte, bazı semeresiz 
takiplerden kurtulmak veya mağduriyetleri telâfi etmek gibi faideler mülâhaza edilerek bu madde 
kaleme alınmıştır. 

Madde 38 : inhisarlar idaresi hükmî şahsiyeti haiz mülhak bütçeli bir idare bulunmak haysi-
yetile kaçakçılıktan başka suçlardan dolayı tahsil edeceği para cezalarım ve müsadere edilen eşya 
satış bedellerini irat kaydetmesi yerinde görülmüştür. 

Madde 39 : Devletin vergi ve resimden mütevellit alacaklarına ait istifa ve icra usullerini 
koyan Tahsili emval kanununun inhisar resimleri hakkında da tatbiki gerekli olacağından 39 ucu 
madde yazılmıştır. 

Madde 40 : ispirto ve ispirtolu içki imali Hükümetin inhisarı altındadır. Bunların bu kanunda 
yazılı kayıt ve şartlar dahilinde imaline muvakkaten mezun kılınacak kimselerin elde edecekleri 
mezuniyetler inhisar hakkına devren malik olma mahiyetinde değildir. Böyle bir devir ınev-
zubahs ve caiz olamaz. 

Bu itibarla mezuniyet dahilinde imalde bulunanların lüzumuna göre imalâtına nihayet vermek 
ve tesisatım çıkarmaları veya kullanılmaz hale getirmeleri için kendilerine tebliğde bulunmak 
inhisarlar idaresinin salâhiyeti dahilinde olmak gerektir. Madde İra maksatla yazılmıştır. 

Ancak, imal veya imlâ müsaadesi verilirken tanınmış olan müddete ait hakkın masun tutulması 
vatandaşın teşebbüs ve hesaplarında istikrar bakımından lüzumlu görülerek bu müddet bitmeden 
müsaadenin geri almamıyacağı maddede tasrih edilmiştir. 
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Madde 41 : Bu gün cari olan hükümlerin teyidi maksadile kaleme alınmıştır. 
Madde 42 : Bu madde inhisar işletmesinden hasıl olan kârın Hazine varidatını teşkil «•ttiği 

göz önüne alınarak tedvin edilmiştir. 
Madde 43 : İnhisaıdar idaresi sanayiin teşviki hakkındaki hükümlerden istifadeye lâyik mües

seseleri ihtiva ettiğinden bu kanunun teşvik hükümlerinden istifade etmesi maksadile madde ya
zılmıştır. 

Madde 44 •. Birinci maddeye ait mucip sebeplerde zikredildiği gibi, hangi mavilere ispirtolu 
içki denileceği ve bunların kimyevî ve sıhhî vasıfları ve inhisara müteallik talî bazı hükümlerin 
tesbiti ve kanunun tatbik suretinin gösterilmesi işi Nizamnameye bırakılmak üzere madde ya
zılmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

2'. B. M. M. 
Adliye encümeni 16 - IV -1941 
Esas No. 1/493 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırlanarak 
İcra Vekilleri Heyetinin 17 - VIII -1940 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının Adliye encümenine de ha
vale ve tevdi edilmesi üzerine ihtiva etmekte ol
duğu hükümler tetkik ve müzakere olundu. 

İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hak
kındaki 790 sayılı kanunun vazetmiş olduğu sis
tem, Devlet inhisar idaresinin bu günkü bünye
sine tevafuk etmemekle beraber zikri geçen ida
renin çalışma metodlanna verilecek veçheyi ta
yin ve tesbit hususunda da bir çok müşkülâtı 
mucip olduğu encümenimizde verilen izahattan 
anlaşılmış olmasına mebni bu vaziyeti ıslaha ma
tuf olan lâyiha, heyeti umumiyesi itibarile ka
bule şayan görülerek maddelerin ayrı ayrı mü
zakeresine geçilmiştir. 

İspirtolu içkilerden şarabın imal, satış ve 
ihracının inhisar mevzuundan hariç bırakılması 
düşük dereceli olan bu içkinin memlekette taam-
müm etmesi ve ayni zamanda ziraî istihsalde mü
him bir yer tutan üzüm satışlarına dahilde ve ha
riçte revaç temin etmesi bakımından faydalı ve 
yerinde bir tedbirdir. 

Itriyatın, sanayi ve tababete ait bazı madde
lerin inhisar altında bulunan ispirtodan imal 
edilmeleri sebebile bunların tamamile inhisar dı
şında bırakılmaları hususunun bazı mahzurları 

tevlit edeceği aşikârdır. Diğer taraftan sanayi 
ve tababete ait bu maddelerin imal ve satışının 
inhisar altına alınması maksat haricinde bir mü
dahaleye müncer olacağından bu gibi maddele
rin imal, ithal ve satışının ihtiva ettikleri alkol 
derecesine göre inhisar resmine tâbi tutulması 
her iki mülâhazayı telif edecek mahiyettedir. 

İnhisar resmine tâbi tutulan bu zümrenin 
yanı!»aşında, bir de, doğrudan doğruya Devlet 
inhisarı altına alınmış ve inhisar mevzuunu 
teşkil eden ispirto ve ispirtolu içkiler zümresi 
vardır. İşletilmesi büyük sanayi müesseselerinin 
kurulmasına ve Devlet murakabesine ihtiyaç gös
teren varidat temini veya halkın sağlığı bakı
mından imal satış ve ihracı Devlet kontrolü al
tında bulunan ispirto, soma, likör, rakı kanyak 
ve emsali içkiler bu ikinci zümre meyanmdadır. Bu 
esaslar dahilinde hazırlanmış olan lâyihanın is
pirto ve ispirtolu içkilerin imaline satış veya na
kil veya murakabesine taallûk eden hükümleri 
bu mevzuda ihtisası olan encümenlerin de tetki
kinden geçeceği cihetle, Encümenimiz projenin 
bilhassa hukukî ve cezaî hükümleri üzerinde te
vakkufu faydalı bulmuştur. 

Yabancı memleketlerden ithal edilecek ispirto
lu itriyat ile tababet ve sanayide kullanılan ispir
tolu maddelerden ve yurt içinde istihsal veya ya
bancı memleketlerden ithal edilecek metil alkol
lerden ve 8 nci maddede zikredilen diğer mevad-
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dan ispirto derece ve nevine göre alınacak inhisar-
resminin hangi nisbet dahilinde tayin edileceği 
hususunun kanunda tesbiii muvafık görülerek 
8 nei madde o yolda tadil ed^lmis'ir. 

1918 sayılı kanunun 34 ncü maddesinde yazı
lı fiilleri işleyenler hakkında yüz liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezası alınacağı 22 nci 
maddede münderiçtir. Kaçakçılığın men ve ta
kibine dair 1918 sayılı kanunun 34 ncü madde
sinde zikredilen fiilleri işleyenler hakkında o 
madde de yazılı cezalardan başka, bir de, ağır 
para cezası alınmasını istihdaf eden bu hüküm, 
esas itibarile muvafık görülmekle beraber tatbi
katta tereddüde mahal verilmemek üzere ceza mü
eyyidesi altına alman fiillerin ayrı ayrı tesbit ve 
tayini cihetine gidilerek 22 nci madde bu vuzuhu 
ihtiva eder şekilde tadil olunmuştur. Maddenin 
yeni şeklinde inhisar altına alman veya inhisar 
resmine tâbi tutulan maddelere vazedilen inhi
sar idaresine ait mühür, damga veya farik alâ
metleri bandrol veya etiketleri taklit veya tahrif 
ederek, konulduğu eşyadan kaldırarak, değiştire
rek veya her ne suretle olursa olsun tedarik ederek 
kaçak maddelerde kullananların hareketleri ka
çakçılık sayılarak haklarında 1918 sayılı kanunun 
25 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı ceza
lardan başka yüz liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasile birlikte bu suçun Türk ceza ka
nununda muayyen olan cezası hükm olunur. 

29 ncu maddenin, sergi, kulüp ve mahfel gibi 
yerlerde yapılan ruhsatsız satışlardan alınacak ce
zanın balo veya müsamereyi tertip edenlere hük-
medileceği hakkındaki fıkrası, tatbikatta maksat 
haricinde bazı ihtilâflara meydan verecek mahi
yettedir. Filvaki bir hayır işine yardım maksadile 
kendilerinden himaye talep edilen ve hiç. bir men

faat kasdi gözetmeksizin tertip heyetinde vazife 
almış olanların bilâhare bu balo ve müsamerelerde 
yapılacak içki satışları dolayısile cezaî takibata 
maruz kalmaları maksat haricinde görülmüş ve 
esasen bu mütaleaya İnhisarlar vekâletinin sala
hiyetli mümessili tarafından da iştirak edilmiş ol
duğundan 29 ncu madde bu mahzurları bertaraf 
edecek şekilde yeniden tanzim olunmuştur. 

Ruhsatı haiz ispirto ve ispirtolu içki fabrika ve 
imalâthanelerile sair bu gibi mahallerin İnhisar 

idaresinden müsaade almaksızın başkasına devredi
lemeyeceği aksi takdirde bu devir muamelesinin mu
teber olmıyacağı lâyihanın 33 ncü maddesinde yazı
lıdır. Bu gibi devir muamelelerini İnhisar idaresi
nin murakabesine tâbi tutmak ve hilâfına hareket 
edenlere para cezası hükmetmek hiç şüphesiz ki 
yerinde bir tedbirdir. Ancak fabrika veya ima
lâthanenin Kanunu medenî hükümleri dairesinde 
yapılmış olan intikal muamelesini müsaade alın
mamış olmasından dolayı batıl addetmek cihetine 
gidilmemiş ve bu itibarla işletme hakkının devri 
halinde yalnız buna taallûk eden devir muamele
sinin bir hüküm ifade etmiyeceği kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi 

namına 
Şinasi Devrin 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
AUf Akgüç 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Sinob 
C. At ay 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 
Manisa 

A. Tiimer 
Tokad 

S. Atanc 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Kastamonu 

Abidin Binkaay 
Rize 

Saim Ali 
Trabzon 

Faik Barutçu 

Maliye encümeni mazbatası 
«Öt-:-. 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/493 

Karar No. 48 
Yüksek Reisliğe 

29-V-1941 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 17 - VIII -1940 tarihli 
toplantısında verilmiş kararla Yüksek Meclise 

sunularak tetkiki encümenimize de havale edil
miş olan «İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
kanun lâyihası» ve mucip sebepleri, bu lâjyiha-
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ya ait Adliye encümeni mazbatası ve tadillerile 
birlikte, Gümrük ve inhisarlar vekili de davet 
olunarak okundu. 

Mevzuun; 
— Millî inhisar olarak bütçe, 
— Mühim bir kısım mahsullerimizin kıymet

lendi rilmesine ve ihracat imkân E mevcut yeni bir 
kısım sanayi ve ihtisas şubelerinin teessüs ve in
kişafına yapabileceği hizmetler ve nesil sağlığı 
bakımından millî bir politika takibine vereceği im
kânlar itibarile millî varlık, 

— Ve nihayet millî müdafaa 
bakımlarından arzettiği geniş ehemmiyet naza
ra akaarak, ilk Önce ana çizgileri aşağıda gös
terilen esaslar üzerinde etraflıca görüşmek ve 
encümenin görüş ve düşünüşte birleştiği nokta
ları tesbit etmekte fayda görülmüştür. 

Bütçe bakımından: 
Vekâletin verdiği rakamlara nazaran, 1935 

1939 yılları yani son 5 sene içinde «müskirat sa
tış kârı» olarak Hazineye deri'edilmiş hasılat ra
kamları şudur: 

Umum inhi-
Müskirat ha- şarlar hasılat Umum Ha
sılatı milyon yekûna na- zine gelirin-

1935 
193 (i 
1937 
1938 
1939 

lira 

8.8 
10.1 
11.8 
12,4 
14.0 

% 
% 
% 
% 
% 

zaran 

15.97 
16.67 
18.60 
18.71 
19.80 

Yalnız 1939 yılına ait olmak üzere imalâtı 
nevi, miktar ve vasati maliyetine ait rakamlar ise 
şunlardrr: 

İmalât mik- Litre vasat i 
t an hekto- maliyeti 

litre kuruş 

l^ııma (ham) 
İspirtolar ve kolonya 
Suma (tasfiye edilmiş) 
Fıçılı rakı 
Dökme şaraplar 
Dökme biralar 
Muhtelif içkiler 

13.685 
24.305 
29.588 
15.712 
28.833 
57.419 
2.989 

24.14 
20.74 
34.65 
47.5 

9.55 
4.46 

28.40 

Varlık bakımından: 
İnhisar idaresi, şeker fabrikaları melasların

dan istihsal olunan ham ispirtoları mubayaa ve 

( S . Sa2 

tasfiye suretile kıymetlendirdiği gibi, üzüm \ı-
incir istihsal mmtakalarımızdan yaptığı muba
yaalarla bir taraftan piyasada nâzım rolü yap
makta ve bir taraftan da kendi maksadı için 
elverişli fakat piyasa için fiat ve kalite kırıcı 
mahsulleri mubayaa suretile ticarî Standartla
rın muhafaza ve iyiye doğru gitmesine hizmet 
etmektedir. Son istatistik yıllığının ihtiva ettiği 
rakamlara nazaran: 

1939/40 senelerinde tesbit edilmiş eşhasa 
ait rakı imalâthanelerinin sayısı: 41 ve vueüde 
getirdikleri istihsalât 37 210 hekto litre, şarap 
imalâthanelerinin adedi ise 322 olup istihsalleri 
yekûnu 73 056 hektolitredir. Aynı membaa na
zaran son on yıl içinde rakı imalâthanelerinin 
adedi 92 den 41 e düşmüş olmasına mukabil, 
şaraphanelerin sayısı 301 den 322 ye çıktığı 
görülüyor. 

İspirto itibarile : 
Son senelerde imalâtın sadece şeker fabrika

ları mahsulâtının înhisarlarca tasfiyesine mün
hasır kaldığı ve 1939 da : 

12 203 hekto litresi saf alkol, 4 030 hekto 
litresi kolonyalık, 4 504 hektolitresi yakacak, 
150 hektolitresi iyotlu ispirto olmak üzere cem
an 23 889 hektolitreyi bulduğu görülüyor. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere bu is
tihsalât, hasren melasa ve C2 H6 O kimya for
mülü ile ifade edilmekte olan Etil alkole inhi
sar etmekte ve aynı istihsalâta imkân veren, 
şarap, elma, armut, vişne, usaresi, hububat, pa
tates, pancar usaresi., gibi maddelerimiz henüz 
bu sanayie mevzu teşkil etmemiş bulunmakta
dır. Bundan başka odundan istihsal edilmekte 
olan ve CH 3 O H formülü ile ifade olunan ve 
orman servetimize nazaran önümüzde büyük 
İmkânlar taşıyan metil alkol, kömürden istih
sal edilmekte olan sentetik alkol ve nihayet, 
boya, cila ve diğer bir çok sanayide esas mal
zeme olan metilleştirilmiş veya madeni mad
deler tahlit edilmiş alkol nevileri de memleketi
mizde bakir sahalar halinde bulunmaktadır. 

Dünya şarap istihsalâtınm 201 milyon hek
tolitre, alkol istihsalâtınm 33 milyon hekto
litre olduğu ve müstemirren istimal ve talebin 
artmakta bulunduğu derpiş edilirse, arzettiği 
ticaret imkânları da göz önüne getirilmiş olur. 

Millî sağlık bakımından : 
İspirtolu içki inhisarının Devlet elinde bu-
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lundurulması ayrı bir ehemmiyet ifade etmekte
dir. Bu suretledir ki rakı aleyhine diğer hafif 
dereceli içkilerin inkişafı muvaffakiyetile ka
lınmamış bizzat rakı dereceleri üzerinde de iş
lenmek kabil olmuştur. Son istatistik yıllığına 
nazaran, memleketimizde umum rakı imalâtı 
1929/30 da 6 699 395 litre iken 1939/40 da 
6 579 858 litreye enmiş buna mukabil aynı ta
rihler arasında şarap yekûnu imalâtı 3 172 573 
den 10 188 958 litreye yükselmiştir. 

Millî Müdafaa bakımından : 
İspirto mevzuu daha büyük bir ehemmiyet 

arzetmektedir; Bilhassa barut imalâtı ve ispir
tonun benzin yerine veya benzine karıştırılarak 
istimali bunun başlıca sebepleridir. Alkol yalnız 
büyük sirke sanayiinin, eter ve kloroform gibi 
ilâçlar ve bilhassa boya ve cila sanayiinin esas 
iptidai maddesi değil mühim bir kısım mühimmat 
imalâtının da esasıdır. 

Alkolün mayi mahruk olarak kullanılması 
meselesi ise iktisadî olduğu kadar askerî, aske
rî olduğu kadar iktisadî bir mevzu olarak ge
niş petrol imkânlarına malik memleketlerde 
bile nazara alınmış ve devamlı tetkik mevzuu 
haline getirilmiştir. 1920 tarihinde, İngilterede 
neşredilmiş resmî bir muhtırada ingiltere için 
uğraşılması lâzım müşkilât aşağıdaki 4 noktada 
toplanmaktadır: 1) alkol istihsaline yarar mad
delerin yetiştirilmesi için, Britanya adalarında 
kâfi toprak yokluğu, 2) yine bu adalarda ze-
i'iyatın maliyet yüksekliği, 3) imal ücretlerinin 
bu yüzden yüksekliği, 4) ham maddelerin bu ada
larda ancak mühim gıda ihtiyaçlarına yetmekte 
olması. 1925 de neşredilen diğer bir resmî muh
tırada ise: Patates, Kudüs enginarı denen deve 
dikeninin, tecrübeler neticelerine göre fevkalâde 
ihtiyaç hallerinde bu maksatla kullanılmağa mü
sait görüldüğü tesbit edilmiş ve müteakip yıllar 
araştırmalarında ise mısır, keten, kenevir,... şap
ları ve muhtelif döküntülerin de ehemmiyetli ip
tidaî maddeler olarak tezahür ettiği ve bizzat 
Britanya adaları için ihtiyaç halinde taş kö
müründen istihsal yolunun bulunduğu ilân olun
muştur. 

Natalda, mayi mahruk yani otomobil ve bilû
mum motörlerde kabili istimal % 55 alkol % 45 
yine alkoldan imal edilmekte olduğu malûm bu
lunan Eterden mürekkep natalite namile, Arjan-
tinde % 50 si petrol, gerisi 98,4 derece alkol 
« Carburant nactional» adı ile, Çekoslovakyada 

3 alkol 7 benzol dan mürekkep olmak üzere 
« Dyalcol » ismile, Almanyada % 10 benzol, 
% 45 alkol, % 45 petrol « Monopolin », îsveçte 
% 25 i alkol mütebakisi petrol « Bentyl » adla-
rile... ilh ayni mahruklar vücude getirilmiş ve 
tatbik mevkiine konmuştur. İtalya ve Japonya-
da daha yüksek nisbetli alkol mahrukat yapıl
maktadır. Fransa 1923 de neşrettiği bir kanun
la petrol, benzol, benzin ve toulouene ithal ede
ceklerin, Hükümetten tahlit için % 10 alkol da 
mubayaaları mecburiyetini koymuştu, içinde bu
lunduğumuz yılın mebdei erin de yüksek tazyik 
altında amonyak ve alkoldan mürekkep bir ha-
lite vücude getirilerek motörlerde kullanılmağa 
ballanmış ve iştial ve ihtirak sürat ve kudreti 
ile bu mayiin benzinden farksız neticeler verdiği 
görülmüştür. Perol - benzin ithal imkân veya 
imkânsızlığı ve döviz itası ve tedarikine ait mü
lahazalar haricinde, kendi topraklarında petrol 
menabii bulunmayan veya kâfi derecede mevcut 
olmayan memleketlerde, ispirtonun verdiği bu 
imkânlardan istifade teessüs edecek vasi alkol 
sanayii ve memlekette temin edeceği istihsal, fa
aliyeti ve iş hacmi itibarile vergi geliri bakımın
dan da müraccah görülüyor. 

Bunun için. davanın, birisi alkol maliyetini 
azamî nisbette düşürmek ve petrol maliyetine hiç 
değilse yaklaştırmak, diğeri 99 derece fevkinde 
alkol istihsal ve tasfiyesini büyük nisbette temin 
etmek gibi iki mühim şartı vardır. 

Memleketimizde seker fabrikaları ima^tma 
istinat eden alkol istihsalâtının azamî 3 milyon 
litre sularında bulunduğu ve 790 sayılı kanunun 
5 nci maddesinde derpiş edilen fabrikaların, in
hisara devredilmiş mülga şirket tarafından yapı
lamadığı ve mukavelesinin feshi sebeplerinden 
birisinin de bu cihet bulunduğu malûmdur. Ge
nişçe nisbette mayi mahrukat tatbikatı için ise 
15 milyon litreye ihtiyaç gösterilmektedir. 

Alkollü içkiler haricinde alkolün bu bakım
lardan da arzettiği ehemmiyet, her memlekette 
bütçe varidatı mülâhazalarile olduğu kadar diğer 
millî mülahazalarla da bu maddeleri inhisar veya 
benzeri rejimlere bağlatmış olduğunu müşahede 
ediyoruz. 

Bilhassa şarap itibarile memleketimizde de 
muhtelif safhalardan geçilmiş ve 6 asır kadnr ev
vel başlayan ve nihayet zecriye adı verilen resim 
ve gedik usulünün tatbiki suretile hem resim hem 
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imalâtın hem satışların kontrol ve müsaadeye bağ
lanması temin ve nihayet zecriye ııamile bir de 
nezaret tesis olunmuş ve 1275 tarihli Rüsumu 
müçtemia ve 1287 tarihli Resmi miri nizamname
leri % 15 sularında olan ve malın esas fiatı 
matrahını vücude getiren resim şeklini idame et
tirmiştir. 

1296 da Rüsumu sitte meyanma alınmış ve 
1299 Muharrem kararnamesile mevzu, Düyunu 
umumiye idaresine devir ve ispirto ve ispirtolu 
meşrubat üzerine tevsi olunmuştur. İspirto ve is
pirtolu içkilerin bu tarihlere kadar memleketimiz
de tâbi tutuldukları rejim dinî ve malî mülâhaza
lara müstenit ve maksurdur. 

Hakikî millî ve iktisadî eephesile mevzua el 
konması Cumhuriyetle başlar. Filhakika Millî Hü
kümetin ilk devrelerinde neşrolunan 24 numaralı 
Meni müskirat kanununun tesis ettiği fasılayı 
müteakip bu günkü inhisarın mebdei olan 790 

sayılı kanun neşredilmiş ve inhisarın, aslı Lehli bir 
şirkete verilen işletilmesi, mezkûr şirketin taah

hütlerini tutmaması ve mukavelesinin feshi dolay ı-
sile 1927 yılından itibaren doğrudan doğruya 
Devletçe işletilmeğe başlanmıştır. 

Binnetice kâfi bir tecrübe bütün müsbet ve 
menfi neticelerile gözümüzün önünde bulunmak
tadır. Halin ve yakın istikbalin ihtiyaçları ve 
millî mülâhazaları daha iyi tatmin eder esaslı 
bir kanun lüzumlu ve faydalıdır. 

Lâyiha bu mülâhazalar çerçevesinden de düşü
nülerek, ve Gümrük ve inhisarlar vekilinin ver
diği izahatın bu mülâhazaları tamamen tatmin 
eder mahiyette olduğu da görülerek, heyeti ıınıu-
miyesile şayanı müzakere olduğuna ittifakla ka
rar verilmiş ve müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın unvanı: 
Maddelerin müzakeresine geçilmeden önce, 

lâyihanın unvanında ispirto ve metninde ispirto 
ve alkol tabirlerinin birbirlerini müteakip ve ay
ni manada geçmekte olduğu nazara alınarak ifa
dede ve ıstılahta vahdet tesisi için bunlardan biri
nin tercihi görüşülmüş ve ispirto kelimesinin men
şei itibarile daha ziyade tahammürle alâkalı ve 
sıfat olarak alkolün mahdut vaziyetlerinde isti
mali mutat olduğu ve lâyihanın kavradığı alkolü 
tamamen ifade etmediği ve istisnasız bütün ec
nebi lisanlarda - arapça el kühul kelimesi menşe 
gösterilerek - alkol denilmekte olduğu ve bizde de 
ilim lisanında ve büyük ticarette bu tabirin kul-
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1 anıldığı ve hatta lâyiha metninde de bu zaruretle 
ispirto denilemeyen ahvalde alkol tabirine mü
racaat olunduğu ve muhtelif nevilerini ifade için 
de alkol tabirinin tercihi zarurî bulunduğu kana
atine varılarak, gerek lâyiha unvanında gerek 
metninde bu kelimenin öylece tashihine ittifakla 
karar verilmiştir. Bundan sonra yukarıdanberi 
hulâsa edilen umumî mülâhaza ve imkânlar da 
göz önünde tutulmak suretile maddelerin müza
keresine geçilerek: 

Madde 1 : Bu maddenin ilişik teklifte muhar
rer veçhile tadiline saik olmuş başlıca mülâhazalar 
şunlardır: Şarap tabiri içine elma, armut gibi 
meyvalardan da yapılanların ithali tabiî olduğu
na göre bu kısmın, şira, boza, tükenmez gibi had
di zatinde tahammür mahsulü mevadduı da inhi
sar mevzuuna girmiyeceğme göre bu cihetin 
tasrihinde tatbikat bakımından fayda mülâhaza 
olunmuş, ve Hükümet teklifinin ilk fıkrasında 
mutlak olarak ispirto ve ispirtolu içkiler zikre
dilmekte olmasına ve içkinin sadece etil alkolden 
yapılabileceği malûm bulunduğuna göre buna ait 
fıkranın zait ve hükmünün, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletile tesbit olunacak esaslara ilâvesi 
daha muvafık olacağı mütalea olunmuştur. Son 
fıkraya «kontrol» a matuf olarak da eklenmiş kı
sım'ise, diğer memleketlerde tatbikat ve bu işin 
icabı hakkındaki düşüncelerden mülhemdir-. 

Madde 2 : a) Birinci madde metnine nazaran 
şarabın ve ayni zamanda icabında imali faydalı 
olacak olan ıneyva usarelerinin zikrinde fayda 
görülmüştür. 

b) Bu fıkra vasi imalât vazifesi verilmiş 
olan inhisarın, maliyetini düşürmek ve talî 
maddelerini kıymetlendirmek için ilıti>acı tabiî 
olan salâhiyetle teçhizi için konmuştur. Netokim 
bira için bu hakkı ve imkânı vermiş bulunuyo
ruz. 

c) Kolonya, kolonya .sanayiine yarayacak 
esanslar haricinde ileride eter, kloroform, mayi 
mahruk gibi maddeleri de imkân husulünde der
piş edebilmesi kanunî imkânım açık bırakmak 
için konmuştur. 

Madde •> : l) Hükümet teklifindeki kısmen 
tâbirinin, ancak bir maddenin imalâtının ancak 
bir kısmım yatırmak olduğu anlaşılmış ve mu
vafık görülerek, maksat daha vazilı şekle sokul
muştur. 

2.) Lâyiha 11 ne i maddesindeki hüküm bu 
maddeye naklolunmuştur. 
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3) İstikbalde bazı sanayiin teessüs ve talî 

madde olarak alkol de verebileceği, İnhisar ida
resinin işinin ve menfaatinin icap ettirebileceği 
vaziyetler düşünülmüştür. 

Madde 4 : 1) Bütün sermayenin işe tahs.isini 
teminen teminatlar arasına ipotek de konmuş, 

2) Millî Müdafaa yerine onu da muhtevi »ir 
tâbir ikamesi daha uygun görülmüş. 

3) ve son kayitlerle her hangi askerî voya 
millî mülâhazaların temini istihdaf edilmiştir. 

Madde 5 : 1 ) 790 sayılı kanunun 2 nei mad
desinde dahi «resim» denilmiş olmayıp bu tabir 
Maliye talimatında kullanılmış olmasına, ve İc
ra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit olunaca
ğına göre umumî esaslarımıza daha uygun ola
rak «hisse» veya pay tabirinin kullanılması mu
vafık görülmüş ve birincisi ekseriyetle tercih 
edilmiştir. 

2) Şarap inhisar mevzuuna ithal edilmemiş 
olduğuna göre, 11 nci maddeye verilmiş şekle 
uygun hale konmuştur. 

3) İnhisar mevzuu maddelere taallûk eden 
b fıkrası 18 nci madde icaplarına, uygun şekle 
sokulmuştur. 

4) Millî sanayii himaye ve ihracatçı hale ge
tirmek ve bilhassa kolonya ve losyon sanayiini 
bir an evvel bu hale sokmak ve civar memleket
lere ihracat imkânı vermek ve binnetiee alkol 
sarfiyatını arttırmak için d fıkrası konmuştur. 

5) İhracat halinde reddiyata ait son fıkra 
uzun münakaşalardan sonra ekseriyetle bu şe
kilde kabul olunmuştur. 

Madde 6 : Kelime tashihidir. 
Madde 7 : 1 ) Şeker fabrikalarına ait hüküm 

maksadı daha iyi temin eder hale sokulmuş. 
2) Şarap yapanlarla ziraî mahsul işleyenlere 

ait hüküm, alkol politikasile daha kabili telif 
hale. getirilmiş. 

3 ) İnhisarın mubayaa hükümleri her iki kıs
mı da şamil hale getirilmiştir. 

Madde 8 : Bu madde Gümrük tarife kanunu
nun, encümenimizden geçmiş ve fakat henüz ka-
nuniyet kesbetmemiş bir tadil teklifindeki met
ne mütenazır olduğundan öylece kabul edilmiş
tir. 

Madde 9 : İnhisarlar Vekili, hariçten ithalin 
ancak dahilden tedariki inhisarlarea mümkün 
görünmeyen ve bu imkânsızlık cevaben bildiril
miş olan ahvale münhasır kalacağını tavzihen i-

fade etmiş ve muvafık görülmüştür. Gümrüksüz 
ithal ve yüzde on kâr kayıtları üzerinde müna
kaşa cereyan etmiş ve ekseriyetle ve kelime tashi-
hile kabul olunmuştur. 

Madde 10 : Kelime tashihile. 
Madde 11 : Mümasil hükümlerde topluluk mü-

lâhazasile madde üçe nakil ve bu itibarla tayye
dil mistir. 

Madde 12 : Madde 11 olarak 
1 ) Hariçten ithal edileceklerin de ayni res

me tâbi tutulması suretile, bu resmin millî mah
sul aleyhine bir resim şeklini almaması, 

2 ) Şarap inhisar dışında kaldığına göre, inhi
sar hissesi mevzubahs olamıyacağı, 

3 ) Şahsi imalât için mutedil bir had tayini 
mülâhazalarile metinde görülecek tadiller ve tas
hihler yapılmıştır. 

Madde 13 ilâ 15 : Bu maddelerde yapılmış de
ğişiklikler kelime ve ifadeye münhasır olup Hü
kümetin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
13 ncü maddeye nakledilmiştir. 

Madde 15 : Bu madde üzerinde encümen pek 
çok durmuştur. Neticede birleşdiği ana fikirler 
şunlar olmuştur. 

1 ) Türkiyenin her tarafında bağ yetişmek
te ve yetiştirilmekte ve bu vaziyet, buralarda hiç 
bir şey ayrıca olmasaydı dahi; bu mıntıkalara 
müstesna gelir ve refah temin edebilecek ehem
miyet ve imkânı ihtiva etmektedir. Memleketi
mizdeki meyvacılık vaziyet ve imkânları, ve di
ğer bu nevi sanayie iptidaî madde teşkil eden 
maddeler istihsalâtı istihsal imkânları da bu va
ziyete inzimam ediyor. 

2 ) Bu vaziyetten esaslı ve ,devamlı istifade 
ancak geniş nisbette bu maddelere ait sanayiin 
teessüsü ile kabil ve normal rantablite mülâhazala
rile limanlar ve büyük istihlâk merkezlerini ter
cih edecek olan büyük sanayim, imkân nisbetin-
do, gerek bu gerek diğer çeşitli millî mülâha
zalarla, memleket içerlerine de rağbet edebil
mesini temin lâzımdır. 

3) Bunun için de limanın veya büyük istih
lâk merkezinin, teşebbüs sahibi lehine bahşetti
ği faideleri, kendisine memleket içerlerinde te
essüsü halinde dahi temin etmek zaruridir. 

4 ) Nakliye ücretleri bu arada en başta geli
yor. Ve krom nakliyatı için vaktile kanunla ka
bul edilmiş buna benzer bir prensip de vardır. 

Bu madde bu mülâhazalarla encümenimiz 
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metninde görülecek şekle ittifakla kalbedilmis-
dir. 

Madde 16 ilâ 39 : Hükümetin 17 ilâ 42 nci 
maddeleri 

Hükümetin 16 nci ve 28 nci maddesinin tayyı 
sebebi aşikâr olduğu gibi Hükümetin 21 nci 
maddesi de 19 ncu maddenin ikinci fıkrası ola
rak kabul edilmiş ve diğer maddeler de ya
pılmış değişikliklerde saik olmuş mülâhazalar 
meallerinden de anlaşılacak mahiyettedir. 

Madde 39 : Hükümetin 42 nci maddesi 
Bu madde üzerinde encümende uzun müna

kaşalar olmuştur. Ve Hükümetin teklifi neticede 
tadilen ve ekseriyetle kabul olunmuştur. Akalli-
yetin mütaleası şudur : 

1)Prensip olarak Gümrük hudutlarından gi
ren her mal, resmini vererek girebilmelidir. Bu 
gümrük varidatı bakımından lüzumlu olduğu 
gibi, mümasil millî istihsali vikaye ve temin ba
kımından da elzemdir. 

2 ) Her bakımdan Millî menfaat, inhisar ida
resinin böyle fevkalâde yollarla değil, memleket 
dahilinde bütün sanayî ve ticarî müesseselerin 
tâbi olduğu ve takip edebileceği usul ve yollarla 
maliyetini düşürmeye ve safi kârını arttırmağa 
çalışmasıdır. 

3) Nihayet inhisarın vereceği gümrük res
mi ve merbutu rüsum, hakikatte Devlete ait bir 
hesaptan diğer bir hesaba münakale olacaktır. 
Bu ciheti nazara alarak isteyeceği tahsisatı bir 
az daha fazla talep edebilir. Böyle bir istisna-
iyeti millî müdafaa fevkalâde ihtiyaçları hari
cinde hiç bir muamelede kabul etmemeliyiz. 
Aksi halde Meclis ithal edilen maddelerin güm
rük ve buna bağlı rüsuma müsavi gizli ve fa
kat miktarını evvelden tayin etmediği bir tah
sisatı da kabul ediyor demektir ki bütçe hu
kukuna muhaliftir. 

Hükümetin 43 ncü maddesi : Hususî ve mev
kut bir kanun hükümlerine taallûku dolayısih; 
tayyedilmiştir. 

Madde 40 : (Adliye encümeninin 44 ncü 
maddesi tadilen). 

Madde 41 : Bu madde şu mülâhazalarla en
cümence ilâve olunmuştur: 

1) Bir inhisar tesisi olduğuna göre, Güm

rük ve inhisarlar vekâleti Teşkilât kanununda
ki kayıt kâfi görülmeyerek, kimin tarafından 
işletileceğinin tasrihinde fayda görülmüş, 

2) Ve bu tasrihte İnhisarın bir şirkete dev
ri şayanı kabul olamıyacağı manasının da ifa
de edilmiş olacağı düşünülmüştür. 

3) Acantalıklar hakkındaki fıkranın sebep
leri şudur: 

a) Bu kanunu atinin muhakkak bütün in
kişaflarını da kaplayacak hükümler olarak vü-
cude getiriyoruz. 

b) İhracat, en gelirli ve millî bakımdan en 
menfaatli bir ufuk olarak daima açıktır. 

c) Bilhassa bu kabîl maddelerin esaslı ve 
devamlı ihracatı ve ecnebi piyasalarda yayımı, 
muhtelif memleketlerde yapılmış tecrübelere ve 
teessüs etmiş kanaatlara göre, daha evvel, bu 
piyasalara vatandaşlara ait ticarethanelerin yer
leşmesi veya yerleşmesini teinin suretile kolayla
şıyor. Umumî ihracat ihtiyacımız bakımından da, 
hariç piyasalarda millî mahsullerimizi yayacak 
ticarethanelerimizin teessüsünde fayda vardır. 

d) Bir Devlet inhisarının acentalıği; bu va
ziyette : Bir Türk için o piyasa da ilk referans, 
umumî masraflarını karşılayacak ilk emin ve 
devamlı gelir ve her kısım alıcılara kolaylıkla 
hululünü temin eden en mühim bir vasıta ve ni
hayet mamulâtını her zaman ve her bakımdan 
hesap sorabileceği bir vatandaşa emniyet etmiş 
olmak, inhisarlar için en büyük teminattır. Bu 
vaziyet, dış piyasa, rekabet mücadelesi ve ra
kiplerin hakikî vaziyetlerini bilen kendi vatan
daşlarımızın da çoğalmasını temin edecek bir 
yoldur. 

Madde 42 ilâ 44 : (Hükümetin 45 ilâ 47 nci 
maddeleri aynen).. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Encümen üs. Bu M. M. Kâtip 
İstanbul Manisa Kastamonu 

A. Bayındır Faik Kurdoğlu H.Dicle 
Balıkesir İzmir Gazianteb 

II. Çarıklı K. Dursun A. Aksu 
Malatya Kayseri Kırşehir 

Nasuhi Baydar Ö. Taşçıoğlu t. Özkan 
Zonguldak Kırklareli Tokad 

Y. Z. özençi Hamdı Kuleli Cemal Kovalı 
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İ B -
Bütçe eMüm 

1\ B. M. M, 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 37 
Esas No. İ/493 

Yüksek 

«îspirto ve meşrubatı küuliye inhisan» hak
kındaki 790 sayılı kanunun yerine geçmek üzere 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazrlanarak 
13 . VTII . 1940 tarihlî ve 6/4178 sayılı Başve
kâlet tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve 
Adliye, İktisat ve Maliye encümenleri mazba-
talariyle birlikte encümenimize havale buyuru
ları «îspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu» 
lâyihası, Gümrük ve inhisarlar vekili ve alâkalı 
maddeler üzerinde de Maliye ve Sıhhat ve içti
mai muavenet vekili eriyle Ziraat vekâleti mü
messilleri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edilmiştir. 

1926 haziranı başında yürürlüğe giren «is
pirto ve meşrubatı küuliye inhisarı» kanunu 
uzun yıllar «Düyunu umumiye» idaresinin yal
nız varidat elde • etmek ve kurulmuş, gelişmiş 
bulunan dış memleketler ispirto ve içki sanayi
inin memleketimizde baskısını idame etmesine 
imkân vermek düşüncesiyle idare eylediği bu 
mevzuda önemli bir değişiklik yapmıştır. Ancak 
bu kanun, kurulan inhisarın bir şirket eliyle 
idaresini de nazara alan bir görüşle hazırlanmış 
ve bu itibarla bir intikal ve tatbikat kanunu 
çerçevesi içinde kalmış olduğundan uzun bir 
tatbikat devresinden sonra ispirto ve ispirtolu 
içkiler mevzuunu bir Devlet inhisarından bekle
nilen gayeye göre kavrayan yeni bir kanuna ih
tiyaç görülmüştür. Encümenimiz, bu maksatla 
hazırlanan lâyihayı mevzuun zirai, iktisadi, sıh
hi ve memleket müdafaası yönlerini de göz-
önünde tutarak tetkik etmiştir. 

Mucip sebeplerden ve alman izahlardan anla
şıldığına göre lâyiha ile güdülen gayeler başlıca 
dört noktada toplanılabilir: 

1. 790 sayılı kanunla kurulan inhisarın, bir 
Devlet inhisarından beklenilen gaye ve maksatla
ra göre işletilmesini temin eylemek; 

2. Hususi şahıslar tarafından yurt dışına çı
karılmak üzere ispirto ve ispirtolu içkiler yapıl
masına müsaade ederek millî mahsullerimizin 
kıymetlendirilmesine yardım etmek; 

i maübatftsi 

İS. İ . 1942 

Reisliğe 

3. Düşük dereceli bir içki olan şarabın, yük
sek dereceli, sert içkiler yerine geçerek memleket
te yayılmasını ve üzümlerimize geniç ölçüde bir 
sarf sahası bulunmasını temin etmek ve şarabı 
esaslı bir ihraç malı haline getirmek; 

4, Kokulu maddelerle sağlık işlerinde kul
lanılan ispirtodan içlerinde bulunan ispirtonun 
derecesine göre resim almakla iktifa ederek bun
ların yapılmasını serbest bırakmak; 

Adliye ve Maliye encümenleri lâyiha üzerinde 
hiç bir prensip değişikliği yapmamıştır. Adliye 
encümeninin ceza hükümlerinde yaptığı değişik
likler, maddelere daha fazla açıklık vermeği hedef 
tutmuş ve Maliye encümeninin tadilleri ve ka
nunun adını «Alkol ve alkollü içkiler inhisarı ka
nunu» diye değiştirmesi de maksada daha ziyade 
vuzuh vermek için yapılmıştır. Yalnız Maliye 
encümeni, yaş üzüm ve meyvelerimize yeni bir is
tihlâk sahası daha açmak için bunlardan usare çı
karılarak tahammür görmeden istihlâke arzını ve 
ayni zamanda aslî imalâttan kalan döküntüleri ve 
tâli mahsulleri kıymetlendirmek veya maliyeti 
düşürmek için de tâli istihsalât yapılmasını te-
minen idareye, inhisar mahiyetinde olmaksızın, 
salâhiyet veren hükümler koymuştur. 

Encümenimiz lâyihanın umumî müzakeresi 
sırasında, üç esaslı mesele üzerinde durmuştur: 

1. ispirtolu içkilerin bir memleketin sağ
lık durumu ve içtimai bünyesi üzerinde yaptığı 
kötü tesirler meydandadır, ispirtolu içkilerin 
alışanlarına yaptığı zararlar, yalnız kendile
rine inhisar etmemekte, etrafındakilere ve hattâ 
bunlardan doğanlara da sıçramaktadır. Sayıl
ması zor denecek kadar çok olan bu zararları 
önlemek için ilk hatıra gelen ispirtolu içkilerin 
yasak edilmesidir. Fakat gerek memleketimizde 

gerek diğer memleketlerde mühim malî ve iktisadi 
fedakârlıklar pahasına yapılan tecrübeler, iç
ki yasağından umulan neticenin elde edileme
diğini göstermiştir, içki yasağı, her türlü kon-
troldan azade kalan ve çok kötü, çok zararlı 
alkolü ihtiva eden içkilerin kullanılmasına ve 
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âyin zamanda kaçakçılık ahlaksızlığının bu mev
zua da girmesine sebep olmuş; biri biri ardısıra 
gelen mahzurlar içki yasağını koyanları bu ya
sağı kaldırmağa mecbur edecek kadar çoğalmış
tır. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kurulalıdan-
beri, yüksek dereceli içkilerin vasıllarının sağlığa 
en az zarar verecek bir dereceye indirildiği ve 
son zamanlarda sert içkilerin daha az kullanıl
masını mümkün kılan tdbirler alınarak göster
mekte olduğu inkişafın önlendiği anlaşılmakta
dır. Binaenaleyh ispirtolu içki kullanılmasının 
zorla önüne geçilmektense; alışanları az içme
ğe ve alışmayanları hiç. içmemeğe teşvik etmek 
yolunda yapılmakta olan mücadeleye önem ver
menin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Encümenimiz bu hususta yaptığı tetkikler 
sonunda, derecesi yüksek ispirtolu içkilerin inhi
sar altında bırakılmasını yalnız bir malî mesele 
olarak değil, bunların kabil olduğu kadar za
rarsız yapılmalarını temin etmek için de zaruri 
görmüştür. 

2. İspirto, Hükümetçe hazırlanan lâyihada 
yalnız içkide, sağlık ve sanayi işlerinde kullanı
lacağına nazaran yer almaktadır. Müzakereler sı
rasında ispirtonun mayi malıruk olarak kullanıl
ması meselesine temas edilmiş ve bunun inhisar 
mevzuu dışında, başlı başına ayrı bir mesele 
olduğu ve bu yüzden bu lâyihada yer almadığı 
söylenilmiştir. 

Memleketimizde halen elde edilmekte olan is
pirtonun gerek miktar, gerek vasıf itibariyle içki, 
sağlık ve sanayi işlerinden maada mayi mahruk 
olarak da istihlâke yetecek kadar olmadığı anla
şılmaktadır. Her ne kadar bugün ispirto elde et
mekte olan şeker fabrikaları, tekrar şeker istih
salinde faydalanamadıkları bütün melaslardan 
ispirto istihsal edememekte ve melastan maada 
yurdumuzda diğer ispirto ilk maddeleri de bulun
makta ve bunlardan istifade edilerek fazla istih
sal olunacak ispirtonun benzine karıştırılmak 
suretiyle mayi mahruk halinde kullanılması müm
kün görülmekte ise de; bir taraftan bu mesele
nin hakikaten elimizdeki lâyihanın güttüğü mak
sat dışından ayrı ve tamamen müstakil bir mev
zu olmasından ve diğer taraftan millî müdafaa 
ihtiyaçları öne alınmak üzere malî, iktisadi ve zi
rai cephelerinden ve tesisat bakımlarından dikkati i 
bir tetkike tabi tutulması lâzımgcldiğinden bu 
hususta lâyihada bir değişiklik yapılmamıştır. 

Ancak, yalnız mayi mahruk kaynakları bıüun-
mıyan memleketlerce değil aynı zamanda bu kay
naklara fazlasiyle sahip bulunan memleketler 
tarafından da benzine ispirto karıştırıldığı ve bu 
meselenin bilhassa halen bulunduğumuz şartlar 
içinde normal zamanlardan daha fazla, bir değer 
kazandığı malûmdur. Bu mevzu üzerinde yapılan 
müzakereler sırasında Hükümetimizin bu işe lâ-
zııngeldiği kadar önem verdiği ve mütehassısları
na tetkikler yaptırdığı öğrenilmiş olduğundan 
encümenimiz bu meselenin kısa bir zaman içinde 
neticelendirilmesini temenni eylemektedir. 

Benzine ispirto karıştırabilmek için her şey
den evvel ispirto istihsalinin arttırılması icabey-
lediğine göre, encümenimiz yalnız içki, sağlık ve 
sanayi işleri ihtiyaçları gözönünde tutularak ha
zırlanan lâyihaya, ileride benzine ispirto karıştır
mağı temine yardım etmek için, ispirto istihsalini 
teşvik ve tamim edici hükümler eki iverek daha 
fazla genişlik vermiştir. 

3. Lâyihada, şarabın yapılması ve satılması, 
yukarıda kısaca arzedilen sebeplerle, mutlak ola
rak serbest bırakılmıştır. 

Şarabın, düşük dereceli bir içki olmasına rağ
men, memleketin umumî sağlığına, yüksek dere
celi içkilerden daha az zarar vereceğini müta
lâa etmek güçtür. Şarap yapılmasının mutlak 
bir şekilde serbest bırakılması, teknik ve sağlık 
bakımlardan ciddi bir kontrola tabi tutulmaması, 
bir taraftan şarapçılığın istenildiği gibi inkişaf 
etmesine mâni olması, sermaye israfına sebebi
yet vermesi ve diğer taraftan memleket sağlığım 
tehdit etmesi neticesini tevlit edeceğinden mah
zurlu görülmüştür. Nitekim şarabın serbest bıra
kıldığı memleketlerde de bu mahzurlar gözönün
de bulundurularak şaraphaneler ve şaraplar esas
lı bir kontrol altında tutulmaktadır. 

Bu hususta yapılan müzakereler Kirasında, 
şarabın yüksek dereceli içkiler yerine geçerek 
yayılmasının ve millî sarmayeyi israf etmeden ve 
memleket sağlığını tehdit etmeden iyi şarap ima
linin ve ilk maddesi memleketimizde bol olan şa
rabın kaybetmiş olduğu dış pazarlara tekrar 
yerleşmesinin istenildiği ve bu maksatla şarabın 
inhisar dışında bırakıldığı anlaşılmıştır. İktisadi, 
sıhhi bakımdan olduğu gibi bir resme de tabi ol
ması itibariyle malî bakımdan da önemi aşikâr 
bulunan bu mevzuda İnhisarlar idaresinin şimdi
ye kadar edindiği ve çok iyi neticelerini görmek
te olduğumuz tecrübelerinden ve Ziraat vekâle-
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tinin de bu alandaki ilmi çalışmlarmdan şarapçı
ların faydalanmalarını temin edecek, memleket 
sağlığını mümkün olduğu kadar koruyacak ve re
sim ziyama da meydan vermiyecek şekilde bir 
kontrol tesisi lüzumlu ve faydalı görülmüş ve en-
cümenimizce bu maksatla lâyihaya bazı ilâveler 
yapılmıştır. 

Yukarıda yapıldığı arzedilen değişikliklerden 
maada Maliye encümenince hazırlanan lâyiha 
müzakereye esas ittihaz tutulmuş ve bu lâyiha 
üzerinde bazı tertip ve ifade değişiklikleri yapıl
mış ve bazı maddeler de kaldırılmıştır. Üzerinde 
esaslı değişiklik yapılan maddeler hakkında aşa
ğıda k^aca malûmat arzedilmi^tir: 

Madde 1. — Bu madde, ithali İnhisar idare
sine ait olmak üzere şarap yapılmasının ve sa
tılmasının bazı kayıtlarla serbest bırakıldığını 
ifade edecek şekilde değiştirilerek kısaltılmış ve 
bu inhisarın inhisarlar idaresince işletileceğine 
dair 41 nci maddedeki hüküm de buraya alınmış
tır. «Her türlü param tâbiri, körüklü ve k"nr"k> 
süz üzümden ve diğer meyvelerden yapılanlar 
da dahil olmak üzere bütün saranları knvT-pd^ı 
için ayrıca çeşitlerini saymağa lüzum görülme
miştir. 

Madde 2. — Madde, maksada daha uygun 
gelecek bir tarzda veniden yazılmıştır. 

Madde 3. — Maddenin ispirto istihsaline da
ir olan hükümleri tertip bakımından avrı madde
lere alınmış ve bu madde yalnız ispirtolu içkile
re hasredilerek yeniden yazılmıştır. 

Madde 4. — Mal ive encümeninin yedinci mad
desi tertip bakımmdan bu maddeve alınmış ve 
soma münhasıran Tnhisarlar idaresince van^mak 
kavdile. memlekette geniş mikvasta ispirto istih
salini temin etmek için maddeye daha fazla bir 
genişlik verilmiştir. 

Madde 5. — Malive encümeninin 3 v-non mad
desinde yer alan metil alkol hakkındaki hüküm 
burava, alınmıştır. 

Madde 6. — Malive encümeninin 4 neü mad
desi. imalâthane ve fabrika açmak için konulan 
şartların icap ve ihtiyaca göre tesbîti daha uy
gun görülerek değiştirilmiş ve buraya alınmış
tır. 

Madde 9 — Malive encümeninin 9 nen mad
desindeki hüküm: Millî Müdafaa, vekâletinin ih
tiyaçları için yurt dışından ispirto getirtmesine 
ve sretirdipi isrn'r+onun da resme tabi t u t m a 
masına dair olup bu hüküm, yurt içindeki ispirto 
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istihsalini teşvik edecek mahiyette görülmemiş, 
fakat bugünkü şartlar içinde de memleket müda
faası ihtiyaçlarının tamamen yurt içinde temini 
mümkün bulunmadığından Millî Müdafaa ve
kâletinin dışardan ispirto getirtmek salâhiyetinin 
ancak fevkalâde hallerin devam ettiği müddete-
inhisar ettirilmesi muvafık görülmüş ve madde 
ona fföre yazılmıştır. 

Madde 12. — Yukarıda umumî olarak izah 
edilen mucip sebeplere göre şaraphanelerin ve 
şarapların sıhhi ve teknik bakımdan kontrol-
larmı temin için bu madde encümenimizce ilâve 
edilmiştir. 

Madde 13. — Malive encümeninin 15 nci 
maddesi yerine gecen bu madde de, Malive 
encümeninin şarap hakkında tatbikini derpiş 
eyledig-i tarife tenziline dair olan hüküm, bu 
kanunla ilerili görülmediğinden kaldırılmışta. 

Madde 18. — Maliye encümeninin 16 nci 
maddesi yerine gecen bu madde şarabın bir 
resim mevzuu olması hasebiyle satış yerlerinin 
de idarece bilinmesine zaruret bulunduğundan 
madde bu esasa ç^öre yeniden yazılmıştır. Li
kör yüksek dereceli içkilerden bulunduğu ci
hetle, satıcının Hükümet teklifinde olduğu gibi 
ruhsata tabi tutulması faydalı mülâhaza edil
miştir. 

Madde 28. — Hükümet. A di ive ve Mal ive 
encümenleri lâv:halarT, saralım mutlak olarak 
serbest bırakılması esas'na göre hazrlanmış ol
duklarından şaraphane ve şaraplar için encü
menimizce kabul edilen kayıtlara riayet etmi-
venier hakkmda bir ceza müe^videsi konulması 
zaruri görülmüş ve bu madde ilâve edilmiştir. 

Madde 38. - - Maliye encümeninin 33 ncü 
maddesi yerine geçen bu madde ile Gümrük ve 
inhisarlar vekiline verilen salâhiyet bu madde
de bahsi geçen cezaların ağırlığı nazara alına
rak k^altılmıştır. 

Maliye encümeninin 39 ncu maddesi bütün 
vergi kanunlarımızda olduğu gibi Gümrük tari
fesi kanununda gözetilen umumiyet kaidesine 
muhalif görülerek kaldırılmıştır. 

Maliye encümeni kanunun adını her ne kadar 
«Alkol ve alkollü içkiler inhisarı kanunu» ola
rak değiştirmiş ise de alkolün ifade ettiği mâna, 
daha umumî ve şâmil olduğundan ve ispirto 
kelimesi daha ziyade inhisar mevzuuna giren 
maddeleri ifade edecek bir açıklıkta bulundu-
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gundan Hükümetin teklifi veçhile kanunun adı 
yine «ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu» 
şeklinde bırakılmıştır. Bu esaslara göre yeni
den hazırlanan kanun lâyihası, havalesi veçhile 
Gümrük ve inhisarlar encümenine tevdi edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu M. M. 
Bolu 

Celâl Sait Siren 

Reis Reis V. 
Çorum Kastamonu 

/ . Eker T. Coşkan 
Kâtip 

istanbul Afyon K. Antalya 
F. öymen Ş. Ra§it Hatipoğlu N. Esad Sümer 

Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

Elâzığ Giresun 
M. F. Alt ay M. Akkaya 

İsparta İsparta 
Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal 
Kütahya 

A. Tvridoğlu 
Mardin 

R. Erten 

Kayseri 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Maraş 
M Bozdoğan 

Muş 
S. Ataman 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 
T). Sakarya-

istanbul 
S. TJraz 

Kırklareli 
B. Denker 
Muğla 

77- Kitabcı 
Ordu 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
S. Içöz 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Her neviden şarapların imal ve satışları
nın da - başka ispirtolu içkiler gibi - inhisara 
tabi tutulması muvafık olur reyindeyim. 

Bursa mebusu 
İV. Ayaş 

ispirto ve ispirtolu içkilerin satışları için 
verilecek ruhsat tezkerelerinin dahi Hazine 
menfaatine bir resim mevzuu olmakta devam 
etmesi icabederken ve Hazine bu zamanda 
bu gibi zararsız ve bilhassa mükeyyefata ta
allûk eden vergi ve resimlerden müstağni ola
maz iken 19 ncu madde ile «bu ruhsat tezke
releri için hiç bir resim ve harç alınmaz» kay-
diyle şimdiye kadar tabi oldukları resmin 
kaldırılmasına muhalifim. 

Sivas mebusu 
Remzi Çiner 

H. Yalman 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Esas No. 1/493 
Karar No.8 

31.1. .1942 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nıp icra Vekilleri Heyetinin 17 . V I I I . 1940 ta
rihli toplantısında verdiği kararla Yüksek Mec
lise sunularak tetkiki ercümenimize de havale 
buyurulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisar
lar vekili ve Ziraat vekilliği mütehassısları ha
zır bulundukları halde okundu ve görüşüldü. 

Memleket şarapçılığı ve dolayısiyle bağcılığı
nın ilerleyip genişlemesine ve şarapçılığımızın 
dış pazarlardaki yerini tekrar almasına da hiz
met edecek olan bu lâyihayı encümenimiz şük
ranla karşılamaktadır. 

Encümenimiz evvelâ ispirto üzerinde dura
rak aşağıdaki temennilerde bulunmaktadır. 

ispirtonun Millî Müdafaa sıhhi ve sınai ba

kımdan önemi hepimizin malûmudur. 
İspirtonun benzine katılarak mayi mahruk ola

rak yer alması başlı başına tetkike değer bir 
meseledir. 

Mayi malı rüku dışarıdan getiren memleketi
mizde ispirto istihsaline yarayacak pek çok 
maddeler vardır. 

Şeker fabrikaları artıklarından olan melas
tan çıkarılan ispirto bugün memleket ihtiyacını 
faz] asi yi e karşılamaktadır. 

Mısır, çavdar, darı, patates ve bunlar gibi 
memleketimizin mühim ziraat sahalarını kaplı-
yarı mahsullerimizden ve bir çok yerlerimizde 
yetişen ve yetişebilecek olan şeker kamışından 
ileride ispirtoculuk sanayiinde istifade ve bun-
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larm memleket içinde bu suretle krymetlendiril-
meleri daima gözönünde bulundurularak mem
leketin iktisadi ve zirai inkişaflariyle alâkası 
olan bu mühim dâvanın fiiliyat sahasına getiril
mesi başlıca temennilerimizdendir. 

Susuz ispirto istihsalinin güçlüğü karşısında 
bunun benzine katılması işi bu lâyiha ile doğru
dan ilgili olmıyan bir mevzu olmakla beraber ge
rek istihsalâtımızı teşvik ve gerek millî müdafaa 
bakımından bu meselenin de biranevvel hallini 
temenni ederiz. 

Bütçe encümeninin lâyihası müzakereye esas 
tutularak bir kısım maddelerde aşağıda sebepleri 
gösterilen değişiklikler yapılmıştır: 

Birinci maddenin ilk fıkrası aynen kabul edi
lerek ispirtolu içkilerde esas en az zararlı etil al
kol olduğuna göre buna ait bir fıkra konması 
faydalı görülmüştür. 

îhtimar mahsulü olan sirke de şira ve boza gi
bi inhisar mevzuu dışına alınmış ziraat sanatla-
riyle ilgili teknik bir iş olan ispirtolu içkilerin 
vasıflarının tâyininde Ziraat vekâletinin de işti
raki muvafık görülerek birinci maddeye ilâve 
yapılmıştır. 

İnhisar dışında olarak İnhisar idaresinin ya
pacağı maddelere lüzumlu kap ve ambalajların 
icabında yapılabilmesi için (2) nci maddeye (O) 
fıkrası konmuştur. 

(5) nci maddede metil alkolün inhisar altında 
bulunduğu hakkındaki hükmün daha ziyade vu
zuh! andırılm ası için maddeye bir kelime ilâve 
edilmiştir. 

11 nci madde uzun müzakerelere yol açmıştır. 
Mekteplerde talebeye tatbikat için gösterile

cek muhtelif ispirto ve esansların istihsali ve bu
nun gibi talebenin teknik sahada bilgilerinin art
tırılmasına yarıyacak umumî malûmatın verile
bilmesi için bu tecrübelerin yapılmasında büyük 
kolaylıklar gösterilmesi hususunun herhangi bir 
aksaklığa meydan verilmiyecek tarzda talimatna
me ile temin edileceğini Gümrük ve inhisarlar 
vekilinin ileri sürmesi üzerine madde aynen ka
bul olunmuştur. 

On ikinci maddede beyanname vermeğe mec
bur tutulan şarap âmillerinin bildirecekleri şa
rap mikttrınm katî tesbitteki müşkilât karşısın
da bunun tahminî olarak gösterilmesi için mad
deye bir kelime konmuştur. 

Lâyihanın esası memleket şarapçılık ve bağcı
lığın yayılması olduğuna göre bunu teşvik edici 

( S. Sayış 

tedbirleri almanın ehemmiyeti karşısında imalâtı 
tahdit edecek vaziyetlerden de sakınmak zaruri
dir. Bugün şarap imalinde en büyük zorluk fıçı 
yapmak veya tedarik etmektir. Fıçının esas 
maddesi olan meşe tahtasının bugün değil normal 
zamanlarda bile tedariki müşküldür. Bu husu
sun Ziraat vekâletinin orman işletmelerinde fıçı 
tahtasının bolca piyasaya çıkarılması için ted
birler almasını lüzumlu görmekteyiz. 

Şarap imalindeki bir çok engeller arasında bir 
de (14) ncü madde ile litre başına (5) kuruş is
tihlâk resmi alınması vardır. Encümenimiz bu 
miktarı, varılması matlup olan gayeye uygun gör
memektedir. 

Esasen Hükümetin lâyihasında da bu resmin 
(5) kuruşu geçmemek üzere alınması tasrih edil
diğine göre fevkalâde vaziyetler dolayısiyle alın
makta veya alınacak olan resimlerden başka 
bu miktarın litrede (1 - 5) kuruş arasında olma
sını şarapçılığın inkişafı bakımından ve şarabın 
ispirtosu çok içkiler yerine ikamesi umumî sıh
hat cihetinden faydalı görüldüğüne nazaran bu
nun tamimi ancak ucuz imal ve satış ile mümkün 
olacağından istihlâk resminin en az miktarda 
alınması encümenimizce kabul olunmuş ve madde
de ona göre değişiklik yapılmıştır. 

17 nci maddede kelime değişikliği 21 nci mad
dede de Kızılay ve Çocuk esirgeme kurumu ve 
birlikler gibi menafii umumiyeye hadim cemi
yetlere de ispirtonun aşağı fiyatla verilmesi lü
zumu düşünülerek maddeye ilâveler yapılmış, 
ceza hükümleri diğer maddelerle birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

(44) ncü madde de nizamnameye derci gös
teren hükümler talimatnameye girecek mahi
yette görülmüştür. Yalnız ispirto maliyetinin 
nizamname ile tesbiti muvafık görülmüşsede 
kanunun tatbikatında bir gecikmeye meydan 
verilmemek üzere nizamname yapılıncaya kadar 
halen tatbikte bulunan usullerin cari olması 
hakkında hükümler konmak suretiyle madde ha
zırlanmış ve bu-seneki bağ mevsiminden istifade 
edilerek tatbikata geçilebilmesi için (46) nci 
maddedeki (3) ay müddet bir aya indirilmiştir. 

Havalelerine göre Gümrük ve inhisarlar en
cümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Ziraat En. Rs. M. M. Kâtip 

İzmir Manisa Seyhan 
R. Köken Yaşar özey Tvfik Tarman 
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Balıkesir Denizli Edirne 
R. Selçuk E. Aslan Tokad F. Kaltakkıran 

içel Kocaeli Manisa 
A. Ovacık t. Dıblan Hüsnü Yaman 

Gümrük ve inhisarla 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 

Esas No. 1/493 
Karar No. 19 

Yüksek 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
Vekiller Heyetinin 17. VIII . 1940 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
(ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu) lâ
yiha ve mucip sebepler mazbatasiyle Adliye, Ma
liye, Bütçe ve Ziraat encümenleri mazbataları 
Gümrük ve inhisarlar vekilinin huzuriyle encü-
menimizce de tetkik ve müzakere edildi. 

ispirto sanayiinin memleketimizde temerküz 
ve inkişafı, Cumhuriyetin teessüsiyle başlar. (Da
dan evvel ispirtoculuk muhtelif safhalar geçir
miş ve yalnız bir varidat kaynağı olarak talâkki 
edilmiştir. Düyunu umumiyenin tasfiyesini 
mütaakıp ispirto işlerini ele alan Hükümet 
1926 senesinde tatbik mevkiine giren 790 nu
maralı ispirto ve meşrubatı kûuliye kanuniyle 
ispirto ve ispirtolu içkiler imalini Devlet inhisarı 
altına almış, memleketimizde yeni başlıyacak olan 
bu inhisarın mütekâmil bir tarzda idaresinin za
manla mümkün olacağını derpiş ve bu inhisarı 
bilvasıta idare etmeyi o zaman için daha faydalı 
talâkki ederek bu işin idaresini lehli bir şirkete 
bırakmıştır, işte 790 numaralı kanun bu düşün
cenin mahsulüdür. 

Bu kanunun Devlet tarafından işletilecek 
bir inhisarın karakter ve faaliyet tarzına uygun 
bir şekilde olmaması sebebiyledir, ki bugünkü ih
tiyaçlarımıza cevap verememektedir. 

Devlet inhisarında takip edilecek prensip, 
ispirto ve ispirtolu içkiler üzerinde tam ve kâmil 
bir inhisar tesis etmek, plânlı ve mütemerkiz bir 
işletme sanayii vücuda getirmek olduğuna göre, 
14 senelik tatbik ve intikal devresinin verdiği 
bilgi ve tecrübeye müstenit ve Devlet müdaha
lesinin müsbet rollerini temin edecek hüküm-

Seyhan Siird Siird 
D. Ankoğlu A. R. Esen Ş. Özdemir 

Siird Sivas Trabzon 
İV. Bekmen î. Uğur Ş. Bilgen 

encümeni mazbatası 

16. V. 1942 

Reisliğe 

leri havi bir kanunun tedvinine zaruret hâsıl 
olmuş ve bu projenin de bu zaruret ikasiyle 
tedvin olunduğu anlaşılmıştır. 

Projenin ihtiva ettiği ana hatlara gelince: 
A) Lâyiha Devlet inhisarında takip edile

cek prensiplere uygun şekilde bu inhisarın Dev
let eliyle işletilmesi esasını kabul etmektedir; 

B) Memleket haricine sevkedilmek şartiyle 
ispirto ve ispirtolu içki yapılmasına ve bazı şart
lar altında zirai mahsulâtın tâli maddelerin
den ispirto imaline hususi şahıslara izin veril
mek suretiyle hem memleket mahsulâtının kıy-
metlendirilmesini ve hem de ispirtoculuğun ge
lişmesini temine imkân vermektedir. 

C) Şarabın sıhhi ve teknik bakımdan sıkı 
bir kontrol altında imal ve satışını serbest bı
rakmak suretiyle üzümlerimizin geniş ölçüde 
bir sarf yeri bulması ve şarabın bir ihraç metaı 
haline gelebilmesi maksatlarını istihdaf etmekte
dir. 

Encümenimiz bu münasebetle benzine ispir
to karıştırılması hususunda tetkikler yapmış ve 
neticede mayi mahruk işinin ayrı bir kanun 
mevzuu olduğunu, eldeki kanunun sırf ispirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarına ait bulunduğunu 
ve âtiyen mayi mahruk işinin halli halinde bu 
maksadın temini için bu kanunda ispirto imalâ
tının arttırılmasını temin ve teşvik edecek hü
kümler konulacağını düşünmüş ve projenin he
yeti umumiyesini kabul ederek lâyihanın son 
müzakeresini yapmış olan Ziraat encümeninin 
kabul ettiği esaslar üzerinde maddelerin müza
keresine geçmiştir. 

Ziraat encümeninince tedvin edilen birinci 
maddenin ikinci fıkrasında, inhisar mevzuuna gi-
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ren ispirtolu içkilerin Etil alkolden yapılması 
tasrih edilmiş ise de Encümenimiz içkilerin esa
sen Etil alkolden yapılmakta bulunduğunu 
Metil alkolün içki mevzuuna giremiyeceğini der
piş ederek bu fıkrayı kaldırmış ve birinci mad
deyi ona göre kaleme almıştır. 

ikinci maddenin D fıkrası, mamulât kaplarının 
da İnhisarlar idaresince yapılmasını mecburi 
kılmakta idi. inhisarlar idaresi, kendi mamu-
lâtının zurufunu imkân dahilinde kendi yapabi
lirse de bu gibi kapların harice satılmak şar-
tiyle geniş ölçüde yapılması inhisarlar idaresi
nin meşgul olduğu mevzu haricinde kaldığından 
ve inhisarlar idaresini çok meşgul edebilecek bir 
iş telâkki ettiğinden Encümenimiz, D fıkrasını 
kaldırmak suretiyle maddeyi kabul etmiştir. 

Üçüncü madde aynen. 
Dördüncü madde şeker fabrikalarının tâli 

maddelerinden yapabileceği ispirtolarla şarap 
yapanların ve zirai mahsul işleyenlerin intal edeceği 
ispirtolor ve bunların maliyet fiyatlarının tesbi-
tiyle satış bedellerinin tâyini hükümlerini ih
tiva etmektedir. Diğer taraftan 44 ncü maddede 
maliyet fiyatlarının tâyin ve tesbiti için bir ni
zamname yapılmasını âmirdir, ispirto imalâtçı-
lariyle inhisarlar idaresi arasında maliyetin tes
biti her suretle kolay ve mümkün görüldüğünden 
bu mevzu hakkında bir nizamnameye ihtiyaç 
olmadığı kanaatına varan encümenimiz bu iki 
maddeyi birleştirerek maliyet fiyatlarının tâ
yininde bir ihtilâf ve tereddüt hâsıl olduğu 
takdirde Umumî murakabe heyetinin hakem
liğine müracaat suretiyle işin süratle halli 
muvafık olacağını derpiş etmiş ve şeker fab
rikaları ispirto imalinden sarfınazar ettikleri 
takdirde ihtiyacın tedarikini temin için vaktin
de tedbir almayı mümkün kılacak bir fıkra ilâ
vesiyle dördüncü maddeyi . ona göre tanzim et
miştir. Bütçe encümeninin 5 ve 6 ncı maddeleri 
yine 5 ve altıncı madde olarak aynen 7 nci mad
denin üçüncü fıkrasının başına, (ancak bu res
mi geri verebilmek için) ibaresini ilâve ederek 
maddeye daha ziyade vuzuh vermek suretiyle. 

Bütçe encümeninin 8, 9 neu maddeleri 8, 9 
neu madde olarak aynen, onuncu maddenin B 
fıkrasına (başka başka cinslerden) ibaresin
den sonra (ve her cinsin miktarı bir litreyi geç
memek şartiyle en çok üç litre miktarı) fıkra
sı ilâve edilerek tadilen; 

11 nci madde takdim ve tehir yapılmak su
retiyle tadilen; 

12 nci madde, 12 nci maddedeki (zatî istih
lâk) kelimelerini (kendi kullanmaları) tarzında 
yazmak ve kendi kullanmaları için yapılan şa
rapların devir hakkı kabul edilerek tatbikat
ta herhangi güçlüğe mahal bırakmamak mak-
sadiyle maddenin son fıkrasındaki (devredile
mez) ibaresinin tayyı münasip görülerek mad
de o suretle tadilen; 

Bütçe encümeninin 13 ncü maddesi 13 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü madde, daha ziyade vuzuha bağlana
rak yeniden yazılmıştır. 

Bütçe encümeninin 15, 16, 17, 18 nci madde
leri avnı numaralı maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

19 neu madde, ispirto ve ispirtolu içki sat
mak istiyenlere inhisarlar idaresinden ruhsat 
almak mecburivetini tahmil etmektedir. Bu ruh
sat tezkerelerinden alâkalı encümenlerin kabul 
ettiği metne göre hare ve res^m almmıyacağı 
anlaşılmış ve bu cihetin maddede tavzihi ten
sip edilerek maddenin birinci fıkrasmm sonuna 
(bu ruhsat tezkereleri için hiç bir harç ve resim 
alınmaz) fıkrasının ilâvesiyle madde tadilen; 

20 nci madde, satış fiyatlarının tesbiti için 
kabul edilen prensibi daha sarih bir tarzda 
ifade etmek maksadiyle yemden yazılmıştır. 

Ziraat encümeninin 20 nci maddesi 21 nci 
madde olarak aynen. 

22 nci maddenin A fıkrasının sonuna (verile
bilir) kelimesinin ilâvesiyle ve B fıkrasının 
sonundaki (yapılabilir) kelimesinin (yapabilir) 
şeklinde tadili ile; 

23 ncü maddede (içkileri) kelimesinden son
ra (bira ve şarap hariç) ibaresinin ilâvesiyle 
tadilen kabul edilmiştir. Bu tadili icabettiren 
sebep, şarabın imal ve satışının serbest olması 
biranın ise münhasıran inhisarlar idaresince ya
pılmakta bulunması ve bu itibarla bu, maddeler 
üzerinde kaçakçılık yapılması gibi herhangi bir 
endişeye mahal görülmemiştir. 

Bütçe encümeninin 24 ncü maddesi 24 ncü 
madde olarak aynen; 

25 nci maddenin F fıkrasında (tutulan imbik 
ve taktir aletleri) ibaresi kaldırılarak aynı fık
rada (tıbbi mamuller yapılmışsa) ibaresi (tıbbi 
mamuller yapılan) şeklinde tadil edilerek ve 
mütaakıp cümle arasına (ruhsatsız imbik veya 
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taktir aletleri için) ibaresi ilâve olunarak mad
de tadilen; 

Bütçe encümeninin 26, 27, 28, 29 ncu mad
deleri encümenimizce de aynı numaralarla ay
nen kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeye göre kanunun tarifatı dahi
linde yeri tâyin edilmeden kurulan şaraphane 
sahiplerinden alınacak cezaların tâyinini tazam
mum eden 30 ncu maddenin müzakeresinde, me
til alkol imalinin sıkı bir kontrola tabi tutulma
sı umumun sıhhatini muhafaza bakımından çok 
lüzumlu görülerek izin almadan bu gibi teşeb
büslere girişilmesini önlemek maksadiyle izinsiz 
metil alkol yapanlardan daha ağır ceza alınması, 
izinsiz kurulduğu halde işletilmesinde mahzur 
görülmiyen fabrika ve imalâthanelerin işletilme
lerine müsaade edilerek bu mevzuda konulmuş 
sermayenin heder ettirilmemesi esası kabul edi
lerek madde ona göre yeniden yazılmıştır. 

Bütçe encümeninin 31, 32, 33, 34, 35 nci mad
deleri encümenimizce de aynı numaraları aynen; 

35 nci maddesi de (önceden) kelimesinin kal
dırılması suretiyle, Bütçe encümeninin 36, 37, 
38, 39, 40, 41 nci maddeleri aynı numaralarla 
aynen kabul edilerek 42 nci maddenin müzake
resine geçilmiştir. Bu maddede kanunun yürür
lüğe girdiği zaman 790 numaralı ispirto ve meş
rubatı kûuliye kanununun verdiği müsaadeye 
istinaden faaliyette bulunan hususi âmillerin 
şimdiki durumlarını tâyin edebilecek bir hüküm 

bulunmaması yüzünden zorluklara mâruz kalına
cağı düşünülerek 42 nci madde ona göre yazıl
mıştır. 

Bütçe encümeninin 43 ncü maddesi 43 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

44 ncü maddenin esbabı mucibesinde de izah 
edildiği gibi 44 ncü maddenin ihtiva ettiği hü
kümler 4 ncü madde hükümleri arasında alın
dığından 44 üncü madde kaldırılmıştır. 

Ziraat encümeninin 45 nci maddesi 44 ncü 
madde olarak ve Hükümetin teklifi veçhile; 

46 nci madde, 48 nci madde olarak aynen; 
47 nci madde, 46 nci madde olarak ve bu 

kanunun tatbikma İcra Vekilleri Heyetinin me
muriyeti tasvip edilmek suretiyle lâyiha kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasviplerine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Gümrük ve în En. Reisi M. M. 

Mardin Erzurum 
$. Düzgören M. H. Göle 

Kâtip 
Seyhan Amasya Bilecik 

Şemsa Işcen N. Akün Esendal 
Çorum Denizli Konya 

S. Köstekçi F. A. Akça t. Erdal 
Malatya Samsun 
O. Taner 8. Necmi Sehnen 
Tekirdağ Yozgad 
N. Trak Ekrem Tekel 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisarı kanunu lâyihası 

Fasıl -1 

Umumî hükümler 

MADDE 1. — İspirto ve is
pirtolu içkilerin yapılması, ha
riçten getirilmesi ve yurt için
de satılması Hükümetin inhisa
rı altındadır. 

Şarabın imal ve satışı ser
besttir. 

inhisar mevzuuna yalnız 
etil alkol ve doğrudan doğruya 
etil alkolden yapılan veya al
kol tahammürü neticesinde hu
sule gelen muayyen vasıfları 
haiz içkiler dahildir. 

ispirtolu içkilerin haiz ol
ması lâzımgelen vasıflar, Güm
rük ve inhisarlar ve Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâletleri ara
sında müştereken tesbit olu
nur. 

MADDE 2. — inhisarlar ida
resi tasfiye ettiği ispirtolardan 
inhisarı tazammun etmemek 
üzere kolonya imaline ve satı
şına salahiyetlidir. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRlŞÎ 

İspirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Alkol ve alkollü içkiler inhisarı 
kanun lâyihası 

Fasıl: I 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Her nevi alkol 
ve alkollü içkilerin yapılması, 
hariçten getirilmesi, yurt için
de satılması Hükümetin inhisa
rı altındadır. 

Elma, armut gibi meyvalar-
dan yapılanlar da dahil olmak 
üzere her nevi şarapların ve al
kol tahammürü neticesinde 
hâsıl olmakla beraber alkollü 
içkiler müteamil vasfını haiz ol
mayan şıra, boza gibi maddele
rin, yalnız imal ve satışları ser
besttir. 

Alkollü içkilerin sağlık koru
mu bakımından haiz olmaları 
gerekli vasıflar ve şartlar ve 
bunların teknik kontrol tarzları 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
ile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince müştereken tesbit 
ve ilân olunur. 

MADDE 2 — inhisar idaresi, 
inhisar mahiyetinde olmaksızın, 
aşağıdaki işleri de yapabilir: 

a) Her çeşit şarap ve meyve 
usaresi imali ve satışı, 

b) Fabrika döküntülerini ve 
tâli maddeleri kıymetlendirmek 
veya imal maliyetini düşürmek 
için faydalı tâli imalât ve satışı, 

c) imal veya tasfiye ettiği al
kollerden, ana maddesi alkol 
olan veya terkibinde % 20 den 
fazla alkol bulunan her nevi 
maddeler imal ve satışı. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTİRİŞİ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı kanunu lâyihası 

İnhisarın mevzuu 

MADDE 1 — Her türlü ispir
to ye ispirtolu içkilerin yapıl
ması, hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması Hükümetin in
hisarı altındadır. Bu inhisar İn
hisarlar umum müdürlüğünce 
işletilir. 

Her türlü şarapla meyve şa
raplarının yapılması ve satıl
ması bu kanun hükümlerine gö
re serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş ol
makla beraber içki vasfmı haiz 
bulunmıyan şıra ve boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışın
dadır. 

ispirtolu içkilerin vasıfları, 
Gümrük ve inhisarlar ve Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâ-
letlerince birlikte tesbit olunur. 

İnhisar dışında idarece 
yapılabilecek işler 

MADDE 2. — İnhisarlar ida
resi, inhisar dışında olarak aşa
ğıdaki işleri de yapabilir: 

a) Her türlü şarap ve mey
ve usaresi yapılması ve satılma
sı; 

b) Asli imalâttan kalan dö
küntüleri ve tâli mahsulleri 
kıymetlendirmek veya maliyeti 
düşürmek için buz, gazoz, soda, 
malt hulâsası gibi imalât ve 
bımlarm satılması; 

c) Eter ve kolonya gibi ip
tidai maddesi alkol olan veya 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTÎRÎŞİ 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı kanunu lâyihası 

İnhisarın mevzuu 

MADDE 1. — Her türlü is
pirto ve ispirtolu içkilerin ya
pılması, hariçten getirilmesi, 
yurt içinde satılması Hüküme
tin inhisarı altındadır. Bu inhi
sar İnhisarlar umum müdürlü
ğünce işletilir. 

inhisar mevzuuna giren is
pirtolu içkiler doğrudan doğ
ruya etil alkolden yapılır. Her 
türlü şarapla meyve şarapları
nın yapılması ve satılması bu 
kanunun hükümlerine göre ser
besttir, 

Kısmen tahammür etmiş ol
makla beraber içki vasfını haiz 
bulunmıyan şıra ve boza, sirke 
gibi maddeler inhisar mevzuu 
dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları, 
Gümrük ve inhisarlar ve Sıhhat 
ve içtimai muavenet ve Ziraat 
vekâletlerince birlikte tesbit 
olunur. 

MADDE 2. — İnhisarlar ida
resi, inhisar dışında olarak aşa
ğıdaki işleri de yapabilir: 

a) Her türlü şarap, meyve 
usaresi, buz, gazoz ve soda; 

b) Asli imalâttan kalan dö
küntüleri ve tâli mahsulleri 
kıymetlendirmek veya mali
yeti düşürmek için asli imalât 
ile alâkalı ve faydalı maddeler: 

c) Eter ve kolonya gibi ip
tidai maddesi alkol olan veya 
terkibinde yrzie yirmiden faz
la alkol bulunan her türlü 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı kanunu lâyihası 

İnhisarın mevzuu 

MADDE 1. — Her türlü is
pirto ve ispirtolu içkilerin ya
pılması, hariçten getirilmesi, 
yurt içinde satılması Hüküme
tin inhisarı altındadır. Bu in
hisar, İnhisarlar umum müdür
lüğünce işletilir. 

Her türlü şarapla meyve şa
raplarının yapılması ve satıl
ması bu kanunun hükümlerine 
göre serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş ol
makla beraber içki vasfını ha
iz bulunmıyan şıra, boza ve sir
ke gibi maddeler inhisar mev
zuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıflan, 
Gümrük ve inhisarlar ve Sıh
hat ve içtimai muavenet ve Zi 
raat vekâletlerince birlikte tes 
bit olunur. 

İnhisar dışında idarece yapıla
bilecek işler 

MADDE 2. — İnhisarlar ida
resi, inhisar dişmda olaıjak aşa
ğıdaki işleri de yapabilir: 

a) Hjr türlü şarap, meyve 
usaresi, buz, gazoz ve soda; 

b) Asli imalâttan kalan dö
küntüleri ve tâli mahsulleri 
kıymetlendirmek veya maliyeti 
düşürmek için- asli imalât ile 
alâkalı ve faydalı maddeler; 

c) Eter ve kolonya gibi ip
tidai maddesi alkol olajn veya 
terkibinde % 20 den fazla al
kol bulunan her türlü madde-



M. 

MADDE 7. — Şeker fabrika
ları, elde edecekleri tâli madde
lerden ispirto yapabilirler. İnhi
sarlar idaresi ihtiyacı nisbetin-
de bu fabrikalardan ispirto sa
tın alır. 

Şarap yapanlarla zirai mah
sul işleyen müesseselerin elde 
edecekleri tâli maddelerden ih
tiyaca göre tâyin olunacak mik
tarlar dahilinde ispirto istihsa
line İnhisarlar idaresince izin 
verilebilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince 
satın alınacak ispirtolar, bun
ların maliyetine kâr olarak 
yüzde beşten on beşe kadar zam 
yapılmak suretiyle satın alınır. 

Ad. E. 

MADDE 7. — Hükümetin 
yedinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal. E. 

Şu kadar ki bunlardan C fık
rasında yazılı olanlar, ancak 
icra Vekilleri Heyetince görü
lecek lüzum veya bu Heyetin 
muvafakatile yapılır. 

MADDE 7 — Şeker fabrika
ları elde edecekleri talî mad
delerden alkol yapabilirler. An
cak imalâta başlamadan önce 
istihsal edebilecekleri alkol 
miktar ve nevini her sene ve 
imalât sırasmda husule gelecek 
değişiklikleri müteakiben İn
hisar idare.ine bildirmeğe mec 
burduriar. 

Şarap yapanlarla, ziraî mah
sul işleyenlerin elde edecekle
ri talî maddelerden alkol istih
sal edebilmeleri, İnhisar idare
sinden önceden mezuniyet al
malarına bağlıdır. 

inhisar idaresi yukarıdaki 
fıkralar mucibince istihsal olu
nabilecek alkollerden, ihtiyacı 
nisbetinde ve âmillerinin mali
yetine % 5 den 15 şe kadar zam 
yaparak satm alır. 

İdarenin ne gibi hallerde 
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B. E. 

içinde % 20 den fazla alkol 
bulunan her türlü maddelerin 
yapılması ve satılması. 

Şu kadar ki, bunlardan (b) 
ve (c) fıkralarında yazılı olan
lar, îcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle yapılır. 

İspirto ve ispirtolu içkilere ait 
umumî hükümler 

MADDE 3. — İnhisar altın
da bulunan ispirtolu içkilerden 
bazılarının muayyen şartlar al
tında Türk tabiiyetinde bulu
nan hakikî veya hükmi şahıs
lar tarafından muvakkaten ve 
kısmen yapılmasına ve satıl
masına Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin muvafakatiyle, İn
hisarlar idaresince müsaade edi
lebilir. 

MADDE 4. — Şeker fabrika
ları tâli maddelerinden ispirto 
yapılabilir. Ancak bu fabrika
lar, her yıl istihsal edebilecekle
ri ispirtonun miktarını, imalâta 
başlamadan önce ve imalât sı
rasında husule gelen değişik
likleri de müîa^kiben İnhisar
lar idaresine bildirmeğe mec
burdur. 

Şarap yapanlarla zirai mah
sul işliyenler, İnhisarlar idare
sinden önceden izin almak şar-
tiyle tâli maddelerinden ispir
to elde edebilirler. 

İhtiyaca göre Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin muvafaka
tiyle İnhisarlar idaresince tes-
bit edilecek kayıtlar altmda her 
türlü ispirto (soma hariç) elde 
etmek için hakikî veya hükmi 
şahıslara idarece müsaade olu
nabilir. 

— 27 — 
Zr. E. 

maddeler; 
d) Yukarıki fıkrada yazılı 

maddelerin imal, muhafaza ve 
nakledilebilmeleri için lüzumlu 
her nevi kaplar ve ambalaj mad
deleri yapılması ve satılması. 

Şu kadar ki bunlardan b, c ve 
d fıkralarında yazılı olanlar İc
ra Vekilleri Heyetinin müsaa
desiyle yapılır. 

MADDE 3. — Bütçe encüme
ninin 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Bütçe encüme 
ninin 4 ncü maddesi aynen. 
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G. 1. E. 

ler. 
Şu kadar ki bunlardan «B» 

ve «C;> fıkralarında yazılı olan
lar İcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle yapılır. 

İspirto ve ispirtolu içkilere ait 
umumî hükümler 

MADDE 3. Bütçe encümeni
nin 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Şeker Fabri
kaları, tali maddelerinden is
pirto yapabilirler. Ancak, bu 
fabrikalar her yıl istihsal ede
bilecekleri ispirto miktarını 
imalâta başlamadan Önce, ve 
imalât sırasında husule gelen 
değişiklikleri de mütaakıben 
ve ispirto istihsalinden sarfı 
nazar ettikleri takdirde bu key
fiyeti de en az iki yıl evvel İn
hisarlar idaresine bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Şarap yapanlarla zirai mah
sul işleyenler, İnisarlar idare
sinden önceden izin almak sor
tiyle, tali maddelerinden ispir
to yapabilirler. 

İhtiyaca göre gümrük ve in
hisarlar vekilliğinin muvafaka
tiyle İnhisarlar idaresinin tes-
bit ve kabul edeceği kayıt ve 
şartlar dahilinde her türlü is-



Hû. 

MADDE 3. — inhisara tabi 
ispirto ve ispirtolu içkiler, in
hisarlar idaresi tarafından ya
pılır ve satışa çıkarılır. Ancak 
icabı halinde bazı nevi ispirto
lu içkilerin tâyin edilecek şart
lar dahilinde hakikî veya hük
mi şahıslar tarafından muvak
katen ve kısmen yapılmasına 
ve satılmasına Gümrük ve in
hisarlar vekilliğinin muvafaka
tiyle inhisarlar idaresince izin 
verilebilir. 

MADDE 4. —. Birinci mad
de ile inhisar altında bulunan 
ispirto ve ispirtolu içkileri ya
bancı memleketlere çıkarmak 
üzere imal etmek istiyenlerden, 
açacakları fabrika ve imalâtha
nenin istihsal kudretine göre 
bin liradan beş bin liraya ka
dar para depo edenlere veya 

- 2 8 — 
Ad. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
Dördüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

imal müsaadesi talebini ret ve
ya hususî şartlara bağlryabile-
ceği ve gerek şeker fabrikala
rı, gerek diğer istihsal müsa
adesi almış şahıslara ait ima
lât ve istoklarm ne suretle ida
renin murakabesi altında tutu
lacağı nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 3 — icabı halinde, 
inhisar idaresi Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinden her defası 
için önceden izin almak, mu
vakkat olmak ve muayyen şart
lara bağlanmış bulunmak ka-
yıtlarile: 

a) Bazı nevi alkol ve alkollü 
içkilerin kısmî imal safhalarına 
kadar getirilip satılması, 

b) Metil alkol ve benzerleri
ni istihsal veya ithal etmek is
teyenlerin, bu maddeleri imal 
veya ithal etmeleri. 

için müsaade verilebilir. Bu 
suretle imalât müsaadesi ala
cak hakikî ve hükmî şahısların 
Türk tabiiyetinde bulunmaları 
şarttır. 

MADDE 4 — inhisar altında 
bulunan alkol ve alkollü içkile
ri yabancı memleketlere ihraç 
etmek üzere imal etmek iste
yenlerden, açacakları fabrika 
veyr. imalâthanenin istihsal 
kudretine göre tayin olunacak 
1000 liradan 5 000 liraya kadar 
para teminatı depo edenlere ve-
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B. E. 

inhisarlar idaresi bu madde 
mucibince elde edilen ispirtola
rı, ihtiyacı nisbetinde âmillerin
den maliyete % 5 den 15 e ka
dar bir kâr vererek satın alır, 

MADDE 5. — Metil alkol 
yapmak veya yurda sokmak is-
tiyenler İnhisarlar idaresinden 
müsaade almağa mecburdurlar. 

MADDE 6. — İnhisar altında 
bulunan ispirto ve ispirtolu 
içkileri dış memleketlere çıkar
mak maksadiyle fabrika kur
mak istiyenlere Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin muvafaka
tiyle İnhisarlar idaresince mü
saade edilebilir. 

Bu fabrikaların kurulmasına 

- 29 -
Zr. E. 

MADDE 5. — inhisar altın
da bulunan metil alkolü yap
mak veya yurda sokmak iste
yenlere inhisarlar idaresince 
müsaade verilebilir. 

MADDE 6. — Bütçe encüme
ninin 6 ncı maddesi aynen. 

G. t. E. 

pirto (suma hariç) yapmak için 
hakikî veya hükmi şahıslara 
idarece müsaade olunabilir. 

inhisarlar idaresi bu madde 
mucibince elde edilen ispirtola
rı, ihtiyacı nisbetinde âmille
rinden maliyetine % 5 den 15 e 
kadar bir kâr vererek satm 
alır. 

inhisarlar idaresiyle, şeker 
fabrikaları ve bu kanuna göre 
ispirto istihsali için kendileri
ne izin verilenler araömda is
pirto mubayaa fiyatlarının tes-
bitinde çıkan ihtilâflar, Umu
mî murakabe heyetinin hakem-
liğiyle halledilir. Bu heyetin 
vereceği karara itiraz oluna
maz. i 

MADDE 5. — Bütçe encü
meninin 5 nci maddesi aynen. 

MADDE 6. — Bütçe encü
meninin 6 ncı maddesi aynen. 
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Hü. 

millî bir bankanın teminatını 
verenlere, gümrük ve inhisarlar 
vekilliğinin müsaadesiyle ve tâ
yin ve tesbit edeceği yerlerde 
fatrika veya imalâthane açmak 
ve imalâtta bulunmak için İn
hisarlar idaresince izin verilebi
lir. İspirto fabrikalarının ku
rulacağı yerlerin tâyininde M. 
M. vekâletinin mütalâası alı
nır. 

MADDE 5. — Yabancı mem
leketlere çıkarılacak ispirto ve 
ispirtolu içkilerden inhisar res
mi alınmaz. Dahilde istihlâk 
edileceği sebebiyle inhisar res
mi almmış olan ispirto ve is
pirtolu içkilerden yabancı mem
leketlere ihracat yapıldığı tak
dirde bu ihracatı yapanlara, 18 
nci maddeye göre İcra Vekille
ri Heyetince tesbit edilecek in
hisar resminin asgari haddi İn
hisarlar idaresince geri verilir. 
İspirto ve ispirtolu içkilerin 
her nevin de bir defada yüz lit
reden aşağı yapılacak ihracat 
için inhisar resmi iade edilmez. 

— 30 -
Ad. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 
beşinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal. E. 

ya millî bir bankanın teminatı
nı verenlere veyahut inhisar 
idaresince kabule değer ipotek 
yapanlara, Gümrük ve inhisar
lar vekâletinin müsaadesile, 
fabrika veya imalâthane aç
mak ve imalâtta bulunmak için 
İnhisar idaresince izin verilir. 
İmal veya ihraç edilecek mad
delerin kısmen veya tamamen 
yarı mamul maddeler olması da 
caizdir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti, bu kabîl imalâthane ve fab
rikaların kurulabilmesi için 
alâkalı gördüğü vekâletlerle 
mutabık kalarak yer ve mmta-
ka tesbitine, hususî antrepo ve 
kontrol şekli ve ihraç şartları 
tayinine, hükmî şahıslar istatü-
lerinde, müsaade itasından ön
ce lüzum gördüğü değişiklikle
rin yapılmasını istemeğe sala
hiyetlidir. 

MADDE 5 — Alkol ve alkol
lü içkilerle % 20 den fazla al
kolü havi maddelerin yabancı 
memleketlere ihracında aşağı
daki hükümler tatbik olunur ; 

a) Bu k?.nunun 4 ncü madde
si esasları dahilinde yapılmış 
ve ihraç edilmiş maddeler için, 
sadece ihracatın vukuunu ispat 
eder vesika aranarak inhisar 
hissesi istenemez. 

b) Yurt içinde istihlâke ar-
zedileceği için inhisar hissesi 
alınmış olan alkol ve alkollü iç
kilerden ihracat halinde, ihracı 
yapanlar, ihracatın usulen tev
sikin11. müteakip bu kanunun 
18 nci maddesinde yazılı inhi
sar hissesinin ihraç olunan mik
tara göre tutarı asgarî had üze
rinden hesaplanarak derhal ve 
mütebakisi kati maliyetin se
nelik bilanço ile tahakkukunu 
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ve işletilmesine ait şartlar Güm
rük ve inhisarlar ve Ziraat ve-
kâletlerince birlikte tesbit olu
nur. 

MADDE 7. — Altıncı madde
ye göre ispirto ve ispirtolu iç
kileri dış memleketlere çıkaran
lardan inhisar resmi alınmaz. 

Yurt içinde sarfedilmek üze
re yapılmış ve resimleri veril
miş olan ispirtolu içkileri dış 
memleketlere çıkaranlara, çı
kardıkları maddelerden alındı
ğı tahakkuk etmiş olan inhisar 
resmi geri verilir. 

Ancak bu maddeye göre bir 
defada yurt dışına çıkarılacak 
ispirto ve ispirtolu içkiler yüz 
litreden aşağı olamaz. 

İptidai maddesi alkol olan 
veya içinde yüzde yirmiden 
fazla alkol bulunan maddelerin 
dış memleketlere çıkarılması da 
yukarıdaki hükümlere tabidir. 

Zr. E. 

MADDE 7. — Bütçe encüme
ninin 7 nci maddesi aynen. 

G. L E. 

MADDE 7. — Altmcı madde
ye göre ispirto ve ispirtolu iç
kileri dış memleketlere çıka
ranlardan inhisar resmi alın
maz. Yurt içinde sarfedilmek 
üzere yapılmış ve resimleri ve
rilmiş olan ispirtolu içkileri dış 
memleketlere çıkaranlara, çı
kardıkları maddelerden alın
dığı tahakkuk etmiş olan inhi
sar resmi geri verilir. 

Ancak, bu resmin geri veri
lebilmesi için bir defada yurt 
dışına çıkarılacak ispirto ve is
pirtolu içkiler 100 litreden 
aşağı olamaz. 

İptidai maddesi alkol olan 
veya içinde % 20 den fazla al
kol bulunan maddelerin dış 
memleketlere çıkarılması da yu
karıdaki hükümlere tabidir. 
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MADDE 6. — inhisarlar ida
resince imal olunan isporto ve 
ispirtolu içkilerin bulundukları 
kapalı kapların idareye ait fa
rik alâmetleri taşıması şarttır. 
İnhisarlar idaresinin ispirto ve
ya ispirtolu içki imaline müsa
ade ettiği kimselerin yaptıkları 
maddeleri havi kapların üzerle
rinde kendilerine mahsus farik 
alâmetleri ve ağızlarında ÎTI hi
sarlar idaresinin mühür veya 
bandrolü bulunması mecburi
dir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
altıncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

müteakip geri verilir. 
c) Hususî istihlâk resmi alın

mış şaraplarda, bu kanunun 11 
nci maddesine istinaden alın
mış hususî istihlâk resmi ihra
catın tevsikini müteakip, ihraç 
edenlere iade olunur. 

d) % 20 den fazla alkolü 
muhtevi mamulâtm ihracında b 
fıkrasındaki esaslar dahilinde 
reddiyat yapılır. 

Şu kadar ki bu maddenin b 
ve c fıkralarının tatbik edile
bilmesi için vaki ihracatın en 
az 50 litre ve d fıkrası hükmü
nün tatbik edilebilmesi için 
100 litreden aşağı olmaması 
şarttır. 

MADDE 6 - - İnhisar idare
since imal olunan alkol ve al
kollü içkilerin bulundukları ka
palı kapların idareye ait farik 
alâmetleri taşıması şarttır. İn
hisar idaresinin alkol veya al
kollü içki imaline müsaade et
tiği kimselerin yaptıkları mad
deleri havi kapların üzerlerin
de kendilerine mahsus farik 
alâmetleri ve ağızlarında İnhi
sar idaresinin mühür veya 
bandrolü bulunması mecburi
dir. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa 
vekâleti, ihtiyacı olan alkolü 
İnhisar idaresinden satın alır. 
Ancak bu Vekâlet İnhisar 
idaresince temin edilemeyen 
alkol ihtiyacını hariçten satrn 
alıp kendi namına getirmeğe 
salahiyetlidir. 

înîıisar idaresince Millî Mü
dafaa vekâletine verilecek olan 
alkollerin fiatları maliyetlerine 
% 10 u geçmiyecek bir meblâ
ğın ilâvesi suretile tayin olu
nur. Bu Vekâletin doğrudan 
doğruya hariçten getirdiği al-

MADT^S 9. _ . Millî Müdafp,a 
vekâleti ihtiyacı olan ispirtoyu 
İnhisarlar idaresinden satın 
aİT. Ancak !,u vekâlet inhisar
lar idaresince temin edileme
yen ispirto ihtiyacını hariçten 
satın alıp kendi namına getir
meğe salahiyetlidir. 

inhisarlar idaresince Millî 
Müdafaa vekâletine verilecek 
olan ispirtoların fiatları mali
yetlerine % 10 u geçmiyecek 
bir meblâğın ilâvesi suretiyle 
tâyin olunur. Bu vekâletin doğ
rudan doğruya hariçten getir-

MADDE 9. — Hükümetin do
kuzuncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 8. — inhisarlar ida
resince yapılan ispirto ve ispir
tolu içkilerin bulundukları kap
lara idarenin farik alâmeti ko
nulur. Üçüncü maddeye göre ya
pılan ve satışa çıkarılan ma
mullerin kaplarında da âmille
rinin farik alâmetleri ile İnhi
sarlar idaresinin mühür veya 
kontrol alâmetinin bulundurul
ması mecburidir. 

MADDE 9. — Millî Müdafaa 
vekâleti, ihtiyacı olan ispirtoyu 
înhsarlar idaresinden satın alır. 
Bu vekâlete satılan ispirtoların 
fiatı idarenin maliyetine yüz
de ona kadar bir zam yapılmak 
suretiyle tesbit alunur. 

Fevkalâde hallerde idarece 
ispirto ihtiyacı tamamen temin 
edilemediği takdirde, Millî Mü
dafaa vekâleti, eksiğini dış 
memleketlerden getirmeğe sala
hiyetlidir. Bu suretle yurda so
kulan ispirtolardan inhisar res
mi alınmaz. 

- 33 — 
Zr. E. 

MADDE 8. — Bütçe encüme
nin 8 nci maddesi aynen. 

MADDE 9. — Bütçe encüme
ninin 9 ncu maddesi aynen. 

G. L E. 

MADDE 8. — Bütçe encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

MADDE 9. — Bütçe encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 
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diği ispirtolardan inhisar resmi I 
almmaz. 

MADDE 8. — Yabancı mem- | 
leketlerden ithal edilecek ispir- I 
tolu ıtriyat ile tababette ve sa
nayide kullanılan ispirtolu mad
delerden ve yurt içinde istihsal I 
veya yabancı memleketlerden 
ithal edilecek metil alkollerden 
ve malt hulâsalarından ve yolcu 
beraberinde ithal edilecek ispir
to ve ispirtolu içkilerden, ithal
leri sırasında, ihtiva ettikleri 
ispirto derecelerine veya nevi
lerine göre, îcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek miktar
da inhisar resmi almrr. 

Ancak bunlardan: 
A) İspirtolu ıtriyat ile ta

babette ve sanayide kullanılan 
ispirtolu maddelere ait ticari 
kıymeti haiz olmıyan ve en çok 
10 santilitre hacminde bulunan 
numuneler; 

B) Yolculuk arasında kul
lanılmağa mahsus inhisara tabi 
ispirto ve ispirtolu içkilerle ko
lonya ve tuvalet suları gibi di
ğer ispirtolu maddelerden bir 
litreye kadar, ve içinde ispirto 
bulunan lavanta, ve esanslarla 
benzeri kokulu maddelerden 
başka başka cinslerden âzami 
birer litrelik üç şişe miktarı, | 
(kapların ağızı açık bulunmak 
şartiyle) inhisar resmine tabi 
değildir. 

Şu kadarki resimli ve resim
siz olarak yolcu beraberinde 
yurda sokulacak miktarm mec
muu şaraplarda 10, ispirto ve 
ispirtolu diğer içkilerde 5 litre
yi geçemez. | 

— 34 — 
Ad. E. 

MADDE 8. — Yabancı mem
leketlerden ithal edilecek is
pirtolu ıtriyat ile tababette ve 
sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurt içinde 
istihsal veya yabancı memle
ketlerden ithal edilecek me
til alkollerden ve malt hulâ
salarından ve yolcu beraberin
de ithal edilecek ispirto ve is
pirtolu içkilerden, imal ve it
halleri sırasında ihtiva ettik
leri ispirto derecelerine veya 
nevilerine göre dahildeki mü
masillerinden almanlardan az 
olmamak üzere, İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek mik
tarda inhisar resmi alınır. 

Ancak bunlardan; 
A) ispirtolu ıtriyat ile ta

babette ve sanayide kullanılan 
ispirtolu maddelere ait ticari 
kiymeti haiz olmayan ve en çok 
on santilitre hacminde bulunan 
numuneler; 

B) Yolculuk sırasında kul
lanılmağa mahsus inhisara ta
bi ispirto ve ispirtolu içkilerle 
kolanya ve tuvalet suları gibi 
diğer ispirtolu maddelerden bir 
litreye kadar ve içinde ispirto 
bulunan lavanta ve esanslarla 
benzeri kokulu maddelerden baş
ka başka cinslerden âzami bi
rer litrelik üç şişe rnikdarı, 
(Eaplarm ağzı açık bulunmak 
şartiyle); 

inhisar resmine tabi değildir. 
Şu kadar ki, resimli ve re

simsiz olarak yolcu beraberinde 
yurda sokulacak mikdarın mec
muu şaraplarda on, ispirto ve 
ispirtolu diğer içkilerde beş 
litreyi geçemez. 

Mal. E. 

kollerden İnhisar hissesi alın
maz. 

MADDE 8 — Yabancı mem
leketlerden ithal edilecek al
kollü ıtriyat ile tababette ve 
sanayide kullanılan alkollü 
maddeler ve yurt içinde istih
sal veya yabancı memleketler
den ithal edilecek metil alkol
ler ve malt hulâsaları ve yolcu 
beraberinde ithal edilecek al
kol ve alkollü içkiler ithalleri 
sırasında, ihtiva ettikleri alkol 
derecelerine veya nevilerine gö
re, bu kanunun 11 ve 18 nci 
maddeleri hükmüne tâbi tutu
lur. 

Ancak bunlardan; 
a) Alkollü ıtriyat ile taba

bette ve sanayide kullanılan 
alkollü maddelere ait ticarî 
kıymeti haiz olmayan ve en çok 
10 santilitre hacminde bulunan 
numuneler, 

b) Yolculuk srrasmda kulla
nılmağa mahsus inhisara tâbi 
alkol ve alkollü içkilerle ko
lonya ve tuvalet sulan gibi di
ğer alkollü maddelerden bir 
litreye kadar, ve içinde alkol 
bulunan lavanta ve esanslarla 
benzeri kokulu maddelerden 
başka başka cinslerden azamî 
birer litrelik üç şişe miktarı, 
(kaplarm ağzı açık bulunmak 
şartile), 

İnhisar hissesine tâbi değil
dir. 

Şu kadar ki yolcu berabe
rinde yurda sokulacak mikta
rm mecmuu şaraplarda 10, al
kol ve alkollü diğer içkilerde 
5 litreyi geçemez. 
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MADDE 10. — Dış memle
ketlerden getirilen ispirtolu ıt
riyat ile tababette ve sanayide 
kullanılan ispirtolu maddeler
den yurt içinde yapılan veya 
dış memleketlerden getirilen 
metil alkollerden ve malt hülâ
salarından ve yolcu beraberin
de yurda sokulan ispirto ve 
ispirtolu içkilerden, ithalleri sı
rasında, içlerindeki alkol dere
celerine veya nevilerine göre, 
yurt içindeki benzerlerinden 
alınanlardan az olmamak üzere, 
icra Vekiller Heyetince tesbit 
edilecek miktarda inhisar res
mi alınır. 

Ancak bunlardan: 
a) İspirtolu ıtriyat ile taba

bette ve sanayide kullanılan is
pirtolu maddelere ait ticari kıy
meti haiz olmıyan ve en çok 
on santilitre hacminde bulunan 
numuneler; 

b) Yolculuk sırasında kul
lanılmağa mahsus inhisara tabi 
ispirto ve ispirtolu içkilerden 
bir litreye kadar ve içinde is
pirto bulunan kolonya, lavan
ta ve esasnlarla benzerleri ko
kulu maddelerden, başka baş
ka cinslerden âzami birer lit
relik üç şişe miktarı (Kapları
nın ağzı açık bulunmak şart-
tiyle); 

İnhisar resmine tabi değil
dir. 

Şu kadar İd, resimli ve re
simsiz olarak yolcu beraberinde 
yurda sokulan miktarın mec
muu şaraplarda on, ispirto ve 
ispirtolu içkilerde beş litreyi 
geçemez. 

— 35 — 
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MADDE 10. — Dış memle
ketlerden getirilen ispirtolu ıt
riyat ile tababette ve sanayide 
kullanılan ispirtolu maddeler
den yurt içinde yapılan veya 
dış memleketlerden getirilen 
metil alkollerden ve malt hu
lâsalarından ve yolcu berabe
rinde yurda sokulan ispirto ve 
ispirtolu içkilerden, ithalleri sı
rasında, içlerindeki alkol dere
celerine veya nevilerine gö
re, yurt içindeki benzerlerin
den alınanlardan az olmamak 
üzere, İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilecek miktarda inhi
sar resmi alınır. 

Ancak bunlardan: 
a) İspirtolu ıtriyat ile taba

bette ve sanayide kullanılan is
pirtolu maddelere ait ticari kiy-
meti haiz olmıyan ve en çok on 
santilitre hacminde bulunan nu
muneler; 

b) Yolculuk sırasında kul
lanılmağa mahsus inhisara tabi 
ispirto ve ispirtolu içkilerden 
bir litreye kadar ve içinde is
pirto bulunan kolonya, lavanta 
ve esanslarla benzerleri kokulu 
maddelerden, başka başka cins
lerden âzami birer litrelik üç 
şişe miktarı (Kaplarının ağzı 
açık bulunmak şar tiyle); 

İnhisar resmine tabi değildir. 
Şu kadar ki, resimli ve re

simsiz olarak yolcu beraberinde 
yurda sokulan miktarın mecmuu 
şaraplarda on, ve diğer ispirto 
ve ispirtolu içikilerde beş lit
reyi geçemez. 

G. t . E. 

MADDE 10. — Dış memle
ketlerden getirilen ispirtolu ıt
riyat ile tababette ve sanayide 
kullanılan ispirtolu maddeler
den yurt içinde yapılan veya 
dış memleketlerden getirilen 
metil alkollerden ve malt hü
lâsalarından ve yolcu berabe
rinde yurda sokulan ispirto 
ve ispirtolu içkilerden, ithalleri 
sırasında, içlerindeki alkol de
recelerine veya nevilerine gö
re, yurt içindeki benzerlerinden 
alınanlardan az olmamak üzere, 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek miktarda inhisar resmi 
alınır. 

Ancak bunlardan: 
a) İspirtolu ıtriyat ile ta

babette ve sanayide kullanılan 
ispirtolu maddelere ait ticari 
kıymeti haiz olmıyan ve en çok 
on santilitre hacminde bulunan 
numuneler; 

b) Yolculuk sırasmda kul
lanılmağa mahsus inhisara tabi 
ispirto ve ispirtolu içkilerden 
bir litreye kadar ve içinde is
pirto bulunan kolonya, lavan
ta ve esanslarla benzerleri ko
kulu maddelerden, başka baş
ka cinslerden olmak ve her 
cinsin miktarı bir litreyi geç
memek şartiyle en çok üç litre 
miktarı (kaplarmm ağzı açık 
bulunmak şartiyle); 

İnhisar resmine tabi değildir. 
Şu kadar ki, resimli ve re

simsiz olarak yolcu beraberin
de yurda sokulan miktarm 
mecmuu şaraplarda on ve di
ğer ispirto ve ispirtolu içkiler
de beş litreyi geçemez. 
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MADDE 10. — Taktir aletleri
nin yurt içinde yapılması, sa
tılması, işletilmesi, nakil veya 
tamir edilmesi ve dışardan ge
tirilmesi inhisarlar idaresinin 
müsaade ve murakabesine bağ
lıdır. Ancak; 

a) Devlet müesseseleriyle 
her türlü sıhhi müessese ve la-
boratuarlardaki taktir aletle
rinin ve imbiklerin, ispirto ve 
ispirtolu içki istihsal etmekten 
başka maksatlarla kullanıl
ması; 

b) Hacmi bir litreyi geçme
yen imbik ve diğer taktir alet
leriyle her nevi tecrübe taktir
leri yapılması; 

Murakabe kaydından müstes
nadır. 

MADDE 11. — Metil alkol is
tihsal veya ithal edecekler İn
hisarlar idaresinden müsaade 
almağa mecburdurlar. 

— 36 — 
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MADDE 10. — Hükümetin 
onuncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 
on birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mal. E. 

MADDE 10 — Taktir aletle
rinin yurt içinde yapılması» sa
tılması, işletilmesi, nakil veya 
tamir edilmesi ve dışarıdan ge
tirilmesi İnhisar idaresinin mü
saade ve murakabesine bağlı
dır. Ancak: 

a) Devlet müesseseleri ile her 
türlü sıhhî müessese ve lâbora-
tuarlardaki taktir aletlerinin 
ve imbiklerin, alkol ve alkollü 
içki istihsalinden başka mak
satlarla kullanılması, 

b) Hacmi bir litreyi geçmiyen 
imbik ve diğer taktir aletlerile 
her nevi tecrübe taktirleri ya
pılması, 

Murakabe kaydından müstes
nadır. 
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MADDE 11. — Taktir alet
lerinin yurt içinde yapılması, 
satılması, işletilmesi, nakli, ta
miri, ve dışarıdan getirilmesi 
İnhisarlar idaresinin kontrol ve 
müsaadesine bağlıdır. 

Ancak : 
a) Devlet ve her türlü sıh

hat müesseselerinde ve labora
tuarlarında ispirto ve ispirto
lu içkiler istihsalinden başka 
maksatlarla kullanılan taktir 
aletleri ve imbikler; 

b) Hacmi bir litreyi geçmi-
yen imbik ve diğer taktir alet
leriyle her türlü tecrübe tak
tirleri ; 

Kontrola bağlı değildir. 

Şaraplara ait hükümler 

MADDE 12. — Şarap yap
mak isteyenler, imalâta başla

madan önce, şarap yapacaklarını 
İnhisarlar idaresine bir beyan
name ile bildirmeğe mecbur
durlar. 

Beyannamede, şarabın nere
de, ne miktarda ve ne maksat
la yapılacağı tesbit olunur. 

Şaraphanelerin ve şarapların 
sıhhi ve teknik bakımdan vasıf
larına, kontrol ve muayeneleri
ne ait esaslarla iyileştirilme 
usulleri, Sıhhat ve içtimai mua
venet, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekâletlerince birlikte 
tesbit edilir. Âmillerin bunlara 
riayet etmeleri mecburidir. 

Ziraî istihlâk için kendi mah
sullerinden beş yüz litreye ka
dar şarap yapanlar bu mecbu
riyete tabi değildir. 

Zatî istihlâk için yapılan şa
raplar bu maddede yazılı vasıf
lan haiz olmadıkça ve 14 ncü 
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MADDE 11. — Bütçe encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

Şaraba ait hükümler 

MADDE 12. — Şarap yap
mak isteyenler, imalâta başla
madan önce, şarap yapacak
larını İnhisarlar idaresine bir 
beyanname ile bildirmeğe mec
burdurlar. 

Beyannamede, şarabın nere
de, tahminen ne miktarda ve 
ne maksadla yapılacağı tesbit 
olunur. 

Şaraphanelerin ve şarapların 
sıhhi ve teknik bakımdan va
sıflarına, kontrol ve muayenele
rine ait esaslarla iyileştirilme 
usulleri, Sıhhat ve içtimai mua
venet, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekâletlerince birlikte 
tesbit edilir. Âmillerin bunlara 
riayet etmeleri mecburidir. 

Zatî istihlâk için kendi mah
sullerinden beş yüz litreye ka
dar şarap yapanlar bu mecbu
riyete tabi değildirler. 

Zatî istihlâk için yapılan şa
raplar bu maddede yazılı vasıf-

G. t E. 

MADDE 11. — Taktir alet
lerinin yurt içinde yapılması, 
satılması, işletilmesi, nakli, ta
miri ve dışarıdan getirilmesi 
İnhisarlar idaresinin müsaade
sine ve kontrolüne bağlıdır. 

Ancak: 
a) Devlet ve her türlü sıh

hat müesseselerinde ve lâbora-
tuvarlarmda ispirto ve ispirto
lu içkiler istihsalinden başka 
maksatlarla kullanılan taktir 
aletleri ve imbikler; 

b) Hacmi bir litreyi geçmi-
yen imbik ve diğer taktir alet
leriyle her türlü tecrübe tak
tirleri; 

Kontrola bağlı değildir. 

Şaraba ait hükümler 

MADDE 12. — Şarap yap
mak istiyenler, imalâta baş
lamadan önce, şarap yapacak
larını İnhisarlar idaresine bir 
beyanname ile bildirmeğe mec
burdurlar. 

Beyannamede, şarabm nere
de, tahminen ne miktarda ve 
ne maksatla yapılacağı tesbit 
olunur. 

Şaraphanelerin ve şarapların 
sıhhi ve teknik bakımdan va
sıflarına, kontrol ve muayene
lerine ait esaslarla iyileştirilme 
usulleri, Sıhhat ve içtimai mu
avenet, Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekâletlerince bir
likte tesbit edilir. Âmillerin 
bunlara riayet etmeleri mecbu
ridir. 

Kendi kullanmaları için ken
di mahsullerinden beş yüz lit
reye kadar şarap yapanlar bu 
mecburiyete tabi değildirler. 

Kendi kullanmaları için ya-
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Fasıl : II 

Şarap 

MADDE 12. — Dahilde satıl
mak maksadiyle imal edilecek 
şaraplardan litrede 5 kuruşu 
geçmemek üzere icra Vekilleri 
Heyetince tesbit ve tâyin olu
nacak miktarda inhisar resmi 
alınır. Bu resim, şarabın ahara 
devir ve satışında tahsil olu
nur. 

MADDE 13. —Memleket 
şarapçılığmın ıslâh ve inkişafı
na hizmet etmek ve şarap âmil
lerine rehberlik yapmak mak
sadiyle inhisarlar idaresi şarap 
imaline devam edebileceği gibi 
icabeden şarapçılık mıntakala-
larmda numune şaraphaneleri 
ve bağları da tesis edeblir. 

Memleketin sıhhi ihtiyacı 
için iktiza eden şarabı inhisar
lar idaresi tedarik etmeğe mec
burdur. 

- 3 8 -
Ad. E. 

MADDE 14. — inhisarlar 
idaresi şarapçılığı öğretmek ve 
yaymak maksadiyle lüzum gö
receği şarapçılık mmtakalarm-
da kurslar açar. 

Bu sanatın inkişafını temi-

MADDE 12. — Hükümetin 
on ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Hükümetin 
on üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Hükümetin 
on dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Mal. E. 

Fasıl: II 

Şarap 

MADDE 11 — Dahilde sarfe-
dilecek şaraplardan litre başına 
5 kuruş hususî istihlâk resmi 
alınır. Bu resim şarabın âhara 
devir ve satışlarında, müdafaa 
vergisile birlikte inhisar idare
since tahsil olunur. 

Kendi ihtiyaçları için kendi 
mahsullerinden şarap imal eden
lerin 500 litreyi aşmıyan imalâ
tı bu resimden müstesnadır. 

MADDE 12 — Memlekette 
şarapçılığın ıslah ve yayılması
na hizmet etmek ve şarap amil
lerine rehberlik yapmak mak-
sadile İnhisar idaresi şarap 
imalâtına ve araştırmalarına 
devam edeceği gibi icap eden 
ziraî istihsal mmtakalarmda nu
mune bağlan ve şaraphaneleri 
de tesis eder. 

MADDE 13 — Memlekette 
sıhhî ihtiyaçlar için Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince 
lüzum gösterilecek şarap nevi
lerini, inhisar idaresi imal ve
ya ithal suretile piyasada bu
lundurmağa mecburdur. 

MADDE 14 — İnhisar idare
si şarapçılığı öğretmek ve yay
mak maksadile, lüzum göreceği 
ziraî istihsal mmtakalarında 
kurslar açar, öğretici neşriyat 
yapar ve filimler göstertir. Bu 
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madde mucibince de resmi veril
medikçe başkasma devredile
mez ve satılamaz. 

— 39 — 
Zr. E. 

lan haiz olmadıkça ve 14 ncü 
madde mucibince de resmi ve
rilmedikçe başkasına devredi
lemez ve satılamaz. 

G. t. E. 

pılan şaraplar bu maddede ya
zılı vasıfları haiz olmadıkça ve 
14 ncü madde mucibince resmi 
verilmedikçe başkasma satıla
maz. 
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nen lüzumlu görülecek yerler
de teşvik edici mahiyette mü
sabakalar açarak kazananlara 
mükâfat ve yabancı memle
ketlere şarap ihraç edeceklere 
ihraç ettikleri şaraplar için 
her sene inhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesine konacak tah
sisattan icra Vekilleri Heyetin
ce tâyin edilecek nisbetlerde 
prim de verilebilir. 

Ad. E. 

MADDE 15. — Hususi şa
hıslar tarafından tesis edilecek 
istihsal kabiliyeti 300 000 litre
yi geçen şaraphanelerin tesis 
edilebileceği yerler müracaat 
üzerine Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekilliklerince birlik
te tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 15. — Hükümetin 
on beşinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

sanatın inkişafını temin için 
teşvik edici mahiyette sergiler, 
ve müsabakalar ve numune fu
arları tertip ederek kazananla
ra mükâfat ve yabancı memle
ketlere şarap ihraç edeceklere 
ihracatları nisbetinde, her sene 
bütçesine konacak tahsisata gö
re prim verir. 

Türk şaraplarını dış piyasa
lara tanıtmak maksadile, inhi
sar idaresince harice yapılacak 
ihracat dahi îcra Vekilleri He
yetinden ayrıca muvafakat is
tihsali şartile, prim verilecek
ler listesine alınabilir . 

MADDE 15 — Hususî şahıs
lar tarafından tesis edilecek, 
istihsal kabiliyeti 300 000 litre
yi geçen şaraphanelerin tesis 
edilebileceği yerler müracaat 
üzerine Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekilliklerince, bir
likte tayin ve tesbit edilir. 

Bunlardan yurt içerilerinde 
tesis olunacakların, Devlet va
purları ve demiryollarile bü
yük istihlâk merkezleri ve ihraç 
iskelelerine vaki olacak sevki-
yat ve bu mahallerden celp ve
ya geri getirecekleri kaplar ve 
imalât için zarurî maddeler na
kil tarifelerinde, rekabet ve fa
aliyetlerinin devamına imkân 
verecek, mesafe ile makûsen 
mütenasip hususî tarifeler tat
bik olunur. 
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MADDE 13. — Üç yüz bin 
litreden fazla şarap yapabile
cek olan hususi şaraphaneler, 
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 
vekâletlerince birlikte tesbit 
edilen yerlerde kurulur. 

MADDE 14. — Şaraplardan 
litre basma beş kuruş hususi 
istihlâk resmi alınır. Bu resim 
yapılan şarabın 12 üti madde 
mucibince muayyen vasfı haiz 
bulunduğu anlaşılınca tahakkuk 
ettirilir ve şarabın başkasına 
devrinde veya satışında İnhi
sarlar idaresince tahsil olunur. 

Zatî istihlâk için kendi raah-

Zr. E. 

MADDE İS. — Bütçe encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14. — Şaraplardan 
litre başına (1-5) kuruş ara
sında hususi istihlâk resmi alı
nır. Bu resim yapılan şarabın 12 
nci madde mucibince muayyen 
vasfı haiz bulunduğu anlaşılın
ca tahakkuk ettirilir ve şarabın 
başkasına devrinde veya satı
şında İnhisarlar idaresince tah
sil olunur. 

Ğ. î . E. 

MADDE 13. — Bütçe encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14. — Şaraplardan 
litre başına beş kuruşa kadar 
hususi istihlâk resmi almır. Bu 
resim yapılan şarabın 12 nci 
madde mucibince muayyen vas
fı haiz bulunduğu anlaşılınca 
tahakkuk ettirilir ve şarabın 
başkasına devrinde veya satı
şından İnhisarlar idaresince 
tahsil olunur. 
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sullerinden beş yüz litreye ka
dar şarap yapanlardan hususi 
istihlâk resmi alınmaz. 

Dış memleketlere çıkarılan 
şaraplardan hususi istihlâk res
mi almmaz ve alınmış ise 7 nci 
maddedeki esaslara göre geri 
verilir. 

Şaraplardan 2460 sayılı ve 
28. V . 1934 tarihli kanunla alın
makta olup 3828 ve 4040 sayılı 
kanunlarla arttırılmış bulunan 
müdafaa vergisinin hususi is
tihlâk resmi ile birlikte tahsil
lerine devam olunur. 

MADDE * 15. — İnhisarlar 
idaresi, memleket şarapçılığının * 
vasıflandınlması ve iyileştiril
mesi için kendi bağlarında ve 
şaraphanelerinde araştırmaları
na devam etmekle beraber uy
gun gördüğü bölgelerde numu
ne şaraphaneleri de yapar. 

Ziraat vekâleti şaraplık üzüm
lerle şarapçılık üzerinde yaptı
ğı çalışmalardan İnhisarlar 
idaresinin faydalanması için 
Gümrük ve inhisarlar vekâle
tiyle işbirliği yapar. 

MADDE 16. - - İnhisarlar ida
resi şarap yapanlara şarapçılık 
tekniğini öğretmek için uygun 
görülen bölgelerde kurslar açar 
ve müsabakalar tertip ederek 
iyi şarap yapanlara mükâfat 
damıtabilir. 

Her yıl İnhisarlar umum mü
dürlümü bütçesine konulan tah
sisattan di s mer* lekenlere *arap 
satanlara İcra Vekilleri Heye
tince tâvin edilen nisbette mim 
verebilir. İnhisarlar idaresi de 
dıs memleketlere sattığı şarap
lar için prim alır. 

— 43 — 
Zr. E. 

Zatî istihlâk için kendi mah
sullerinden beş yüz litreye ka
dar şarap yapanlardan hususi 
istihlâk resmi alınmaz. 

Dış memleketlere çıkarılan 
şaraplardan hususi istihlâk res
mi aınmaz. Ve alınmış ise 7 nci 
maddedeki esaslara göre geri 
verilir. 

Şaraplardan 2460 sayılı ve 
28 . V . 1934 tarihli kanunla 
alınmakta olup 3828 ve 4040 sa
yılı kanunlarla arttırılmış bulu
nan Müdafaa vergisinin hususi 
istihlâk resmi ile birlikte tah
sillerine devam olunur. 

MADDE 15. — Bütçe encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 

MADDE 16. — Bütçe encü
meninin 16 nci maddesi aynen. 
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G. î. E. 

Kendi kullanmaları için ken
di mahsullerinden 500 litreye 
kadar şarap yapanlarla dış 
memleketlere çıkarılaıt şarap
lardan hususi istihlâk resmi 
almmaz. 

Dış memleketlere çıkarılan 
şaraplardan hususi istihlâk res
mi almmış ise 7 nci maddedeki 
esaslara göre geri verilir. 

Şarandardan alman müdafaa 
vergileri, hususi istihlâk res
miyle birlikte tahsil olunur. 

MADDE 15. — Bütçe encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 

MADDE 16. — Bütçe encü
meninin 16 nci maddesi aynen. 



Hü. 

MADDE 16. — Senede 200 
litreden fazla sirke imal etmek 
isteyenler İnhisarlar idaresine 
haber vermeğe mecburdurlar, 

Fasıl : III 

İspirto ve ispirtolu içkilerle sa
ir maddelerin satışı 

MADDE 17. — Şarap ve bi
radan gayri ispirto ve ispirto
lu içkileri satmak istiyenler İn 
hisarlar idaresinden ruhsat al
mağa mecburdurlar. 

Bu ruhsat tezkereleri için hiç 
bir harç ve resim alınmaz. 

MADDE 18. — Bu kanun ile 
inhisar altında bulunan ve İn
hisarlar idaresince yurt içinde 
satılan ispirto ve ispirtolu iç-
kilerin satış fiyatları (Kadeh
le satış hariç) bunların mali
yetlerine İcra Vekilleri Heye 
tince tesbit olunacak asgari ve 
âzami hadler dahilinde inhisar 
resminin ilâvesi suretiyle tâyin 
olunur. 

Devlete, belediyeye, evkaf ve i 
hususi idarelere ait sıhhi mü- ı 
esseselere lüzumu olan ispirtoyu | 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti- I 
nin teklifi üzerine cari fiyat- ! 
lardan tenzilât icrasiyle sattır- j 
mağa İcra Vekilleri Heyeti sa- j 
lâhiyetlidir, | 

— 44 — 
Ad. K. 

MADDE 16. — Hükümetin 
on altıncı maddesi aynen kabul 

j edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümetin 
on yedinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. ~- Hükümetin 
on sekizinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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Fasıl : III 

Alkol ve alkollü itkilerle sair 
maddelerin satışı 

MADDE 16 — Şarap, bira ve 
her çeşit likörden gayri alkol
lü içkiler ve alkol satmak iste
yenler, İnhisar idaresinden ön-
ceden ruhsat tezkeresi almağa 
mecburdurlar. Bu ruhsat tez
kereleri için biç bir harç ve re
sim alınmaz. Ne gibi şahısla
ra ruhsat verilemeyeceği Ni
zamname ile tesbit olunur. 

MADDE 17 — Bu kanun ile 
inhisar altında bulunan ve inhi
sar idaresince yurt içinde sa
tılan alkol ve alkollü içkilerin 
satış i'iatları (Kadehle satış 
hariç) bunların maliyetlerine 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak asgarî ve azamî had
ler dahilinde inhisar hissesi ilâ
vesi suretile tayin olunur. 

Devlete, belediyeye, Evkafa, 
Hususî idarelere ait sıhhî mües
seselere lüzumu olan alkolü 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti
nin teklifi üzerine cari fiatlar-
dan tenzilât icrasile sattırmağa 
îcra Vekilleri Heyeti salahiyet
lidir. 

İmal ve satış için kendilerine 



B. E. 

MADDE 17. — Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâletinin tıb
bi ihtiyaçlar için istediği şarap
lar inhisarlar idaresince temin 
olunur. 

MADDE 18. — Dahilde imal 
olunan şaraplardan muamele 
vergisi aimmaz. 

İspirto ve ispirtolu içkilerle 
diğer maddelerin satışı 

MADDE 19. — İspirto ve is
pirtolu içkileri satmak istiyen-
ler, İnhisarlar idaresinden ruh
sat almağa mecburdurlar. 

Yalnız şarap ve bira satmak 
istiyenler bir beyanname ile sa
tış yerlerini İnhisar idaresine 
bildirirler. 

MADDE 20. —İspirto ve İn
hisarlar idaresince yapılan is
pirtolu içkilerin satış fiatı (ka
dehle satış hariç), maliyetleri
ne İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunan asgari ve âzami 
hadler dahilinde inhisar resmi 
ilâvesiyle tâyin olunur. 

Üçüncü maddeye göre yapı
lan ispirtolu içkiler için verilen 
yan mamul maddelerin inhisar 
resmi İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. Bu içkilerin yurt 
içindeki satış fiatı, inhisar res
miyle birlikte tahakkuk eden 
maliyetlerine yüzde on beşe ka
dar kâr bırakılmak suretiyle 
İnhisarlar idaresince tesbit olu
nur, 

— 45 — 
Zr. E. 

MADDE 17. — Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâletinin tıb
bi ihtiyaçlar için istediği şa
rapları İnhisarlar idaresi temi
ne mecburdur. 

MADDE 18. — Bütçe encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

İspirto ve ispirtolu içkilerle di
ğer maddelerin satışı 

MADDE 19. — Bütçe encü
meninin 19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 20. — Bütçe encü
meninin 20 nci maddesi aynen. 
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MADDE 17. — Bütçe encü
meninin 17 nci madedsi aynen. 

MADDE 18. — Bütçe encü
meninin 18 nci maddesi aynen. 

İspirto ve ispirtolu içkilerle di
ğer maddelerin satışı 

MADDE 19. — İspirto ve is
pirtolu içkileri satmak istiyen
ler İnhisarlar idaresinden ruh
sat almağa mecburdurlar. 

Bu ruhsat tezkereleri için hiç 
bir harç ve resim alınmaz. 

Şarap ve bira satmak istiyen
ler bir beyanname ile satış yer
lerini İnhisarlar idaresine bil
dirirler. 

MADDE 20. — İnhisarlar ida
resince yurt içinde satılan in
hisar altmdaki maddelerin satış 
fiyatı, maliyetlerine İcra Ve
killeri Heyetince tesbit olu
nan asgari ve âzami hadler da
hilinde inhisar resmi ilâvesiyle 
tâyin olunur. 

Üçüncü maddeye göre kendi
lerine izin verilenlerin imâl et
tikleri içkilerin satış fiyatı, in
hisar resmiyle birlikte tahak
kuk eden maliyetlerine % 15 e 
kadar kâr ilâvesi suretiyle tes
bit olunur. 

Kadehle satrş hariç olmak 
üzere, ikinci madde mucibince 
İdarenin yaptığı maddelerle yu-
kanki fıkralarda yazür inhisar 



Hû. 

imâl ve satış için kendilerine 
mezuniyet verilenlere, İnhisar
lar idaresince yarı mamul mad
de verildiği takdirde bu mad
delerin maliyetine ne miktar in
hisar resmi zammedileceği, ve 
iptidai maddeleri kendileri ta
rafından tedarik edilerek inhi
sar mamulâtı yapmalarına ve 
satmalarına izin verilenlerden 
almacak inhisar resminin mik
tarı icra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. Bu maddelerin 
yurt içindeki âzami satış fiyat
ları da bunları yapanlara % 15 
şe kadar kar bırakılmak sure
tiyle inhisarlar idaresince tâ
yin olunur. 

inhisarlar idaresi tarafından 
yapılan şaraplarla inhisarı ta-
zammun etmemek şartiyle bu 
idarenin yapacağı diğer mamul 
lerin satış fiyatını Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti tâyin ve tes
bit eder. 

Bunların ve inhisar maddele
rinin tâyin olunan fiyatlardan 
fazlasına satılması yasaktır. 

MADDE 19. — inhisarlar 
idaresinin mamullerini satanla
ra idarece-% 10 a kadar bey'i-
ye verilir. Ancak, kırık ve ta
şıma karşılığı olmak ve bazı çe
şit içkilerin sürümünü arttır
mak için idarece icabına göre 
ayrıca % 10 a kadar iskonto 
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Ad. E. 

MADDE 19. • 
on dokuzuncu 
kabul edilmiştir 

— Hükümetin 
maddesi aynen 

Mal. E. 

mezuniyet verilenlere* İnhisar 
idaresince yarı mamul madde 
verildiği takdirde bu maddele
rin maliyetine ne miktar inhi
sar hissesi zammedileceği, ve 
iptidaî maddeleri kendileri ta
rafından tedarik edilerek inhi
sar mamulâtı yapmalarına ve 
satmalarına izin verilenlerden 
alınacak inhisar hissesinin mik
tarı icra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. Bu maddelerin 
yurt içindeki azamî satış fiatla-
rı bunları yapanlara % 15 şe 
kadar kâr bırakılmak suretile 
inhisar idaresince tayin olu
nur. 

inhisar idaresi tarafından 
yapılan şaraplarla inhisarı ta-
zammun etmemek partile bu 
idarenin yapacağı di£er mamul
lerin satış fiatmı Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti tayin ve tes
bit eder. 

Bunların ve inhisar maddele
rinin tayin olunan fiatlardan 
fazlasına satılması yasaktır. 

MADDE 18 — inhisar idare
sinin mamullerini satanlara 
idarece % 10 a kadar beyiye 
verilir. Ancak, kırık ve taşıma 
karşılığı olmak ve bazı çeşit iç
kilerin sürümünü arttırmak için 
idarece icabına göre ayrıca % 
10 a kadar iskonto yapılabilir. 

( S. Sayısı: 147 ) 



îkinci madde mucibince İn
hisarlar idaresi tarafından ya
pılan maddelerin satış fiyatını 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tesbit eder. 

Bu maddeye göre tesbit edi
len fiyatlardan yukarı satış ya
pılamaz. 

Zr. E. 

MADDE 21. — Devlete, Va
kıflar umum müdürlüğüne, Hu
susi idarelere ve belediyelere 
ait sıhhi müesseselere lâzım 
olan ispirtonun satış fiyatından 
tenzilât yapılarak sattırılması-
na Gümrük ve inhisarlar veka
letinin teklifi üzerine İcra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 22. — İnhisarlar İda
resi : 

a) Mamullerini satanlara 
yüzde ona kadar beyiye; 

b) Kırılma, taşıma karşılı
ğı ile bazı çeşit içkiler için yüz
de ona ve ikinci maddede ya
zılı mamuller için de yüzde 

MADDE 21. — Devlete, Va
kıflar umum müdürlüğüne, hu
susi idarelere ve belediyelere 
ait sıhhi müesseselere ve mena-
fii umumyeye hadim cemiyet
lere lâzım olan ispirtonun sa
tış fiatından tenzilât yapılarak 
sattırılmasına Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin teklifi üze
rine İcra Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. 

22. İnhisarlar MADDE 
idaresi : 

a) Mamullerini satanlara 
yüzde ona kadar bey'iye; 

b) Kırılma, taşıma karşılığı 
ile bazı çeşit içkiler için aynca 
yüzde ona ve ikinci maddede 
yazılı mamuller için de yüzde 

maddelerinin satış fiyatları İn
hisarlar umum müdürlüğünce 
tesbit, Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince tasdik olunur. 

MADDE 21. — Ziraat encü
meninin 21 nci maddesi aynen. 

MADDE 22. — İnhisarlar ida
resi : 

a) Mamullerini satanlara 
yüzde ona kadar beyiye vere
bilir. 

b) Kırılma, taşıma karşılı
ğı ile bazı çeşit içkiler için 
ayrıca yüzde ona ve ikinci mad-
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yapılabilir. 
Bu mamulleri açık satanlara 

verilecek bey'iye ve iskontonun 
miktarı Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğmce tâyin olunur. 

Fasü : IV 

İspirto ve ispirtolu içkileıin 
nakli 

MADDE 20.— İspirto ve is
pirtolu içkileri (Bira ve şarap 
hariç) açık kaplarla nakletmek 
için inhisarlar idaresinden nak
liye tezkeresi ahTinmsT mecbu
ridir. 

Açık kaplar içinde bulunan 
ispirtonun 50 litreye kadarı 
(dahil) şehir ve kasabalar için
de fatura ile nakledilebilir. 

Yurt içinde bir yerden diğer 
yere giden yolcuların beraber
lerinde taşıyacakları ve müs
tehliklerin evlerine götürecek
leri 3 litreye kadar (dahil) is
pirtonun şehir ve kasabaların 
iç ve dışına nakillerinde fatura 
ve tezkere aranmaz. 

Ad. 

MADDE 21. — Ağızları ka
palı ve inhisarlar idaresinin ta
rik alâmetlerini veya hususi 
âmillerin iarik alâmetleriyle 
birlikte inhisarlar idaresinin 
mühür ve bandrolünü taşıyan 

kaplar içindeki ispirto ve ispir
tolu içkilerin şehir ve kasaba
lar içinde ve dışında nakilleri 
serbestir. 

MADDE 20. — Hükümetin 
yirminci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. —. Hükümetin 
yirmi birinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

m. fi. 
Bu mamulleri açık satanlara 

verilecek beyiye ile iskontonun 
miktarı Gümrük ve inhisarlar 
vekilMğinee tayin olunur. 

Fasıl : IV 

Alkol ve alkollü içkilerin 
nakli 

MADDE 19 — Alkol ve al
kollü içkiler (bira, §arap ve li
kör hariç) açık kaplarla nak
letmek için İnhisar idaresinden 
nakliye tezkeresi alınması mec
buridir. 

Şu kadar ki ağızları kapalı 
ve İnhisar idaresinin f arik alâ
metlerini veya hususî âmillerin 
farik alânıetlerile birlikte İn
hisar idaresinin mühür ve band
rolünü taşıyan kaplar içindeki 
alkol ve alkollü içkilerin şehir 
ve kasabalar içinde ve dışında 
nakilleri serbesttir. 

Açık kaplar içinde bulunan 
alkolün 50 litreye kadarı, (da
hil) şehir ve kasabalar içinde, 
yalnız fatura ile nakledilebilir. 

Yurt içinde bir yerden diğer 
bir yere giden yolcuların be
raberlerinde taşıyacakları ve 
müstehliklerin evlerine götüre
cekleri 3 litreye kadar (dahil) 
alkolün şehir ve kasabaların iç 
ve dışına nâkillerinde fatura ve 
tezkere aranmaz, 
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on beşe kadar iskonto yapa
bilir. 

MADDE 23. — inhisarlar 
idaresinin mühür veya kontrol 
alâmetini taşımıyan kaplarda 
ispirto ve ispirtolu içkileri nak
letmek, idareden nakliye tezke
resi almağa bağlıdır. Elli (da
hil) litreye kadar ispirto, şehir 
ve kasabalar içinde açık kaplar
da fatura ile nakledilebilir. 

Üç (dahil) litreye kadar is
pirtonun açık kaplarla taşın
ması yukarıdaki kayıtlara tabi 
değildir. 

Zr. E. 

on beşe kadar iskonto yapılabi
lir. 

MADDE 23. — Bütçe encü
meninin 23 ncü maddesi aynen. 

G. L E. 

dede yazılı mamuller için dö 
yüzde on beşe kadar iskonto ya 
pabilir. 

MADDE 23. — İnhisarlar ida
resinin mühür veya kontrol alâ
metini taşımıyan kaplarda ispir 
to ve ispirtolu içkiler (Bira ve 
şarap hariç) nakletmek, idare
den nakliye tezkeresi almağa 
bağlıdır. Elli (dahil) litreye 
kadar ispirto, şehir ve kasaba 
lar içinde açık kaplarda fa
tura ile nakledilebilir. 

Üç (dahil) litreye kadar is
pirtonun açık kaplarla taşın
ması yukarıdaki kayıtlara tabi 
değildir. 
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Fasü : V 

Ceza hükümleri 

MADDE 22. — 1918 sayılı 
kanunun 34 ncü maddesinde 
yazılı fiilleri işleyenler hakkın
da 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolu
nur. 

MADDE 23. — Kaçak olarak 
tutulan inhisar altındaki ispir
to ve ispirtolu içkilerle bunla
rın imaline yarayan alet ve va
sıtalar ve iptidai maddeler mü
sadere edilir. 

Bunardan : 
A) Kaçak ispirto ve ispirto

lu içki yapmak maksadiyle ta-

^ 8 6 -
Ad. E. 

MADDE 22. — Bu kanunla 
inhisar altına alınan veya inhi
sar resmine tabi tutulan mad
delere vazedilen inhisar idare
sine ait mühür, damga veya fa-
rik alâmetleri, bandrol veya 
ettikleri taklit veya tahrif ede
rek, konulduğu eşyadan kaldı
rarak değiştirilerek veya her 
ne suretle olursa olsun tedarik 
ederek kaçak maddelerde kul
lananların hareketlen kaçak
çılık sayılır ve haklarında 1918 
sayılı kanunun 25 nci madde
sinin üçüncü fıkrasında yazılı 
cezalardan başka yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası ve bu suçun Türk ceza 
kanununda muayyen olan ceza
sı da hükmolunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâ
met veya bandrol veya etiket
leri salâhiyet ve mezuniyetleri 
olmaksızın basanlar veya satan
lar veya saklıyanlar hakkında 
altı aydan iki seneye kadar ha
pis cezasiyle birlikte yüz lira
dan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası da hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâ
kalı memurlar tarafından işlen
miş ise bu cezalar iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 23. — Hükümetin 
yirmi üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Mal. E. 

Fasıl : V 

Ceza hükümleri 

MADDE 20 — Bu kanunla 
inhisar altma alınan veya inhi
sar hissesine tâbi tutulan mad
delere vazedilen İnhisar idare
sine ait mühür, damga veya 
farik alâmetleri, bandrol veya 
etiketleri taklit veya tahrif 
ederek, konulduğu eşyadan 
kaldırarak, değiştirerek, her 
ne suretle olursa olsun teda
rik ederek kaçak maddelerde 
kullananların hareketleri ka
çakçılık saydır ve haklarında 
1918 sayılı kanunun 25 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında 
yazılı cezalardan başka 100 li
radan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ve bu suçun Türk 
ceza kanununda muayyen olan 
cezası da hükmolunur. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâ
met veya bandrol veya etiket
leri salâhiyet ve mezuniyetleri 
olmaksızın basanlar veya sa
tanlar veya saklıyanlar hakkın
da altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezasile birlikte 100 lira
dan 500 liraya kadar ağır para 
cezası da hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâ
kalı memurlar tarafından işlen
miş ise bu cezalar iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 21 — Kaçak olarak 
tutulan inhisar altındaki alkol 
ve alkollü içkilerle bunların ima
line yarayan alet ve vasıtalar 
ve iptidaî maddeler müsadere 
edilir. 

Bunlardan: 
a) Kaçak alkol ve alkollü iç

ki yapmak maksadile taham-
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Ceza hükümleri 

MADDE 24. — Bu kanunla 
inhisar altına alınan ve inhisar 
veya hususi istihlâk resmine ta
bi tutulan maddelere konulan 
İnhisar idaresine ait mühür, 
damga, farik kontrol veya alâ
metleri, bandrol veya etiketleri 
taklit veya tahrif ederek, ko
nulduğu eşyadan kaldırarak,de-
ğiştirerek veya herne suretle 
olursa olsun tedarik ederek ka
çak maddelerde kullananların 
hareketleri kaçakçılık sayılır ve 
haklarında 1918 sayılı kanunun 
25 nci maddesinin üçüncü fık
rasında yazılı cezalardan baş
ka yüz liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası vebu su
çun Türk ceza kanununda mu
ayyen olan cezası da hükmolu-
nur. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâ
met veya bandrol veya etiket
leri salâhiyet ve mezuniyetleri 
olmaksızın basanlar veya sa
tanlar veya saklıyanlar hak
kında altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası ile birlikte yüz 
liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para cezası da hükmolu-
nur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâ
kalı memurlar tarafından işlen
miş ise bu cezalar iki kat ola
rak hükmolunur. 

MADDE 25. — Kaçak olarak 
tutulan . ispirto ve ispirtolu iç
kilerle bunlarm yapılmasına 
yarayan âlet ve vasıtalar ve ip
tidai maddeler müsadere edilr. 

Bunlardan : 
a) Kaçak ispirto ve ispirto

lu içki yapmak maksadiyle ta-
hammüre terkedilen veya ısla-

— 51 — 
Zr. E. 

Ceza hükümleri 

MADDE 24. — Bütçe encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 

MADDE 25. — Bütçe encü
meninin 25 nci maddesi aynen. 

G. t . E. 

Ceza hükümleri 

MADDE 24. — Bütçe encü
meninin 24 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 25. — Kaçak olarak 
tutulan ispirto ve ispirtolu iç
kilerle bunların yapılmasına 

yanyan alet ve vasıtalar ye ip
tidai maddeler müsadare edilir. 

Bunlardan : 
a) Kaçak ispirto ve ispirto

lu içki yapmak maksadiyle ta-
hammüre terkedilen veya ısla-
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Ad. E. Mal. E. 

hammüre terkedilen veya ısla
tılan iptidai maddelerin suyu-
da dahil olduğu halde dört lit
resine kadar olan miktarından 
bir lira, bu miktarı tecavüz 
©den her litre veya litre kesir
lerinden ayrıca 25 kuruş; 

B) Vermut ve biraların iki 
litreye kadar olan miktarın
dan bir lira, bu miktarı tecavüz 
eden her bir litre veya litre ke
sirlerinden ayrıca 50 kurcş; 

C) İspirto ve köpürür şa
raplarla «B» fıkrasında yazılı 
içkilerin dışında kalan her 
türlü ispirtolu içkilerin (şarap 
hariç) her bir litre veya litre 
kesirlerinden 5 lira, ağır para 
cezası alınır. 

D) «B» ve «C» fıkralarında 
yazılı ispirto ve ispirtolu içki
ler ecnebi mamulâtı olduğu 
takdirde bunlara ait para ceza
ları bes kat olarak alınır. 

E) İspirto ve ispirtolu içki 
imaline yarayan vasıtalardan 
istiap hacmi 20 litreye kadar 
(dahil) olan imbik ve diğer 
taktir aletleri için 100 lira, 40 
litreye kadar (dahil) olanlar 
için 300 lira ağır para cezası 
alınır. Bu hacimden fazla her 
bir 20 litre veya kesirleri için 
para cezası 200 lira arttırılır. 

Kazansız olarak yakalanan 
imbik aksamı ve sair taktir 
aletlerinin (kapak, nakil, mü
berrit, müberrit kapağı, müber
rit tasları gibi) kaçakçılıkta 
kullanılırken yakalanan veya 
kullanmakta olduğu anlaşılan 
her bir parçasından 10 lira ağır 
para cezası alınır. 

F) 1918 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrası 
da yalnız müsadere cezası tat-
mevzuuna giren kaçakçılıklar-
bik edilir. 

(S . Say 

müre terkedilen veya ıslatılan 
iptidaî maddelerin suyu da dahil 
olduğu halde 4 litresine kadar 
olan miktarından bir lira, bu 
miktarı tecavüz eden her litre 
veya litre kesirlerinden ayrıca 
25 kuruş, 

b) Vermut ve biraların iki 
litreye kadar olan miktarından 
bir lira, bu miktarı tecavüz eden 
her bir litre veya litre kesirle
rinden ayrıca elli kuruş, 

c) Alkol ve (b) fıkrasında ya
zılı içkilerin dışında kalan her 
türlü alkollü içkilerin (şarap 
hariç) her bir litre veya litre 
kesirlerinden 5 lira, ağır para 
cezası alınır. 

d) (b) ve (c) fıkralarında 
yazılı alkol ve alkollü içkiler 
ecnebi mamulâtı olduğu takdir
de bunlara ait para cezaları beş 
kat olarak alınır. 

e) Alkol ve alkollü içki ima
line yarayan vasıtalardan istiap 
hacmi 20 litreye kadar (dahil) 
olan imbik ve diğer taktir alet
leri için 100 lira, 40 litreye ka
dar (dahil) olanlar için 300 lira 
ağır para cezası alınır. Bu ha
cimden fazla her bir 20 litre 
veya kesirleri için para cezası 
200 lira arttırılır. 

Kazansız olarak yakalanan 
imbik aksamı ve sair taktir alet
lerinin (kapak, nakil, müberrit 
kapağı müberrit taşları gibi) ka
çakçılıkta kullanılırken yakala
nan veya kullanılmakta olduğu 
anlaşılan her bir parçasından 10 
lira ağır para cezası alınır. 

f) 1918 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrası 
mevzuuna giren kaçakçılıklar
da yalnız müsadere cezası tat
bik edilir. 

Tutulan imbik veya taktir 
aletleri; gülyağı ve diğer tıb-
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B. E. 
— 53 — 

Zr. E. G. t . E. 

tdan iptidai maddelerin suyu 
ile birlikte dört litresine kada
rından bir lira, bundan yukarı 
her litre veya litre kesirlerin
den ayrıca yirmi beş kuruş; 

b) Vermut ve biraların iki 
litreye kadarmdan bir lira, bu
nu aşan her bir litre veya litre 
kesirlerinden ayrıca elli kuruş; 

c) İspirto ve (b) fıkrasında 
yazılı içkilerin dışında kalan 
her türlü ispirtolu içkilerin 
(şarap hariç) her bir litresin
den veya litre kesirlerinden beş 
lira, ağır para cezası alınır. 

d) (b) ve (c) fıkralarında 
yazdı ispirto ve ispirtolu içki
ler yabancı memleket mamulü 
olduğu takdirde bunlara ait pa
ra cezaları beş kat olarak alınır. 

e) ispirto ve ispirtolu içki 
imaline yarayan vasıtalardan 
istiap hacmi yirmi litreye ka
dar (dahil) olan imbik ve diğer 
taktir aletleri için yüz lira, 
kırk litreye kadar (dahil) olan
lar için üç yüz lira ağır para 
cezası alınır. Bu hacimden faz
la her bir yirmi litre veya ke
sirleri için para cezası iki yüz 
lira arttırılır. 

Kazansız olarak yakalanan 
imbik aksamı ve sair taktir 
aletlerinin (kapak, nâkil, mü
berrit, müberrit kapağı ve mü
berrit taşlan gibi) kaçakçılık
ta kullanılırken yakalanan ve
ya kullanılmakta olduğu anla-
şdan her bir parçasından on li
ra ağır para cezası alınır. 

f) 1918 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrası 
mevzuuna giren kaçakçılıklar
da yalnız müsadere cezası tat
bik edilir. 

Tutulan imbik veya taktir 
aletleri, gülyağı ve diğer tıbbi 
mamuller yapılmasında kulla-

tılan iptidai maddelerin suyu 
ile birlikte dört litresine kar 
darından bir lira, bundan yu
karı her litre veya litre kesirle-

j rinden ayrıca yirmi beş kuruş; 
I b) Vermut ve biraların iki 

litreye kadarından bir lira, bu
nu aşan her bir litre veya litre 
kesirlerinden ayrıca elli kuruş; 

c) İspirto ve (b) fıkrasın
da yazılı içkilerin dışında ka
lan her türlü ispirtolu içkilerin 

• (şarap hariç) her bir litresin
den veya litre kesirlerinden beş 
lira, ağır para cezası alınır. 

d) (b) ve (c) fıkralarında 
yazdı ispirto ve ispirtolu içki
ler yabancı memleket mamulü 
olduğu takdirde bunlara ait 
para cezaları beş kat olarak 
alınır. 

e) İspirto ve ispirtolu içki-
imaline yanyan vasıtalardan is
tiap hacmi yirmi litreye kadar 
(dahil) olan imbik ve diğer tak
tir aletleri için yüz lira, kırk 
litreye kadar (dahil) olanlar 
için üç yüz lira ağır para ceza
sı alınır. Bu hacimden fazla 
her bir yirmi litre veya kesirleri 
için para cezası iki yüz lira art-
tırdır. 
Kaza,nsız olarak yakalanan im
bik aksamı ve sair taktir alet
lerinin (kapak, nâkil, müberrit, 
müberrit kapağı ve müberrit 
taslan gibi) kaçakçılıkta kul
lanılırken yakalanan veya kul-
landmakta olduğu anlaşüan her 
bir parçasından on lira ağır pa
ra cezası alınır. 

f) 1918 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrası 
mevzuuna giren kaçakçılıklar
da yalnız müsadere cezası tat
bik edilir. 

Gülyağı ve diğer tıbbi ma-
I muller yapümasmda kullanılan 
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Tutulan imbik veya taktir 
aletleri; gülyağı ve diğer tıbbi 
mamulât istihsalinde kullanıl
mışsa birinci defasında yuka
rıda yazılı cezaların onda biri 
ve tekerrüründe beşte biri hük-
molunur. 

MADDE 24. — Faaliyetleri
ne müsaade olunan fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve sair 
yerlerde mevcut taktir aletle
riyle alelûmum kaplara İnhi
sarlar idaresince konmuş olan 
mühürlerin 1918 sayılı kanu
nun 34 ncü maddesi dışındaki 
sebeplerle ve kast ve iradeye 
makrun olmaksızın bozulması 
halinde alâkadarlar keyfiyeti 
en geç 24 saat içinde yazı ile 
İnhisarlar idaresine (bulunma
yan yerlerde ihtiyar heyetine) 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Vaziyeti bu müddet içinde 
bildirmeyenlerle tabi oldukları 
muayyen murakabe şartlarına 
ve idarece muayyen fennî ve 
idarî kayıtlara riayet göster
meyen bu gibi müessese sahip 
veya mümessillerinden birinci 
defasında 10 liradan 50 liraya 
kadar ağır para cezası almır. 
Tekerrüründe bu ceza iki kat 
hükmolunur ve İnhisarlar ida
resi imalâtı muvakkaten men 
veya verilmiş olan ruhsatı iptal 
edebilir. 

MADDE 25. — Dördüncü 
maddede yazılı izin ve müsa
adeyi almadan fabrika veya 
imalâthane açanlardan 100 li
radan 500 liraya kadar ağır pa
ra cezası alınmakla beraber hak
larında 1918 sayılı kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 26. — 6 ncı madde
nin ikinci fıkrası hükmüne ria
yet etmiyenlerden 20 liradan 
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MADDE 24. — Hükümetin 
yirmi dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümetin 
yirmi beşinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

bî mamulât istihsalinde kulla
nılmışsa birinci defasında yu
karıda yazılı cezaların yirmide 
biri ve tekerrüründe beşte biri 
hükmolunur. 

MADDE 22 — Faaliyetleri
ne müsaade olunan fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve sair 
yerlerde mevcut taktir aletle-
rile alelûmum kaplara İnhisar 
idaresince konmuş olan mühür
lerin 1918 sayılı kanunun 34 
ncü maddesi dışındaki sebep
lerle ve kasit ve iradeye mak
run olmaksızın bozulması ha
linde alâkadarlar keyfiyeti en 
geç 24 saat içinde yazı ile İn
hisar idaresine (bulunmayan 
yerlerde ihtiyar heyetine) bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Vaziyeti bu müddet içinde 
bildirmeyenlerle tâbi oldukları 
muayyen murakabe şartlarına 
ve idarece muayyen fennî ve 
idarî kayıtlara riayet göster
meyen bu gibi müessese sahip 
veya mümessillerinden birinci 
defasında 10 liradan 50 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 
Tekerrüründe bu ceza iki kat 
hükmolunur ve İnhisar idaresi 
imalâtı muvakkaten men veya 
verilmiş olan ruhsatı iptal ede
bilir, 

MADDE 23 — (Hükümetin 
25 nci maddesi aynen.) 

MADDE 26. — Hükümetin 
yirmi altıncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24 — (Hükümetin 
26 ncı maddesi aynen.) 
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nılmışsa birinci defasında yu
karıda yazılı cezaların yirmide 
biri ve tekerrüründe beşte biri 
hükmolunur. 

MADDE 26. —- İşletilmeleri
ne müsaade olunan fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve sair 
yerlerde mevcut taktir aletle
riyle alelûmum kaplara inhisar 
idaresince konmuş olan mühür
lerin kast ve iradeye makrun 
olmaksızın bozulması halinde 
alâkalılar bunu en geç yirmi 
dört saat içinde yazı ile inhisar 
idaresine (buluıımıyan yerler
de ihtiyar heyetine) bildirmeğe 
mecburdurlar. Müddeti için
de bildirmiyenlerîe kontrol 
şartlarına, fennî ve idarî kayıt

lara riayet etmiyen müessese sa
hip veya mümessillerinden bi
rinci defasında on liradan elli 
liraya kadar ağır para cezası 
almır. Tekerrüründe bu ceza iki 
kat hükmolunur ve inhisarlar 
idaresi imalâtı muvakkaten 
men veya verilmiş olan ruhsatı 
iptal edebilir. 

Zr. E. 

MADDE 27. — Aîtmcî mad
dede yazılı müsaadeyi almadan 
fabrika veya imalâthane kuran 
veya işletenlerden yüz liradan 
beş yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınmakla beraber hakla
rında 1918 sayılı kanunun hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 28. — Sekizinci 
maddenin ikinci fıkrası hüküm
lerine riayet etmiyenlerden yir-

MADDE 28. — Bütçe encü 
meninin 26 ncı maddesi aynen. 

G. t . E. 

ruhsatsız imbikler veya faktır 
aletleri için birinci defasında 
yukarıda yazılı cezalarm yir
mide biri ve tekerrüründe be$r 
te biri hükmolunur. 

MADDE 26. — Bütçe encü
meninin 26 ncı maddesi aynen. 

MADDE 27 .— Bütçe encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

MADDE 28. — Bütçe encü
meninin 28 nci maddesi aynen. 
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MADDE 27. — Bütçe encü
meninin 27 nci maddesi aynen. 

MADDE 28. — Bütçe encü
meninin 28 nci maddesi aynen. 



fîü. 

50 liraya kadar ağır para ceza
sı alınır. 

MADDE 27. — 15 nci mad
de mucibince yeri tâyin ve tes-
bit edilmeden tesis edilen is
tihsal kabiliyeti 300 000 litreyi 
geçen şaraphane sahiplerinden 
ve 11 nci maddeye göre müsaa
de almadan metil alkol istihsa
line mahsus tesisat vücuda ge
tirenlerden 50 liradan 200 lira
ya kadar ağır para cezası alı
nır. 

Yukarki fıkralara göre ceza-
verilmesi bu suretle açılmış 
olan fabrika ve imalâthanele
rin faaliyete devamlarında 
mahzur görülmiyenleri hak
kında Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekilliklerince faa
liyete devam müsaadesi veril
mesine mâni teşkil etmez. 

MADDE 28. — 16 nci mad
dedeki istisna dışında olarak 
İnhisarlar idaresine haber ver
meden sirke imal edenlerden 
10 liraya kadar hafif para ceza

sı alınır. 

MADDE 29. — 17 nci madde
ye göre ruhsat tezkeresi alına
rak satılabilecek olan maddeleri 

- fift -
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MADDE 27. — 15 nci madde 
mucibince yeri tayın ve tesbit 
edilmesinden tesis edilen istih
sal kabiliyeti 300 000 litreyi ge
çen şaraphane sahiplerinden ve 
11 nci maddeye göre müsaade 
almadan metil alkol istihsali
ne mahsus tesisat vücude geti
renlerden 50 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza 
verilmesi, bu suretle açılmış 
olan fabrika ve imalâthanelerin 
faaliyete devamlarında mahzur 
görülmiyenleri hakkında Güm
rük ve inhisarlar ve Ziraat 
vekilliklerince faaliyete devam 
müsaadesi verilmesine mâni teş
kil etmez. 

MADDE 28. — Hükümetin 
yirmi sekizinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. —17 nci madde
ye göre ruhsat tezkeresi alına
rak satılabilecek olan maddele-
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MADDE 25 — 15 nci madde 
mucibince yeri tayin ve tesbit 
edilmeden tesis edilen istihsal 
kabiliyeti 300 000 litreyi geçen 
şaraphane sahiplerinden ve 3 
ncü maddeye göre müsaade 
almadan metil alkol istihsaline 
mahsus tesisat vücude getiren
lerden 50 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 26 — 16 nci mad
deye göre ruhsat tezkeresi alı
narak satılabilecek olan mad-
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mi liradan elli liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 29. — On ikinci 
maddede yazılı beyannameyi 
vermiyen veya şarap veya şa
raphanelerin sıhhi ve teknik 
kontrolları için konulan esas ve 
usullere riayet etmiyenlerden 
hareketlerinin ağırlığına göre 
beş liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınmakla be
raber yaptıkları şaraplardan 
bozukları sirkeye çevrilir. Bu 

suretle kıymenlendirilmesi müm
kün olamıyan veya sıhhate za
rarlı olduğu tesbit edilen şa
raplar yok edilir. 

MADDE 30. —* On üçüncü 
maddeye göre yeri tâyin ve tes
bit edilmeden kurulan şarap
hane sahiplerinden ve beşinci 
maddeye göre müsaade alma
dan metil alkol yapanlardan el
li liradan iki yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 31. — On doku
zuncu maddeye göre ruhsat al
madan veya beyanname verme-
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MADDE 29. — Bütçe encü
meninin 29 ncu maddesi aynen. 

MADDE 30. — Bütçe encü
meninin 30 ncu maddesi aynen. 

MADDE 31. — Bütçe encü
meninin 31 ne maddesi aynen. 

G. L E. 

MADDE 29. — Bütçe encü
meninin 29 ncu maddesi aynen. 

MADDE 30. — On üçüncü 
maddeye göre yeri tâyin ve tes
bit edilmeden kurulan şarapha
ne sahiplerinden 50 liradan 200 
liraya kadar ve beşinci madde
ye göre izin almadan metil al
kol yapanlardan 200 liradan 
500 liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

Bu suretle açılmış olan fab
rika ve imalâthanelerin işletil
mesinde mahzur görülmediği 
takdirde Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekillerince işletilme
lerine izin verebilirler. 

MADDE 31. — Bütçe encü
meninin 31 nci maddesi aynen. 
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ruhsat almadan satanlardan bir 
liradan 5 liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. 

Panayır yerleri ve sergilerle 
kulüp ve mahfel gibi yerlerde 
yapılan ruhsatsız satışlarda bu 
ceza, o yerlerin mesul müdür
lerinden ve balo, müsamere, te-
nezzüh vapur ve trenleri müret-
tiplerinden alınır. 

MADDE 30. — 18 nci mad
dede yazılı mamulleri o mad
deye göre tâyin edilen fiyat
lardan fazlasına satanlar hak
kında 5 liradan 25 liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 31. — 20 nci mad
dede yazılı bulunan istisnalar 
haricinde fatura veya nakliye 
teskeresi almaksızın açık kap
larda ispirto ve ispirtolu içki 
nakledenlerden 1 liradan 50 li
raya kadar hafif para cezası 
alınır. 

MADDE 32. — A) İspirto 
ve ispirtolu içki kaplarına ka
çak olmıyan aşağı dereceli is
pirto veya içki koyanlardan; 

B) İspirto ve ispirtolu içki
lerin vasıf ve derecelerini de
ğiştirerek veya su katarak sa
tanlardan; 

25 liradan 100 liraya kadar 
ağır para cezası almır ve bu 
maddeler zapt ve müsadere 
olunur. Mükerrirler hakkında 
bu ceza iki kat hükmolunur ve 
bu işleri yapanlar inhisar mad
delerinin satıcıları ise bu ceza
ya çarptırılmakla beraber satış 
ruhsat tezkereleri İnhisarlar 
İdaresince iptal edilir ve bir da- j 
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ri ruhsat almadan satanlardan 
bir liradan beş liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

Panayır yerleri ve sergilerle 
kulüp ve mahfel gibi yerlerde 
yapılan ruhsatsız satışlarda bu 
ceza, o yerlerin idare ve mura
kabesi kendilerine tevdi edilmiş 
olanlardan balo, müsamere, te-
nezzüh vapur ve trenlerinde ya
pılan ruhsatsız satışlarda da 
büfeyi işleten kimselerden alı
nır. 

MADDE 30. — Hükümetin 
otuzuncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31. — Hükümetin 
otuz birinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 32. — Hükümetin 
otuz ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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deleri ruhsa,t almadan satanlar
dan bir liradan beş liraya ka
dar hafif para cezası alınır. 

Panayır yerleri ve sergilerle 
kulüp ve mahfel gibi yerlerde 
yapılan ruhsatsız satışlarda bu 
ceza, o yerlerin idare ve mura
kabesi kendilerine tevdi edilmiş 
olanlardan; balo, müsamere, 
tenezzüh vapur ve tirenlerde 
yapılan ruhsatsız satışlarda bü
feyi işleten veya bu maddeleri 
sattıran kimselerden almır. 

MADDE 27 — 17 nci mad
dede yazılı mamulleri o madde
ye göre tayin edilen fiatlardan 
fazlasına satanlar hakkında 5 
liradan 25 liraya kadar hafif 
para cezası hükmolunur. 

MADDE 28 — 19 ncu mad
dede yazılı bulunan istisnalar 
haricinde fatura veya nakliye 
tezkeresi almaksızın açık kap
larda alkol ve alkollü içki nak
ledenlerden bir liradan elli li
raya kadar hafif para cezası 
alınır. 

MADDE 29 — a) Alkol ve 
alkollü içki kaplarına kaçak 
olmayan aşağı dereceli alkol 
veya içki koyarak satılığa çı
karanlar. 

b) Alkol ve alkollü içkilerin 
vasıf ve derecelerini değiştire
rek veya su katarak, 

Satanlar veya satılığa çıka
ranlardan 25 liradan 100 liraya 
kadar ağır para cezası almır ve 
bu maddeler zabıt ve müsade
re olunur. Mükerrirler hak
kında bu ceza iki kat hükmo
lunur. Ve bu işleri yapanlar 
inhisar maddelerinin satıcıları 
ise bu cezaya çarptırılmakla be
raber satış ruhsat tezkereleri 
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den satış yapanlardan bir lira
dan beş liraya kadar ahfif para 
cezası alınır. 

Panayır yerleri ve sergilerle 
kulüp ve mahfel gibi yerlerde 
yapılan ruhsatsız satışlarda bu 
ceza, o yerlerin idare ve mura
kabesi kendilerine tevdi edil
miş olanlardan; balo, müsame-
re, tenezzüh vapur ve trenlerin
de yapılan ruhsatsız satışlarda 
büfeyi işleten veya bu madde
leri sattıran kimselerden alı
nır. 

MADDE 32. — Yirminci mad
deye göre fiyatları tesbit olu
nan mamulleri bu fiyatlardan 
fazlasına satanlar hakkında beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. 

MADDE 33. — Yirmi üçün
cü maddede yazılı kayıtlara ri
ayet etmiyenlerden bir liradan 
elli liraya kadar hafif para ce
zası alınır. 

MADDE 34. — a) ispirto ve 
ispirtolu içki kaplarına kaçak 
olmıyan aşağı dereceli ispirto 
veya ispirtolu içki koyarak sa
tışa çıkaranlar; 

b) İspirto ve ispirtolu iç
kilerin vasıf ve derecelerini de
ğiştirerek veya su katarak sa
tanlar veya satışa çıkaranlar
dan yirmi beş liradan yüz lira
ya kadar ağır para cezası alınır 

ve bu maddeler zapt ve müsadere 
olunur. Mükerrirler halanda bu 
ceza iki kat hükmolunur. Bu 
işleri yapanlar inhisar madde
sinin satıcıları ise, bu cezaya 
çarptırılmakla beraber bunla
rın satış ruhsat tezkereleri în-
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MADDE 32. — Bütçe encü
meninin 32 nci maddesi aynen. 

G. t. E. 

MADDE 33. — Bütçe encü
meninin 33 ncü maddesi aynen. 

MADDE 32. — Bütçe encü
meninin 32 nci maddesi aynen. 

MADDE 33. — Bütçe encü
meninin 33 ncü maddesi aynen. 

MADDE 34. — Bütçe encü
meninin 34 ncü maddesi aynen. 

MADDE 34. — Bütçe encü
meninin 34 ncü maddesi aynen. 
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ha kendilerine satış tezkeresi 
verilmez. 

MADDE 33. — Ruhsatı haiz 
ispirto ve ispirtolu içki fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve tica-
rethaneleriyle sair bu gibi ma
haller İnhisarlar idaresinden 
müsaade alınmaksızın başkası
na devredilmez. Aksi halde bu 
devir muteber olmamakla be
raber devreden ve alanlardan 
20 şer liradan 50 şer liraya ka
dar ağır para cezası almır. 

MADDE 34. — İspirto ve is
pirtolu içki imalâthane ve imlâ-
hanelerinde ancak ruhsatname
lerinde yazılı maddeler imal ve 
imlâ edilir. Bunlardan başka 
ispirto ve ispirtolu içki imali
ne salih olabilecek diğer mad
delerin fabrika, imalâthane ve 
imlâhanelere sokulması yasak
tır. Buna aykırı hareket eden
lerden 25 liradan 300 liraya ka
dar ağır para cezası almır. 

MADDE 35. — Bu kanunla 
inhisar altına alman maddele
rin kaçakçılıkları hakkmda 
1918 sayılı kanun hükümleri de 
tatbik olunur. 

Bu kanuna göre inhisar altın
da olmayıp imal, ithal ve satış 
gibi muamelelerden bir veya 
bir kaçı dolayısiyle inhisar res
mine tabi bulunan maddeleri 
resimden kaçıranlardan, kaçır
dıkları maddelere terttüp eden 
resimler ağır para cezası olarak 
almır ve tutulan kaçan madde
ler müsadere edilir. 

1918 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrası hük
mü mahfuzdur. 
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MADDE 33. — Ruhsatı haiz 
ispirto ve ispirtolu içki fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve tica-
rethaneleriyle sair bu gibi ma
halleri işletmek hakkı İnhisar
lar idaresinden müsaade alın
maksızın başkasma devredil
mez. Müsaadesiz yapılan işlet
me devri muteber olmamakla 
beraber devreden ve alanlar
dan 20 liradan 50 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolu-
nur. 

MADDE 34. — Hükümetin 
otuz dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Hükümetin 
otuz beşinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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İnhisar idaresince iptal edilir. 

MADDE 30 — Ruhsatı haiz 
alkol ve alkollü içki fabrika, 
imalâthane, imlâhane ve tica-
rethanelerile sair bu gibi ma
halleri işletmek hakkı İnhisar 
idaresinden önceden müsaade 
alınmaksızın başkasına devredi
lemez. aksi halde bu devir 
muteber olmamakla beraber 
devreden ve alanlardan yirmi

şer liradan ellişer liraya kadar 
ağır para cezası alınır. 

MADDE 31 — Alkol ve al
kollü içki imalâthane ve imlâ-
hanelerinde ancak ruhsatna
melerinde yazılı maddeler imal 
ve imlâ edilir. Bunlardan baş
ka alkol ve alkollü içki ima
line salih olabilecek diğer mad
delerin fabrika, imalâthane ve 
imlâhanelere sokulması yasak
tır. Buna aykırı hareket eden
lerden 25 liradan 300 liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 32 — Bu kanunla 
inhisar altına alman maddele
rin kaçakçılıkları hakkında 
1918 sayılı kanun hükümleri de 
tatbik olunur. 

Bu kanuna göre inhisar al
tında olmayıp imal, ithal ve 
satış gibi muamelelerden bir 
veya bir kaçı dolayısile inhisar 
hissesine veya istihlâk resmine 
tâbi bulunan maddeleri bun
lardan kaçıranlardan, kaçırdık
ları maddelere terettüp eden 
hisse ve resimler ağır para ce
zası olarak alınrr ve tutulan 
kaçak maddeler müsadere edi
lir. 

1918 sayılı kanunun 14 ncü 
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hisarlar idaresince iptal edilir. 

MADDE 35. — îspirto ve is
pirtolu içki fabrika, imalâtha
ne, imlâhane ve ticarethanele-
riyle bu gibi yerleri işletmek 
hakkı, İnhisarlar idaresinden 
önceden müsaade alınmaksızın 
başkasına devredilemez. Aksi 
halde işletme müsaadeleri geri 
alınmakla beraber devreden ve 
devralanlardan yirmişer lira
dan ellişer liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 36. — îspirto ve is
pirtolu içki fabrika, imalâtha
ne ve imlâhanelerinde ancak 
müsaade edilen maddeler imal 
ve imlâ edilir. Bunlardan baş
ka ispirto ve ispirtolu içki ya
pılmasına yarayabilen diğer 
maddelerin fabrika, imalâthane 
ve imlâhanelere sokulması ya
saktır. Buna aykırı hareket, 
edenlerden yirmi beş liradan 
üç yüz liraya kadar ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 37. — Bu kanunla 
inhisar altına alınan maddele
rin kaçakçılıkları hakkmda 
1918 sayılı kanun hükümleri de 
tatbik olunur. 

Bu kanuna göre inhisar al
tında olmayıp mal, ithal ve satış 
gibi muamelelerden bir veya bir 
kaçı dolayısiyle inhisar veya is
tihlâk resmine tabi bulunan 
maddeleri bu resimlerden kaçı
ranlardan, kaçırdıkları madde
lere ait resimler ağır para cezası 
olarak almT ve tutulan kaçak 
maddeler müsadere edilir. 

1918 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin birinci fıkrası hük
mü mahfuzdur. 
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MADDE 35. — Bütçe encü
meninin 35 nci maddesi aynen. 

MADDE 36. — Bütçe encü
meninin 36 ne ımaddesi aynen. 

MADDE 37. — Bütçe encü
meninin 37 nci maddesi aynen. 

G. I.. E. 

MADDE 35. — îspirto ve is
pirtolu içki fabrika, imalâthane, 
imlâhane ve ticarethaneleriyle 
bu gibi yerleri işletmek hakkı, 
inhisarlar idaresinden müsaa
de alınmaksızın başkasına dev
redilemez. Aksi halde işletme 
müsaadeleri geri alınmakla be
raber devreden ve devralanlar
dan yirmişer liradan ellişer li
raya kadar ağır para cezası alı
nır. 

MADDE 36. — Bütçe encü
meninin 39 ncu maddesi aynen. 

MADDE 37. — Bütçe encü
meninin 37 nci maddesi aynen. 
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Kaçak maddelerin, kaçakçı, 
ortak veya yataklarının elinden 
çıkmış olması gibi sebeplerle 
müsaderesi kabil olmazsa, alı
nacak para cezası, bu maddele
rin resimlenmiş değerinden 
aşağı olamaz. 

Her iki halde de, kaçakçı 
hakkmda 1918 sayılı kanun hü
kümleri tatbik olunur. 
vilâyetin nüfusu nisbetinde 

Bunlardan, imal dolayısiyle 
inhisar resmine tabi olanların 
âmillerinden, hareketlerinin 
ağırlığına göre, imâl müsaadesi 
de inhisarlar idaresince geri alı
nabilir. 

MADDE 36. — 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33 ve 34 ncü madde
lerde yazılı cezaların hüküm 
ve infazında 10 . VI. 1938 ta
rihli ve 3437 sayılı kanunun 107 
ve 109 ncu maddeleri tatbik olu
nur. 

MADDE 37. — 36 ncı mad
denin matufu olan maddelerde 
yazılı suçlar hakkında inhisar
lar idaresi Gümrük ve inhisar
lar vekilinin muvafakatiyle 
hükümden evvel veya katileş-
miş olsun olmasın hükümden 
sonra sulh olabileceği gibi bu 
cezaları takip ve tahsilden vaz
geçebilir. 

MADDE 38. — Müsadere edi
len eşya ve maddelerin satışın
dan elde edilecek paralarla ka
çakçılıktan başka suçlardan do
layı bu kanuna göre hükmolu-
nup tahsil edilen para cezaları 
inhisarlar idaresi bütçesine irat 
kaydedilir. 

— 62 — 
Ad. E. 

MADDE 36. — Hükümetin 
otuz altıncı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 37. — Hükümetin 
otuz yedinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 38. — Hükümetin 
otuz sekizinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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maddesinin birinci fıkrası hük
mü mahfuzdur. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı, 
ortak veya yataklarının elin
den çıkmış olması gibi sebep
lerle müsaderesi kabil olmazsa, 
alınacak para cezası, bu mad
delerin resimlenmiş veya inhi
sar hissesi ilâve olunmuş olan 
değerinden aşağı olamaz. 

Her iki halde de, kaçakçı 
hakkında 1918 sayılı kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

Bunlardan, imal dolayısile 
resme veya inhisar hissesine 
tâbi olanların âmillerinden, ha
reketlerinin ağırlığına göre, 
imal müsaadesi de inhisar ida
resince geri alınabilir. 

MADDE 33 — 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 ve 31 nci 
maddelerde yazılı cezaların 
hüküm ve infazında 10 - VI -
1938 tarihli ve 3437 sayılı ka
nunun 107 ve 109 ncu madde
leri tatbik olunur. 

MADDE 34 — 33 ncü mad
denin matufu olan maddelerde 
yazılı suçlar hakkında inhisar 
idaresi Gümrük ve inhisarlar 
vekilinin muvafakatile hüküm
den evvel veya katileşmiş ol
sun, olmasın hükümden sonra 
sulh olabileceği gibi bu cezala
rı takip ve tahsilden vazgeçe
bilir. 

MADDE 35 — Müsadere edi
len eşya ve maddelerin satışın
dan elde edilecek paralarla, 
kaçakçılıktan başka suçlardan 
dolayı bu kanuna göre hükmo-
lunup tahsil edilen para ceza
ları, inhisar idaresi bütçesine 
irat kaydedilir. 



B. E. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı, 
ortak veya yataklarının elin
den çıkmış olması veya istihlâk 
edilmiş bulunması gibi sebep
lerle müsaderesi kabil olamazsa 
kaçakçılarından, müsadere kar
şılığı olarak ayrıca bu madde
lerin resimlenmiş değeri kadar 
ağır para cezası alınır.. 

Her iki halde de, kaçakçı 
hakkında 1918 saydı kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

Bunlardan, imal dolayısiyle 
resme tabi olanlanlarm âmille
rinden, hareketlerinin ağırlı
ğına göre, imal müsaadesi de 
İnhisarlar idaresince geri alı
nabilir. 

MADDE 38. — 26, 27, 29, 31, 
32, 33 ve 35 nci maddelerde ya
zılı cezaların hüküm ve infazın
da 10 . VI. 1938 tarihli ve 3437 
sayılı kanunun 107 ve 109 ncu 
maddeleri tatbik olunur. 

MADDE 39. — 38 nci madde
nin matufu olan maddelerde 
yazılı suçlar hakkında İnhisar
lar idaresi, Gümrük ve inhisar
lar vekilinin muvafakatiyle hü
kümden evvel veya katileşmiş 
olsun olmasın hükümden sonra 
sulh olabileceği gibi bu cezala
rı takip ve tahsilden vazgeçe
bilir. 

MADDE 40. — Müsadere edi
len eşya ve maddelerin satışın
dan elde edilecek paralarla, ka
çakçılıktan başka suçlardan do
layı bu kanuna göre hükmolu-
nup tahsil edilen para cezaları, 
İnhisar idaresi bütçesine irat 
kaydedilir. 

— es 
Zr. E. G. L E. 

MADDE 38. — Bütçe encü
meninin 38 nci maddesi aynen. 

MADDE 39. — Bütçe encü
meninin 39 ncu maddesi aynen. 

MADDE 40. — Bütçe encü
meninin 40 nci maddesi aynen. 

MADDE 38. — Bütçe encü
meninin 38 nci maddesi aynen, 

MADDE 39. — Bütçe encü
meninin 39 ncu maddesi aynen. 

MADDE 40. — Bütçe encü
meninin 40 nci maddesi aynen. 
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Pasü : VI 

Müteferrik hükümler 

MADDE 39. — Bu kanun 
mucibince tahakkuk eden inhi
sar resimlerini vermeyenler hak
kında Tahsili emval kanunu hü
kümleri tatbik, ve tahsilat in
hisarlar idaresi tarafından icra 
olunur. 

MADDE 40. — Gerek halen 
mevcut ve gerekse bu kanunun 
3 ncü maddesi mucibince yeni
den kurulacak hakikî veya hük
mi şahıslara ait fabrika, ima
lâthane, veya imlâhanelerden 
bu kanunun 3 ncü maddesi mu
cibince tesbit edilecek şartlar 
arasında tâyin olunan müddet
ten sonra faaliyetlerine lüzum 
görülmeyenlerle mahkeme hük
mü veya kendiliğinden ka
pananlara ispirto ve ispirtolu 
içki imalâtına yarayan tesisat 
ve teferruatını memleket dışı
na çıkarmak üzere sahiplerine 
üç aya kadar mühlet verilir. Bu 
müddet zarfında çıkarılamayan 
tesisat ve aksamı ispirto ve 
ispirtolu içki imaline yaramı-
yacak bir hale getirilerek ken
dilerine teslim olunur. 

Ad. E. 

MADDE 41. — İspirto ve is
pirtolu içkilerin satış kân üze
rinden hususi idarelere % 9 ve 
Türk Hava kurumuna % 4,5 
hisse ayrılır ve 2159 sayılı ka
nunun 11 nci maddesi veçhile 
muameleye tabi tutulur. 

Hususi idarelere ait hisse her 
vilâyetin nüfusu nisbetinde tev-

MADDE 39. — Hükümetin 
otuz dokuzuncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Hükümetin 
kırkıncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 41. — Hükümetin 
kırk birinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

Fasıl: VI 

Müteferrik hükümler 

MADDE 36 — Bu kanun mu
cibince tahakkuk eden istihlâk 
resmi ve inhisar hisselerini ver-
miyenler hakkında Tahsili em
val kanunu hükümleri tatbik ve 
tahsilat İnhisar idaresi taraflım
dan icra olunur. 

MADDE 37 — Bu kanunun 
üçüncü maddesi hükümlerine 
tevfikan izin alamamış veya 
izin müddetleri bitmiş olup 
ta faaliyetlerinin devamına lü
zum görülmediğinden müsaade
leri yenilenmemiş olan veyahut 
mahkeme hükmü ile veya kendi
liğinden belli olmayan bir müd
det için kapanmış bulunan fab
rika, imalâthane ve imlâhane 
sahiplerine, müesseselerinin al
kol ve alkollü içki imaline ya
rayan tesisat ve teferruatını 
memleket dışına çıkarmak için 
altı ay müddet verilir. 

Müessese sahipleri her tesisat 
ve teferruatının bu işe yaramaz 
hale getirilerek kendilerine tes
limini veya, masrafları ve ko
runması kendilerine ait olmak 
üzere gösterecekleri emin ve 
inhisar idaresince mühürlene
cek bir mahalde muhafazasını 
talerc edebilirler. 

MADDE 38 — Alkol ve al
kollü içkilerin safi kârı üzerin
den hususî idarelere yüzde do
kuz ve Türk Hava kurumuna 
% 4,5 hisse ayrılır ve 2159 sa
yılı kanunun 11 nci maddesi 
veçhile muameleye tâbi tutulur. 

Hususî idarelere ait hisse 
her vilâyetin son tahrirdeki 
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Müteferrik hükümler 

MADDE 41. — Bu kanun mu
cibince tahakkuk eden inhisar 
ve istihlak resimlerini vermi-
yenler hakkında Tahsili emval 
kanunu hükümleri tatbik ve 
tahsilat İnhisar idaresi tarafın
dan icra olunur. 

MADDE 42. — Bu kanunun 
3 ncü maddesi hükümlerine gö
re müsaade alamamış veya mü
saade müddetleri bitmiş olupta 
faaliyetlerinin devamına lüzum 
görülmediğinden müsaadeleri 
yenilenmemiş olan veya mahke
me hükmiyle veya kendiliğin
den belli olmıyan bir müddet 
için kapanmış bulunan fabrika, 
imalâthane ve imlâhane sahip
lerine, ispirto ve ispirtolu içki 
yapılmasına yarıyan tesisat ve 
teferruatını memleket dışına çı
karmak için altı ay müddet ve
rilir. Bunlar, bu gibi tesisat 
ve teferruatının bu işe yaramaz 
hale getirilerek kendilerine tes
limini veya masrafları ve ko
runması kendilerine ait olmak 
üzere gösterecekleri emin ve 
İnhisar idaresince mühürle
necek bir yerde muhafazasını 
talep edebilirler. 

Zr. E. 

MADDE 43. — İspirto ve is
pirtolu içkilerin İnhisarlar ida
resine kalan satış kârı üzerin
den hususi idarelere % 9 ve 
Türk hava kurumuna % 4,5 
hisse ayrılır ve 2159 sayılı ka
nunun 11 nci maddesine göre 
muameleye tabi tutulur. 

Hususi idarelere ait hisse 

MADDE 41. — Bütçe encü
meninin 41 nci maddesi aynen. 

MADDE 42. — Bütçe encü
meninin 42 nci maddesi aynen. 

MADDE 43. — Bütçe encü
meninin 43 ncü maddesi aynen. 

G. 1.. E. 

Münferit hükümler 

MADDE 41. — Bütçe encü
meninin 41 nci maddesi aynen. 

MADDE 42. — Gerek halen 
mevcut ve gerek bu kanunun 3 
ve 4 ncü maddelerinin 2nci fık-
ralariyle 5 ve 6 nci maddeleri 
mucibince yeniden kurulacak 
hakikî veya hükmi şahıslara ait 
fabrika, imalâthane veya imlâ-
hanelerden bu kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince İnhisarlar 
idaresince tesbit edilecek şart
lar arasında tâyin olunacak 
müddetten sonra faaliyetlerine 
lüzum görülmiyenlerle mahkeme 
hükmiyle veya kendiliğinden ka
pananların sahiplerine ispirto 
ve ispirtolu içki imalâtına ya
rayan tesisat ve teferruatını 
memleket dışına çıkarmak üze
re 6 aya kadar mühlet verilir. 

Bunlar, bu gibi tesisat ve 
teferruatının bu işe yaramaz ha
le getirilerek kendilerine veril
mesini veya masrafları ve mu
hafazası kendilerine ait olmak 
üzere gösterecekleri emin ve 
İnhisarlar idaresince mühürle
necek bir yerde muhafazasını 
istiyebilirler. 

MADDE 43. — Bütçe encü
meninin 43 ncü maddesi aynen. 
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zi ve sıhhi hizmetlere tahsis 
olunur. 

MADDE 42. — İnhisarlar ida
resince yabancı mamleketler-
den getirilecek ispirto ve is
pirtolu içkilerle bunları dahil
de imale muktazi her nevi mal
zeme ve ambalaj maddeleri 
gümrük resmiyle sair bütün re
sim ve vergilerden muaftır. 

MADDE 43. — İnhisarlar ida
resi fabrika ve tesisatı için cel-
bedeceği makine ve fabrikalar 
aksamı için Teşviki sanayi ka
nunu hükümlerinden istifade 
eder. 

MADDE 44. — 
A) İnhisar altmda olan ve

ya inhisar resmine tabi bulu
nan maddelerin vasıfları; 

B) Yabancı memleketlere 
çıkarmak üzere ispirto ve ispir
tolu içki imal edecek fabrika ve 
imalâthanelerin açılma suret ve 
şartları ve bağlı olacakları kon
trol usul ve muameleleri ve bun
lar için alınan teminatın ne gi
bi hallerde idarece irat kayde
dileceği; 

C) 7 nci maddeye göre is
pirto yapanlardan almacak is
pirtolara ait maliyetin hangi 

Ad. E. 

MADDE 42. — Hükümetin 
kırk ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 43. — Hükümetin 
kırk üçüncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 44. — A) İnhisar 
altında olan veya inhisar res
mine tabi bulunan maddelerin 
vasıfları; 

B) Yabancı memleketlere çı
karmak üzere ispirto ve ispir
tolu içki imal edecek fabrika 
ve imalâthanelerin açılma suret 
ve şartları ve bağlı olacakları 
kontrol usul ve muameleleri ve 
bunlar için alman teminatın ne 
gibi hallerde idarece irat kay
dedileceği; 

0) 7 nci maddeye göre is
pirto yapanlardan almacak is
pirtolara ait maliyetin hangi 

Mal. E. 

nüfusu nisbetinde tevzi ve sıh
hî hizmetlere tahsis olunur. 

MADDE 39 — İnhisar ida
resince yabancı memleketler
den getirilecek alkol ve alkol
lü içkilerle bunların dahilde 
imaline muktazi olan memle
ket dahilinde bulunmayan her 
nevi malzeme ve ambalaj mad
deleri gümrük resmile diğer 
bütün resim ve vergilerden 
muaftır. 

Şu kadar ki bu ithalât bu 
kanunun 17 nci maddesi muci
bince yapılacak hesaplarda 
ödenmiş gibi nazara alınır ve 
memleket dahilinde tedariki 
kabil olmadığı için hariçten it
hal edileceklerle, kâfi miktar
da memleket dahilinde yetişti
rilmeyen maddelerin yurt için
de temini için derhal lüzumlu 
teşvik ve tedbirlere de tevessül 
olunur. 

MADDE 40 —- a) İnhisar al
tmda olan veya inhisar hissesi
ne tâbi bulunan maddelerin va
sıflan, 

b) Yabancı memleketlere çı
karmak üzere alkol ve alkol
lü içki imal edecek fabrika ve 
imalâthanelerin açılma suret 
ve şartları ve bağlı olacakları 
kontrol usûl ve muameleleri ve 
bunlar için alınan teminatın 
ne gibi hallerde idarece irat 
kaydedileceği, 

c) 7 nci maddeye göre alkol 
yapanlardan almacak alkollere 
ait maliyetin hangi esaslar ida-
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her vilâyetin son sayımdaki nü
fusu nisbetinde tevzi ve sıhhi 
hizmetlere tahsis olunur. 

— 67 -
Zr. E. G. t . E. 

MADDE 44. — a) inhisar 
altında olan veya inhisar res
mine tabi bulunan maddelerin 
vasıfları; 

b) Dış memleketlere çıkar
mak üzere ispirto ve ispirtolu 
içki yapan fabrika ve imalât
hanelerin açılma şartları ve 
bağlı olacakları kontrol usul
leri; 

c) Dördüncü maddeye göre 
ispirto yapanlardan alınacak 
ispirtolara ait maliyetin ne gibi 
esaslar dairesinde tesbit oluna
cağı ; 

d) Şarap imal yerleriyle 
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esaslar dairesinde tesbit oluna
cağı; 

Ç) Şarap imal yerleriyle 
metil alkol istihsal edilecek yer
lerde kontrolün şümulü ile ne 
şekilde yapılacağı ve bunlara 
ait inhisar resimlerinin tahak
kuk ve cihayet tarzları ve; 

D) Bu kanunun tatbik su
reti, nizamname ile gösterilir. 

MADDE 46. — Bu kanun 
neşri tarihinden 3 ay sonra 
mer'idir. 

— 68 — 
Ad. E. 

esaslar dairesinde tesbit oluna
cağı; 

Ç) Metil alkol istihsal edi
lecek yerlerde kontrolün şümu
lü ile ne şekilde yapılacağı ve 
bunlara ait inhisar resimlerinin 
tahakkuk ve cibayet tarzları; 

D) Bu kanunun tatbik su
reti, nizamname ile gösterilir. 

MADDE 46. — Hükümetin 
kırk altmcı maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

resinde tesbit olunacağı, 
d) Şarap imal yerlerile me

til alkol istihsal edilecek yer
lerde kontrolün şümulü ile ne 
şekilde yapılacağı ve bunlara 
ait istihlâk resmi ile inhisar 
hisselerinin tahakkuk ve ciba
yet tarzları ve 

e) Bu kanunun tatbik sureti 
nizamname ile gösterilir. 

MADDE 41 — Alkol ve al
kollü içkiler inhisarı Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti inhisar
lar umum müdürlüğünce işle
tilir. 

Dış memleketler acentelikle
rinde müsavi şartlar dahilinde 
alâkalı piyasada müesses veya 
bu piyasalarda şube açmayı ve
ya yerleşmeyi kabul edecek 
şeraiti haiz Türk talipler ter
cih olunur. 

MADDE 42 — Hükümetin 
45 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43 — Hükümetin 
46 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 45. — İspirto ve 
meşrubatı küuliye inhisarı hak
kındaki 790 sayılı ve 22.111.1926 
tarihli kanun ile 1918 sayılı ka
nunun 63 ncü maddesi ve bu ka
nuna muhalif sair hükümler 
kaldırılmıştır. 

MADDE 45. — Hükümetin 
kırk beşinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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metil alkol yapılan yerlerde 
kontrolün ne şekilde yapılacağı 
ve bunlara ait istihlâk ve inhi
sar resimlerinin tahakkuk ve ci-
bayet tarzları; 

Nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 45. — Hükümetin 
45 nci maddesi aynen. 

MADDE 46. — Hühûmetin 
46 ncı maddesi aynen. 

- 69-
Zr. E. 

MADDE 44. — Dördüncü 
maddeye göre ispirto yapanlar
dan alınacak ispirtolara ait ma
liyetin ne gibi esaslara bağla
nacağı bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

Bu nizamname yapılıncaya 
kadar bu mevzua ait olmak üze
re halen tatbik edilmekte bulu
nan usuller cari olur. . 

MADDE 45. — Hükümetin 
45 nci maddesi aynen. 

MADDE 46. — Bu kanun. 
.neşri tarihinden bir ay sonra 
mer'idir. 

G. Î..E. 

MADDE 44. — Hükümetin 
45 nci maddesi aynen. 

MADDE 45. — Ziraat encü
meninin 46 ncı maddesi aynen. 
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MADDE 47. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Ma
liye, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
8. Arıkan 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

H. Çakır 
G. t. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 

17. VIII. 1940 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Da. V. 

Fayık özirak 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alâtaş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

— 70 — 
Ad. E. 

MADDE 47. — Hükümetin 
kırk yedinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Mal. E. 

MADDE 44 — Hükümetin 
47 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 47. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Da
hiliye, Maliye, Sıhhat ve içti
mai muavenet, Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

Zr. E. 

MADDE 47. — Bütçe encü
meninin 47 nci maddesi aynen. 

G. t. t. 
MADDE 46. — Bu kanunum 

hükümlerini icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

t>m<i 
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