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Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrika sile tesisat ve müştemilâtının ve arpa si
losunun İnhisarlar umum müdürlüğüne devri hakkında kanun
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B İ R İ N C İ MADDE — 3308 sayılı kanunim 5 nci maddesilc Devlet ziraat işlet
meleri kurumuna intikal eden menkul ve gayrimenkul mallardan Ankara Orman
çiftliğindeki bira fabrikası bina ve arsasıve fabrika dahilinde biraya ve biradan
başka imalâta mahsus bütün tesisat ve Gümrük ye inhisarlar ve Ziraat vekillik
lerince tasdikli krokice gösterilen yerler ye üzerindeki binalar ve Haydarpaşa li
manında Devlet demiryolları idaresine aid yerde bulunan doldurma atelyesi biııasile bütün alât, tesisat ve vasıtaları ve bira fabrikasına aid veya memur, müs
tahdem ve işçilerine mahsus fabrika dahil ve haricindeki demirbaş eşya, alât ve mal
zeme ve Toprak mahsulleri ofisine devredilmiş olan Orman çiftliğindeki arpa silosile inhisarlara aid idare memurluğu binası ve arsaları İnhisarlar umum müdür
lüğüne devredilmiştir.
Bu gayri m en küllerin krokide gösterilen hudud dahilinde ifraz edilerek tesis
edilecek tapu kay di Hazine uhdesinde kalır.
t K Î N C t MADDE — Bira fabrikasının devir tarihine kadar yapmakta veya
yapmak için meşgul olduğu biradan başka maddelerden faydalı görülenlerin in
hisarı tazammun etmemek üzere yapılmasına İnhisarlar idaresince devam edi
lebilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bira fabrikası ve müştemilâtmca istifade edilmekte
olan Kırkgöz mevkiinden gelme su, bütün hak ve borçlarile beraber ve birinci
maddede yazılı mallara dahil olarak İnhisarlar idaresine devredilmiştir. Bu su
ya aid tesisatın çiftlik topraklarından geçmesi hakkına karşılık olmak üzere gün
de iki yüz kilolitreden az olmayan bir suyu İnhisarlar idaresi Çiftlik ihtiyacı için
verecektir. Fabrikanın muhtaç olduğu mikdara tesir etmedikçe bu su mikdarı
azaltılamaz.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Fabrikanın işletilmesi için lâzım olan ve hususî
şahıslara aid bulunan su kaynaklarını ve kaynakların çıktığı ve muhafazaları
için mııktazi yerleri veya su bulunduğu umulan araziyi İnhisarlar umum mü
dürlüğü umumî istimlâk hükümlerine i? öre istimlâk edebilir.
Fabrika tesisatının genişletilmesi veya su çıkarılması veya su borularının
geçirilmesi gibi sebeb ve zaruretlerle, birinci maddede yazılı kroki dışında ka
lan çiftlik arazisinden bir kısmının ilâveten İnhisarlar idaresine 3308 sayılı ka
nunıın 5 nci maddesinde yazılı komisyonca tesbit edilmiş olan kıymetler üzerin
den devrine İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.
B E Ş İ N C İ MADDE — 2159, 2480 ve 3421 sayılı kanunlarla 30 milyon lir;
olarak tesbit edilmiş olan İnhisarlar umum müdürlüğünün mütedavil sermaye*
(31 500 000) lirava çıkarılmıştır.
Bu suretle mütedavil sermayeve ilâve edilecek para Maliye vekâletince temi
edilir.
A L T I N C I MADDE — İnhisarlar umum

müdürlüğü

memur,
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işçilerde fabrika nakil vasıtalarının çiftlik yollarından intifalarına Devlet zira
at işletmeleri kurumunca müsaade edilir.
"Kurum, çiftlik yollarında yapacağı tadillerde bira fabrikasının geçid ihti
yacını göz önünde tutmağa ve yolları daimî surette iyi halde bulundurmağa
mecburdur.
inhisarlar idaresi memur, müstahdem ve işçilerde nakil vasıtalarmca intifa
edilecek Devlet ziraat işleri kurumuna aid arazi dahilindeki yolların bakımı için
kurumca yapılacak masraflara iştirak hissesi, İnhisarlar umum müdürlüğü büt
çesine 1940 malî yılından itibaren konacak tahsisattan tesviye olunur.
B İ R İ N C İ MUVAKKAT MADDE — Devre mevzu olan bilcümle menkul ve gay
rimenkul mallar ve sabit ve mütedavil kıymetler ve fabrikanın devir tarihinde def
terlerinde mukayyed matlubat ve düyuna ti mezkûr tarihde kurum tarafından tan
zim edilecek bilançodaki kıymet baliğlerde ve bütün hak ve borçlarile İnhisarlar
umum müdürlüğüne devredilir. Devir tarihi 21 - V I I -1939 tarihidir. Bu bilan
ço 3460 sayılı kanunla kurulan umumî murakabe heyetinin tasvibinden geçerek
tekemmül eder.
Bu kıymetler Devlet ziraat işletmeleri kurumunun ve bira fabrikası arpa ve
maltlarının muhafazasına tahsis edilmiş olan Orman çiftliğindeki arpa silosu
nun Toprak mahsulleri ofisine devri dolayısile takdir edilmiş olan kıymeti de
mezkûr ofisin itibarî sermayelerinden indirilir.
Mütedavil sermaye hesabına giren menkullerin bilançoda gösterilen değerleri,
İnhisarlar idaresince Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna 1939 malî yılı içinde
mütedavil sermaye hesabından Ödenir.
İ K İ N C İ MUVAKKAT MADDE — Devlet Ziraat işletme kurumunun bira
işlerinde kullanmakta olduğu muvakkat ve daimî kadroya dahil memurları, kurum
tarafından verilecek bir liste ile bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren İnhisar
lar umum müdürlüğüne devredilir.
Bira işletmesinin 1939 malî yılma aid memur kadrosu Grümrük ve inhisarlar
vekilliğince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilerek icra mevkiine ko
nur.
Birinci fıkraya göre İnhisarlar umum müdürlüğüne devredilen
kimselerden
memur vasıf ve şartlarını haiz olanlar, kıdem ve ehliyetlerine göre yeni kadroya
tercihan ve naklen tayin olunurlar.
Bu suretle tayin edilenler, tayinleri tarihinden itibaren inhisar memurlarının
haiz oldukları haklara sahib olurlar.
Muvakkat kadroya dahil memur ve müstahdemlerin ücretleri ve yabancı mü
tehassıslara mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar ve bira fabrikası için
yapılacak tevsi ve istimlâk masrafları 1939 malî yılma mahsus olmak üzere müte
davil sermaye hesabından ödenir.
Muvakkat kadro dışında kalacak memurlara 3308 sayılı kanunla teşkil edilen
Devlet Ziraat işletmesi kurumuna intisabları tarihinden itibaren geçen her hizmet
yılı için birer aylık tazminat, İnhisarlar umum müdürlüğünce mütedavil sermaye
hesabından ödenir. Altı ay ve daha yukarı sene kesirleri bir sene itibar edilir ve
altı avdan aşa ğı kesirler nazara alınmaz.
ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Bira fabrikası ile bu fabrikanın iştigal
mevzuuna giren diğer ticarî ve sınaî işler için akdedilmiş mukavelelerden doğan
hak ve borçlar İnhisarlar umum müdürlüğüne geçer.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun 31 temmuz 1939 tarihinden muteberdir,
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SEKÎZlNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Gümrük ve
inhisarlar ve Ziraat Vekilleri memurdur.
8 temmuz 1939
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