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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek muvakkat büt
çe kanunu lâyihasile muvazene vergisi ve Konya ovası 
sulama idaresinin 1932 senesi bütçe kanunu lâyihaları 
müzakere ve kabul edildikten ve Ordu mebusu Ham-
di Beyin bir sualine Dahiliye ve Adliye vekilleri tarafın
dan cevap verildikten sonra Tütün inhisar idaresinin 
1932 senesi bütçe kanunu lâyihasının müzakeresin ge
çildi ve bir müddet müzakereden sonra teneffüs için 
celse tatil edildi. 

ikinci celse 
Refet Bey tarafından kuşat olunarak, Tütün inhisar 

idaresinin bütçe kanunu lâyihası bir müddet daha mü
zakere ve kabul edildikten sonra cumartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevheı 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara ve de

niz bütçelerinde 442 429 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
2 — Amenajman ve teşcir işlerinde müstahdem or

man memurini fenniyesine 657 ve 1508 numaralı kanun
ların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi muktazi 
yevmiyeleri gösterir iki kıta kadronun gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — iktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 

1/304 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — İstatistik umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sinde 230 liralık münakale yapılması hakkında 1/366 
ve Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 793 000 liralık 
munzam ve fevkalâde tahsisat konulması hakkında 
1/368 numaralı kanun lâyihalarile 961 numaralı kanuna 
merbut efrat cetvelinin 32 nci sıra numarasmdaki kün
yenin tashihine dair 3/172 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BÎRÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 14, 20 

Reis — Kâzım Pş. 
Kâtipler : Ziya Gevher B, ( ÇANAKKALE), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

HEYETİ UMÜMİYEYE 
Merbut listede isimleri yazılı azayi kiramdan 

dokuz zatın hizalarında gösterilen müddetlerle me
zuniyetleri, Riyaset divanının 22 - V - 1932 tari
hinde vaki 8 inci içtimaında muvafık görülmüştür. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

A. Kâzım 
Balıkesir Hacim Muhittin B. 2 ay, mazeretine 

binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Bursa Asaf B. 2 ay, hastalığına binaen. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Denizli Emin Aslan B. 2 ay, mazeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Diyarbekir Zeki Mesut B. 1 ay, hastalığına bi

naen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Edirne Faik B. 1 ay, hastalığına binaen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Kastamonu Dr. Suat B. 20 gün mazeretine bi

naen. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
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Manisa Kani B. 1 ay, hastalığına binaen. 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
Niğde Halit B. 2 ay, hastalığına binaen, 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye idaresi 1932 
senesi bütçesi hakkında 1/356 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

Beis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

Mazbata muharriri Aziz B. ( Erzurum ) — 
Barut ve mevaddı infilâkiye fişek ve av malzemesi 
ve saçma inhisarına ait olan bütçenin müzakeresi 
başladığı zaman encümen namına bazı maruzatta 
bulunacağım. Bu barut ve mevaddı infilâkiye in
hisarı bidayeten Tophanei âmire idaresinde idi. 
Bilâhare Askerî fabrikalar idaresine geçti. Son
ra 1341 senesi bütçe kanunuun 57 inci maddesile 
Maliye vekâletine devrolunmuştur. Maliye ve
kâleti bunun inhisara ait olan idare işlerini bir 
şirketle mukavele yaparak ona devretmiştir. Bu 
da Heyeti Celileden geçen bir kanunla olmuştur. 

Bu şirketle yapılan mukavelename mucibince 
asgarî olarak senede Barut ve mevaddı infilâkiye 
inhisarı için 550 000 lirayı maktuan Hükümete 
vermeği taahhüt ettiği gibi satışların fazlası üze
rinden de bir aidat vermeği kabul etmiştir. Bir 
de hissei temettü vermeği kabul ediyordu, çünkü 
Hükümet inhisar hakkını şirkete verirken ayrıca 
sermayesine de iştirak etmişti. 

Fişek ve av malzemesi de ayrıca yapılan muka
velename ile bu inhisar şirketine devrolunmuştur. 
Senede on milyon fişek satışı aidatı üzerinden 
maktu bir para vermeği taahhüt etmiş bunun mik
tarı 227 000 liradır. 

Av saçması da bilmüzayede şirkete verilmiştir. 
Bunun için de 130 000 lira vermeği taahhüt etmiş 
bulunuyor. Ceman 907 000 liralık bir taahhü
de girişmiş bulunuyor. 

Şirket ilk seneler taahhüdatını muntazaman ifa 
etmdştir. Senede dört taksit üzerine verilen bu 
para 930 senesinin ikinci taksitini verdikten sonra 
diğer taksitlerini verememiştir. Hükümet bunda 
ahvali fevkalâdeyi nazarı dikkate alarak 14 nisan 
931 tarihinde ikinci bir mukavelename yapmış ve 
550 000 liralık tediyatı seneviyi 367 000 liraya ve 
fişek 227 000 liradan 183 000 liraya tenzil edilmiş 
ve saçmaya ait taahhüdat aynen ipka idilmiş ve 
bu suretle 680 000 liralık ikinci bir tahhüde geçil
miştir. 

Fakat 932 kânunusanisinin bidayetinde şirketin 
bu yeni taahhütlerine rağmen taksitleri vaktile 

[1] 176 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

edilmiştir. 
Zonguldak Halil B. 1 ay, hastalığına binaen. 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

ödiyememesi yüzünden Hükümet büsbütün fabri
kalara ve sabit sermayesine, evrak ve defatire va
zıyet etmiştir. Şirket te bu vazıyete muvafakat 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Yaptığımız tet-
kikattan anlaşılıyor ki, şirketin Hazineye olan borç
ları tevzi olunamıyan hisse senetleri ve vaktinde 
verilmemiş olan inhisar aidatı borçları toplandığı 
zaman (2 183 000) liraya baliğ olmaktadır. Şir
ketin diğer bazı şirketlere de borçları vardır. Or
yantal şirketine (1 500 000), Türk ticaret banka
sına (2'047 000) velhasıl mecmuu (4 232 000) li
ralık bir borçla Hükümetin karşısına çıkmıştır. 
Hükümetin koyduğu sermaye de nazarı dikkate 
alınırsa (7 200 000) lira borçludur. Hükümetin 
vazıyet ettiği sabit sermayesi de; Yozgat fabrikası 
(2 800 000), saçma fabrikaları (900 000), stoklar 
ise (1 500 000) liralık müsbet para bırakmıştır. 
Ayrıca (200 000) lira kadar da inşaat ve arsa be
delidir ve (1 737 000) lira kadar bir açık kalıyor 
ki, bu para Hükümetin sermaye olarak koyduğu 
para ile beraber (700 000) lira kadar açığı kal
mıştır. Mukavelenamenin imzası zamanındaki va
ziyet ve bu mukavele yapılmamış olsaydı, bu fab
rikaların tesisindeki vaziyet nazarı dikkate alına
cak olursa bu zarara rağmen millî bünyemizde bü
yük bir zarar açılmış değildir. Çünkü fabrikalar 
faaldir. Hükümet bu şirketin verdiği bir aidattan 
müstefit olmuştur. 

Muvakkat işletme idaresi bir kânunusanide işe; 
başlamıştır. Şirketten devrolunan mamullerin kıs
mı azamini kullanarak, kadrosunda büyük bir ta
dilât yapmış olmaksızın beş aylık bir bütçe ile işe 
başlıyan muvakkat işletme idaresi, bu gün bir se
nelik bir bütçe ile huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Bir kânunusaniden sonra muvakkat işletme idare
sine (400 000) liralık sermayei mütedavile verilmiş 
ve bu sermaye, idarenin ihtiyacatını karşılamakta 
bulunmuştur. Küçük Yozgatta mevcut muvakkat 
barut ve mevaddı infilâkiye fabrikası bu muvakkat 
işe başladığı zaman Silâhtarağadaki fabrika da işe 
başlamış bulunuyordu. Yalnız fişek fabrikasında 
malzeme ve tesisat kalmamış ve kısmen gümrükte 
kalmış bulunduğu için bunlar faaliyette değildir. 
Muvakkat işletme idaresi bu malzemeyi gümrükten 
aldıktan sonra faaliyete geçecektir. Haziran or
tasından sonra tecrübeye başlamış ve bir müddet 
sonra da istihsalâta bedetmiş olacaktır. 

Bu maruzatımla şunu hulâsa etmek isterim ki, 
bu gün faaliyette bulunan muvakkat işletme ida
resi henüz üzerinden bir sene geçmiyen bir faali
yet devresi içerisinde bulunuyor. Yaptığımız tetkikâ-
ta göre şirket zamanındaki maliyet fiatlarından daha 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ucuz olark istihsale de muvaffak olmaktadır. Bu, 
kendisinin millî iktisadiyatımız namına faideli 
olarak çalışabileceğini göstermektedir. Encümen 
mazbatasından ve merbut cetvellerden de anlaşıla
cağı üzere kadrolarda büyük bir tadilât yapılma
mıştır. Ecnebi mütehassıs olarak alınmış olan 
amelebaşıları, ustaları tedricen Türk amelesile de
ğiştirilmek üzere kadroda ıslahat yapılmıştır. Bun
lardan bir kısmı üç, bir kısmı altı ay sonra tama
men yerlerini türk ustalarına bırakmış olacaklar
dır ki ondan sonra yalnız Türk unsurları çalışa
caklardır ( Bravo sesleri ) . 

Eeğer başka malûmat arzu ederseniz izahata 
hazırım efendim. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Kırıkkaledeki fab
rikanın ciheti askeriyeye tevdii için bir şey dü
şündünüz mü? 

Aziz B. (Erzurum) — Bu Maliye vekâletinin 
inhisarı altında olduğundan ve henüz şirketin bü
tün ticarî ve kanunî vaziyeti tasfiye edilmediğin
den muvakkat bir işletme idaresinin elinde bulu
nuyor. Bu itibarla filân veya falan vekâlete ta
mamen devri mevzubahs değildir. Bu gün Maliye 
vekâleti İnhisar idaresi vasıtasile bu fabrikayı 
işletiyor. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bu fabrikaya 
lâzım olan mevaddı iptidaiye nereden geliyor? 

Aziz B. (Devamla) — Bu malzemenin mühim 
bir kısmı Avrupadan geliyor. Bunların dahilden 
tedariki kabil olanları, meselâ tasfiye edilmiş kü-
herçile ve diğer bir iki maddenin dahilden temini 
için çalışılıyor. 

Emin B. (Eskişehir) — Kühercile de hariçten 
mi geliyor? 

Aziz B. — Evet Avrupadan geliyor. 
Emin B. (Eskişehir) — Hayretimi mucip olan 

bir şey varsa o da kühercile gibi istihsali en basit 
ve memleketimizde mühim miktarda bulunmakta 
olan bir maddenin Avrupadan gelmesidir. Zan
nederim ki çok uzak bir mahalden getirilecektir. 
O zaman zararla çalışılmış olacaktır. 

Aziz B. (Devamla) — Muvakkat işletme idaresi 
bu maddenin dahilden temini için 60, 70 bin lira 
kadar sermayei mütedavile ile Denizli ve Kayse-
ride bu işle meşgul olan bazı köylülere yardım 
etmeği düşünmektedir. Tabiatile bu sene zarfında 
düşünülmesi lâzımgelen bir iştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, ben
deniz Hükümetin esbabı mucibesini okudum ve 
bir kaç nokta hakkında Hükümetten sual sorup 
tnevvür etmek istiyorum. Aziz Beyefendi belki-
de bu noktalara cevap verdiler. Fakat maalesef 
sesi benim sesim kadar gürültülü olmadığı için 
istifade edemedim. 

Çok rica ediyorum. Ayni sualleri tekrar ar-
zedeceğim. Cevap verirlerse tenevvür etmiş olu
ruz. Çok müteessirim ki Aziz Beyefendinin ha
kikaten mufassal olan izahatı bendenizi tenvir et
medi. 

Barut,inhisarı idaresinin vaziyeti urnumiyesi 

hakkında hepimizin umumî malûmatı vardır. Be
nim anlamak istediğim, sureti resmiyede bize ar-
zedüen esbabı mucizelerden izahat almaktır. Aziz 
Beyefendi arkadaşımızın bahsettiği esbabı muci-
bede. Devletçe görülen lüzum üzerine vazıyet 
edilmiştir, tabiri vardır. (Devletçe görülen lüzu
mu) Hükümetten rica ediyorum. Yani Bütçe en
cümeni daha ziyade bir işe karar verir, bu mesele 
daha ziyade Hükümete ait olduğundan dolayı 
İnhisar vekili Beyle Maliye vekili Bey arkadaşımı
zın bu (lüzum üzerine) izahat vererek bizi tenvir 
etmeleri lâzımdır. 

İkinci; Devletçe lüzum görülmüş, vazıyet e-
dilmiş. Bendenizce bu vazıyet tabirinin manası 
bizim hukuk tabiratımızda mevzubahs değildir. 
Vazıyet demek bir insanın elindeki şeyi almak de
mektir. Yahut bir adamın işi üzerine el koymak 
demektir. O halde Devlet kendisiie müştereken 
iş görmeği kararlaştırdığı barut ve emsali gibi 
mevat ticaretinin ifası imtiyazını verdiği bir şir
ketin, menafii amme namına vazifesinde deva
mını mahzurlu görür ve kendince her türlü me
suliyeti üzerine alarak ıbıı işe başlarsa artık bu iş 
doğrudan doğruya Devletin kendi işidir. Bu 
nokta i nazardan bu işi görmesi için teessüs eden 
idarenin adı da Devlet idaresidir. Yoksa muvak
kat idare değildir. Binaenaleyh bendenizce şimdi 
heyeti mecmuası hakkında, tasfiyede olduğu 
hakkında, mahkemede olduğu hakkında şir
ketin vaziyeti urnumiyesi hakkında bize bir 
senelik muamelesine ve geçen seneki mu
amelâtı umumiyesine ait olmak üzere verilen 
bu bütçe hakkında ufak bir izahat olmadıkça te
nevvür etmek!iğimize imkân yoktur. 

Muvakkat idare keyfiyetinin manası nedir? 
Yani (biz işlettiğimiz zaman husule gelen kâr 
ve muamele yerine kaim olduğumuz şirketin na-
mu hesabına mı, yoksa Devletin ııamu hesabı
na mıdır? Bendenizce bir çok esbabu avamile mey
dan verilmemesi mevzubahs olduğundan bunun 
Hükümet hesabına olarak işletilmesinde ne mahzur 
vardır ? 

Bunu da izah ederlerse zannederim ki müzake
resinde bulunduğumuz esaslı bir mevzu üzerinde 
tenevvür etmiş oluruz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Barut 
inhisar bütçesi hakkında arzı mütalea etmek için 
bendeniz bunu ikiye ayırıyorum. 

Birisi; 931 senesi başından itibaren Devletin 
vazettiği muvakkat idare denilen zamana ait olan 
bütçe hakkında mütalea söylemek, diğeri de on
dan evvelki şirkete ait olan aksam hakkında mü
talea arzetmek. 

Evvelâ birincisi hakkında kendi kanaatimi ar-
zedeyim : 

Encümen esbabı mucibe mazbatasından anla
dığımıza göre Hükümet gelecek sene için 846 501 
lira varidat tahmin ettiği halde encümen bunu 
829 501 liraya tenzil ediyor. Ahvali maliye dola-
yısile belki satışlar noksan diye bunu yapıyor. 
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Masrafta ise Hükümet, 315 334 lira gösteriyor. 
Encümen, 318 021 liraya tenzil ediyor (Tenzil 
değil, çıkarıyor sesleri), (Artırıyor sesleri). 

Varidatı 846 501 liradan 829 501 liraya indiri
yor. Masrafı da 315 binden 318 bine indiriyor. 
( Çıkarıyor sesleri). Tabiî efendim, 15 - 18 ... 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Ne anlıyalım ak
lından geçeni? 

Mazhar Müfit B. ( Devamla ) — Şimdi denıek-
ki encümen masrafı 200 000 lira kadar fazlaya çı
karıyor. Bunu varidattan tenzil edersek hasılatı 
safiye 511 000 küsur liradır. 

Efendiler, her ne olursa olsun, Devlet tekâli
finde veyahut varidatında* cümlenizin bildiği bu 
gün idadî talebelerinin bile bildiği bir takım kava-
idi esasiye vardır (İdadî değil lise sesleri). Peki efen
dim, yeni tabirle lise ve orta mektep talebelerinin 
bildiği .... 

Efendiler, tabirle oynıyacak zamanda değiliz. 
Burada liralar var, liralarla oynıyalım. 

Ragıp B.( Zonguldak ) — Orada hava var. 
Rahmi B. (Sivas) — Ateştir, ateş. 
Mazhar Müfit B. ( Devamla ) — Şimdi bu ka-

vaitten bir de hiç şüphesiz halkın cebinden çıkan 
para ile Hazineye giren para arasında az fark ol
masıdır. Halkın cebinden 800 şu kadar bin lira 
çıkıyor. Hazineye 500 şu kadar bin lira giriyor. 
Aşağı yukarı % 38 raddesinde bir masraf. Bütçe
de bir ecnebi memurlar tazminatı maddesi vardır, 
doğrudur, belki lâzımdır. O fasıllar da; birer 
lira konularak açık bırakılmıştır. Tabiî bu fasıl bir 
tek lira olmaz, artması imkânı vardır. Şimdi o 
fasla da ileride bir tahsisat konulacak olursa bu 
masrafın artacağına şüphe yoktur. Şu halde mas
raf % 40 olacaktır. Bir kere bendeniz buna mua
rızım. Amma denilebilir ki bunun bir hususiyeti 
vardır. Ben burada paradan bahsediyorum, pa
radan. 

ikincisi burada pekâlâ bir sual sorabilir ve de
nilebilir ki fazla mı gördünüz? İşte bütçe elinde, 
tenzil edecek yerleri tenzil et. Bu bir sualdir. Aca
ba kabil midir? 

Evvelemirde şunu arzedeyim ki; benim tenzili 
kabil olacağını arzeylediğim maaşlar, es-
habile şahsan ya bir kere müşerref olmuşumdur, 
ya olmamışımdır. Samimî olarak arzediyorum. ki 
şahıslarla hiç bir irtibatım yoktur. Bura
daki maruzatım yalnız kendi kanaat inidir. Büt
çeyi açınca evvel emirde nazarı dikkatimizi celbe
den şey müdüre verilecek maaşı Hükümet 450 lira 
teklif ettiği halde bunu encümenin 500 liraya çıkar
masıdır. Bizim encümen ki bu hususta biraz im
sak eder, bu bana .garip geldi. Nasıl oluyor da 
zammediyor? Fakat buna öğrendim. Zannederim 
ait olduğu vekâlet müdürün ayni zamanda komi
ser olması hasebile o maaşın da baki kalacağını 

Bu dairede 4 müfettiş görünüyor. Birisin»' 
200, ikincisine 175, üçüncüsüne 150, dördüncü
süne 125 lira maaş veriliyor. Bunlar tabiî İstan
bulini, teftişine çoktur. Taşralarda teftiş yapacak
lardır. Acaba bu Barut muvakkat idaresinin taş
rada ne kadar şubesi vardır ki 4 müfettişe lü
zum görülmüştür? Bu şuabat hakkında katî malû
matım olmadığı için bu müfettişler çok mudur, 
az mıdır diye bende bir tereddüt h-lsıl. oldu. Fa
kat zannederim mevcut işlere göre 4 müfettiş 
çoktur. Çünkü nihayet teftiş edeceği 800 000 lira
lık bir iştir. Bu işi nazarı dikkate alınca 4 müfet
tiş tayini çok gibi geldi. Cevap verirler, çok um
dur, değil midir, hallederiz. 

Sonra gelelim muhasebeye: Müdür 300- lira. 
Efendim, 800 000 liralık bir işin - bendenizin va
hidi kıyasım bu olduğu için gene bu noktadan görü
yorum - muhasebecisine 300 lira verilemez. Bir 
buçuk milyon lira ile oynıyan bir muhasebeci 210 
lira alıyor. îşte gözümüzün önünde Meclis muha
sebecisinin aldığı maaş 21ü liradır. 

Sonra bir defterdar ne alır? Zannetmem ki bu 
muhasebecinin bir defterdardan ziyade işi olsutı. 
Defterdarın muhtelif defterleri, vergi işleri var
dır. Barut muhasebecisinin bir vilâyet defterdarı 
kadar işi olsun, hiç zannetmiyorum. O hakle bu 
da bendenize çok gibi geldi. 

Sonra raportör Aziz Beyefendi burada bir ser-
mayei mütedavileden bahsettiler. Satış esmanından 
500 000 lira alınacak. Bunu da alabilir, fakat 
bunun satış esmanı senede 500 000 lira tutuyor. Bu 
parayı bir senelik hasılatı safiyeden ve temettüden 
mi yatıracaklar, yoksa sene besene, refte refte, 
yavaş yavaş mı verecekler? Bilmiyorum. 

(Jelelim istikraz meselesine: İstikraza hiç bir 
zaman razı değilim. İstikraz için mezuniyet verili
yor. Bazı şirketlere de 250 - 500 bin lira istik
raza mezundur diyoruz. Amma efendiler, bu hu
susta bir iki tecrübemiz var. Bu tecrübelerin ne
ticesi hep biliyoruz ki Maliye vekâletine dayan
mıştır. Maliye vekâletinin bunu telâfi için neler 
çektiğini biliyoruz. 

Şuna istikraz, buna istikraz; buna asla, katiyen 
taraftar olmuyorum. Onlara 500 000 lira veriyo
ruz. Bununla idare etsinler, başımıza bir de is
tikraz çıkarmasınlar. Bunu kabul etmiyorum. 
Şirketin kârına muhakkak nazarile bakılamaz. 
Bu suretle idareden belki şirket ziyan edebilir. 
O zaman bu borçların tediyesi Hükümete düşer. 
Kendi yağlarile kavrulsunlar, bizi harice borçlan
dırmasınlar, ben buna muarızım. 

Diğer memurlar hakkında çok mu, az mı? Ben 
bir şey diyemem. Hemen hemen bir prensip var
dır. Ticarî mahiyette olan işlerde Devlet, daha 
fazla memur istihdamına mecburdur. Bu işler bir 
tüccarın elinde olsa hemen hemen sekiz kişi ile 

zannederek bunu 450 lira yapmıştır. Encümen ; idare. eder. Fakat Hükümet isi böyle midir 
Devlet bütçesinden iki maaş almamıyaeağmı dü
şünerek, bu 450 lirayı az görerek buna 50 lira da
ha zam yapmıştır. Bunu geçelim. 

Ka
nunen bir çok memur kullanmağa mecburdur. 
Meselâ bir muhasebeciden sonra, bir muhasibi me
sul, bir ayniyat muhasebecisi bulundurmak lâzımdır. 
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Amma bir tüccarın elinde olursa hepsi bir adamdır. 

Şimdi gelelim elîm kısmına, yani şirket kısmı
na. Aziz Beyefendinin beyanatından anladık ki, 
(700 000) lira zararımız olmuştur. Evet bu gün 
(5 400 000) lira raddesinde şirketin stok malı, 
mevaddı iptidaiyesi filân var. (1 600 000) lirası 
stok malmış. (2 800 000) i Yozgat fabrikası imiş, 
(900 000) lira fişek, saçma da (100 000) liradır. 
Buna mukabil borca gelince: Hazineye (2 183 000), 
sermayeden kediye yükletilen de (1 500 000) lira, 
kendi sermayesi (1 500 000) lira vesaire imiş. 
netice itibari le sermayeden % 50 nisbetinde bir 
şey kaybetmişizdir. Niçin kaybediyoruz? Müsa
adenizle bazı mesmuatımı anlatayım: Kaybeden 
Hükümetle lstanbuldaki şirkettir. Kazananlar 
kazanmıştır. Bilirsiniz ki, bu gibi inhisarlar bizde 
teşekkül ettiği zaman ekseri bu şirketler malî şir
ketlere dayanmışlardır. Halbuki en fena şey de 
budur. Mesmuatım belki yanlıştır. Fakat arzedi-
yorum. İsterse vekâlet tashih etsin. Pariste 
( Ekistro Monopol Oryantal ) namında bir çok 
işlerle meşgul olan bir şirket vardır. Direktörü 
( Gro ) isminde bir adamdır. Bu şirket Istanbula 
demiştir ki ben sizin komusy oncunuz olayım, size 
lâzım olan barutu ve fişeği ben tedarik edeyim. 
Bana bir komusyon veriniz. 

Yalnız komusyon alsaydı bundan tabiî bir şey 
olamazdı. Oryantal şirketinin müdürü Müsyö Gro 
böyle yapmamıştır. Bu gün sabittir ki (50) paraya 
aldığı revolver fişeğini tstanbu şirketine (3) kuruşa 
maliyet fiatı diye vermiştir ve bu gün sabittir ki 
Bulgaristandaıı (30) kuruşa aldığı barutu Istabul-
da (60) kuruşa satmıştır. Bu, faturalarla da, ida
renin şu cetvelile de sabittir. Berimde maliyet fi
atı (5,25) e alınan brovnik fişeği (20) para da 
gümrük (5,75) e burada satılacaktır. 

Hepsi var burada.. Şimdi o şirketin İstanbulda 
bir fişeği (50) paraya almadığına ve (3) kuruşa 
aldığına dair belki faturalar vardır. Efendiler, 
ben o faturaları istemiyorum. O Gro nun fabri
kası hiç bir zaman fişek yapamaz. Fişeği; onun 
alâkadar olduğu, fişeği satın aldığı fabrikalar ya
par. Groya verilen faturayı çıkarsınlar. Bakalım 
fişeği kaça almıştır, komusyon olarak ne elde edi
yor. 

Rasıh B. (Antalya) — Şirketin muvafakati ol
madan yapabilir mi? 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Şimdi, bu su
retle arzettiğim Paristeki şirketin, vaktile, Paris 
borsasındaki hisse senetleri (5) şilin iken - bunda 
hiç hilaf yoktur, hesaplarla sabittir - ahiren bir 
ingiliz lirasına çıkmıştır. Esbabı da bizde kazan
dığı milyonlardır. 

Rasıh B. ( Antalya ) — Şirket zarar tahakkuk 
ettirirken bizim komiserin işi ne idi ? Onun hak
kında tetkikatınız yok mu? 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Onu bilmiyo
rum, ben umumiyetle söyliyorum. Benim bildi
ğim, (50) paraya alınan fişeğin (3) kuruşa veril
diğidir. Hem bu fiat en adi cins içindir. Âlâları 

(10) kuruştur. 
Tabiidir ki 50 para ile 3 kuruş arasındaki far

kı Oryantal şirketi kazandığı gibi bir de komusyon 
alıyor. Şirketin masrafı biraz fazladır. Heyeti 
idaresi, murahhas azaları vardır. Bunlara müthiş 
paralar veriliyordu. 800, 1000, 1500 lira alan aza
ları vardı. Hatta Ankaraya bu murahhas azalar 
geldikleri zaman 100 lira yevmiye alıyorlardı. 
Tabiî böylece bir çok masraf olur ve tabiî şir
ket eyi yapmamıştır. Bunu anladık. Son gün
lerde bizim sermayemizi de kaçırmıştır. Hatta 
mukavele mucibince % 10 dan fazlaya fatura ver
memesi lâzımgelirken % 35, 38 e mal satmıştır. Bu
nu bana söyliyen bir tüccardır. Hayret ettik di
yor. Keski diyor, param olsaydı da daha fazla alay
dım. Bunu faturalarla kürsüde de ve her yerde de is
pat edebilirim. Rfendiler, bu kadar bariz suiis-
timalâta karşı zarar olmaz da ne olur? İşte böylece 
hazine de sermayesinden % 50 kaybetmiştir. Ama 
şimdi işe Hükümet vazıyet etti. Eminim ki bu 
işler düzelecektir. Kâzım Paşa arkadaşımızın de
diği gibi barutu eski zamanda redif zabitleri, ih
tiyar1 zabitler satıyordu. Şimdi de öyle olsaydı 
vallahi daha iyi olurdu. Bu gün efendiler bir köy
lünün bir valisi hayvan vurmasına imkân yoktur. 
Fişeğin tanesi 12 kuruş, tavşanın derisi ise 10 ku
ruşa. \lcle bir atışta vuramazsa 24 kuruşa mu
kabil 10 kuruş alacak. Bu vaziyette dericilik te
rakki eder mi? 50 paraya alınan fişek 6 kuruşa 
satılıyor. Eminim ki şimdi Devlet idaresine geç
tiği için ıslah edilecektir. Buna itimadım vardır. 
Fakat muvakkat idare - belki tasfiye için muvak
kat diyorlar - yapamıyaeaksa bunu artık şirkete 
vermesinler ve Hükümet kendisi idare etsin. 

Eğer Hükümet kendi idare etmiyecekse - idare 
edecekse âlâ, bizim programımızda da vardı - fakat 
kendisi idare etmiyecekse şirketlere vermesin. Ni
çin ? efendim, yalnız fişekten memursuz 300 - 350 
bin lira senede almak kabildir. Fişeğin maliyet fi
atı elli para imiş. Bunu yine bana görüştüğüm 
tüccar söyledi. 3 kuruş ta gümrük, dört kuruş on 
para eder. Biz dört buçuktan satarız. Bu suretle 
Hükümet t e beherinden üç kuruş gümrük alır ve 
senede 10, 11 milyon satıldığına göre - belki daha 
fazladır, çünkü bunun kaçağı da vardır - şu halde 
yalnız fişekten 300 ıbin lira temin edilir. Saçma
dan bahsetmiyorum. Onu bilmiyorum. 

Şimdi görülüyor ki, bu şirket idaresizlik yüzün
den, bilmiyorum ne yüzden, belki kendi şahısla
rına hizmet ettiler. Fakat Devleti de zarara sok
tular. Bu, yalnız ticaret meselesidir denemez. 
Çünkü şirket sui istimal ederse taıbiî bizim de orada 
sermayei mütedavilemiz vardır .Amma para vermi-
yerek böyle satıştan alacakmış. Sermayei müteda-
vilemizin % 50 si kaybolmuştur. Bu sermayei mü-
tedavilemizin mahvedilmemesi ve yapılan şartname 
ahkâmına riayet edilmesi için bizim orada bir me
murumuz yok mu idi, vardı. Bizim orada da bir 
komiserimiz vardı. Fakat vazifelerini icra etmedik
lerinden dolayı bu zararı gördük. îste bizim lü-
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zumsuz gördüğümüz bu komiserlerin çok ehemmi
yeti vardır. Ehemmiyeti işte böyle açıkla karşılaş
tığımız zaman daha bariz bir surette anlaşılır. 

Rasıh B. (Antalya) — Mazhar Müfit Beyefen
di; bizim için mi mühim, şirketler için mı mühim? 
Bunu da lütfen söyler misiniz? 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Rasıh Beye
fendi, çıkıp orasını da siz söyleyiniz. Zannolun-
masın ki ben şahıs hakkında söz söylüyorum. 
Hatta bu komiserlerin şahıslarını dahi bilmem. Fa
kat kim olursa olsun, yahut ben olaydım, ayni 
sual varittir. Efendi vazifeniz neydi diye sorarım. 
Komiser deyip te geçmiyelim efendiler, bütçe mü
zakeresinde şunu tayyedelim diyoruz. Hepsi böy
le midir, değil midir? Şüphesiz hepsi böyle değildir. 

Fakat ekseriyeti bunlar teşkil eder. îşte bir 
delil de bizim elimizdedir. % 35 nisbetinde bir 
zararla benim malım kaçırılmışta müfettişler nasıl 
görmemişler. Şirket fazla masraflar gösterirken 
ve bu dalavereleri yaparken yüzlerce sermayemizi 
kaçırırken nasıl görmemişler? îşte benim teessüf et
tiğim mesele budur, işte bu gün meydanda büyük 
bir zarar vardır. Hükümet bu şekilde şirket
lerle iş görmektense kendisinin idare etmesi daha 
eyidir. Yazık olmuş, zarar olmuş, filân olmuş diye 
meseleyi kapatıyor ve mesuliyet cihetine hiç yanaş
mıyoruz. îşte bağıracağım, çağıracağım nokta bu
dur. 

Bunu kim yapmışsa, müsebbibi kimse, allah aş
kına cezasmı görsün. Geçende arzettim, biz de 
tecziye yoktur. Herkesin yaptığı yanına kâr ka
lırsa böyle olur. Bunun müsebbipleri niçin ceza 
görmüyorlar? Geçenkinden % 50, ötekinden yüz
de bilmem kaç, her gün bir zarar karşısında kalı
yoruz. Bütün arkadaşlar da buna iştirak ediyorlar, 
Bunun bir müsebbibi ve bununla alâkadar olan 
kimseler behemehal vardır. Varsa vazifelerini ni
çin yapmamışlar? neden görmemişler? Kendileri
ne sorulsun ve cezalarını görsünler. 

itana Beyefendiden çok ümit ediyoruz ki fi
şek beş kuruşa satılmış, filân şöyle olmuş, arada 
% 50 bir zarar vardır. Bu zararın vukuunda va-
zifedar olupta; ihmal ve terahi gösteren kimseler 
behemehal tecziye edilecektir. Bizim istediğimiz 
budur (Bravo sesleri). 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, öyle zan
nederim ki bu yeni teklif edilen bütçe esaslı bir 
şey olsaydı ne Hükümet bu şekilde teklif ederdi, 
ne de encümen bunu kabul ederdi. Zannederim ki 
bu muvakkat bir zaman için olsa gerektir. 88 mü
fettişle böyle iş görüleceğine bunu her hangi bir 
tüccara veyahut bir bakkala, sana % 3 
vereyim, dersek - yukarı çıkmayın - canına minnet 
olur, kefalete rapteder, bir kredi verirsek emni
yetle satılır. Zannederim ki Hükümet te encü
men ve bunu her halde takdir buyurmuşlardır ve 
her halde bu muvakkattir. Bendeniz muvakkat ol
duğu için esas hakkında bir şey arzetmiyeceğim. 
Yalnız şunu arzedeyim ki bu şirket gelirken hüs-
riü niyetle gelmemiş, fesatla gelmiş, fesatla git

miş, ahlâksızlıkla gelmiş, ahlâksızlıkla çıkmıştır. 
Bendenizin acıdığım şurasıdır. Bu fabrika ni

ye Küçük Yozgatta kurulmuştur. Hep düşünürüm 
de bir türlü hikmetine aklımı erdiremedim. Su 
kuvveti mi var, yok. Güherçile mi yakın, yok. Aca
ba şundan, bundan, tayyareden mi mahfuzdur, ha
yır. Hikmetini araştırdım, araştırdım; o fabrika
nın orada inşasına sebep bulamadım. Güherçile 80 
kilometrelik yerden gelecek. Böyle yerleri kurar
ken en basit kaide; mevaddı iptidaiyenin 
yanında kurmaktır. Taş, toprak gibi şeyler yakın 
olur. Bendeniz zannediyorum ki fabrika muka
bilinde Hükümetin koyduğu 2,5 milyon lira çok 
fazladır. Şirketin başka can alacak damarı varsa 
oradan yakalamalıdır. Yoksa fabrika bu gün de
mir fiatınadır. Olduğu yerde hiç bir kıymeti vü
cûdu olmıyan bir vaziyet vardır. Tamamen göz 
boyamağa gelmişlerdir. Memleketimizde o zaman 
bir kanaat vardı. Aman firenkler gelsin, iş yapsın, 
şöyle yapalım, tböyle yapalım deniliyordu. Bunlar 
da böyle safiyane garbe doğru yüzümüzü çevirmek
ten istifade etmişler, gelmişler, bizi böyle dolandır
mışlardır. Şimdi Hükümetin nazarı dikkatine bir 
nokta arzedeceğim: 

Arkadaşlar, böyle 20 paraya alınır, 5 kuruşa 
satılırsa masrafı çıkarmağı bir defa kabul etmiye-
linı. Buna develer de güler. Bu işte tutuş sa
kattır, adamlar fenadır, teşkilât bozuktur. Mesul 
etmeği muhakkak kabul etmeli. Amma kim? Ba
bam olsun, anam olsun bu böyledir. Biz barutu 
evvelce 45 kuruşa alırdık. Bunlar ortaya çıkınca 
3 kuruş zam yapıldı. Devletin şimdiye kadar, kâr 
diye aldığının 3 mislini Devlet bizzat kendi büt
çesinden vermiştir. İnşaatında kullandığı mal
zeme için 3 - 4 mislini geri vermiştir. Bu teşeb
büsü yapanlar hakkında takibat yapmak tabiidir. 
Bununla beraber ıbu işe bir şekli hal de bulmalı
dır. Vaziyet dolayısile halk 5 kuruş israfa bile 
tahammül edemez. Bunu nazarı dikkate almalı
dır. Öyle zannediyorum ki encümen bunu muvak
kat diye kabul etmiştir. Acaba bu fabrikalar 
orada lâzım mıdır? öyle zannediyorum ki bunlar
dan Devletin başına bir belâ gelir. Bu fabrika
ları oradan alıp ta daha müsmir bir yere naklet
mek lâzımdır. 

Rasıh B. (Antalya ) — Muhterem arkadaşlar, 
cihan iktisat vaziyetile, buhranile olan münase-
batımız üzerinde çok konuştuk ve bu vaziyete 
karşı memleketimizin vaziyeti üzerinde de oldukça 
uzun münakaşalar yaptık. Ben şuna kaniim ki ci
hanın büyük buhranı karşısında bizim memleke
timiz de müteessirdir. Fakat bilhassa bizim mem
leketimizin bütçe vaziyetinin buhrana nisbeti, mem
leketimize nisbeti tetkik, tahlil edilecek olursa 
bütçemizin bu günkü vaziyeti karşısında buhrandan 
ziyade mesuliyet, Maliye vekâletine racidir. (Gülüş
meler). 

Arkadaşlar çok rica ederim hepinizin çok ne
cip hissiyatınıza, vicdanınıza müracaat ederek rica 
ederim, memlekete böyle üç sene 3 - 4 misli 
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fazla fiatla mal satan bir şirket, Maliye vekâletini 
ve türkleri dolandırarak gidiyor. Maliye vekâleti 
kendine ait olan hisseyi bile almıyor. Şimdi bize 
hesap verirken bir iki milyon zarardan bahsediyor. 
Şu vaziyet bize gösterir ki üç sene zarfında mem
lekette barut fişek namına çıkan serveti milliye 
vardır, bunu bertaraf edelim. Ondan sonra da ya
pılmış olan bir zarar vardır. Onu da tekabbül 
etmek vaziyetindeyiz. Onun için bizim adamları
mız bu zararı niçin mütemadiyen yapıyor? Bunu 
sormak, sizinle beraber benim de hakkım değil mi
dir arkadaşlar? bütün türk milletinin hakkı de
ğil midir arkadaşlar? 

Bu vaziyet, bu cihan buhranı karşısında biz 
kendimiz istiklâl harbini, istiklâl mücadelesini, is
tiklâl mücahedcsini nasıl yapmışsak bu gün İktisat 
mücadelesini de o suretle, o kadar fedakârlık sar-
federek yapmağa antettik, azmettik, bu hususta 
hepimiz yemin ettik (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, bu mücadeleyi yaparken, memle
kete böyle milyonlarca zarar verenler millete kar
şı, bize karşı hesap vermekten kendilerini azade 
görüyorlarsa, hiç olmazsa vicdanlarına karşı bir 
hesap versinler. 

Efendiler, Müdafaai Milliye memlekette barut 
ve mevaddı müşteilemn teşkilâtını yapmış bunu se-
nelerdcnberi satıyordu. 

Arkadaşlar, bilirsiniz, Müdafaai Milliyenin ida
re ettiği zamanlarda depolardan alınıp memleket 
inşaatında kullanılan barutlar kaça alınırdı, bu gün 
kaça almıyor? Burada inşaat dolayısile bir kaç 
d "fa. mevzulu hs oldu. Bunlar daha fahiş fiatla 
s; ttığı halde, Maliye vekâletine ait olan hisseyi 
de vermeden savuşup gitmişlerdir. Niçin, neden? 
S:>bep yok. 

Şimdi Emin Bey çok ekenimiyetli ve acıklı 
bir meseleden bahis buyurdular. Barut fabrikası
nın yerinde kurulmadığını söylediler. Vaktile kibrit 
ve Uşak şeker fabrikalarında tetkik etmeden 
yaptığımız büyük hatayı .burada da rai tekrar et
lik? Sahile ki liri t fabrikası yaptık, su aldı gö
rürdü; şirketi feshetmeğe mecbur kaldık. Şe-
k-m fabrikası yaptık. Su lâzım mı değil mi hiç 
düşünmedik? Bütün tesisat bittikten sonra su lâ-
•6\m oldu. Onun için de dünyanın masrafını ihti
yar ettik. Tâ h ilmem nerelerden su getirttik. Emin 
Bey diyor ki: barut fabrikasının kurnlduğu yer-
tb gühereib ocakları yoktur. 80 kilometre uzak
tan getiriliyor. 

Yusırf B. (Denizli) — Seksen değil, 280 kilo-
ıreli'e. Meselâ Denizlinin Saray köyünden gelecek. 

Easıh B. (Devamla) — Ya;... güherçilenin bu 
k'idar uzaktan gelmeğe tahammülü var mı? Mali
ye vekâleti bunu neden bir mütehassısa sormamış
tır? Kurulacak fabrika, evvelce Müdafaai Milli
ye vekâletinin idare ettiği yerde inşa edilse idi 
daha iyi olmaz mıydı? Orada yüzlerce güherçile 
ocakları vardı ve halk ta bu işe alışmıştı. Kolay 
yerlerde tetkikat yapılmayıp ta acaba burada rast 
gele mi yapıldı arkadaşlar? 

Satış işine gelince, mal mu âliniz şirketin îstaıı-
bulda bir teşkilâtı merkeziyesi vardı, taşra satış
larda, teminat vermiş bayileri vasrtasilc yapılırdı. 
Şimdi müzakeresini yaptığımız bütçe ile bayilerin 
devam ettiğini görüyoruz. Fakat teşkilâtın manası 
nedir, anlamadım. (800 000) liralık bir iş idare 
edilecektir, satış işi için memleketin her tarafında,, 
yalnız vilâyet merkezlerinde değli, kazalarda bile 
teşkilâtı olan Tütün inhisar idaresi bu satışı da ne
den üzerine almıyorda ayrıca teşkilât yapılıyor? 
Onların esasen teşkilâtlan vardır. Saniyen mü
fettişleri olduğu için teftiş masrafından da kâr 
edersiniz. Mesele mademki müstahzar bir maddeyi 
sattırmaktan ibarettir. Mevcut teşkilâtımızla neden 
yaptırılmıyor?. 

Sonra bu üç sene zarfında bu kadar zararımızı 
badi olan muamelâta karşı neden bizim oradaki 
komiserimiz Hükümeti haberdar etmemiş? Merbut 
olduğu vekâlet, neden bu işle meşgul olmamışta 
zarara kadar götürmüş? Bu noktalar hakkında 
tenevvür etmemiz lâzımdı. Maliye vekâletinden 
başka bir münasebetle bir aralık -sormuştum. 
(250 000) liralık maliye hissesini şirketin verme
diğini Maliye vekili Bey söylemişlerdi. Bir sene 
alınmadı ise ikinci sene niçin alınmadı? 

Mazhar müfit Bey arkadaşımız, vesaikti müste
nit, kimlerin ne kadar kâr ettiklerini izah ettiler. 
Bu kadar muvazaalarla paralarımız Parise giderken 
niçin alacaklarını almamışlardır?. 

Kibrit ve ilk müskirat şirketinde de böyle ol
muştu. Başka şirketlerde de böyle olmuştu. Şi
mendifer inşaatını derimde eden ıbazı şirketler de 
izharı aczettiler. Hariçten böyle iş yapmak üzere 
davet eettiğimiz şirketlerin bizi bu kadar abdal 
yerine koymalarına Maliye vekâletinin tahammül 
etmemesi lâzımdı. Bunlar her halde dürüstçe ha
reket etmiyorlar, bu asır insanının düşüncesile ha
reket ediyorlar. Çünkü onlar bu asrın insanıdır. 
Bizim de bu asrın düşüncesile hareket ederek gü
nü gününe onların hesaplarını takip etmemiz lâ
zımdır ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir ) — Arkadaşlar, büt
çedeki rakamlar nazarı itibara alınınca bu idare
nin devamına mahal olmadığı neticesine vardır. 

• Günkü Mazhar Müfit Beyin temas ettikleri veçhile 
| masrafı (38) e baliğ olan bu idarede lâzım olan 
i bir takını trsarruflar yapılsın, müfettişler atılsın, 
i daha bazı memuriyetlerde de tasarrufa riayet edil
işin dersek netice on, yirmi bin liradır. Yani yine 
! varidatın % 30 u nisbetinde muhakkak bir masraf 
' olacaktır. Böyle varidatını yutan masraf sahibi 
i bir idarenin devam etmesinin kârı nedir? Bu, bir... 
j İkincisi, ben böyle fazla masraf görünce, biraz 
I rakamlar üzerinde tevakkuf ettim ve gördüm ki 
Yozgat fabrikası ( 70 000) lira masrafı icap edi
yor. Silâhtarağadaki fabrika da (44 000) lira 
masraf götürüyor. Yani bunlar yalnız orada ça-

I lisanların ve memurların masrafıdır. Ayrıca ida-
! renin masrafı da ( 140 000 ) liraya baliğ olur ki, 
' o da başka., fabrikanın sarfettiği kıymetten her 
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seneki amortisman ve saire de düşülürse bu da 
30-40 bin liraya varır. Demek ki haddi zatında 
idarenin bütün yükü ( 800 000 ) liradır, neti
cede ( 1 000 000 ) liraya kadar yükselecektir. 

Arkadaşların anlattıklarına göre; fabrika mah
sulâtının satış kudreti fazladır. Şu halde (800 000) 
liranın maliyet fiatı ne şekildedir? Olsa olsa bu 
200 000 liranın yalnız 140 bini bu iki fabrikaya 
girecek, yine bir çok ecnebi mallar getireceğiz. 
Bunlar yine ayrı şeylerdir. Kendimizi böyle 
masrafa boğmaktansa bu idareyi büsbütün kaldır
malı. Hem 300 bin lira tasarruf etmiş oluruz. Bu
na mukabil fabrikaları ciheti askeriyeye tevdi 
ederek ve bunlara lâzımgelen mevattaıı alınacak 
vergiyi diğer mevat gibi gümrükler vasıtasile 
cibayet etmek ve dahilde mevaddm fazla sar
fiyatı, emniyeti muhafaza noktai nazarından mu
vafık görülmezse, fabrikalardan, inhisar idare
lerinde teşekkül edecek bir kalem vasıtasile aha
liye dağıtmak bence daha muvafrk olur. Bu işte 
olur gider. Hem de ziraata ve inşaata olan suite-
siri azalır. Böylece hem millet hem Hükümet 
kazanır kanaatindeyim. 

Hamdi B. (Ordu) — Efendim, bendeniz Adli
ye vekili Beyefendiden bir sual sormak istiyorum: 
Bir kaç sene evvel bu Barut ve mevaddı iııfilâ-
kiye şirketi yüzünden bir irtikâp ve irtişa davası 
zuhur etti ve gazeteler bunun hakkında bir çok 
şeyler yazdılar. Zannederim bazı Yahudiler tev
kif olundu, sonradan tahliye edildiler. Şimdi 
de ara sıra gazetelerde dava müstantıklıkça veya 
mahkemece . takip olunmaktadır diye gayet kı
sa bir haber görülüyor, halâ bir netice çıkmadı. 
Üç dört sene geçti, bu dava ne oldu? sakıt mı 
oldu? Sakıt oldu ise efkârı umumiye niçin tenvir 
edilmedi ? Yoksa mahkeme henüz davaya mübaşe
ret etmedi mi? Etmedi ise sebebi teahhuru nedir? 
Bu davanın uzun müddet sürünmesine efkârı u-
mumiye mütehammil değildir. Bilhassa irtikâp 
ve irtişa davaları süratle intaç edilmelidir. Ma
ruzatıma lütfen cevap versinler. 

Reis — Efendim, bu evrak bir sandık derunun-
da Meclise gelmiştir .ve Muhtelit encümene tev
di olunacaktır. Çünkü mahkeme bir mebusun ifa
desinin alınmasına lüzum görmüştür. 

Hamdi B. (Ordu) — Madem ki Meclise taallûk 
ediyor. Artık Adliye vekili Beyden cevap istemi
yorum. 

Reis — Neticesi budur. 
Hamdi B. (Ordu) — Bendeniz alelade bir da

va olduğu için sordum. Meselenin Meclisi Âliye 
intikal ettiğini bilmiyordum. Maamafih Heyeti 
umumiye arzu buyurursa vekil Beyefendi tafsilât 
versinler. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Efen
dim, ben Adliye vekili tayin olunduktan 20 gün, 
yahut bir ay sonra idi. Nesim Mazelyah Efendi
den bir istida aldım. Böyle bir iş vardı. Bu iş 
uzuyor diyordu. Sordum. Bu iş, mezuniyet alın

mak için Maliye vekâletindedir dediler. Başve
kil Paşa Hazretlerine müracaat ettim. Başvekil 
Paşa Hazretleri; bu evraka zannederim Heyeti 
vekilededir buyurdular. Sonra evrakı bendeni
ze gönderdiler, okudum baktım. Evrak galiba 
memurin muhakemat kanunu mevkii meriyettedir 
mülâhazasile Heyeti vekileye sevkolunmuş, hal
buki o sırada irtişa kanunu çıkmıştı ve Maliye ve
kâletinden yalnız mezuniyet lâzımdı. Başvekil 
Paşa bu evrakı bize iade etti. Biz de Maliye 
vekâletinden mezuniyet istedik. Maliye vekâleti 
mezuniyet verdi. Mehakime yani müddeiumumiliğe 
tevdi ettik. Ondan beri zannederim - zannederim di
yorum, çünkü evrak Adliye vekâletinden çıktı - îs-
tanbulda tahkikata başlandı. îstanbuldaki tahki
katın neticesinde bu mahkemenin Ankarada yapıl
masına mustantık karar verdi zannediyorum. 

Necip Asım B. (Erzurum) — Hep zannederim 
diyorsunuz. 

Yusuf Kemal B. (Devamla) — Evet, çünkü 
Adliye vekâletinden çıkmıştır. Vekâletin müda
halesi yoktur. Onun için zannediyorum diyorum. 
Ben müdahale edemem. Nihayet Ankara ikinci 
müstantıkı bu davanın - Makamı Riyaset tarafın
dan ifade büyurulduğu veçhile - kendi vazifesin
den hariç olduğuna ve vazifesi haricinde sual sor-
mıyacağma karar verdi. Onun üzerine zarurî ola
rak Adliye vekâletine geldi. Adliye vekâleti de 
meseleyi ait olan makama arzetti. 

Mustafa B. (Tokat ) — Suale gayet siyasî bir 
cevap ... 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Adliye vekâleti müstantıklıkta bulunan bir işe 
müdahale edemez. Bunu da istemeyiniz. Şayet 
edecek olursa, kafasını da eziniz. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı) — 
Muhterem Refik Şevket Beyefendi vazıyet muame
lesini vaktile Maliye vekâleti tarafından yapılıp 
yapılmadığını ve buna lüzum olup olmadığını sor
dular, buna lüzum var mı dediler.. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hayır, neden ya
pıldığını ve Devletçe buna neden lüzum görüldü
ğünü sordum. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı) — 
Şirket; nısıf sermayesi şirketin, nısfı diğeri de 
Devletin olmak üzere bir anonim şirket halinde 
teşekkül etmişti ve bir de meclisi idaresi vardı. 
Anonim şirketlerden hiç farkı yoktur. 1927 ve 
1928 senelerinde şirket kâr etti, Hükümet o sene 
hissesini aldı. 1929 da iki taksitini aldı, üçüncü 
taksitini alamadı. Buna da sebep olarak gösterdi
ği şu idi: satış, mukavelede tahmin edilen miktar
dan çok aşağı olduğundan bu paranın 
tediyesi imkânı olmadığını ileri sürdüler. O za
man fabrikalar yapılryordu. Maliye vekâleti de 
fabrikaların bitmesini bekliyordu. Çünkü fabri
kaların bitmesile hiç olmazsa bir kaç milyon para 
gayrimenkule tahavvül edip memlekette kalacaktı. 

1930 da şirket birinci taksitini yine veremedi. 
Bunun üzerine Hükümet resmen icap eden muame-
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leye teşebbüs ederek kendisile görüştü. Hakikaten 
ilk mukavelede tahmin edilen miktarda mevaddı 
infilâkiye satılması imkânı görülmediği için 
ikinci ve muaddel bir şekil düşünüldü Şûrayi dev
letçe tetkik edildi. Hükümetçe kabul edildi. Şir
ket bundan sonra yeni teklifatı icra etmeyince 
ve Mazhar Müfit Beyefendinin de buyurduğu gibi 
bazı yerlerde fazla aidatı beyiye ile mal sattığım 
anlayınca evvelâ bir kontrolör gönderdik, (leçen 
sene ağustos veya eylülde. Fakat zannedersem 
ağustosta... Her masrafı, her tediyeyi bu kon
trolör görecekti, şirketin vaziyeti yine Hazine 
hakkını vermemekte devam ediyordu. Küçük 
Yozgattaki fabrika bitmiş, Istanbuldaki fabrika
lardan biri bitiyor, diğeri bitmek üzere bulunu
yor. Orada iki sıfatımız vardır. Birisi hissedar
lıktır ki; bu anonim şirkette adi bir hissedar hakkı
nı haizdik. İkincisi; inhisar hakkımız vardı. Bun
dan dolayı bize rödövans hakkı verecekti. Bunun 
üzerine Hazinenin hakkını vermeyince vaziyet et
tik ve dedik ki şirket meselesini ayrıca hallede
lim. Fakat siz bize inhisar hakkımızı vermiyor
sunuz, sizi bırakamayız. Vaziyet edeceğiz. 1 kâ
nunusaniden itibaren vaziyet ettik ve teşkil etti
ğimiz idareye idarei muvakkate dedik. Çünkü 
ıbaşka bir sıfatımız vardı ki o da hissedarlıktı. 
Bu itibarla ayni vaziyette idik. Muvakkat idare 
tabirini bu ikinci sıfattan dolayı kullandık ve 
birinci derecede ipotekti. 500 000 liralık teminat 
aldık. İnhisar hakkı mukabilinde bu teminatı 
aldık. Bu suretle şirkete memurlarımızı tayin et
tik ve dedik ki 'biz idare edeceğiz. Şirket na
mına gelen ve dahilde bulunan stokları da biz 
idare edecektik. Tasfiye heyeti müddetini bitirdi. 
Biz şirketin en büyük alacaklılarından biri idik. 
Her şeyden evvel rödövans hakkımızı tahsilden 
sonra, sermayedarlarla karşı karşıya gelelim, ne 
kalırsa taksim ederiz dedik. 

Arkadaşlarım buyurdular ki; Hükümetin nok-
tai nazarı bunu yine bir şirkete vermek mi? Hayır, 
böyle bir şey düşünmedik. Bilhassa bu kürsüden bir 
kaç defa böyle şirketlerden aldığımız inhisarları 
kendimiz idare etmek kararında olduğumuzu söy
lemiştim. İspirto ve kibrit bu m ey andadır. Bu 
gün için muvakkattir, tasfiye edildikten sonra 
ayni şirkete vermek imkânı yoktur. 

Arkadaşlarımın en ziyade itiraz ettikleri, ma
hal meselesidir. Meselâ Emin Bey fabrika niçin 
Zonguldakta yapılmadı buyurdular. Zannederim 
ki Emin Beyefendi bizim 336, 337, 338 senelerin-
deki vakaları çabuk unuttular. Mevaddı infilâki
ye fabrikalarının mahalli bir kararla tayin edil
miştir. Fabrikalar Anadolunun tam göbeğinde 
yapılamadı. Amma ıburada güherçile yokmuş, 
o yoksa da şu bu gibi, bir mevaddı infilâkiye 
fabrikası için düşünülecek bir çok noktalar var
dır. Onları cami olan mıntaka tesbit edilmiştir. 
Emin Beyefendi yarın top fabrikasını niçin Kırık-
kalede yaptınız diyecekler. Bittabi menfaatimiz 

vardır ki orada yapmışız. Fabrika mahalli için 
şirket daima Ankaranın gerisine gitmek isteme
di. İstanbul havalisinde yapmak istiyordu, Is-
tanbuldan Sakaryaya kadar geldi, orada dayan
dı, buradan ötesi yaramaz dedi. Fabrika mahal
lini Ankaranın gerisinde tesbit eden Hükümettir. 

Diğer cihetleri arkadaşım İnhisar vekili arze-
derler. Bendenize de ne sorarsanız, eski bir vekil sı-
fatile arzetmeğe müheyyayım... 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (is
tanbul) — Efendim, Maliye vekili arkadaşım şim
di bahsettiler ki, bu muvakkat bir idaredir. Tasfi
ye bitinceye kadar bunun ne şekil alacağı belli ol-
mıyacaktır. Bu idarenin şekli katisi tasfiye niha
yetinde anlaşılacaktır ve tasfiyenin tamamen bit
tiği gün bu şekil taayyün etmiş olacak ve buna gö
re teşkilât yapdacaktır. Binaenaleyh bu günkü va
ziyet muvakkat bir idaredir. Kanunî tasfiye müd
deti bitinciye kadar bir müddet için idareden iba
rettir. Şimdiki muvakkat idare bir kaç fabrika 
ile satış işlerinden mürekkeptir. Fabrikalardan 
birisi işliyor, diğerleri kısmen çalışıyor. Bunu da
ha açık arzedeyim: Küçük Yozgattaki fabrikada 
mevaddı infilâkiye imal edilmektedir. İstanbulda 
saçma yapılacaktır. Bir kaç ay sonra da Silâhtar-
ağadaki fabrika da av malzemesine ait imalâta baş
lanacaktır. 

Kadro hakkında arzı malûmat edeyim: Şimdiki 
kadro fabrikaları ve satışları idare edecek bir kad
rodur. Bu kadrolar, satış ve fabrika teşkilâtının 
icabatındandır. Satış teşkilâtının başka dairelere 
devri bizce de düşünülmektedir. Lâyihai kanuniye 
ruznamededir. İnhisarların tevhidi kabul olundu
ğu takdirde yalnız bunlar değil, müskirat ve tuz 
inhisarlarından mümkün olanlarının işlerini birleşti
receğiz. Teklifimizi arzettik. 

Barutun pahalılığından bahsedildi. Evet haliha
zır piyasadaki barut eyi cinsten olmamakla beraber 
ucuzda değildir. Bir sene idare edecek stok mev
cut olduğu için sarf edilmektedir. Yakında Kü
çük Yozgat fabrikasında barut imal edilecektir. Bu 
barut hem ucuz hem de nefis olacaktır. Bunların 
fiatlannı Maliye vekâleti ile kararlaştıracağız. 
Mevaddı infilâkiyede para kazanmasını düşünmiye-
rek memleketin bu ihtiyaçlarını temin için ucuzlat
mağı düşünüyoruz, yakında muvaffak olacağız. 

Ecnebi mütehassıslar için konulan tahsisat bah
sine temas ettiler. Burada yalnız 1 lira vardır. 
Şirketten devredilmiş vücutlarından istifade edi
len ecnebiler vardır. Belki bunların sene içinde 
işine nihayet vermek lâzımdır. Halbuki mukavele
mizde tazminat vermek mecburiyeti de vardır. 
Yermiyeceğimiz maaştan münakale yapmak suretim 
bunu da temin edeceğiz. Bu (1) lirayı da onun 
için koyduk. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Bir sual soracağım : 
Tasfiye müddeti ne kadardır. Ook zaman sürecek 
mi? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Müddeti kanunisi kânunusaninin 1 

300 
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inde bitiyor, ameliyesi de her halde ondan fazla 
sürmez. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Memlekette itlafı 
lâzımgelen vahşi hayvanatın itlafı işi pahalılık 
yüzünden durmuştur. Ucuzlatmak ve kolaylat
mak işinin buna da teşmilini rica ediyorum. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Efendim, arzettiğim stok biter bitmez 
Küçük Yozgattaki fabrika faaliyete başlayınca 
ucuzluktan elbette o kısım da istifade eder. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendini, bu mües
sese kârını yiyen bir müessesedir. Maaşat çok 
fazladır ve verimi o nisbette azdır. S, 9 hatta 
20 milyon varidat veren inhisar idarelerinin maa-
şatile hemen beraber maaş veriliyor. Halbuki 
nimetle külfetin mukabil olması lâzımdır. İkinci
si bazı arkadaşların söylediği gibi maaşattan bir 
kısmı muvakkat imiş. 

Fakat ortada müsavat olmalıdır. Binaenaleyh 
bütçede kadrolar yapılırken nimetler külfetlere 
karşılık teşkil etmek suret il e müsavi olarak nazarı 
itibara alınsın. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Maaş meselesinde işin miktarı mevzu-
bahs olacağı gibi, ehemmiyeti de mevzubahs olmak 
lâzımgelir. Bir kere, demin de arzettiğim gibi, bu; 
vazifesi imalâttan ve satıştan ibaret bir idaredir. 
Muvakkat ve dolayısile nazik bir idaredir. Onu 
hiç sarsmadan son derecesine kadar isal etmemiz 
lâzımdır. Yani katî devreyi sarsıntısız, bozmaksı
zın geçirmemiz icap eder. 

Sonra oraya tayin edilecek müdürden bahset
tiler. Böyle yarım milyon sermayesi olan bir ida
reyi az maaşlı bir kimseye tevdi etmekte isabet yok
tur. Belki bu idarenin başında olan zat diğer 
bir idarenin başında bulunandan daha aza çalı
şabilir. Fakat ondan daha iktidarsız olması ikti
za etmez. Bilâkis, daha çok malûmatlı olması 
lâzımdır ki o vazifeyi hüsnü idare edebilsin. Çün
kü bu muvakkat bir iştir. Onun başındaki adam 
bu kısa zamanda çalışacak, uğraşacak ve bu işi 
bitirecektir. Binaenaleyh her halde ufak bir ma
aşla o işi yapamıyacak birisine bu işi terkedeme-
yiz. 

Sonra bir muhasebecinin maaşına işaret bu
yurdular. Bu muhasebecinin, hem sınaî ve hem de 
ticarî muhasebeye vâkıf ve onların merkeze ak
seden muamelâtını günü gününe tesbite mukte
dir bir zat olması lâzımdır. Zannederim bu işin 
de (300) liradan daha az maaşlı bir adama tevdi
ini doğru bulmazlar. 

Rüştü B. (Bursa) — Kanun lâyihasında fişek 
kelimesi vardır. Bu, hangi cins fişektir? Mazhar 
Müfit Bey arkadaşımız brovnik fişeği dediler. Bu 
fişeklerin cinsi nedir ve satılan miktar ne kadar
dır? 

Ali Rana B. (Devamla) — İki türlü fişek var
dır. Birisi av fişeği, diğeri de revolver fişeğidir. 
Askerî fişekler mevzuun haricindedir. Av fişeği 
ve revolver fişeği Silâhtarağadaki fabrikada 2-3 

ay sonra yapılmağa başlanacaktır. Mazhar Müfit 
Beyin söyledikleri tabiî şirket zamanına aittir. 
Şimdiki fişekler memleketin kendi mali olarak ve 
maliyet fiatı ne ise ona göre inhisar resmi ilâve 
edildikten sonra satılacaktır. Türkiye dahilinde 
ne kadar cins revolver kullanılması caizse fabrika 
da bütün bunların fişeklerini yapacaktır. 

Rüştü B. (Bursa) — Bu fişeklerin adedi kaç 
milyondur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Her halde 8 milyon olacaktır, daha ka
tî malûmat arzu ederseniz tetkik edip arzedeyim. 

Zülfü B. (Diyarbekir) — Efendim, şirket tas
fiye heyeti şimdiye kadar ne iş görmüştür? ve bu 
heyete ne kadar para veriyorsunuz? 

İkincisi; tevhit kanununda bir müdürü umu
mî ile 3 muavin gösteriliyor. Şu halde bu mevaddı 
infilâkiyeye verilen bütçenin ehemmiyeti yoktur. 
Başka şirkete devredecek misiniz? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (De
vamla) — Tasfiye heyeti şirketin heyeti umumi-
yesi tarafından intihap edilmiş olan memurlardan 
ibarettir. O şirketin heyeti umumiyesi bunlara 
ne kadar para verilmesini münasip görecekse o 
kadar para verilecektir. Hükümetin vereceği bir 
para yoktur. Bu memurlar anonim şirketi tasfiye 
memurları gibi vazifelerini yapmaktadırlar. 

Tevhit kanunu ile teklif edilen müdürü umu
mî ve muavinler tütün, ispirto ve tuz inhisar 
idareleri için teklif edilmiştir. Şimdi büt
çesi müzakere edilmekte olan barut inhisar 
idaresinin vaziyeti kafiyesi henüz malum olma
dığından tevhit kanunu ile alâkadar değildir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — İmalât kısmı, satış 
kısmı vardır diyorlar. Tasfiye bittikten sonra da 
bu fabrikalar yine böyle mi devam edecektir? 
Yoksa bunlar sonradan tabiî olan şeklini alması 
için ciheti askeriyeye tevdi olunacaklar mı? Ben
ce bu cihet daha muvafıktır. Zati âlileri bu hu
susta ne düşünüyorlar? 

Ali Rana B. (Devamla) — Efendim, demin de 
arzettiğim gibi, Hükümetçe bu cihet düşünülmek
tedir. Bu hususta alâkadar vekâletler bu teklife 
iştirak etmişlerdir. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Bir diğer temennim 
daha efendim; satış işi zaten müstahzarat sat
maktan ibarettir. Bu da Avrupadan geliyor. Bu
nun diğer inhisarlarla tevhit imkânı vardır. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Arzettim efendim. 

Emin B. (Eskişehir) — Bir kilo barut 100 ku
ruşa mal olduğuna göre, bunun güherçilesi ne 
kadar tutuyor ve Avrupadan gelen mevaddı ne 
kadar tutuyor? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Efendim, Küçük Yozgat fabrikası henüz barut 
imaline başlamadı. Mevcut stoku sarfediyoruz. 
Daha bir sene kadar da baruta ihtiyacımız yoktur. 
Küçük Yozgat fabrikası barut imaline başladığı 
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zaman barutun mevaddı iptidaiyesi memlekette 
temin edilecektir. 

Rüştü B. (Bursa) — Bendeniz başka bir noktai 
nazardan kanaatimi arzedeceğim. Maliye vekâ
letine para lâzım, Devlet işlerini, Devlet makina-
sını, Cumhuriyet devrine lâyik bir şekilde işlet
mesi için Devletimize bu para verilecektir. Fa
kat millet bu parayı canını feda ederek verirse, 
Heyeti Celileniz hiç bir zaman buna rızasını ver-
miyecektir. Maliye vekâleti 300 - 500 bin lira 
menfaati uğruna, maksat uğruna, elde mevcut 
bir istatistik olmadığı için müsbet bir rakam ar-
zedemiyeceğim, fakat memleketimizin muhtelif 
yerlerinde binlerce aile ellerinde mendilleri ağlı
yor. Bir taraftan bir can gidiyor, diğer taraftan 
birisi hapishanede inliyor, öbür tarafta da aile
leri sefalet içinde sürükleniyor. Buna Meclisimiz 
hiç bir zaman müsaade veremez. Çok istirham 
ederim.... 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Yani fişek yapıl
masın mı? 

Rüştü B. (Devamla) — Paşamız, Türkün mem
leketinde yatan bir aslan gibi, inine saldırdıkları 
zaman da eline çok yaraşan tüfengini, bıçağını 
kullansın. Memleketin müdafaası uğrunda bun
ları kullansın. Yoksa cahil kimselerin basit bir ga
zap neticesi olarak adam öldürmesine imkân ver-
miyelim ve Devlet bütçesine de bir zarar vermiş 
olmıyalım (Gürültüler). 

Arkadaşlar, bu bütçe lâyihasının ihtiva ettiği 
mevat arasında barut, mevaddı infilâkıye, fişek ve 
ava ait muhtelif malzeme vardır. Bundan en çok 
istihdaf edilen gaye, vatanın müdafaası için mem
leketin lâyik olduğu mahalde, bir yerde bir ima
lâthane acmaklığımızdır. Memlekette muntazam 
bir istatistik yoktur, bir istatistik yapıpta fişekle, 
ıbıçakla ölenlerin adedini bilmek lâzımdır. Bunu 
Adliye, Dahiliye ve Sıhhat ve içtimaî işlerile uğra
şan İçtimaî muavenet vekâletinin, İstatistik mü
düriyeti umumiyesinin ve nihayet İnhisar vekâle-
tile Maliye vekâletinin nazarı dikkatlerine arzedi-
yorum. Bunları her sene tetkik ettirsinler, munta
zam bir surette her sene istatistik yaptırsınlar ve 
ayni zamanda bu gibi fişeklerin memlekette satıl
maması için lâzımgelen tedbiri de ittihaz etsinler. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Konya 
Hamdı 

(Kâfi sesleri). 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Arkadaşlar, Vekil Beyefendinin izah ettiği veç
hile Hükümet, bu müesseseye vaziyet etmek, bu işi 
yürütmek için o zaman bir tahsisat istedi. Biz 
yeniden bu müesseseyi işletmek için tahsisat veril
mesini muvafık görmedik. Dedik ki, ambarlar
daki mevcut olan mevaddı bir taraftan satsınlar, 
onun parasile de bir taraftan bu işi yapsınlar. 

(Mademki yakında da tasfiye yapılacak, hesaplar 
istenecek, buna hangi şekil verilmesi taayyün 
ederse ondan sonra bu mütedavil sermaye mese
lesini düşünürüz. Tabiî hatırı âlilerinde olacak, 
1 kânunusanide işi muvakkaten tedvir için çıkan 
kanun bu esasa göre çıktı. Mazhar Müfit Beye
fendinin kaydettiği 400 000 lira kaydi de para 
vermek değil, para istikraz etmek değil bu hesabı 
açmak şeklindedir. Hakikaten yeni idare Maliye 
vekâletinden bir mütedavil sermaye almaksızın 
ve herhangi bir bankadan 10 para istikraz etmek
sizin günlük satşlarından elde edeceği para ile 
fabrikalarını işletmiş ve idaresini tanzim etmiştir. 
Bu bütçe ile yarım milyon liralık kredi açtık. 
Bundan maksatta şudur: Malûmu âliniz fabrika
ların bir kısmı bitmek üzeredir, 'bir kısmı bitmiş-
faaliyete başlamış. Bunlar mütedavil sermaye 
ister. Maliyeden nakten sermaye vermeğe encü
meniniz taraftar olmadı. Bu krediyi açmıştır ki 
mevcut satışlardan mütedavil sermayeye kifayet 
edecek miktar para teraküm edinciye kadar, her 
hangi bir müessese ile günün acil ihtiyaçlarına me
dar olacak bir hesap açabilsin, yoksa orada da şu 
ve bu müesseseden maliyenin kefil olduğu para 
ödenmez, maliyenin zimmetinde kalır. Biz böyle 
bir vaziyet görmedik. 

Eğer bu krediyi açmasına müsaade etmeseydik, 
mevcut müesseseleri mefluç bir hale koymak ve
yahut maliyeden çıkarıp yarım milyon vermek 
lâzımgelirdi. Çünkü hali tasfiyede bulunan şir
ketten muvakkat idare nakten para almış değildir. 
Binalar, fabrikalar almıştır. Böyle bir vaziyette 
bu müesseseyi yürütmek için elbette bir kredi aç
mak veyahut mütedavil sermaye vermek zarureti 
vardır ki, biz nakten vermeğe taraftar olmadık. 
Kredi açmak suretile işi temin etmek istedik. 

Satış hasılatile masraf arasında nisbetsizlik 
görülüyor. 

Arkadaşlar, bu iş doğrudan doğruya fabrika 
işletmek işidir, bunun henüz bilançosu, idaresine 
ait olan kanun tamamen tatbik edilerek gelmedi. 
Masraf ve varidat bütçe içinde görülüyor. 

Yoktan bir maddeyi imal etmek veya imal edil-
miyen kısmı hariçten mubayaa edip dahilde sat
mak. Bir bütçe olunca, ister muvakkat ister da
imî onun bütün iradı ve masrafı gösterilir. Bu 
ne tütün idaresine benzer, ne diğer şeylere benzer. 
Bunda asıl olan, bu mevaddı memleket dahilinde 
imal etmektir, gaye ve hedef budur. Bu işten 
bir kâr olur mu? Belki olabilir. Fakat bu kâr kas-
tile başlanmış bir iş değildir. Fabrikalar tesis 
etmek, işletmek ve imal etmektir. Bunu hangi 
daire idare etsin? Bu da ayrı bir mevzudur. Bir 
kere şirketle alâka kesilsin. Mahkemede bulunan 
tasfiye muamelesi bitsin. Eski müesseseye iştira
kimizden veyahut bundan Devlet kaç para za
rar edecek. Bunun için bir rakam telâffuz etmi-
ye imkân yoktur. Meseelâ şirket diyor ki ; bi
nalara şu kadar para sarfettim. Faturalarda şu 
kadar mal gösteriliyor. Acaba mahkeme bu ra-
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kamı mı kabul edecek, daha az mı kabul ede-, 
cek. Bunlar malûm olmadığı için bu günden bize ; 
şu kadar mal devretti. Bu kadar malı mevcuttu 
diye bir rakam telâffuz etmek doğru değildir. 

Bütçedeki fazlalık ve eksikliğe gelince: 
Arkadaşlar; bütçenin arzettim ki onda sekiz 

vaziyeti fabrikaları tesis etmek ve fabrikaları 
işletmektir. Bunu yalnız bir satış bütçesi mahiyetin
de telâkki buyurmayın. Şirket bu işi daha 
fazla bir para ile yapıyordu, daha çok memur 
istihdam ediyordu. Daha yüksek bir maaş veri
yordu. Biz bunları mümkün olduğu kadar, gü
nün icaplarına göre indirdik. Evvelâ Hükümet 
kendisi indirdi. Sonra biz tetkik ettik. Gerek 
fabrika, gerek satış teşkilâtını ayni rakamları - ki 
şimdi uzun uzadıya tafsil edip zati âlilerinin kıy
mettar vakitlarmı zayi etmek istemiyorum - o za
man mevcut olan rakamlarla şimdiki rakamlar 
teşkilât itibarile bir sülüs noksandır. Bu fabri
kaların bittiği ve yeni ilâveler yapıldığı halde me
mur ilâve edilmiş değildir. Bilâkis tenzilât ya
pılmıştır. Hükümetin teklifi ile encümeninizin 
teklif ettiği rakamlar arasında görülen fark, bi
rincisi barut ve mevaddı infilâkiye gibi çok tehli
keli bir işte bulunan ambar ve saire memurlarının 
sigorta meselesidir ki bunu encümeniniz kabul 
etmiştir. Tetkikat neticesinde üç ambar memuru 
ilâve edilmiştir. Bunu, vekâlet belki idare oluna
bilir diye evvelki kadrodan tayyetmişti, sonra ilâ
ve-edilmiştir. Fark bundan ibarettir. 

Bir de bidayette ilk müzakerede işaret edildi
ği veçhile komiserlik tahsisatının alınabileceği 
kaydedilmiş ve buna göre tahsisat koymuşlardı. 
Halbuki artık komiserlik kalkmıştır, Devlet hesa-
bınadır, ikinci maaşı alamıyacaklardır. Zammolu-
nan para bu arzettiğim hakikî icap ve ihtiyaçlar
dan doğan netice dolayısiledir. 

Bunun en doğru şekli tasfiye bittikten sonra 
hâsıl olacak kati şekildir. Bir maddei kanuniye 
ile tasfiye muamelâtı bitinciye kadar tahsisat ver
mek mümkün olabilirdi. Nasıl ki kânunusaniden 
mayısa kadar böyle gidiyordu. Arkadaşlar, buna 
bir nihayet vermek için, kadro ve teşkilât geniş
tir, Yeni bir kadro ve cetvelle bir bütçe teklifini 
muvafık gördük. Yoksa muvakkat olduğu için 
bir maddei kanuniye ile bu müsaadeyi vermek ka
bil olabilirdi. Fakat bunu, az çok bir çerçeve içine 
alıp bağlamak için bu şekli tercih ettik. 

Fabrikalar işini bitirip bütün bu mevaddı in-
filâkiyeyi memleket dahilinde imal edecek bir hale 
getirmek, bizim için birinci kazançtır. 

Ondan sonra ne kazanabilirsek onu normal za
manda düşünürüz. Bunu varidat membaı addet-
mektense krymetlerden tenzil yapıp memleketteki 
avcılık ve saire gibi ihtiyaçlar için fiatlar üzerin
de tenzilâtlı tarife tatbik etmek doğrudur. Bu 
noktaya encümen de temas etmiştir. Vekil Bey, 
Maliye vekili ile görüşeceğim, henüz intikal devre
sindeyiz, her halde bu işi de nazara alacağım 
dediler. Esasen inhisar kanunları müzakere edi

l i rken bazı hadler koyduk. Bu hadler üzerinde 
; imkân nisbetinde tenzilât yaparız. 

Reis — Müzakerenin kifayetini reyinize arze-
deceğim. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. Müzakere kâfi değildir. Çün
kü anlaşılmıyan bir nokta kaldı. Tecziye ve saire-
den bahsettik, cevapsız kaldı. Maruzatımı teyit 
eden Vekil Beyefendinin beyanatını zaptettim. Me
selâ barutun cinsi eyi değildir, pahalıdır, fakat ne 
yapalım stok çoktur dediler. Bize kânunusanide 
intikal eden vaziyet için söylemiyorum. Eskisi için 
soyuyorum. îki senederiberi mal satılıyor daha bir 
senelik stokvardır. Şirketin 30 kuruşa Bulgaris-
tandan bir buçuk senelik vade ile aldığı bu fena 
barutu istimale meobur oluyoruz. Bunu peşin para 
ile 60 kuruşa aldık. Bunu o zaman gören memur 
yok mu idi ? 
yoksa, benim de bir şey söyliyeceğim yoktur. 
Eğer tarafı Hükümetten bu işlerle muvazzaf bir 
memurumuz var idi ise, her kim idise o, bu gün 
niçin mesul edilmiyor? Bendenizin talebim bu 
noktadandır. 

Hasan Fehmi Beyefendi buyurdular ki bunda 
kâr aranmaz. Kâr aranmaz amma zararı da hiç is
tenmez. Dediler ki, bu zarara mukabil sermayeyi is
tiyoruz. Onların blânçosu 'böyledir. Bakalım mah
keme ne diyecektir. Doğrudur. Eğer bu batakçı 
şirketin gösterdiği bu bozuk işlerin mesulü yoksa 
mesele yoktur. 

Ancak bir çok arkadaşların da söyledikleri gi
bi masarifimiz budur, bunu istiyoruz dersek aca
ba üç seneden beri bu belâyı halkın omuzuna yük
lenmiş olarak niçdn bıraktık?.... Buna ne cevap 
verilecektir? Bilmiyorum, orada kanunen bir me
mur bulunmak lâzım mı, değil mi? Fakat eğer 
bu şirket nezdinde bir memur bulundurdu ise ni
çin mesul edilmiyor?... Buna karşılık versinler. 

Reis — Vekil Beyefendi; eğer buna cevap vere-
cekseniz kürsüye buyurunuz. Yoksa kifayeti mü
zakere takriri vardır, reye arzedeceğim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Demek ki müza
kere açılıyor. 

Reis — Hayır, yalnız vekil Bey cevap verecek
ler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Şu halde ben de 
sual sorabilirim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Fazla stok meselesinden bahis buyurdular. 
Demin arzettim ki 1928 senesinde inkişaf 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, ben 
sizden sual etmedim. Ali Rana Beyefendinin söz
lerinden bahsettim. Onlardan cevap istedim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (is
tanbul) — Efendim, bu istoku celbeden, elyevm 
hali tasfiyede olan şirkettir. Bu şirket, o vakit 
fazla mal sürerim ümidile getirmiş olacak. Çünkü 
1928 senesinde satış fevkalâde yükselmişti. O va-
kitki taminlere göre bu stoku yapmıştı. 

Ondan sonra satış azalmıya başlıyor. Bu yüz-
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den aldığı fazla stoku sonradan satamamış olacak. 
Bu, şirketin kendi muamelâtına ait bir iştir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Vekil Bey; bu
yurdunuz ki cinsi iyi değil, fiatı yüksektir. Hü
kümetin oradaki murakibi acaba bu cinsi fena ve 
fiatı yüksek mallar alınırken ne yapıyordu? Bu 
zarara karşı mesul olmıyacak mıdır? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( is
tanbul ) — Anonim şirketlerinin sureti muraka
besi kanunla muayyendir. Anonim şirketlerinde 
alış verişe bakan meclisi idarelerdir. Murakabeyi 
onlar yapar. Murakibin vazifesi, defterleri ve mu
amelâtı tetkikten ibarettir. 

Mustafa Vasfi B. (Tokat) — Hiç olmazsa bun
dan Hükümeti haberdar etmeli idi. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir ta
raftan bir tasfiye heyeti vardır. Bu tasfiye heyeti 
eski şirketin muamelâtı hesabiyesile meşguldür. 
Tabiî, malı; Hükümet aldığından Hükümet o tas
fiye heyetine borçludur. Hükümetin alıp satmak
ta olduğu mallar tabiatile inhisar mevaddından 
olduğu için yüksek fiatla satılacaktır. Yüksek 
fiatla satılınca Hükümetin hissei intifaı bittabi 
fazla olacaktır. Tasfiye heyeti hesap görürken 
bu hissei ticaret ne olacaktır? Eski şirkete de ve
rilecek midir? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Efendim, burada hissei ticaret mevzu-
bahs olmasa gerektir. Formül maliyet fiatıdır. 
Maliyet fiatı yüksek ise satış fiatı yükselir, aşağı 
ise satış fiatı da aşağıdır, fazla istifade mevzu-
bahs değildir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Efendim, bu ano
nim şirketin yarı sermayesi Devletindir. Tabiî 
Hükümetin de azaları vardır. O azalar kimlerse 
demek ki; kendi şirketleri içinde suiistimal yap
mışlar, bunlar mesul olmıyaeaklar mıdır? Bu bap
ta no düşünüyorsunuz? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Bendenizin düşünebileceğim - şimdiki sualinize kar
şı - yeni şirketin vaziyetini gözümün önüne getire- i 
rek meclisi idarenin o şirketin heyeti umumiyesine 
karşı mesul olması ve cevaplarını heyeti umumi-
yeye karşı vermesidir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — O halde ortada bir 
mesul vardır. Orada Devleti temsil eden beyler 
bundan mesuldür. Hesabını vermelidirler. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Anonim şirketler 
feshedilmedikçe tasfiye edilemez. Şu halde Barut 
anonim şirketi infisah etmiş bir şirket olduğuna 
göre tasfiye edilmektedir. İnfisah etmiş bir şir
ketin pahalıya mal etmiş ve fena evsaftaki baru
tundan Devlet, inhisar resmi alacaktır diye bunu 
halâ halka pahalıya satmakta bir mana yoktur. 
Bunu biz bir yeni şirkete devrettiğimiz takdirde ye
ni şirket haliçten mubayaa edeceği barutu kaça mu
bayaa ediyorsa infisah eden şirketin barutlarına da 
bu fiatı koyarak Devlete maledelim. Şimdiye ka
dar suiistimal eden bir şirketin pahalı olan baru
tunu hâlâ halka pahalı satmakta hiç bir sebep yok- • 

tur. 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

rı) — Efendim, eski şirkete hakkı inhisar namile 
bir şey verilmemiştir. Refik Şevket Beyin sor
dukları zannederim bu idi. Fazla satıldığı takdir
de o; doğrudan doğruya milletin hakkıdır. Çün
kü inhisar hakkıdır. Tasfiye heyeti, eski şirketin 
defterlerine ve sairesine göre bu malın, onlara ka
ça mal olduğunu tayin edecektir. Hakkı inhisardan 
şirkete bir şey verilmiyecektir. 

Reis — Kifayeti müzakere teklifini reye arze-
j diyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirler okunacak. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen Barut müdüriyeti 

umumiyesinin lâğvile fabrikaların ciheti askeriye
ye devrini ve resmin gümrüklerden tahsilini teklif 
ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Efendim, demin de izah münasebetile 
arzetmiştim. Bu, muvakkat bir idaredir. Kimse
ye devredilecek bir şey yoktur. Onun için mu
vakkat idare devam etsin. Sonra münasip bir şek
le ifrağ ederiz. 

Reis — Teklif bütçenin reddi demektir. Lâyi
hanın reddi teklifini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmemiştir. 

O halde lâyihanın maddelerine geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av 
mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme 
muvakkat idaresinin 1932 malî senesi bütçe 

kanunu 
MADDE 1 — Barut ve mevaddı infilâkiye ve 

av fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarları 
işletme muvakkat idaresinin 1932 malî senesi mas
rafları için merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 340 242 lira tahsisat verilmiştir. 

Reis — Efendim, yekûnu Bütçe ensümeninin 
tashihi şeklinde okuduk. Şimdi maddeye ait fa
sılları okuyacağız. 

A - CETVELİ 

F. Lira 
1 Merkez ve taşra memur ve 

müstahdemleri ücretleri 95 760 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ^ Lira 
2 Fabrikalar daimî ve muvakkat me

mur ve müstahdemleri ücretleri 107 211 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Harcırah ve tazminat 10 001 
Reis — Kabul edilmiştir. 

- 3 0 4 -



t : 5 3 2 8 - 5 - 1 9 3 2 G : 1 
p. Lira 
4 İdare masrafları 76 60Ü 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Y. • Lira 
5 Fabrikalar idare masrafı 42 301 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 1918 numaralı kanun mucibince muh

bir ve musadirlere verilecek ikramiye 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 3 369 

Reis — Kaıbul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

Reis — Birinci maddeyi kaibul edenler . . . Et-
miyeııler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede mezkûr inhisar
ları işletme muvakkat idaresinin 1932 malî senesi 
varidatı merbut (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
829 501 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 

1 Barut v enıevaddı iııfilâkiye ve 
teferruatı 428 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

2 Revolver fişeği ve mühimmatı ve 
teferruatı 321 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

3 Av saçması 72 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
4 Şenlik fişeği . 4 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 000 Muhtelif varidat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Lira 

1 6 Kaçak hasılatı 
Reis — Kaibul edilmiştir. 

( 2 inci madde tekrar okundu ) 
Reis — İkinci maddeyi kabul edenler . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat işletene idaresinin mer
kez ve taşra memur ve müstahdemlerde idareye 
merbut fabrikalarda istihdam olunan memur ve 
müstahdemler kadroları merbut (C) cetvelinde gös
terilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Efendim, Küçük Yozgatta ailesile beraber 
beytutet eden amelenin çocukları da vardır. Hoca-
sız olduklarına dün- muttali oldum. Müsaade buyu-
rulursa taıhsista hiç bir şey zammetmeksizin kad
roya 50 liralık bir muallim ilâve edelim. 

İkinci faslın birinci maddesindeki tahsisattan 
bunu vermek mümkündür. (Güzel sesleri). 

Reis — Efendim, bu teklifi Maliye vekili Beyin 
ve Bütçe encümeninin kabul etmesi lâzımdır. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (istan
bul) — Bir zammı mucip değildir efendim. 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane ) — Mademki bütçede mevzu olan maaşatı 
umumiye faslının tasarruf atından tediye olunacak
tır. Encümence de şayanı kabuldür. Hakikaten fab
rikanın bulunduğu yer köye bir çeyrek saat kadar 
uzaktadır. Oradaki amelenin çocukları da bu su
retle okumuş olurlar. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı ) — Paşa Hazretleri, bir zammı tazanımuıı et
miyor, binaenaleyh (bendeniz de muvafakat ediyo
rum. 

Reis — Efendim, Bütçe encümeni ve Maliye ve
kili Beyefendi de muvafakat ediyorlar ( Muvafık 
sesleri). 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Şu halde Reis Paşa Hazretleri, U cetvelin
de türk memurin ve müstahdemin kısmına 50 lira ma
aşlı bir muallim ilâve edilecektir (Güzel sesleri). 

Reis — İlâve edilmiştir efendim. Maddeyi bu 
ilâve ile reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede mezkûr inhisar
lara ait fabrikalara muktazi mevaddı iptidaiye ve 
müstehleke bedelleri, amele ücretleri, fabrikalarda 
imal eclilmiyecek ve hariçten celbedilecek mamul 
inhisar maddeleri esmanı, iptidaî ve mamul madde
lerin gümrük resimleri, nakliye ve sigorta masraf
ları, alelCımum emtia sigorta bedelleri, fabrikaların 
tamirat ve bakını masrafları, av saçması imal üc
reti, fabrikalar amelesi iş elbiseleri, satış aidatı ve 
sair bütçeye dabil olmıyan işletme masraf!arınm 
tesviyesi için 500 000 liralık mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur. 

İşlbu mütedavil sermaye satış hasılatile temin 
olunur. 

Ahmet ihsan (Ordu) — Beyefendiler, 4 üncü 
madde mütedavil sermayeye aittir. 500 000 lira 
konmuştur. İdare kullanacaktır. İdarenin de 
muvakkat olduğu söyleniyor. Ne zaman bana mü
tedavil sermayeden bahsedilirse tebahhur eder di
ye korkuyorum. Çünkü şimdiye kadar nereye 
mütedavil sermaye vermişsek hep tebahhur etmiş
tir. Onun için bendeniz bir takrir yazdım. Kabu
lünü istirham ediyorum. Mütedavil sermayenin 
reddini istiyorum. 

İkincisi 250 000 lira istikraz salâhiyeti verili
yor ki bununla 750 000 lira oluyor. İdarenin bü
tün bütçesi 800 000 liradır. % 40 cibayet için 
çıkarırsak kalan bir şey yoktur. Yeniden 750 000 
lira angaje altına girmek bendeni zee doğru değil
dir. Bu istikraz için verilen salâhiyeti bendeniz 
şu şekilde kabul etmek istiyorum; Maliye vekâleti 
isterse kendisi versin. Mütedavil sermayeyi de 
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şöyle bir şekilde kabul edebilirim. Daima müte
davil kalmalıdır. Maliye vekâleti ne zaman ister
se ya nakit ya nakte kabili tahvil mal olarak bu 
sermaye bulunsun. Yoksa fiatı artmış, cinsi bo
zulmuş mal olarak değil. Aksi takdirde onu ida
re edenler mesul olmalıdır. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, görüyoruz ki yanlış anlaşılmış bir mev
zu vardır. Yani 500 000 liralık mütedavil serma
ye verilecek değildir. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Biliyorum efendim, 
hasılattan vereceksiniz, Devletin varidatından ve
receksiniz. 

Kemal Zaim B. (Devamla) — 500 000 liraya 
kadar hasılatı mütedavil sermaye olarak istimal 
salâhiyeti veriliyor. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Evet rejide de öyle 
oldu. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Ve bunu vermekten 
başka çare yoktur. 

Şimdi Vekil Beyefendi buyurdular ki küçük 
Yozgat faıbrikası yakında faaliyete geçecektir. Bir 
fabrikanın faaliyete geçeceği esnada bunu bir mü
tedavil sermaye ile teçhiz etmezsek o fabrikanın 
işlemesine imkân tasavvur buyururmusunuz ? Mü
tedavil sermaye formülündeki bu para ile mevaddı 
iptidaiye ve müstehleke satın alınacaktır. İptidaî 
ve mamul maddelerin mubayaası ve gümrük resmi 
ve saire... Bir alay hizmet ve masraf vardır. Bu 
hizmetlerin ifası için bir mütedavil sermayeye za
ruret vardır. Amma bunun istimal tarzı, iyi isti
mal edilmesi, verimli bir surette istimal edilmesi 
haşka meseledir. Bu, nihayet tatbikat meselesidir. 

Muhterem arkadaşımız verilmiş olan bu paraya 
tebehhur eden sermayedir dedi. Bendeniz böyle bir 
vasıfla tavsif etmeğe cesaret edemiyorum. Asıl olan, 
bu paraların hüsnü istimal edilmesidir. Hüsnü isti
mal edilmiyen paraların mesulleri kimlerse bulu
nur, tecziye edilir ( bulunmuyor efendim sesleri ) . 

Bulunup bulunmadığı hakkında cevap verecek 
bendeniz değilim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Efendim, bu idareye mütedavil sermaye 
verilmesin demek, o idaredeki memurlar maaşlarını 
alsınlar, fabrika kapansın demektir. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Takriri okursanız, 
maali öyle değildir efendim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( De
vamla ) — Görüyorsunuz ki bütçede verdiğiniz 
masrafların ne için olduğu muayyendir. Bunlar ha
ricinde yapılacak masraflar ancak mütedavil ser-
ruye ile olacaktır. Bunu vermeyince ancak bütçe
de gösterilen işler yapılır. Bunun haricinde hiç bir 
iş yapılamaz. Ne maddei iptidaiye alınır, ne de 
imal edilir. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Efendim, bendeniz 
mütedavil sermaye verilmesin demedim. Mütedavil 
sermaye daima nakte kabili tahvil olsun dedim ve 
bunun tütün idaresindeki gibi tebahhura uğrama-1 

I ması için takririme de bir kayıt koydum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
4 üncü maddede yazılı 500 000 lira mütedavil 

sermayenin her zaman nakte kabili tahvil olması
nın veyahut ııakten mevcut durmasının meşrut ol
masını teklif ederim. Aksi takdirde idare zamin ol-
maldnr. 

6 ncı maddedeki istikraz salâhiyeti idareye ve
rilmemelidir. Maliye, lüzum görürse kendisi istik
raz etsin ve kendi mesuliyeti altında barut idaresi
ne versin. 

Ordu 
I Ahmet îhsan 
j Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, mevaddı infilâkiye müessesinin alacağı 

! mevaddı iptidaiye her zaman nakte kabili tahvil 
olabilir mi ? Meselâ: güherçile alınmıştır. Bunun 
nakte tahvil edilebilmesi için ikinci bir mevaddı 
infilâkiye- fabrikasının bulunması lâzımdır. Yoksa 
bu, yapılamaz. Binaenaleyh bu müessese, fabrika
larına, lâzım olacak mevaddı iptidaiye her neden 
ibaretse onu alabilir. Suhuletle nakte tahvil olun
sun, olunmasın. Vazifeleri icabı almak mecburiye
tinde bulundukları iptidaî maddeleri mutlaka al
mak mecburiyetindedir. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Nakte kabili tahvil 
olsun demek, gühreç.ile alıp satmak değildir. Barut 
gibi fazla miktarda stok yapılması tehlikeli, olan 
işlerde gördüğümüz acı tecrübelere istinaden daha 
müteyakkızane davranılsm demektir. 

Reis — ihsan Beyin takriri iki maddeye aittir. 
Birisi altıncı maddeye, diğeri de dördüncü 

maddeye taallûk ediyor. Dördüncü maddeye ait 
olan kısmını izah buyurdular. Bu kısmı reyinize 
arzediyornm. 

Takriri nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Eamiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Esasları gümrük ve inhisar ve
kâletince tasvip edilecek teminat mukabilinde kre
di ile satış yapılabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Dördüncü madde ile verilmiş bu
lunan 500 000 liralık mütedavil sermayeden maa
da mezkûr maddede sayılan hizmetlerin ifası için 
lüzum görüldüğü takdirde Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin tensibile muvakkat işletme idaresi ay
rıca 250 000 liraya kadar ve müddeti bir seneyi 
tecavüz etmiyen kısa vadeli istikraz ve avanslar 
aktine, kredi ve hesabı cariler açtırmağa ve Mali
ye vekâleti de bunlara kefalet etmeğe mezundur. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Bütçedeki esbabı 
mucibeye göre bu maddede ufak bir tâbirin de
ğiştirilmesi lâzımdır. Çünkü Bütçe encümeni de
miştir ki ( 500 000 ) liranın tahassulu zamana 
bağlıdır. Bu para tahsil edilinciye kadar 
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( 250 000 ) liranın istikrazına müsaade edilmiştir. 
Şimdi burada (500 000) lira ile beraber, (250 000) 
liralık istikraz aktine salâhiyet veriliyor. Encü
men her halde, ayni zamanda her ikisini de kaydet
memiştir zannediyorum. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — istikraz salâhiyeti vermek, onu derhal 
yapmak demek olmadığını kabul buyurursunuz. 
Lüzumu kati olmadıkça istikraz yapılmaz. Nete-
kim bu maddenin sonunda da bu kanunun icrası
na Maliye ve İnhisar vekillerinin memur olduğu 
yazılıdır. 

ikincisi ( 500 000 ) lira ile bu işlerin yapılma
sına imkân yoktur. Belki ( 600 000 ) lira kadar 
para lâzım olur, Maliye vekâletile bilistişare istik
raza karar verilecektir. Bunun senesi içinde ka
panması da şarttır. Binaenaleyh bu maddenin 
aynen kabulünü rica ediyorum. 

Reis — Efendim, Ahmet ihsan Beyin demin 
okuduğumuz takririnin bir kısmı da bu maddeye 
aittir. Takriri tekrar okuyoruz. 

( Ahmet ihsan Beyin takriri tekrar okundu ) 
Reis — Ahmet ihsan Beyin teklifini nazarı 

dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. Başka tahrirî bir teklif yoktur. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mahkeme masrafı ve 1918 numa
ralı kanun mucibince muhbir ve musadirlere veri
lecek olan ikramiyeler tahsisatı olarak bütçeye 
mevzu tahsisatlar kâfi gelmediği takdirde ilâveten 
sarfına lüzum görülecek mebaliğ için muhasebei 
umumiye kanununun 48 inci maddesi hükmü ce
reyan eyler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Muvakkat işletme idaresi tara
fından bayilere verilecek beyiye tezkerelerinden 
senevi, birinci sınıf vilâyet merkezlerinde üç ve 
alelûmum kaza ve nahiyelerde birer lira istifa olu
nur. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Efendim, birinci 
sınıf vilâyetler gösteriliyor, ondan sonra kazalara 
geçiliyor, ikinci ve üçüncü sınıf vilâyetlerde ne 
olacaktır? Birinci sınıflarda 3 diğerlerinde 2 
veya 1 lira verilmelidir ki doğru olsun. 

Bütçe encümeni namına Aziz B. (Erzurum) — 
« Diğer yerlerde » densin. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Birinci sınıf vilâ
yet ne demektir? Böyle bir tasnif yoktur. Dahili
ye vekili Bey izahat versin. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
İdarî taksimde böyle bir sınıf tertibi yoktur. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Paşam, bu teklif Hükümetten böyle gelmiştir. Ma-
amafih tashih edelim. Diyelim ki : (vilâyet mer
kezlerinde 3 ve sair yerlerde bir). 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, bazı vilâyet merkezleri kasabalardan iba

rettir. ihtimal bu madde düşünüldüğü zaman 
nüfus nazarı itibara alınmıştır ve Hükümetin tek
lifine de bu sebeple geçirilmiştir. Meselâ öde
miş vilâyeti (30 000) nüfusludur. Bir çok kaza
larımız vardır ki bundan çok daha fazla nüfusa 
maliktir. Binaenaleyh (mühim vilâyet merkezle
rinde) denirse bunların hangi vilâyetler olduğu
nu Hükümet tayin eder. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — (Nüfusu 50 000 den fazla olan vilâyet 
merkezlerinde) denilirse mesele kalmaz. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Kadınları çıkarırsa
nız (25 000) kalır ki bu da azdır. Çünkü kadın
lar ekseriya silâh kullanmaz. 

Reis — Efendim, madde (50 000 den fazla nü
fuslu vilâyet merkezlerinde) şeklinde tashih edil
miştir. Tekrar okunacak. 

(Sekizinci madde tekrar okundu) 
Refik Şevket B. (Manisa) — (Diğer yerler) 

denince (alelûmum) fazla olur. 
Reis — Evet. Alelûmumu çıkarıyoruz. Mad

deyi bu şekilde kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. 

Reis — Kabul edenler . .. Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

2 — Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 
senesi bütçesi hakkında 1/356 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Hasan Vasıf B. (İstanbul) — Efendim, tuz baş
ka memleketlerde de inhisara tâbidir. Anıma ara
da bir fark vadır ki onlar yalnız mutfakta kullanı
lan tuzlardan vergi alırlar, sanayide istimal edilen 
tuzlar inhisar resminden muaftır, bunlar maliyet 
fiatile satılır. Halbuki memleketimizde inhisar res
minin yüksek olması, bizim sanayiimize mühim bir 
sekte getirmektedir. Başka memleketlerde kullanı
lan tuzlar (kretilen) denilen bir takım boyalarla 
boyanarak başka tuzlardan tefrik edilir. Tuzun 
kullanıldığı, sarf edildiği sanayii hulâsataıı arzede-
yim. Konservecilikte sonra dericilikte, sanayii kimye
viye ve kalevi sanayide, boyacılıkta; acı suların tas
fiyesinde mühim mikyasta tuz sari'olunur. P^akat bu 
ağır resmi; sanayi veremediği için kullanamıyor. 
Binaenaleyh bu inhisarın' mutfak tuzuna hasrı ve 

[1] 177 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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sanayideki tuza teşmil edilmemesi sanayiimizin te
rakkisi noktasından lâzımdır ve bunda memleket 
için hiç bir zarar yoktur. Çünkü zaten pahalılıktan 
sarf edilmiyor. Bu, ayrıca bir zarar tevlit edecek 
değildir. 

Sırn B. (Kocaeli) — Devletçilik itibarile inhi
sar halinde 'bulunmasını /benini de kabul ettiğim 
tuzun inhisar şeklinde idaresine karşı söz söylemi-
yeceğim. Çünkü,bu şekilde idare edilmesine taraf
tarım. Yalnız tuz resminin sureti istifası, adalet 
kaidelerine uygun olmadığından, adeta zenginle
rin istihlâkâtma fakirlerin de iştirak mahiyetinde 
bulunduğu için bunun nazarı dikkate alınması ik
tiza öder. Bizler de ayni fiatla tuz yemekteyiz ; köy
lüler de. Hatta köylülerin koyunlarına yedirdikleri 
tuzu da ayni fiatla almaktadırlar. Bu doğru değil
dir. Başka memleketlerde bu gibi hususa t nazarı 
dikkate alınarak resim, o suretle tevzi edilmiştir 
ki köylü bunu bir yük olarak telâkki etmiyor. Bi
lâkis intifaı temin ediliyor ve bundan müteşekkir 
kalıyor. Halbuki biz erbabı servet, köylünün ke
sesinden yiyor bir vaziyetteyiz. 

Bunda adaletsizlik vardır. Derin bir tetkik ile 
mesele tavazzuh eder. Onun için bu noktayı hassa-
tan Vekili aidi Beyefendinin nazarı dikkatine ar-
zederim. Lütfen tetkik 'buyururlar. Bu tetkikat, 
kendilerini benim müddeiyatıma isal edecek bir 
netice verirse, münasip bir kanunla Meclisi Aliye 
gelmelerini rica ederim. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, mühendis ar
kadaşımızın takriri bendenizin ricamı telhis etmiş
tir. Köylü vergilerinin içinde ağır vergi hayvanat
tan alman resim meselesidir. Çorak ve tuzu olmı-
yan orta Anadoluda - (hatta bir ksnm sahillerimiz 
de öyledir - köylüler davar başına bir okka tuz 
sarfederler. Bunu eskiden dört kuruşa beş kuruşa 
alırlardı. Bu gün on beş, hatta bazı yerler
de on sekiz, yirmi kuruşa mal oluyor. 
Bu tuzlardan her halde Hükümet eskiden 
olduğu gibi hafif'bir şey almalı. Bendeniz bir şeye 
şahit oldum. Bafra gibi en zengin bir yerde kırk 
üç keçi, üç koyun, bir .sığır resim için müzayedeye 
çıkarılmış ve hepsi kırk yedi lira otuz kuruşa sa
tılmıştır. Bu vaziyet böyledir. Bunu ıbilmiyen ar
kadaşlarımız yoktur, hatta Vekil Beyler de bilir
ler. Mademki hayvanattan alınan resmin tenziline 
imkânı maddi yoktur. Hiç olmazsa, hayvan neslini 
kesmiyeceksek, eskiden olduğu gibi hayvanata ve
rilen tuzlardan hafif bir resim alalım. Yenilmek 
için olan tuzlardan başka bilûmum tuzlardan hiç 
resim alınmaması hakkındaki arkadaşımızın tekli
fi kaibul edilirse anesele halledilmiş olur. Fakat 
bendeniz okka başına 20 para, 40 para gibi hafif 
bir resim alınmasına da razıyım. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, tabia
tın müstesna feyizlerine mazhar olan memleketimi
zin yine müstesna membalarından biri olan tu
zun hakkında isterdik ki dairei aidesi, teklif 
edilen bu bütçede yeniden müstakbelde bu raem-1 

badan ne şekilde de azamî surette istifade edile
ceğine dair bir noktai nazar dermeyan etmiş olsun. 
Halbuki bütçede ne böyle bir fikir hareketi ve is
tifade istikameti görüyoruz, ne de şu veya bu nok
tada maddî menfaati artıracağına dair ümit var 
bir kayde tesadüf ediyoruz. 

Kâh denizlerimizde, kâh göllerimizde, kâh 
dağlarımızda dağlar halinde husul en gelen bu 
membalardan, azamî surette istifade edememek, 
elimizde bulunan nimetin mevaddı gıdaiyesini ala
mamak gibi bir hareket demektir. Dün de ar-
zetmiştim ; istikbalde tütüncülüğümüz ne olacak, 
tuzumuzun gideceği istikamet ne olacak? Bu büt
çelerden anladığım şudur. Şu kadar memur kul
lanmak, memurların adedini artırmak; bu şekilde 
kaldıkça bendenizce bu inhisarlardan istifade et
mek kabil değildir. Meselâ; tuz ihracatı hakkın
da her sene harice sevkedilen miktarı gösterir 
mukayeseli bir cetvel olsaydı, bu sayede her se-
neki ihracatımızın miktarını ve bundan ne dere
ce istifade ettiğimizi görürdük. 

İzmire tâbi Foçada dünyanın en iyi tuzları 
olduğu ve memaliki ecnebiyeye ihracı keyfiyeti de 
gayet kolay bulunduğu halde buradan ne derece 
istifade edildiğini bilmiyoruz. Burada tuz ihraç 
edecek pek çok mahreçlerimiz olması lâzımgelir-
ken işittiğimiz vaki ise bir kaç para farkından do
layı binlerce tonilâtoluk tuz satışından feragat 
edilmiştir. Buna dair malûmat verirlerse her
halde tenevvür etmiş oluruz. 

İkinci mesele: İnkâr kabul etmez bir hakikat 
var ki tuz pahalıdır. Salâhiyettar arkadaşlarımı
zın ifadelerine göre bilhassa hayvanatımızın lü
zumu kadar tuz almamış olmasından dolayı hay
van ihracatı tenakus etmiştir. Bu ifade çok şa
yanı dikkattir. Eğer bütün dağı, taşı, gölü, 
denizi tuzdan ibaret olan memlekette hayvanlar 
tuz fiatından dolayı lâzmıgelen gıdayı alamıyor, 
bu sebeple ihracat miktarı azaliyorsa bendenizce 
iktisadî buhrandan mütemadiyen dert döküpte o-
nuıı çaresini aramamak mesuliyetini üzerimize al
mış oluyoruz. Her zaman dert dökmektense dert
lerimize deva bulmak yolundaki mesaimizi gös
termek için hiç olmazsa ıböyle ufak şekiller üze
rinde harekete gelmemiz lâzımdır. Hayvanatına 
tuz veremiyen hayvan sahiplerinin kendilerinin 
ne dereceye kadar tuz sarfettikleri şayanı teem
müldür. Onun içindir ki iktisadî hayatımızda 
alelitlâk muamelâtı umumiyemizde .yüksek fiatla 
az satarak para kazanmaktansa az fiatla çok dev
rederek hatta bunun zımnında hayvanatımızın, 
vatandaşlarımızın sıhhatini koruyarak para ka
zanmağı zannederim ki kendimize düsturu hare
ket etmenin zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Sonra bir zamanlar hatırımda kaldığına ve işit
tiğime göre Tuz inhisar idaresi kendisine lâzım 
olan çuvallar için memleketin bir tarafında bir 
çuval fabrikası tesisini tasavvur etmiş ve hare
kete geçmiş gibi görünüyordu. Bu çok şayanı 
dikkat bir teşebbüstü. Tuz idaresinin çuvallara 
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ihtiyacı fazladır. Memlekette yalnız tuzun değil, 
diğer mahsulâtın da çuvallara ihtiyacı vardır. Bu 
itibarla bu teşebbüs zannederim ki kendisine çok 
para kazandıracaktı. Bu nerede kaldı? Memle
kette kendir ziraatine ve bununla beraber urgan
cılığa hizmet edecek olan böyle bir. müessese sa
yesinde çuval yüzünden tediye etmekte ol
duğumuz belki yüz binlerce lira da kazanıl
mış olur. İşte Tuz inhisar idaresi kendi
sine lâzım olan malzemei smaiyeyi bizzat 
imal etmek, yanında o fabrikanın teessüsü 
dolayısile yapılacak diğer işleri de yapmak sure-
tile müfit olursa hem malımızı satmak, hem de 
terakkiyatı smaiyemize yardım etmek noktasından 
hizmet etmiş olurlar. Acaba bu fabrika işi yine 
mutasavver midir? Tenvir buyururlarsa iyi olur. 

Bundan maada tahakkuk etmiş bir hakikat 
vardır: Tuz kendisi gıda olmak itibarile bir kıy
meti istisnaiyeyi haizdir. Fakat ayni zamanda 
kendisinde mevcut diğer mevaddın sanayide kul
lanılması noktasından da ayrı bir kıymeti husu-
siyeyi haizdir. Meselâ içinde bulunan potas, mem
leketimize daima ecnebilerden ithal ettiğimiz, 
bağlarımızda kullandığımız bir maddedir. Zan
nederim ki bunu az bir sermaye ile imal etmek 
hiç olmazsa bunu imal edecek müesseseleri harekete 
getirmek düşünülmesi icap eden mesaildendir. 

Yine Müskirat inhisar idaresinin şu veya bu 
şekilde fabrikalarına memaliki ecnebiyeden getir
mekte olduğu camlar da potastan imal edilirmiş. 
Mevaddı iptidaiyesi memleketimizde mevcut olan 
bir şeyin hariçten ithaline, Devlet kesesinden para 
vermeğe aklım ermiyor. 

İnhisar vekili Bey arkadaşımızdan çok rica 
ederim. İnhisarların tevhidinden beklediğimiz şey, 
muayyen hedeflere doğru ilerlemek ve elimizde 
mevcut olan imkânlardan azamî istifade etmektir. 
Yoksa yerimizde sayacak vaziyette değiliz. Bize 
arzettiğim fırsattan dolayı verecekleri izahat, is
tikbalde takip edecekleri iktisadî ve ticarî yolun 
birer vadi şeklinde olacaktır ve bilhassa Hüküme
tin tuzu ucuzlatmak noktasındaki noktai nazarlarına 
ve fikirlerine sarahaten ıttıla peyda etmek lâzım-
geliyor. Arzettiğim gibi hayvanatın tuzsuzluğun-
dan dolayı ihracatın tehlikeli olduğuna vakıfsalar 
bu ucuzlatma yolundaki tedbirlere başlamamış ol
mak zannederim ki affedilmez bir günahtır. 

Nuri B. (Gazi Antep) — Tuz resmi hakkında 
bir iki maruzatta bulunmak istiyorum. Bu noktaya 
ait Eskişehir möbusu Emin Beyefendi ile Refik 
Şevket Beyefendinin beyanatlarına tamamen işti
rak etmekle beraber bir noktayı daha ilâve etmek 
isterim: Hayvan sahiplerimizin hayvanlara tuz ye
dirdikleri malûmdur. Son zamanlarda memaliki ec-
ııetbiyeye ihraç edilen deriler, hayvanlarımıza tuz 
yedirrnemekten naşi revaç bulmadığı mevsuken ha
ber alınmıştır. Binaenaleyh bütçe tevazünü dolayı
sile tuzdan fazla para alalım diye hariçteki derile
rimizin para etmemesi bittabi varidatımızı da tena
kusa uğratacaktır. Bunun nazarı dikkate alınması 

lâzımdır. Tuz kıymetinin pahalı veya ucuz olması
nın vaktü hali yerinde olanlarca ehemtmiyeti olmı-
yabilir. Fakat fakirlere, bunu almak imkân ve ka
biliyeti az olan köylüye ucuz satmak musip olur 
kanaatindeyim. Ziraat vekili Beyefendiden sordum. 
Mesleki »ihtisası dahilindedir. Hakikaten tuz yemi-
yen hayvanların taıbiî evsafında taJıavvül hâsıl ol
duğu fennen sabitmiş. Binaenaleyh bunu böyle ya
palım. 

Yalnız Refik Şevket Beyin söylediği gibi potas 
meselesine iştirak etmiyorum. Çünkü tuzda potas 
yoktur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Niçin efendim? 
söylediğim potas değil sodyomdur. 

Nuri B. ( Gazi Antep ) — O halde diyeceğim 
yok. Ben tuzda potas yoktur diyecektim. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, gerçi 
mazbatada imzamız vardır. Fakat encümende de 
noktai nazarımı serdettiğim için burada da söyle
mekte beis yoktur. Bendeniz şöyle bir hesap yap
tım. Meselâ: 500 davar, mütehassıslar tarafından 
fennen tahmin edildiğine göre beher davar için beş 
gram tuz lâzım imiş. 500 davara ıbeşer gramdan 
yevmî iki buçuk kilo, senede ise 900 kilo yapıyor. 
Halibuki tuzun memleha fiatı 6 kuruştan 54 lira tu
tuyor. Hiç bir davar sahibi memlehaya gidip 54 
liralık tuz almaz. Tuz yemiyen hayvanlar, ne ka
dar çayır yeseler etleri eyi olmaz, sık sık ağrıya 
tutulurlar. Binaenaleyh serveti umumiye itibarile 
hayvanata tuz vermemek yüzünden etten kaybet
tiğimiz ile tuzdan kazandığımız arasında büyük 
fark vardır. Hayvanata tuz vermemekteki zarar, 
bunun fevkinde geliyor. Çorak yerlerde yayılan 
hayvanatla başka yerlerde otlıyan hayvanat arasın
da büyük fark vardır. Binaenaleyh memlehalarda 
hayvan sahiplerine altı kuruşun nısfı nisbetinde 
tuz vermek muvafıktır. 

Süleyman Fikri B. (Mersin) — Tuzun hayat 
üzerinde olan tesirinden, hayvanların tuza olan ih
tiyacından arkadaşlarım bahsettiler. Yaz tatilinde 
dairei intihaibiyemde dolaşırken halkın bir derdini 
dinledim. Adana ile Tarsus arasında (Akçedeniz) 
denmekle maruf bir memleha vardı. Bu memleha 
iki sene evvel seddedilmiştir. O mmtaka ahalisinin 
hayvanatı çok istifade ederlermiş ve bu tuz, çok 
doğumu temin edermiş. Seddedileli hayvanlardan 
yavru alamadıklarım anlattılar. Yanımızda güzel 
bir tuz memlehası varken şimdi memleketimize tuz 
îzmirden gelmektedir. Bu itibarla nakliye ücreti de 
verildiği için daha pahalı oluyor. Bu fark iki ta
rafın da kesesinden çıkıyor. 

Yani idare ile halkın kesesinden çıkıyor. Ben
deniz idareden rica ediyorum, bu Akçadeniz mem-
lâhası yine açılsın. Şayet açılamazsa niçin açıla
mıyor, izahat versinler. 

Memet B. (Kütahya) — Efendim, tuz fiatı en 
son haddine vâsıl olmuştur. Şu suretle ki harbi 
umumiden sonra zahire fiatlan yükseldikçe, tuz 
fiatı da yükselmiş ve nihayet buğdayın 20-25 ku
ruşa çıkması gibi tuz da, bazı yerlede, Hükûmçt 

- 3 0 9 -



I : 5 3 28-&-l»3!l C : 1 
satış fiatından yukarı olarak 20 kuruşa kadar çık
mıştır ve bu hal devam etmektedir. Bunun yalnız 
köylü ihtiyaeatı üzerinde değil, ihracat eşyamız 
üzerinde de mühim tesirleri vardır. Bazı yerlerde 
tuzun pahalı olmasından dolayı tuzlu balık ihracatı 
yapamıyoruz. Zira tuzsuz balıklarımız alınmıyor. 
Çümkü İtalyan Ârayiş memlehaları bizden çok ucuz 
tuz satıyor. Sonra memleketimizde bir zeytin ti
careti vardır. Tuzun fazla fiatı onların da pahalı 
olmasını intaç ediyor ve bu sebeple Yunanlılarla 
rekabet edemiyoruz. 

Salisen, peynir var ki efendim, bunu en fazla 
Iskenderiyeye ihraç ediyorduk. Son senelerde 
orası peynirlerimizi pahalı görmeğe başlamıştır 
( Yağsız da ondan sesleri ) . 

Sonra deri ve barsak ta tuzlanıyor. Bu gibi, 
beş, altı kalem ihracat eşyamızda tuz mühim bir 
mevki tutuyor. İktisat vekili Beyefendi arkadaşı
mızdan çok rica ediyorum ki hu sene içinde bu me
seleyi tetkik buyursunlar. Harice çıkacak mah
sulâtın beher kilosuna ne kadar tuz sarfı lâzımge-
liyorsa tüccar bunları gümrükten çıkarırken teshil 
etsinler. Lâzımgelen miktar iade edilsin ( Bu 
yolda kanun var sesleri ) . Meselâ, tuzu dahilde on 
kuruşa sattığımız halde harice on paraya satarız. 
O halde ( 9,75 ) ni ihracat tüccarına iade edelim. 

Başka türlü ihracat yapamayız. İkinci mesele, 
köylü ve halk buna şiddetle muhtaçtır. Havayici 
zaruriyedendir. Zavallı köylü bir okka tuz için 
5, 10 okka buğday satıyor ve bundan dolayı köy
lü meyus oluyor. Bu kadar seneden beri zahire 
indiği halde tuzun inmemesi köylüyü müteessir 
ediyor. Geçenlerde hasta olduğumdan burada bu
lunamadım. Bulunsaydım encümen arkadaşları
ma bazı izahat verecektim. Şimdi biz tuzun fiatını 
masrafları kısmak şartile indirebiliriz. Bunun 
idamesi halkın aleyhindedir ve halkın Hükümete 
karşı olan itimadını selbeder. Bunun bir daha 
tetkikini rica ederim. Bu sene tuz fiatını biraz 
indirelim. 

Salisen, hu böyle devam ettikçe kaçakçılık olur. 
Fiat pahalı olduğu için herkes çanaklarda, tepsi
lerde tuz yapabilir. Sonra meselâ Karadenizin 
karşı sahilinde Rus memlâhaları vardır. Orada 
kaçakçılık olabilir. Tuzun böyle pahalı olması bi
zatihi memleketin zarannadır. Gerek Hükümetten, 
gerek encümenden rica ederim, masrafları kısmak 
şartile tenzilât yapsınlar. Masrafın tenzili de şu 
suretle mümkün olabilir: 

Memleketin her tarafında şimendiferlerimiz 
yapılmıştır. İstasyon memurlarına sattırmak su-
retile ambar masrafından müstağni kalabiliriz. 

Rabian, Vekil Beyefendi himmet etsinler, ha
rice tuz satılsın, bu suretle dahilde tenzilât yapıl
sın. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Efendim, malûmu âlileri şimdiki tuz 
satışları kanunu mahsusuna müstenittir. Yani tuz 
için mevcut olan inhisarın mevzuuna göre çalı
şılmaktadır. 0 kanunun tadili varidata tesiri 

iti'barile güç olabilecek bir şeydir. Onun için Hü
kümet bütün arzusuna rağmen Meclise böyle bir 
teklifte bulunamadı. Maamafih mevcut kanun 
ahkâmına göre neler yapmak mümkün olacağı
nı araştırmaktayız. Yani inhisarın resmi tenzil 
edilmemek şartile başka ne yapılabilirse onunla 
meşgul oluyoruz. Meselâ tuzun kaçak olarak sa
tılması ihtimali olan yerlerde daha ucuz satmak 
için zaten Hükümete salâhiyet verilmişti. Hu
dutta tuz kaçakçılığı olan yerlerde tuz fiatını in
dirdik. Cenupta indirilmiştir. Bir kaç gün evvel 
de Karsta indirilmiştir. 

Süleyman Fikri B. (Mersin) — Karsta kaç 
kuruşa satılıyor? 

Ali Rana B. — Karsta (6) kuruşa satılıyor. Ka
ğızman memlehalarmda şimdi (3) kuruşa satılı
yor. Sonra, nakliye fiatlarmı da mümkün olduğu 
kadar tenzil için çalışmaktayız. Memet Beyefen
dinin buyurdukları veçhile istasyonlarda ambar 
açtırılmasına çalışıyoruz. Esasen bir ki 
sim hatlarımızdaki istasyonlarda ambarlar 
mevcuttu. Fakat şimdi de Devlet de
miryollarının icap eden istasyonlarında am
barlar açtırmak için Nafıa vekâletinden mü
saade istedik. Çok ümit ediyorum ki bu müsaa
deyi alacağız. Yani asıl varidat membaı olan tu
zun kanunla muayyen olan resmini tenzil etmek
sizin ucuzlatmak için ne yapmak mümkün ise 
bunun yapılması için çalışıyoruz. Meselâ, Ziraat 
vekâletinin, hayvanların tuz yememesinden has
talandığı hakkındaki müracaatını tetkik ettik. Dü
şündük, kanunu mahsusu tadil etmeğe cesaret e-
denıedik. Kars havalisinde tenzil ettiğimiz gi'bi 
diğer hayvanı çok olan havalide de daha ucuz tuz 
satmak imkânına vâsıl olacağımızı ümit ediyorum. 

Varidatın tenezzül etmediğini görürsek bu, 
bize cesaret verecektir. Bu suretle daha başka 
yerlerde yine tecrübe yapacağız. Bazı arkadaşla
rın işaret buyurdukları veçhile hayvanlara mahsus 
tuzların fiatını indirmek hakkında bir teklifte 
bulunamıyacağız. Kanunun menettiği kısımdan 
maada elimizden gelen teshilât ve tenzilâtı yapaca
ğız. Resmi tenzil etmek cesaretini bu gün kendi
mizde göremiyoruz. Bu gün tenzil edilen yerler
de iyi neticeler alırsak başka memleketlerde de 
tatbik ederiz. İhraç edilecek balıklardan kilo 
başına beş kuruş prim zaten mevcuttur ve veril
mektedir. Ancak bu primin icrası için bir takım 
merasimin fazla olduğunu gördük, bunu azaltmak 
için de bir kanun hazırladık. Yakında Meclise 
gelecektir. 

Memleketimizde membaı servet olan tuzun baş
lıca sarfiyatı, memleketin istihlâkidir. Binaen
aleyh bu hususta yapılacak iş mahduttur. Tu
zun esasında bir kıymeti yoktur ve bütün mas
raf nakliyesinde olduğuna göre bundan fazla is
tifade olunuyor. Çamaltı memlehasmdan Sırbis-
tana tuz satışı yapılıyor. Ton başına 25 kuruşa 
indireceğiz. Aarzettiğim gibi burada para kazan
mağı pek te düşünmüyoruz. Maksadımız reka-

- 3 1 0 



I Î 5 3 a.*>ö-l' . •*>* • fc« : l 

beti kaldıracak surette maliyet fiatile olsun sat
maktır. Elverir ki başka memleketlerle rekabet 
edecek derecede müsait olsun. Meselâ Sırbistana 
iki yerden ihracat yapıyoruz. Birisi Selâniktendir, 
diğeri Adiryatik denizindedir. Selânikten olur
sa rekabet yapabiliyoruz. Fakat Adiryatik deni
zinden rekabet yapamıyoruz. Tuz ayni tuzdur, is
tihlâk eden memleket, ayni memlekettir. Memleke
tin bazı mevkilerinin vaziyeti dolayısile nakil 
ücretinin değişmesi bize bazı kısımlarında rekabet 
yapmak imkânını veriyor. Bazı kısımlarında da 
vermiyor. Tuzun ihraç meselesi budur. Mersin 
civarında seddedilen memleha, çoktanberi mesdut-
tur. Şimdiki idare bunu mesdut olarak bulmuş ve 
tekrar açmağa lüzum görmemiştir. Çünkü Çamal-
tında çıkan tutzun Mersine nakil ücreti 15 para
dan ibarettir. Bilmiyorum, başka arzedilecek cihet 
kaldı mı? 

Eefik Şevket B. (Manisa) — Çuval meselesi. 
Ali Bana B. — Çuval fabrikası işi. İki sene evvel 

Meclisi Âliye bu hususta bir teklif geldi. Meclisi 
Âli bunu iktisadî görmedi. Tuz inhisar idaresinin 
bu fabrikayı açmasını iktisadî görmedi. Biz de 
elan bu kanaatte olduğumuz için bu hususta teklif 
yapmıyoruz. 

Hasan Vasıf B. (İstanbul) — Sanayide kulla
nılan tuzlar? 

Ali Bana B. — Biraz arzettim efendim. Umu
mî cevap ona da taallûk eder. İnhisar kanunun
da sanayi tuzu istisna edilmiş değildir. Yalnız 
bir kısmı için - zati âlilerini alâkadar eden kıs
mı olmasa bile - bir prim mevcuttur. Hayvanla
rın tuzu için de istisnaiyet yoktur. Kanuna bağ
lı olmakla beraber mümkün olanı yapıyoruz. Eğer 
yaptığımız tenzilâtın, satış miktarının çoğalması 
suretile varidata halel getirmediğini görürsek bu 
hususta da teklif yaparız. 

Hasan Vâsif B. (İstanbul ) — Bunlardan hiç 
bir varidat alınmıyor. Fakat diğer taraftan mem
leketimizin iktisadî hareketleri müteessir oluyor. 
Bu kuyudat mevcut kaldıkça iktisadî hareketler 
inkişaf etmez. 

Ali Bana B. — Arzettim, kanun mevzuudur. 
Şimdiki kanunda böyle bir istisna yoktur. Zanne
diyorum ki sanayi tuzu hayvanların yiyeceği 
tuzdan sonra düşünülür. Sonra peynir, zeytin ve 
balık tuzlan için prim de mevcuttur, öbür hu
suslar da varidatı müteessir etmemek şartile belki 
düşünülebilir. 

Şimdiye kadar düşünmedik. 
Bütçe E. Bs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Eğer tuz için sınaî tesisat yapacak erbabı teşebbüs 
varsa Koçhisar gölü civarında lüzumu kadar tuzu, 
lüzumu kadar bedava vermek doğrudur. Fakat o 
teşebbüsü görelim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hayvanatın istihlâk edeceği tuz resminin biri 

kuruş olarak alınmasını arz ve teklif eylerim. 
Eskişehir 

Emin 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Esbabı mucibesini şifahen arzettiğim sayım ko
çanım ibraz eden davar ve koyun sahiplerine mem-
lâhalarda maliyet fiatının nısıf bedelile tuz satıl
masına Heyeti Celilenin müsaade buyurmasını ve 
inhisar kanununa böyle bir madde konulmasını 
teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Sanayide kullanılacak tuzun ( denature ) edil

miş olduğu halde inhisar resminden muaf tutul
masını ve maliyet fiatile satılmasını arz ve teklif 
eylerim. 

İstanbul 
H. yasıf 

Beis — Efendim, bu takrirlerin her üçü de 
mevcut bir kanunu tadil mahiyetindedir. Bütçe
nin heyeti umumiyesine müteallik ıbir takrir de
ğildir. Mevcut kanunun tadiline ait teklifler hak
kında ne gibi muamele cereyan edeceği arkadaş
ların malûmudur. Bu takrirlerde tehiri müzakere 
mahiyeti olmadığından reye koymak ta usulden 
değildir. 

Süleyman Snn B. (Yozgat) — Efendim, bu 
mülhak bütçedir. Her bütçede de bir kanunu mah
sus vardır. Bendeniz takririmle bu kanunun o 
maddesinin encümene gitmesini teklif ediyorum. 

Beis — O halde kanunun heyeti umumiyesinin 
encümene iadesini teklif ediyorsunuz. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, fasıl
lar müzakere edilir. Yeri geldiği zaman o madde 
encümene gider. 

Beis — Heyeti umumiyesinin encümene git
mesini istiyen teklif değildir. O halde heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifayetile 
maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tuı inhisarı umum müdürlüğünün 1932 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü
nün 1932 malî senesi masrafları için merbut ( A ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 886 194 lira tah
sisat verilmiştir. 
F. Lira 
1 Maaş ücret ve tekaüt ikramiyesi 171 760 

Beis — Kaıbul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Merkez ve mülhakat mütenevvi mas

rafları 40 080 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Muhafaza ve takip masrafları 191 440 

I Beis — Kaıbul edilmiştir. 
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p Lira 
4 1918 numaralı kanunla nisbeti mu

ayyen ikramiyeler 5 000 
Reis •— Kaıbuİ edilmiştir. 

p Lira 
5 Ecnebi mütehassısları ücret, yevmi

ye ve harcırahları 5 000 
Eeis — Kabul edilmiştir. 

p Lira 
6 İnşaat, tamirat, istimlâk bedeli ve ver-

giler ve makina ve teferuatı mubayaası 60 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p , - Lira 
7 Memlehalar 154 728 

Reis — Kabul edilmiştir. 
p Lira 
8 ' Ambarlar 190 912 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

9 788 numaralı kanunun tatbiki masrafları 3 500 
Reis — Ka;bul edilmiştir. 

p . Lira 
10 Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve 

muhassasatı 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
11 1518 numaralı kanun mucibince ve

rilecek prim karşılığı 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira , 
12 Geçen sene düyunu 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

13 1715 numaralı kanunun sekizinci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığı 8 774 
Reis — Kabul edilmiştir. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
Reis — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kaıbuİ edilmiştir. 

MADDE 2 — Tuz inhisarı uımum müdürlüğü
nün 1932 malî senesi varidatı merbut «B» işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 8 173 329 lira tahmin 
edilmiştir. 

B - C E T V E L t 

Lira 
8 159 579 

Lira 
13 750 

F. 
1 Tuz satışından 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
2 Müteferrik varidat 

Reis — Kaimi edilmiştir. 
( ikinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . KaJbul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü
nün 1932 malî senesi maaş ve ücretli memur ve 

müstahdemleri kadrosu merbut (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Maaşlı memurlar hakkında 
1452 numaralı kanunla Devlet memurlarının tâ
bi bulundukları bilcümle hükümler aynen tatbik 
olunur. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur ve müstah
demlerin adedi ile (A) cetvelinin ücret fasılla-
rındaki tahsisat miktarını tecavüz etmemek şarti-
le idarenin merkez ve mülhakat teşkilâtında gerek 
adet ve gerek ücret itibarile işin icaplarına ve 
görülecek ihtiyaçlara göre tadilât icrasına Güm
rük ve inhisarlar vekâleti memurdur. 

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

MADDE 4 — Maaş kadrolarında vukubula-
cak münhal vazifelere bu vazifelere ait maaşla
rın emsal hasılını tecavüz etmemek ve ücretleri 
maaş tertiplerinden verilmek üzere ücretle memur 
tayin olunur. Ancak kadroya dahil olan maaşlı 
memuriyetlerde vukubulacak münhallere kadroya 
dahil olan veya her hangi bir suretle idarenin açık
ta bulunan maaşlı memurlarının teselsül dahilinde 
terfi veya tayinleri caizdir. 

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

MADDE 5 — Hizmet müddeti 2 seneyi teca
vüz eden ücretli memurlardan vefat edenlerin teç
hiz ve tekfin masraflarına ve ailelerine yardım ol
mak üzere memur ve müstahdemler ücreti ta-
sarrufatından bir maaş nisbetinde muavenet yapı
lır. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Efendim, Tütün 
inhisarı bütçesini kabul ettiğimiz vakit bu memur
lar için iki sene kaydini kaldırmıştık. Ayni 
madde ile mütenazır olmak için buradan da bu 
kaydin kalkmasını teklif ederim. Encümen za
ten kabul etmiş bulunduğu için ayrıca teklif ver
miyorum. Her halde muvafık bulurlar zannede
rim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Muhtelif inhisarlar kanunlarının yekdiğerile mü
tenazır olmaları lâzımdır. Binaenaleyh bu iki se
ne kaydinin buradan dahi kalkmasını biz de kabul 
ediyoruz. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — « Hizmet müddeti iki seneyi tecavüz 
eden » kaydi kalkacaktır. 

Reis — Bu şekilde maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler .. . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Memleha ve ambarların tesis, 
işletme, ihraç ve alelûmum nakliyat ve iptidaî me-
vat ve zuruf mubayaası masrafları ve amele üc
retleri ve alât ve edevat ve makinalar yedek ak
samı bedellerile bu kabîl bütçeye dahil olmıyan iş
letme masraflarının tedvir ve tesviyesi için 1660 
numaralı kanunun 6 neı maddesi mucibince 
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1 000 000 lira mütedavil sermaye kabul olunmuş-! 3 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
tur. \ müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 1/356 

Etmiyenler . . . Ka-Reis — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Nisbeti kanunen muayyen ikra
miyeler tertibindeki tahsisat ile 1518 numaralı ka
nun mucibince verilecek prim tahsisatı kâfi gel
mediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görülecek 
miktar için muhasebei umumiye kanununun 48 in
ci maddesi hükmü cari olur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bu 
kanuna 8 inci madde olarak yeni bir madde ilâ
vesini teklif ediyorum. 

MADDE 8 — Sayını koçanını ibraz eden ko
yun sahiplerine tuz memlehalarmda satış fiatmdan 
yan fiatla verilir. 

RİYASETİ CELİLEYE 
Bunun sekizinci madde olmak üzere kanuna 

ilâvesini teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, de

min bu meselenin esbabı mueibesini arzederken 
kanunu mahsus vardır, denildi. Halbuki İnhisar 
idaresinin kanunu mahsusu buradadır. Bir köylü 
memlâhaya gidip sayım kocamın ibraz edince ora
da satış fiatının yansına tuz alabilsin. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Muhterem arkadaşımın teklifi doğrudan doğ
ruya bütçenin varidat kısmında büyük bir tenzi
lât yapmak merkezindedir. Nizamnamei dahilide, 
bu gibi tekliflerin ne suretle yapılacağı musarrah-
tır. Kendileri esasen nizamnamei dahilî mütehas
sısıdırlar, bilirler. Binaenaleyh bunu arzu edi
yorlarsa başka teklif yaparlar. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat) — Meclisi Âli 
muzakeratına hâkim olduğu için arzediyorum. Bu, 
menafii umumiye meselesidir. 

Reis — Efendim, teklif mevcut maddelerin ta
dili hakkında değildir. Mevcut bir kanunun tadili 
mahiyetinde olduğu için tekliflerini o suretle ya
parlar. Binaenaleyh reye koyamıyacağım. Lâyi
hanın sekizinci maddesini okuyoruz. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik B. ( Konya ) — Efendim, perşembeden 
beri tütün ve barut dumanlarile ağırlaşan Meclis 
havası, Müskirat idaresi bütçesinin müzakeresile 
neşelenecek gibi görünüyor (Gülüşmeler). 

Salahattin B. (Kocaeli) — Aman mestolmıya-
lmn da. 

Refik B. (Konya) — Devlet el ile Devlet parasi-
le idare olunan İnhisar idareleri, muhterem heyeti
nizin, iki günden beri çok yerinde olarak inhisar 
maddeleri üzerinde gösterdiği hassasiyeti ve izhar 
buyurduğu kıymetli mütalealan elbette nazarı dik
kate alarak, şimdiye kadar olan faaliyetini arttı
racaktır ve arttırması lâzımdır, Bilhassa, bu büyük 
maksatla teşkil edilmiş olan İnhisar idareleri ba
şında bulunan yeni Vekil Bey arkadaşımızdan bu 
büyük neticeleri almasını -bihakkın beklemekteyiz. 

Arkadaşlar, millet ve memleket menfaatleri 
mevzubahs olduğu zamanlar, çok haklı olarak, mil
let işlerinin daima iyi gitmesini istemek gibi kutsi 
bir emelle, bazen çok sevdiğimiz vekil arkadaşlarla 
sert konuşuyoruz ve konuşacağızda... 

Eminiz ki vekil arkadaşlar o konuşmaların ken
dileri için, bilhassa kendi şubeleri dahilinde elde 
edecekleri netice itibarile, başlrbaşma bir kuvvet 
membaı olacağına emindirler. Çünkü kendileri de 
bizimle beraber takdir buyururlar ki, millet ve 
memleket işleri, en geniş murakabe salâhiyetile 
muhterem heyetinizin doğrudan doğruya deruhde 
ettiği ıbüyük ve kutsî birer vazifedirler. Millet ve 
memleket işleri 'bu kürsüden millet muvacehesinde, 
cihan muvacehesinde görüşülmedikçe elbette am
menin arzu ettiği selâmete vâsfl olunması güç olur. 

*L Meclisin isteği de, dileği de hiç şüphesiz şudur: 
İnhisarlar; bu müşkülâtı ortadan kaldırarak ken
dilerine verilen kanunlarla muayyen salâhiyetleri 
tamamen istimal ederek, kendilerinden beklenen 
yüksek hizmetleri ifa ederek, millete karşı; bize 
itimat ettiniz, biz de bunları gördük, görmekteyiz 
desinler. 

Bu, millî hakimiyetin icabı olduğu kadar dünya 
işlerinin de zarurî netayicidir. Arkadaşlar, bu 
umumî mukaddimeyi böylece kaydettikten sonra şu
nu da arzedeyim ki millet işlerini daima kıskanç
lık ve büyük bir taassupla, büyük bir hassasiyetle 
takip eden muhterem heyetiniz, millet işlerinin 
iyi yapıldığını gördüğü zaman da takdir ve muhab
betini de asla diriğ etmez ve etmemiştir. İşte bu 
sebepledir ki elimizde bulunan bütçede muhterem 
Bütçe encümeninin pek haklı ve yerinde olarak işa
ret ettiği gibi görülen iyi işler dolayısile orada izhar 

[1] 172 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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edilen takdire millet vekili sıfatile ben de iştirak 
ediyorum. Gerek bu işi idare edenleri ve gerek bu 
işin başında bulunan ve işi takip eden vekâleti teb
rik ediyorum. Ümit ederim ki arkadaşlarım da 
Bütçe encümeninin mazbatasını memnuniyetle oku
muşturlar. Bütçe encümeni müskirat işlerini tet
kik ederken bilhassa yerinde olan şu mütaleayı tas
rih ediyor: Hükümetin esbabı mucibesinde tetkik 
edilmiş ve umumî müdür Beyden alınan izahattan 
idarenin şimdiye kadar giriştiği işlerde daima esas
lı tetkikatı evveliyede bulunmayı ihmal eylemedi-
ği ve Hazinenin nefi ile birlikte memleketin sıhhî 
ve iktisadî ihtiyaçları icabatını dahi telif etmeyi he
def ittihaz ettiği anlaşılmıştır. îşte şimdiye kadar 
tabir yerinde olarak kılı kırk yaran Bütçe encüme
nimiz bu idare işlerini de bu zaviyei rüyetten 
tetkik ederken yerinde olan bu sözleri buraya der-
cetmiştir. Kendi hesabıma ve eminim ki sizin de 
hissiyatınıza tercüman olarak bu takdir ve noktai 
nazara iştirak ediyorum (İştirak ediyoruz sesleri). 

Sert konuşmasını bilen ve millet işlerini bü
yük bir hassasiyetle takip eden millet vekilleri 
işinin yolunda ve daima muvaffakiyete doğru gitti
ğini anladığı bir idareyi ve onun başında bulunan
ları yine ayni derecede tebrik etmejn de zevkli bir 
vazife bilir. 

Bilhassa buna işaret ettikten sonra bu idarenin 
meselâ meşrubatı küuliye imali için aldığı maddei 
iptidaiyeleri yani üzüm, incir gibi maddeleri bil
hassa zamanında mubayaa etmek surotile hepimi
zin muttali olduğu gibi bazı yerlerde mevcut buh
ranı, mevcut sıkıntıyı kabil olduğu kadar tehvine 
çalışmış olduğunu da takdirle zikretmek isterim." 
Bu münasebetle diyorum ki daha evvel ve vaktile 
böyle bir vaziyeti, böyle ıbir mubayaa yapacağını 
mubayaa edeceği yerlere bildirirse hem müstahsil 
elindeki malını çıkarmaz, hem de bu suretle idare 
kendi işini tedvir için daha hazırlıklı bulunmuş 
olur ve müstahsilin lehine bir hareket temin etmiş 
olur. İdarenin bilhassa ispirto ve meşrubatı kü
uliye hakkındaki kanunun verdiği salâhiyeti isti
mal ettiğini umumî hatlarla Bütçe encümeni gös
termiştir. Ancak bu vesile ile muhterem Vekil 
Beyefendiden bazı sualler soracağım. 

1 - İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı kanu
nunun tatbikından bu güne kadar geçen faaliyet 
devresi ve alınan netayiç ne dir? Bittabi erkama 
istinaden söyliyecekleri için bunun bilinmesine 
ihtiyaç vardır. 

2 - Kanunun 5 inci maddesinde; kanunun neş
rinden itibaren iki sene zarfında Hükümetçe ten
sip edilecek mahallerde senevî lâakal 3 milyon kilo 
ispirto istihsal edilebilecek kabiliyette fabrikalar 
tesis edilmesi ve beş sene sonra da her tarafta mem
leketin ihtiyacını tatmin edecek müessesat vücude 
getirilmesi emredilmiştir. 

Bu emri kanunî tamamen yapılmış mıdır? 
3 - İspirto ve meşrubat inhisarının Devlete ve

rilmesi, Hazineye varidat temin etmekle beraber 
betahsis memlekette istihsal edilen ispirto ve meş

rubatı küulive imaline saliıh olan iptidaî maddeler
den hangilerinin ıslah ve tezyidi ve bu suretle bu sa
hada memleket iktisadiyatının ne dereceye kadar 
inkişafını temin etmiştir? 

İnhisar idaresinin bu mesbuk faaliyeti bu mak
sadı ne dereceye kadar tatmin etmiştir? 

4 - Geçen tütün inhisarında da yeri olan şu su
ali sormak isterim. Kaçakçılığın meni hakkında it
tihaz edilmiş olan faideli tedbirler bu güne kadar 
ne netice vermiştir? 

5 - 24 mart 1932 de Meclisten çıkarılan bir 
kanunla, İnhisar idarelerinin daha eyi çalışmasını 
ve daha iyi işlemesini temin için kadrolardan faz
la memur çıkarılacaktı. Bunun tatbikından ne neti
ce elde edilmiştir? 

Bu suallere cevap verilmesini Vekil Beyefendi
den bekliyoruz. 

S u n B. (Kocaeli) — Büsbütün başka ıbir hisle 
mütehassis olarak kürsüye gelmeğe kalkıştığım bir 
dakikada arkadaşım Beyefendinin bana tekaddüm 
ederek burada izah 'buyurdukları mütalealarını 
dinledikten sonra adeta kudreti belâgatleri karşı
sında kendimden, hissiyatımdan vazgeçecek gibi 
bir hale geldim. Fakat benim gördüğüm riyazî ha-
kavik eğilmez, bükülmez; sözlerin belâgatile tevil 
edilemez olduğu için... 

Refik B. (Konya) — Zatı âlinizde o belâgati 
gösteriyorsunuz. 

S i m B. (Devamla) — Yine ayni cesaretle mak
sadımı izaha çalışacağrm; şimdiye kadar, esbabı 
muciibe mazbataları mümkün olduğu kadar mu
fassal ve muvazzah yazılır ve geçmiş maddelere ait 
nikatı nazar orada izah edilerek bu suretle millet 
vekillerine de bu mevzu üzerinde tetkikat yapabil
mek imkânı bahsedilirdi. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Zühul var, yine zü
hul var. 

S i m B. (Devamla) — Halbuki burada hassatan 
bu "•bütçenin esbabı muciibe mazbatasında bu hassa
yı bendeniz görmemekteyim ve âdeta aklıma gel
miştir ki diğer bütçeleri tetkik ettiğimiz zaman es
babı mueibeden aldığımız ilham ile yaptığımız ten
kitlere, ait olduğu daire muttali olduğundan ıbu hu
susta mümkün mertelbe mümsik davranmak lüzu
munu, bizim elimize bir ip ucu vermemek için, his
setmişlerdir. Es-er kendilerinde bu his yoksa bile 
bu tarzı tahrir, bu kısa yazış bana bu hissi vermek
tedir. Onun için hata edersem kendileri benim ha
tama sebebiyet vermiş oluyorlar. Arzettiğim gibi söz
lerim adede müpteni olacağı için mütalea serdindcıı 
tevakki ederek rakamları beyan etmeğe başlıyorum. 
Bütçenin 4 üncü faslı mündericatını beraberce tetkik 
edelim. Bunun ikinci maddesinde, imbik mubayaası 
için 20 000 lira taJhsisat mevcuttur. İmbik kendi 
ıbaşına işlemez. Bir faıbrikanm mütemmimatmdan 
olur, müştemilâtından olur. Onun için bunu inşaatı 
noksan kalan bir fabrikanın malzemesini temin için 
mi alıyorlar, yoksa yeniden müstakillen tesis ede
cekleri bir fabrikaya mı koyacaklardır? Bu ihtiya
cın mahalli meskûttur. Esbabı muciibe mazbatasına 
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baktım. Buna dair bir işaret görmedim. Noksan 
varsa hata bende değil, esbabı •mucibeyi böyle kısa 
yazanlardadır. Ben böyle mahalli sarfı gösterilmi-
yen meblâğ için kendilerinden sual sormak hakkı
nı kendimde görüyorum. 4 üncü faslın 4 üncü mad
desine gelince: 

Bu maddeyi encümen, tadille ( 207 000) lira 
olarak kabul ediyor. Bu da niçin? İnşaat için. İn
şaat denince filân şeyi, filân binayı inşa edece
ğim demek anlaşılır. Böyle alelitlak inşaat için pa
ra isterim demek doğru değildir, makul değildir, 
mantıkî değildir. Bütçe mefhumuna mugayirdir. 
Diğeri tamirat için. Bunu kabul ediyorum. Ar
sa, makina, alât ve edevat mubayaası. Zannederim 
ki bunların dahi izaha muhtaç noktalan vardır. 
Makina... Hangi fabrika içindir? Biz her fabrika
nın inşasında ayrı tahsisat verdik. Bu makine 
hangi fabrikaya konacaktır? Acaba yapılan fabri
kaların noksan kısmı mı kaldı? Bu, bize söylen
melidir. Vaktile mükemmel olmasını temin için 
arzu edildiği miktarda verdiğimiz paranın mak
sadı temin etmediğini, beklenilen neticeyi vermedi-, >C Refik B. (Konya) — Bendeniz okuduğum için 
gmı görmüş olalım. Eğer böyle değilse yine zik
retmek lâzımdır ki bu yeni alınacak makina nere
ye konacaktır? Bu, mezkûr değildir, noksandır. 

Bu maddede yine (207 000) liranın mahalli 
sarfı arasında bir nokta daha gösteriyorlar. O 
da Diyarbekirdeki fabrikanın faaliyete şevki 
esbabını istikmal. Aklımda kaldığına göre fab
rika esasen inşa edilmiştir ve sonra bir kanun 
ile munzam bir para da verilmiştir veyahut bi-
dayeten yoktur. Hata etmiş olmıyayım. Her 
halde bu Diyarbekirdeki fabrika için geçen sene 
burada münakaşa cereyan etmiş ve bir para ve
rilmişti. O vakitten beri ikinci defa söyliyeyim; 
o vakittenberi bu fabrika faal bir hale getirile
memiştir, inşaatı ikmal edilememiştir, ondan 
beklenilen faide temin olunamamıştır. Demek olu
yor ki bu fabrikanın inşaatı için verilen para 
muattal bir halde orada kalmıştır. Bir seneden-
beri o sermayenin bilâfaiz kalmış olması 
memleketin menafii itibarile çok şayanı dikkattir. 
Bu hususa devairi aidesinin ne nisbette ehemmiyet 
verdiği düşünülecek bir meseledir. Onun için 
bu meseleyi yani mesailin ne suretle takip edildi
ğini misal olmak üzere hassatan nazarı âlinize ar-
zederim. 

Mazbatada bir nokta daha nazarı dikkatimi cel-
betti. Deniliyor ki: « Sene ortasında faaliyete 
geçirilen Mersin boğana fabrikası » ki, bunun için 
bütçede tahsisat yoktu. Acaba bütçede tahsisatı 
olmıyan bir fabrikayı faaliyete getirebilmek için 
sarfı iktiza eden parayı ne cesaretle kendiliklerinden 
sarf etmişlerdir ? Mademki bütçede karşılığı yoktur. 
Karşılığı olmıyan bir meblâğ nasıl sarf edilmiştir ? 
Bu, muntazam bir Devlet idaresinde tecviz oluna-
mryacak bir hatadır. 

Sonra demin tekrar ettim, nazarınızı celbet-
tim. Diyarbekir fabrikası için şu tabir kullanı
lıyor: « Sene içinde faaliyete geçirilecek olan 

Diyarbekir fabrikası » Daha ileride faaliyete 
geçecekmiş. Demek oluyor ki istikbal sigası kul
lanılıyor. Bu, vukubulan beyanatımı bizzat teyit 
etmiş oluyor ki artık bunun için müdafaa imkânını 
tasavvur etmiyorum. 

Dairenin faaliyeti hakkında benim de makûs 
manasile bir netice almak için altını çizdiğim iba
reler vardı ki bu ibareler, arkadaşım tarafından 
zahirî manasile almmış, idarenin intizamı umu
misine şahit olarak gösterilmiştir. Arkadaşım ta
rafından aynen burada okunmuştur, ben artık 
okumıyacağım. Şu beyanatım ve idarenin hüsnü 
suretle idare edilip edilmediği, okudukları cümle 
ile bizatihi teyit ve izhar edildiği için fazla söz 
söylemiye lüzum görmüyorum. Bu lâyiha dahilî 
nizamname mucibince 48 saatten fazla elimizde kal
dığı halde, elde daha bu gibi mühim lâyihaların 
çok bulunması maalesef, bu lâyihayi daha iyi tet
kike vakit bırakmadı. Bir hafta daha elimizde 
kalsaydı, sözlerimi daha ziyade delâil ve vesaika 
istinat ettirirdim. 

takdire iştirak ettim. Zatı âliniz okumadığınız 
için malûmatınız azdır. 

S i m B. (Kocaeli) — Sözlerim arasında hatam 
bundan ibaret ise tenkitlerinden dolayı kendileri
ne teşekkür ederim. 

İdareninn tesis ettiği gösterilen bazı satış ma
ğazaları vardır. Bu, takip olunan devletçilik siya
seti haricinde yapılmış bir harekettir. Fabrika 
tesisini kabul ediyorum, haydi fabrikayı tesis et
sinler. Devletçilik itibarile fabrika yapılsın ve 
mamulâtım meydana getirsin. Fakat hiç olmazsa 
bunun satışı tüccara bırakılsın. Satış gibi alelade 
bir ameliyenin dahi Devlet idaresi tarafından ya
pılması doğru değildir. 

İtirazım fabrika yapmasına, fabrikacılık edil
mesine değildir. Mamulâtmın satılması için halka, 
vatandaşa hiç bir kudret ve imkân verilmemiş ol
masıdır ki bu noktada hassaten nazarı dikkatini
zi celbederim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Onlar teşhir mağazalarıdır. 

Sırrı B. (Devamla) — Memlekette alış verişle 
geçinerek, ayni zamanda Devlete vergi vere-
eek olan vatandaş işinde engel olmak doğru de
ğildir. 

Yusuf B. (Denizli) — Bunu her bakkal satıyor 
Beyefendi. Memlekette satmıyan yoktur (Gülüş
meler) . 

Sırrı B. (Devamla) — Arkadaşım galiba İstan
bul daki lüks mağazaları görmemişler. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Memnuniyetle gö
rüyoruz. 

Yusuf B. (Denizli) — Onları reklâm için yapı
yorlar. 

S i m B. (Devamla) — Bu yapılan mağazalar 
diğer vatandaşların mesaisine aksi surette tesir 
ediyor, onlarla rekabet ediyor, vatandaşı izrar 
ediyor. Nitekim, yine iyi bilemiyeceğim, ya so-
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manın fiatım artırmaktan veya beyiyesini azalt
maktan dolayı bir çok bayileri dükkânını ka
pamağa mecbur etmiştir. Tekrar edeceğim; ya 
somasının fiatını artırdığından veya kendisinden 
mal alıpta başka yerde satan esnafa verilen beyi
yeyi azalttığından dolayı, o adamlar bu külfeti 
üzerlerine alamtyarak dükkânlarını kapamağa 
mecbur olmuşlardır. Bu zarar yalnız onun dük
kânını kapamasile değil, ayni zamanda o dükkâ
nın Devlet Hazinesine vereceği vergi meıribamı 
kurutmasile de büyütmüş oluyor. Acaba bu 
idare, bir dükkân açarak mal satsın mı, yoksa sat
masın mı? Eğer bu bir teşhirgâh ise yalnız nu
munelerini orada teşhir eder. Nitekim bunlar bü
yük yerlerde vardır. Numunelerini gösterir, fa
kat kendisi satmaz. Binaenaleyh bu iki meseleyi 
birbirine karıştırmak doğru değildir. 

Benim haber aldığıma göre dışarıda yapılan 
müskirat, nefaset itiıbarile dahi bizini idarenin imal 
ettiği müskiratın nefasetine faik imiş? 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Haber almakla 
olmaz, tatmak lâzımıdır. Yoksa haram mı!.. sebebi 
ne? 

Sırrı B. — Niçin haram olduğunu imamı azama 
sorunuz. Ben imamı âzam değilim ki bana soru
yorsunuz ? 

İdare mubayaa bedelini arttırmıştır ve hariçten 
kendisine kimse reka'bet edemiyor. Bu dahi ticaret 
zihniyetile hareket etmek vüeubunu duyması lâ-
zımgelen bir idareden beklenilen tedbirlere muha
liftir. Bu itibarla ben idarenin böyle zihniyetlere 
s; lik olmasından ve vatandaşa hiç bir kudreti sây 
ve bir temettü temini imkânı vermediğinden ve ııe-
frsetle rekabet edeceğine kudretle rakibini öldür
mek istemesinden ve böyle edeceği ıi bize saraha
ten vadettiği inşaatı ikmal etmiyerek üzerinden bir 
sene geçirmiş olmasından dolayı kendi hesabıma 
idarei hazırayı şayanı tebrik göreme n ; bilâkis büt-
çesile buraya gelirken ıbu tenkidatı mucip olmıya-
cak bir vaziyette gelmesini temenni ederim ve in
şallah gelecek sene bövle olur. 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — E-
fendim, bendenizin maruzatım kısa olacaktır; kı
sa amma esaslı bir şeydir. Binaenaleyh Rana Beye
fendinin maruzatıma itina etmelerini rica edece
ğim. Efendim, müzakere etmekte olduğunmuz büt
çe mevzuu itiıbarile, mahiyeti itibarile ticarî bir 
müessesenin bütçesidir. Bendeniz bunun kadro kıs
mı yani memur adedi hakkında maruzatta buluna
cağım. Avrupada her hâdiseyi neden ve ne için çok 
tetkik ediyorlar?... Geçen akşam bir mecmuada, 
Amerika cihanşümul bir müessesenin iflâs hâdise
sini okudum. Hukukî cihetini geçtikten sonra iflâs 
esbabının iktisadî noktalarını tesbit etmişler. Bu
rada iktisat âlimleri, iflâsa sebep olarak gösteri
yorlar ki bu müessesenin şefi çokmuş. Yani mües
sesenin şu şuibesine bir baş koymuşlar, berikine bir 
baş koymuşlar, ambara bir müfettiş koymuşlar... 
Yani iflâsın yegâne sebebi, o müessesenin şefinin 

çok olmasından imiş. Bendenizin de ticarî bir ma
hiyette olan bu müessesenin kadrosuna bakıyorum. 
Birinci sınıf masa âmiri, ikinci sınıf masa âmiri,... 
Âdeta masa ortası, masa kenarı gibi bir çok şeyler. 
Teknik kısmı olsa anlarım. Fenne taallûk eden kı
sımlarda tabiî birinin kabiliyeti yüksek olur, fazla 
maaş verilir. Fakat muamelede öyle değil. Bir kâ
ğıdı bu da tetkik eder, öteki de. Şimdi biz, eğer bu 
müesseselerden iktisadî bir fayda bekliyorsak bu 
kadrolar çoktur, azaltmalıyız. Bunlar ile iş olmaz. 
Ayni zamanda ticarî muamelâta da zarar verir. 
Faraza, ben tüccarım. On sandık rakı alacağım. Bi
rinci masaya, oradan ikinci masya oradan da üçün
cü masaya diyerek zaman gaybedeceğim. Halbuki 
ticarette sürat lâzımdır. Esasen bundan % 3 beyi
ye alacağım. Burada dolaşmaya değmez diyerek al
maktan da sarfınazar ederim. Rana Beyefendiden 
çok istirham ederim, tevhit kanununda bu kadro 
meselesini nazarı dikkate alsınlar. 
sonra Rana Beyefendiden bir şey istirham edece
ğim. Bu müesseselerdeki memur adedi kaçtır? 
Lütfen biraz izahat versinler. Bilâhare tevhit ka
nununda maruzatım vardır. Ali Rana Beyefendi
den ikinci istirhamım: burada müfettişler var
dır, bunların sınıfları vardır. Bu müfettişlerin esas 
vazifeleri hakkında da malûmat lütfetsinler. 
Bendeniz ticarette müfettişlerin manasını anla
mam. Bunun hakkında da tevhit kanunu müzakere
sinde arzı izahat edeceğim. 

Mahmut Rasim B. (Tekirdağ) — Efendim, ev
velâ şarapçılığa taallûk eden şeylerden bahsedece
ğim. inhisar idaresinin de pekâlâ malûmudur ki 
bu sene türk şarapçılığı tamamile içerdedir. Bu 
sene Türkiyede yapılan şarapların fiatı çok dun
dur. Bundan bir ay evvel şarabın okkası 21 ku
ruşa kadar satıldı. Hatta maliyet fiatından iki 
üç kuruş aşağısına kadar düştü. Tabiî vaziyet. 
malûmdur. Bundan şikâyet etmiyoruz ve idare
yi de tenkit edecek değilim. Yalnız bir şey var
dır. Bu şarapçıların zararlarını kısmen tahfif ve 
muvazenesini temin edecek bir yol vardır ki o da 
şirket yapmaktır. Bağcılarımız ve şarapçılarımız 
cibrelerden sirke yapmak suretile bunun önüne 
geçebilirler. Çünkü memleketimizin s;:f sirkeye 
ihtiyacı çoktur. Memleketimize Avrupadan ge
len kimyevî sirkelerin satılmasına tamamile mâni 
olamayız. Çünkü tababette kullanılıyor. Bunu 
sanayide kullanmak zarureti vardır. Yalnız sir
keyi kendi cibrelerimizle istihsal ederek memleke
timizde fazla miktarda satılmasını ve bu husus
ta icap eden tedbirlerin alınmasını rica ediyor ve 
bu husustaki düşüncelerini anlamak istiyorum. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Efendim, Refik Beyefendi idarenin 
mubayaatını evvelden bildirmesindeki faideyi işa
ret buyurdular. Bendenizde o kanaatteyim. Her 
sene bütün inhisar idareleri nıevaddı iptidaiyeye 
olan ihtiyaçlarının nelerden ibaret olduğunu ta
yinden sonra - tabiî ihtiyaç tayini ancak bir tarih
ten sonra mümkün olabilir - nereden ne alacakla-
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rmı tesbit etsinler ve bir program yapsınlar bunu 
mümkün olduğu kadar alâkadarlar da bilsin. Bu 
faideye bendeniz de iştirak ediyorum. Ve tabii
dir ki bu yapılacaktır. 

İdarenin teşkilinden beri alınan neticeler hak
kında umumî bir sual irat buyurdular. Kâfi gö
rülürse yine umumî surette cevap vereyim ki te
şekkülünden beri gittiği yol, mümkün olduğu 
kadar kendisi imal etmek ve imalâtında da birinci 
derece sıhhati düşünmektedir. Eskiden hususî 
imalâthanelerde muzır rakılar yapılıp satılıyordu. 
İdarenin müdahalesi sayesinde ancak üzümden, 
incirden çıkarılmış somalarla rakı yapmak temin 
edilmiştir ki bu gün vaziyet böyledir. Bir cihetten 
sıhhatin muhafazası diğer cihetten de mümkün 
olduğu kadar harice ihtiyaç bırakmıyacak derecede 
dahilde imalât İdarenin gayesi budur. 

Fabrikalara gelince: Tekirdağında bir şarap 
fabrikası vardır. Istanbulda Paşabahçede bir rakı 
ve ispirto fabrikası vardır. Istanbulcla bir likör, 
Gazi Antepte soma, Diyarbekirde soma fabrikası 
bitmek üzeredir. Bu münasebetle arzedeyim ki l)i-
yarbekirdeki fabrika nihayet üç aya kadar tama
men bitmiş ve faaliyete geçmiş olacaktır. 

İptidaî maddelerin ıslahı için ne yapıldığını 
soruyorlar. İptidaî maddelerin ıslahına bilvasıta 
epeyce hizmet edildiğini zannediyorum. Bilhassa 
Tekirdağ civarında yapılan fabrika sayesinde bağ
cılık terakki etmektedir. Istanbulda yapılan likör 
fabrikası da meyveciliğin terakkisine hizmet et
mektedir. Çünkü likör meyvanın en iyisinden 
yapıldığı için idareye meyve satmak istiyenler son 
derecede iyi yetiştirmek mecburiyetini hissedecek
lerdir. 

Kaçakçılığın takibi hakkındaki tedbirlerin tü
tünde çok mahsus bir tesir yaptığını geçen gün 
bilvesile arzetmiştim. Kilo miktarının da artmak
ta olduğunu da arzetmiştim. İspirto da tütün ka
dar mahsus bir netice görmedim. Fakat mümkün
dür ki ileride onu da görürüz. 

Kadroların tasfiyesi hakkındaki kanundan şim
diye kadar ne netice istihsal edildiğini sual bu
yurdular. Bu kanun şimdiye kadar kısmen Tütün 
inhisarında tatbik edilmiştir. Fakat büyük bir 
kısım üzerinde tatbik edilmiş değildir. Zaten kad
rolarda zarurî tasfiyeler olacaktır. O kanunun 
yaptığı tesirle memurların mesaisi artmıştır. Sonra 
hakikaten o kanuna göre tecziyesi icap eden bazı 
kimseler de görülmüş ve tecziye edilmişlerdir. 

Sırrı Beyefendi imbiklerin mubayaası için ko
nulan parayı tenkit buyurdular. Bu imbiklerin 
mubayaasına kanunen mecburuz. Çünkü idarenin 
kapadığı yerlerdeki levazımı almak kanunen vazi
fedir ve bunlar için tabiî bütçeye para konmak
tadır. İnşaat için konan (207 000) lira dahi da
ha çok lâzım iken Bütçe encümeni bu sene ancak 
bu kadar münasip görerek talebimizi (207 000) e 
tenzil etmiştir. Bu paranın başlıca mahalli sarfı 
Paşabahçcsindeki fabrikanın çıkardığı ispirtoyu 
tasfiye etmek ve bunun tahammür müddetini azalt-

maktıtr ki netice itibarile idareye faide temin ede
cektir. Bir kısmı da Diyarbekirdeki fabrikanın 
noksanının ikmali için sarf olunacaktır. 

Mersinde boğma fabrikasının hangi salâhiyete 
binaen yapıldığını soruyorlar. Malûmu âlileridir ki 
meselâ bu sene bütçesinde muhassas paranın, ken
dilerinin sorduğu (207 000) liranın bir kısmı ile 
Mersinde bir boğma fabrikası yapabilirdik ve ni
tekim yapılmıştır. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Boğma ne imiş? 
Ali Rana B. — Boğma bir nevi rakıdır. Mahallî 

halkın arzusuna binaen onu yapıyoruz. Bu ihti
yacı tatmin etmekle idare bir çok menfaat temin 
ediyor. 

Satış mağazası olmasın diyorlar. Evvelâ, şu
nu arzedeyim ki satış mağazası Ankara, İstan
bul ve İzmir olmak üzere üç yerdedir. Bunlar da 
daha ziyade birer meşherdir. Burada'i başka yer
lerde satış mağazası yoktur. Esasen bunlar da 
diğer esnafın satışına mâni olmamaktadır. Mese
lâ : Ankarada satış mağazamız olduğu halde diğer 
münasip mahallerde de satılmasına müsaade edil
miştir. Kazançlarında hiç bir nakise yoktur. 

Nefaset hususunda tenkit buyurdular. Rakı
nın soması doğrudan doruya İnhisar idaresi tara
fından imal edilmektedir. Bu soma kullanılmak 
şartile inhisar idaresinin haricinde de rakı imal 
ediliyor. Bunun nefasetini zannederim ki erbabı 
takdir eder (Gülüşmeler). Nefaset meselesinden 
bahsederken şunu da arzedeyim ki, geçenlerde 
Londrada açılmış olan bir sergide Türk inhisar ida
resinin imal ettiği likörler birinciliği kazanmıştır 
(Bravo sesleri). 

Cemal Beyefendi kadroyu tenkit buyurdular. 
Bu günkü ihtiyaca göre lüzumlu olduğu kanaatile 
tasvibi âlilerine arzedilmiştir. İhtimal bunun üze
rinde daıha fazla tetkikat yapılarak ıslah ta kabil 
olur. Onun için icabına göre hareket etmekten 
hali kalmayız. Bu sene kadro böyle kabul edildi 
diye gelecek sene aynen arzedecek değiliz. Za
man ve vaziyetin icabına göre hareket edeceğiz. 

Memur adedini sordular. 1161 adet memur var
dır. 

Müfettişlerin vazifesi: İdarenin muhtelif işle
rini teftiş etmektir. Talbiî bunların bir kısmının 
en mühim işleri varidat işleri olacağına şüphe yok
tur. İdarenin mevzuu ticarî olmakla beraber niha
yet bir inhisar idaresidir. Bunun varidat işlerinin 
mütemadiyen teftişi zaruretini kendileri de takdir 
buyururlar. 

Cibreden sirke yapmak meselesine gelince; bu
na mâni bir şey yoktur, hiç bir kayde tâbi değil
dir. Kim isterse yapar. Yalnız sirkeyi, sirke ru
hundan yapmak suretile fena sirke imal ediliyor. 
Hariçten sirke ruhu ithal ediliyor. Buna inhisar 
idaresi mâni olamaz. Tabiî cibreden yapsalar daha 
iyi olur. Bunu temin etmek için biz sirke ruhu 
gümrüğünün tezyidini istiyeceğiz. 

S i m B. (Kocaeli) — Zati âliniz, size ait olmı-
yan bir devrin müdafaasını yaptınız. Yalnız bir 
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lüzum üzerine, imbik alınacaktır demek, tam bir 
cevap teşkil etmiyor. îmbik nereye konulacaktır? 
Biz imbik konacak fabrikanın parasını vermişiz
dir. Verdiğimiz para ile bunlar alındı mı, alınma
dı mı? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Hana B. (İs
tanbul) — Efendim, bu imbikleri almaktan mak
sat, istimal değildir. Madem ki sahiplerinin 
imalâthanelerini kapıyoruz, hiç olmazsa imbikle
rinin paralarını vermek lâzımdır. Fabrika, ve ima
lâthaneleri, bu gibi işlerle alâkadar kimselerden 
mürekkep bir heyetle inhisar idaresi mubayaa ede
cektir. Kullanmak fırsatını bulursa kullanır, 
yoksa aslolan mubayaa mecburiyetidir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Geçen sene Diyarbekir-
deki fabrika için kâfi tahsisat verilmiştir ve bu 
da, erbabı ihtisasın verdiği bir rapora müstenitti. 
Şimdi ne miktar inşaat geri kalmıştır. Bunu bil
meli ki inşaat için şu miktar para vermeği kabul 
edeyim. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Diyarbekir fabrikasının ne kadar nok
san inşaatı kaldığı malûmdur. 

Sırn B. (Kocaeli) — Hayır, malûm değildir. 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — Za

tı âlinize henüz arzedilmedi, fakat bizce malûmdur. 
Noksan kalan kısım, boru tesisatıdır. Boruları alıp 
yerine koyduktan sonra iş bitecektir. Geçen sene
nin tahsisatı buna kâfi gelmemişti. îstenen tahsi
sat hu 'borular karşılığıdır. 

Sırn B. (Kocaeli) — Beyefendi, bu bütçeye na
sıl geçecektir. Rica ederim bütçede gayet kısa ve 
hiç bir mana ifade etmiyeeek kayitler bulunmak 
doğru mudur, değil midir, lütfen takdir buyuru
nuz. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — E-
fendim, bütçe yaparken orada varidat ve masraf 
rakamlarını dercediyoruz. Ayni azmanda o rakam
lara delâlet edecek kâfi izahat ta mevcut bulunu
yor. Raportör Beyefendiler ve Bütçe encümeni 
müfredatı tetkik ederek ancak sarfı lüzumuna ka
ni olduktan sonradır ki, bu rakamlar, Heyeti Celi
lerinin tasvibine arzediyor. Yani masraf rakamla
rı, ait olduğu dairelerce, raportörlerce ve Bütçe en
cümenince malûmdur. Arzu edildiği takdirde ar-
zedilir. Nitekim bu masrafın da Diyarbekir mües
sesesi için icap eden borulara ait olacağı arzedüdi. 
Boruların mahiyeti hakkında bir sualiniz varsa onu 
da söyleriz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Bu fabrika bize neye mal 
olacaktır? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — E-
ğer sualiniz bu fabrikanın lüzumunu tenkit içinse 
ibiraız gecikmiştir. Zira fabrika yapılmıştır. 

S i m B. (Kocaeli) — Size ait olmıyan bir devri 
müdafaa etmek cidden müşkül bir vazifedir. (Ncı/c 
ait olmasın sesleri?.... ) . 

Hamdi Mustafa B. (İstanbul) — İnhisar idaresi 
bira yapacak mıdır? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — İn
hisar idaresi şimdilik bira yapmağı düşülmüyor. 
Çünkü İstanbulda ve tamirde çok büyük iki fabri
ka vardır. Bunlar memleketin ihtiyacından fazla 
bira yapmağa muktedir oldukları halde sırf sarfi
yatın azlığı hasöbile az imalât yapıyorlar. Böyle 
iki fabrika ve onların elinde de böyle bir imkân 
mevcut iken İnhisar idaresinin de avnea bira yap
ması doğru değildir. 

Fikri B. ( Mersin ) — Efendim, bu vesile ile 
bir noktaya işaret etmek istiyorum. Mersin, Tar
sus, Adana halkının bir kısmı ve türkçe konuşmı-
yan bir kısım halkı anasonsuz rakı içmeğe müpte
lâdırlar. 

Rasıh B. ( Antalya ) — Ne, türkçe konuşmı-
yan mı, türkçe bilmiyorlar mı? 

Fikri B. — Bilmiyorlar, orada fellâh tabir 
edilirler. Bunlar anasonsuz rakı içmeğe alışmış
lardır. Kaçakçılık yapıyorlar. Çünkü inhisar 
idaresi bunu yapmıyordu. îdare sonradan bunu 
gördü ve Mersinde bir bomonti fabrikası açtı ve 
çokta ucuza mal ediyor ve muvaffakiyetle devam 
ediyor. Şahsan ve kendi memleketim namına 
idareye teşekkür ederim. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Muhterem Sırrı Beyefendi geçen sene bu fabrika 
için istenilen munzam tahsisat münasebetile be
nimle münakaşa etmişlerdi. Bu Tekirdağmdaki 
konyak fabrikasıdır. Bunu hatırlatmak istedim. 
Daima Diyarbekir tesisatı diye söylerler. Vakıa 
biri D ile biri T ile başlıyor. Fakat fabrika Tekir-
dağındadır. 

Reis — Efendim, bütçe lâyihasının heyeti umu-
miyesi hakkında başka söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler umum müdürlüğünün 
1932 malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı umum müdürlüğünün 1932 malî senesi mas
rafları için merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 1 720 939 lira tahsisat verilmiştir. 

Reis — A cetvelini okuyoruz: 

F. 
1 

F. 
2 

F. 
3 

F. 
4 

Reis -

A - CETVELİ 

Ücretler 
- Kabul edildi. 

Merkez ve mülhakat masarifi 
Reis -

Reis -

Reis -

- Kabul edildi. 

Masarifi müştereke 
- Kabul edildi. 

Masarifi muhtelife 
- Kabul edildi. 

Lira 
971 700 

Lira 
236 000 

Lira 
40 700 

Lira 
262 000 
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F. 
5 

Lira 
1918 numaralı kanun mucibince muh

bir ve musadırlara verilecek ikra
miye 20 000 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
6 İmalâthane, fabrika ve depolar me

mur ve müstahdemleri ücret ve da
imî masrafları 161 000 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
7 Reddiyat 5 000 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
8 Masarifi gayrimelhuza 500 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
9 Geçen sene borçlan 5 000 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
10 Eski seneler borçları 2 000 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
11 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 17 039 

Reis — Kabul edildi. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Birinci maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı umum müdürlüğünün 1932 malî senesi vari
datı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 7 009 700 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

Lira 
717 500 

Lira 
132 200 

F. 
1 İnhisar resimleri 

Reis — Kabul edildi. 
F. 
2 Muhtelif hasılat 

Reis — Kabul edildi. 
F. Lira 
3 İnhisar maddeleri satışından (amor

tisman bedeli bittenzil hâsıl olan 
kâr) 6 160 000 

Reis — Kabul edildi. 
[İkinci madde tekrar okundu] 

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

MADDE 3 — İdarenin memur ve müstahdem
leri kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur ve müstah
demlerin adedi ile (A) cetvelinin ücret fasıllarm-
daki tahsisat miktarını tecavüz etmemek şart il e 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdür
lüğünün merkez ve mülhakat teşkilâtında gerek 

adet ve gerek ücret itibarile işin icaplarına ve gö
rülecek ihtiyaçlara göre tadilât icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti mezundur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — İdarece mubayaa olunacak me-
vaddı iptidaiye ile idarenin iuhisarı altında bulu
nan mevaddı ecnebiye bedelini ve idare malı fab
rika ve imalâthanelerin levazım ve işletme ma
sarifi ve amele ücretleri ve bu fabrika ve ima
lâthanelerin işletilmesine mahsus alât ve edevat 
ve makinalarnı yedek aksamı ve tamir masarifi, 
sabit ve mütehavvil kıymetlerin sigorta ücretleri, 
mamulâtı inhisariyenin satış aidatile bunların 
muhafazaları ve sevk masrafları ve idare malı 
menkul ve gayrimenkul kıymetlerin itfa bedelâ-
tı ve sair bütçeye dahil olmıyan bu kabîl işlet
me masraflarının tedvir ve tesviyesi için 1660 
numaralı kanunun 6 ncı maddesi mucibince 
4 000 000 liralık mütedavil sermaye kabul olun
muştur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 —- Mülhak bütçesi bulunmıyan 1930 
senesi ile daha evvelki seneler hizmetlerine ait 
olan borçlar seneleri bütçelerinde bakiyei tahsisat 
aranmaksızın bütçenin eski seneler borçlan fas
lından tesviye olunur. 

Bu fasıldaki muhassasat ile masarifi muhake
me ve 1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve 
musadırlara verilecek olan ikramiyeler tahsisatı 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum gö
rülecek mebaliğ için muhasebei umumiye kanunu
nun 48 inci maddesi hükmü cereyan eyler. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Vazifelerine nihayet verilecek 
memur ve daimî müstahdemlere 1935 numaralı ka
nun mucibince verilecek tazminat bütçenin bilû
mum ücret tertiplerinden tesviye olunur. Açıkta 
kalıpta tazminat almış olanlardan, umumî, inhisar 
idaresi de dahil olmak üzere mülhak ve hususî 
bütçelerle belediye bütçelerine dahil bulunan teşki
lâtta vazife alanlar eski vazifelerinden infikâk ta-
rihile yeni vazifelerine mübaşeret tarihi arasında 
açıkta geçecek her aya mukabil yalnız bir nısıf ma
aşlık tazminata istihkak kesbederler; aldıkları taz
minatın mütebakisini iade etmekle mükellef tutu
lurlar. Açıkta geçen müddetin on beş günden faz
la olan kesirleri tam ay itibar olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Türkiye dahilinde inhisar mamıı-
lâtını satanlara, esasları Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince tesbit olunacak teminat mukabilinde kredi 
ile satış icrası caizdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — Vazifelerinin mahiyeti icabı ola
rak mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına 
umum müdürlükçe lüzum görülecek imalât ve sev-
kiyat memur ve müstahdemlerine munzam ücret. 
verilebilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Memur ve müstahdemlerden ve
fat edenlerin teçhiz ve tekfin masrafları için ücret 
tertiplerinden ailelerine bir aylık ücret miktarında 
muavenet yapılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 790 numaralı kanun mucibince 
Tayyare cemiyeti ile idarei hususiyelere verilecek 
mebaliğ varidat bütçesinde nazım varidat namile 
açılacak iki maddeli bir fasla irat ve diğer taraf
tan ayni suretle masraf bütçesine tahsisat kaydo
lunarak tediye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Oünırük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Rey vermiyen varsa reylerini versinler. 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/251 numarah kanun lâyihan ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankara şehri imar müdürlüğünün 1932 malî 
senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1932 malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 174 512 lira 
tahsisat verilmiştir. 

Refik B. (Konya) — Hükümet namına kim 
müdafaa edecek? 

Reis — Dahiliye ve Maliye vekilleri şimdi bu
rada idiler. 

[1] 179 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

F. 
1 

F. 
2 

Reis 

A - CETVELİ 

Ücretler 
Kajbul edilmiştir. 

Lira 
40 260 

Lira 
Ecnelbi mütehassıslar ücret ve taz

minat ve seyahat masrafı 25 250 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
0 0 

F. 
4 

F. 
5 

F. 
6 

F. 
i 

F. 
8 

F. 
9 

Reis — 
Harcırah 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
150 

Lira 
Demirbaş ala t ve edevat ve levazı-

Reis — 

Reis — 

Reis — 

Reis — 

Reis — 

17. 

mı fenniye 
Kaıbul edilmiştir. 

Levazım 
Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvi a 
Kabul edilmiştir. 

İstimlâk ve inşaat masrafı 
Kabul edilmiştir. 

İstikraz masraf] arı 
Kaıbul edilmiştir. 

L5 numaralı kanunun 8 inci ma 

735 

Lira 
3 000 

Lira 
3 370 

Lira 
2 

Lira 
100 000 

Lira 
d-

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 1 745 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi kaıbul edenler . .. Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1932 malî senesi varidatı menbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 174 512 lira tahmin 
edilmiştir. 

F. 
1 

F. 
2 

B - CETVELİ 

Umumî bütçeden muavenet 
Reis — Kaıbul edilmiştir. 

Lira 
164 512 

Lira 
10 000 Müteferrik varidat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
( İkinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Maddeyi kaıbul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1932 malî senesi memur ve müstahdemleri 
kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiş-
tir. 

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

MADDE 4 

- 3 2 0 -
35 000 lirası mukaddem cadde-



İ ı 5 3 28-6-1*82 G : 1 
sinin tevsii dolayısile yapılmış bulunan istim
lâklerden ve (15 000) lirası da sair istimlâkler
den tahakkuk eden istihkaklara sarfedilmek üze
re Maliye vekâletinin kefaletile 50 000 liraya ka
dar istikraz aktine Ankara şehri imar müdürlüğü 
mezundur. 

Reis — Efendim, bu madde encümence yeniden 
teklif olunmuştur. Reye arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mevcut imar idare heyeti ye
rine Dahiliye müsteşarı ve Ankara belediye reisi 
ile Muhasebat, Hıfzıssıhha işleri, Yollar umum mü
dürlerinden terekküp edecek bir heyet ikame edil
miştir. 

Haftada en az bir defa içtimai zarurî olan bu 
heyetin mesai saatleri haricindeki içtimaları için 
reisine ayda yetmiş beş ve azalarına ayda ellişer 
liraya kadar ücreti huzur verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile re
yinize arzedileeektir. 

5 — Yüksek mühendis mektebinin 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/357 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etnıi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1932 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1932 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 268 590 lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

A - CETVELİ 

F. 
1 Maaşat ve ücurat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
2 İdare masarifi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
122 572 

Lira 
87 997 

fi] 178 numaralı matbua za'ptın sonuna mer
buttur. 

Y. Lira 
3 Kitap, mecmua, tercüme, telif ve 

tabiye masarifi 6 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
4 Ecnebi muallimler ve su labora

tuarı (Şef dö Travo) ücret ve 
harcırahları 30 640 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Ecnebi memleketlerdeki talebe 

tahsil masarifi 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Temsil ve kongreler masarifi 1 350 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 2 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Geçen sene düyunu 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Tekaüt, eytam ve eramil maaşatı 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

10 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 

bankasına iştirak hissesi 881 
Reis — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis mektebinin 
1932 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
268 590 lira tahmin olunmuştur. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
178 948 1 Umumî bütçeden muavenet 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Muhtelif varidat 18 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
3 Ruhsatname, şaahetname ve imti

han harçları 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 1932 malî senesine devrolunaeak 

mebaliğ 60 820 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 1932 senesnne devrolunaeak varidat 

fazlası 9 322 
Reis — Kabul edilmiştir. 

- 3 2 1 -
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(İkinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3 — Yüksek mühendis mektebi hak
kındaki 1275 numaralı kanunun 3 üncü maddesin
de yazılı varidatın 1932 malî senesinde dahi tahsi
line devam olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 numaralı ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrası mucibince 
verilecek ruhsatnamelerle zayiinden verilecek şa
hadetnamelerden Nafıa vekâletinin tasdik ede
ceği miktarlar üzerinden harç alınır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yüksek mühendis mektebinin 
teadül esası üzerine tanzim olunan kadrosu merbut 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadroda 
halen münhal bulunan 7 nci dereceden beş ve 
8 inci dereceden sekiz müderris ve muallim mua
vinliklerine 1932 malî senesi zarfında müderris ve 
muallim muavini tayin olunamaz. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Müderris ve muallimlerle mua
vinlerinin (C) işaretli cetvelde gösterilen derece
lere tevzii Nafıa vekâletinin tasdikile yapılır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Altıncı madde mucibince yapı
lacak tevzi üzerine taayyün edecek derece maaş
ları aşağıdaki şekilde verilir: 

A.) Aslî maaşları 45 liradan fazla olan müder
ris ve muallimlere taayyün edecek derecede ma-
aşiarının emsali hâsılının % 55 i, 

B) Aslî maaşları 45 lira ve bundan dun olan 
müderris ve muallim muavinlerde muallimlere 
taayyün edecek derece maaşlarının emsali hasılı
nın tamamı, 

Ancak (A) frkrası mucibince verilecek mik
tarlar 1931 senesinde aklıkları maaş ve tahsisatı 
fevkalâde miktarı yokunun dan noksan olursa noksan 
farkı ayrıca olarak verilir. 

İdare memurlarına tayin edilmiş olan derece 
maaşının emsali hasılı tamamen verilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Yüksek mühendis mektebinin üc
retli müstahdemler kadrosu merbut (D) işaretli 

cetvelde gösterilmiştir. 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 9 — İcra Vekilleri Heyeti kararile 

istihdam edilecek ecnebi muallimlerin ücretleri 
maaş tertiplerinden verilebilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Yüksek mühendis mektebinden 
maaş alan talim heyeti ile idare memurları umu
mî tekaüt kanununun hükümlerine tâbi olup yeni
den tahsis edilecek tekaüt ve yetim maaşları mek
tep bütçesinden verilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum: 

Rey vermiyenler varsa reylerini istimal etsinler. 
Tayini esami ile reyinize arzedilen kanun lâ

yihalarının âra neticelerini arzediyorum: 
Barut ve mevaddı infilâkiye idaresi 1932 se

nesi bütçesi kanununa (199) zat reye iştirak etmiş
tir. 1 ret vardır. Kanun (198) reyle kabul edil
miştir. 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçesi kanununa (173) zat reye iştirak etmiş ve 
kanun (173) reyle kabul edilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 senesi bütçesi kanununa (185) 
zat reye iştirak etmiş ve kanun (185) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 senesi 
bütçe kanununa (179) zat reye iştirak etmiş ve 
kanım (179) reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1932 senesi büt
çesi kanununa (173) zat reye iştirak etmiş ve ka
nım (173) reyle kabul edilmiştir. 

Kuznamemizde müzakeresi lâzımgelen daha ba
zı maddeler vardır. Bunların içinde müstacel 
olanları da vardır. Münasip görürseniz yarın öğ
leden sonra toplanalım. İtiraz var mı efendim? 
( Hayır sesleri ) . O halde yarın saat 14 te topk-
nılrnka üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19 . 

Tashih 
219 uncu sahifenin sonundaki not kavsinden sonraki rakam? 153 olacaktır. 
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Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhi

sarları işletme muvakkat idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanununa 
verilen reyler 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
tzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

/Kabul 
Bolu 

İsmail Hakkı B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

: 317 
199 
198 

1 
0 

118 
0 

edenler/ 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Meınduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 

Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B._ 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

- 3 2 3 -
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Şevket B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Plakla B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B, 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 

Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reddedenler J 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 

Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Vahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Hal i tB. 
(1. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

- 324 
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Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
îsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (t. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

ihsan Pş. 
Münir B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Mi B. 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 

(V.)|Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B . 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
\hmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Esat B. 

Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 mali senesi bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 173 
Kabul edenler : 173 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 144 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 

İMollaoğlu Cemal B. 
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Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rıfat B. 

Antalya 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük Bt 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir karamemet B. 

İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
İZülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Münir B. 
Şevket B4 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B, 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Atükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif Bt 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
fCemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

ITevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket Bs 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

I Sivas 
İsmail Memet BÂ 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Ş. Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 

Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B, 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B : 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (î. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
tfafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

ı < 4 v. : % 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B, 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. .?/ 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] iştirak etmiyenler] 
Oazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
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Sırrı B. 
Kütahya 

IMuhlis B. 
Rasim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş? (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B 
Vasrf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

(V.) Yakup Kadri B. 
Maraş 

Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni ] 
Şükrü Kaya B. (V. 
Yunus Nadi B. 

• Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 



Hamdi B. 
Rize 

Ali B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

ı : t>«> i&rt-ö' 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

' î y ^ i i ı< : ı 

Faik B. 
Tokat 

Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 mali senesi 
bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 185 
Kabul edenler : 185 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 132 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 
Adana 

Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Rifat B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
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Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B„ 
Şevket B, 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkr B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Bana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Bıza B. 
Salah Cimeoz B. 
7aşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 

Kitapçı Hüsnü B. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Bıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Befik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ih met Tevfik B. 

Kırklareli 
Memet Nalıit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Bagıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Befik B. 

Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Basim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Becai B. 
Şevket Bt 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 

Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Bahmi B. 
Basim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Basim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 
Baif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Befet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B4 

Hasan B. 
Bifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 

Busen Eşref B. 
Ankara 

AliB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Bs. C.) 
Iîalit Ferit B. 

Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Beşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 
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Balıkesir 

Enver B. 
, Hacim Muhittin B. 

Kâzım Pş. ( Rs. ) 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
(t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

I Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 

|Akç.uraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. 
(V.) 
Halil Etem B. 
Eayrullah B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. ( Rs. V. ) 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

İSait Azmi B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Kırşehir 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
|Tahir B. 
lYakııp Kadri B. 

) M araş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Uhmet Vefik B. 

İGalip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

I Yusuf Kemal B. (V.) 
I Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V. ) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
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Ankara şehri imar müdürlüğünün 1932 mail senesi bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Hem et Ali B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B 
İsmail Hakkı B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 P 
: 179 

179 
0 
0 

138 
0 

/ Kabul edenler J 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 
Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 

(anun kabul edılm 

Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
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Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım. Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 
Turgut Bo 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B, 
ismail B. 
Recai B. 

Şevket B, 
Rize 

Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B t 

Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B, 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B, 

Bayazıt 
Bayraktaroğlıı Halit B. 
( t A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rı fa B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B, 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B t 

Çankırı 
Talât B, 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. ( V. ) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Reşit B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B 
ihsan Pş. 
Münir B,, 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadetti a B. 
Osmanzade Ha udi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 

- 332 
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Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bf 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. (1. Â) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Nuri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Naki B. 
Niğda 

Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Azız Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V. ) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Yüksek Mühendis mektebinin 1932 mali senesi bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

[ kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
173 
173 

0 
0 

144 
0 

/ Kabul edenler / 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

Numan B. 
Artvin 

Memet Ali B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük Bs 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 

3 3 3 -
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Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
îhsan B. 
Ubeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakla B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dı«. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refct B. 
RiMü B. 

Cebelibereket 
1r-; :;m Basri B. 
'M'-ıhinı B. 
;v-.-i Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ri \t B. 
Ziya B. 

Ç&rum 
Beli ir Karamcmet B. 
îsı ıail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Necip Ali B. 
Trsııf B. 

Diyarbekir 
Kim-m Pş. 
Zülfü B. ' 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memdııh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
lııîcv B. ~ 
Emin B. 

Gazi Antep 
lahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
-levket B. 

Gümüşane 
tödip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
fimin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
I [asan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
\raşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 

Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B." 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemaleltin B. 
Ragıp B. 
Salâh attin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

M araş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. 

I Muş 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
|A1İ B. 
lAtıf B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Hacıyunus IV 
Zülıtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahihsar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

- 334 
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( Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
Jazet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Al iB . 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Bs. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haşin B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B, 

• Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil Bâ 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B, 

Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Istantyü 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

Kars 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
ÎDr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 
İMustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. ( t . Â. ) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

ISüleyman Fikri B. 
Muğla 

Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
ismail B. 

Rize 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. ( V. ) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
|A1İ Saip B. 
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Mahmut B. 
Memet Emin B. 

t ! 5 3 
Yozgat 

Avni Doğan B. 

2 8 - 5 - İ Ö 3 2 C ı 1 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Halil B, 
Ragıp B. 

• > 1 > ' D < 

,4*te 

T. Bt M. M. Matb 



Sıra No 176 

1 
BARUT İNHİSAR İDARESİ BÜTÇESİ 





Barut İnhisar idaresi 1932 senesi Bütçesi hakkında 1/356 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

TC, 
Başvekâlet 5 - V -1032 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1277 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Grümı-ük ve inhisarlar vekâletine merbut Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 

barut ve mevaddı infilâkiye idarelerinin 1932 malî senesine ait yeniden tertip olu
nan ve icra Vekilleri Heyetinin l-V-1932 tarihli içtimamda Büyük Millet Mecli
sine arzı kararlaştırılan bütçeleri kanun lâyihalarile birlikte leffen takdim kılın
mıştır. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

'ür. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 
Barut ve mevaddı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve saçması inhisarları. 

anonim şirketlerinin înuamelâtına 1 kânunusani 1932 tarihinde Devletçe görülen 
lüzum üzerine vaziyet edilmiş ve teşkil edilen idarei muvakkate ile, ayni tarihte 
bu inhisarlar işletilmiye başlanmşitır. 

inhisarların şirketler zamanındaki muamelâtı göz önünde bulundurularak beş 
aylık tecrübeye istinaden mevzubahs inhisarların matlup şekilde işletilmesini te
min edebilmek üzere muvakkat idarece hakikî ihtiyaçlara göre tanzim edilmiş olan 
( 1932 ) masraf ve varidat bütçeleri takdim kılınmıştır. 

Tanzim olunan masraf bütçesinde, 1931 senesi beş aylık bütçesine nazaran 
muhtelif fasıllarda ceman yekûn (81 056) lira kadar bir fazlalık müşahade edil
mektedir. 

Bu fazlalık, ilk beş aylık bütçenin ihzarında bilhassa fabrika ve taşra teşkilâ
tının tetkikine imkân bulunamamış olması hasebile tahnıinatıu hakikî ihtiyaçlara 
göre tesbit edilememiş olmasından tevellüt etmektedir. -

Varidat bütçesinin tahmininde şirketlerin 1930 -1931 senesinde vaki satışları 
ve vaziyeti hazırai iktisadiye göz önünde bulundurularak bir senei kâmile zar
fında: 

Barut ve mevaddı infilâkiyeden 300 ton 
Revolver fişeklerinden ' 8 000 000 adet 
Av kovanlarından 4 000 000 adet 
Av saçmasından 250 ton 

Satılacağı tahmin edilmiş ve mevaddı mezkureııin teferruatile beraber şirket
ler zamanında Maliye vekâletince kabul edilmiş olan satış fiatları üzerinden tu
tarı varidat tahminine esas ittihaz olunmuş ve bundan mütedavil sermayeden vaki 
olacak sarfiyat düşüldükten sonra mütebakisi varidat olarak dercedilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

• M.^No. 127 < 
Esas No. 1/241, fi o 6 

Başvekaletin 29 - II - 1932 tarih ve 6/434 numaralı tezkeresile varit olup encü
menimize havale buyurulan Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarları muvakkat idaresinin 1932 malî senesi bütçe ka
nun lâyihasile bilâhare Başvekâletin 5 - V - 1932 tarih ve 6/1277 numaralı tezke
resile gelen ve evvelki kanun lâyihasının ınerbııtatmin bazı aksamının tadiline dair 
olan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Son teklife nazaran bütçenin masarif yekûnu 315 334 liraya ve varidat yekûnu 
tahminatı 846 501 liraya baliğ olmaktadır. Muvakkat işletme idaresinin 1 - I - 1932 
tarihinde devren işe başladığı göz önünde tutula'rak yapılan tetkikat neticesinde 
bütçenin masraf kısmı 318 021 lira olarka tesbit edilmiş ve varidat tahminatınm 
yekûnu 1929 senesindenberi satışlarda görülen tenakusun derecesi tetkik edilerek 
829 501 liraya tenzil edilmiştir. Muvakkat idare memur ve müstahdemlerinden fab
rika ve depolarda müstahdem olanların maruz bulundukları kazalara karşı bir an 
evvel sigorta edilmelerindeki lüzum ve ehemmiyet derpiş edilerek şimdilik en 
ziyade kazaya maruz bulunan .memur ve müstahdemlerin idarece sigorta edilmeleri 
için beşinci faslın beşinci maddesi yekûnu 3 000 liraya iblâğ edilmiş ve gelecek ma
lî sene bütçe lâyihasının hini tanziminde amelenin de sigorta edilmelerini temin 
edecek surette ihtiyaç nisbetinde bu fasla tahsisat vazedilebihnek için muvakkat 
işletme idaresinin fabrika ve depolarında kazaya maruz memur ve müstahdemlerle 
amelenin ne gibi şerait altında sigorta edileceklerinin idarece tetkikile hakikî ihti
yacın tesbiti ve ona göre teklif at yapılması muvafık olacağı mütalea edilmiştir. 

Bütçe kanun lâyihası maddelerde yapılan bazı tadilâtla kabul edilmiş ve dördün
cü madde ile kabul olunan 500 000 liralık mütedavit sermayenin satış hasılatından 
peyderpey teinin edilmesi zamana mütevakkif olduğundan görülecek acil zaruretler 
üzerine muvakkat işletme idaresi tarafından müddeti bir seneyi tecavüz etmemek 
üzere 250 000 liraya kadar istikraz aktine mezuniyeti mutazammın bir madde ilâve 
edilmiştir. - . . ; ? • 

Encümenimizce maruz tadilât dairesinde hazırlanan kanun lâyihası Yüksek he
yetin tasvibine arzolumır. 

Reis R s V . Bu M. M. Kâtip 
Güınüşane Konya Erzurum Tokat 
II. Fehmi K. Hüsnü Aziz Süreyya 

Çorum Elâziz İsparta Kayseri Kırklareli Sivas 
Mustafa 11. T alisin Mük evrem A.Hilmi M. N ahit Rasİm 

Sivas Yozgat >' 
M. Remzi S. Sırrı ' • 

2 2 - V - 1 9 3 2 

Yüksek Reisliğe 

Konya 
K. Zaim 

Aksaray 
A. Süreyya 
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liarut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av 

saçması İnhisarları işletme muvakkat idaresinin 1932 
malî senesi hütee kanunu lâyihası 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L Î F I 

MADDE 1 — Barut ve mevaddı infi-
lâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saç
ması inhisarları işletme muvakkat idare
sinin 1932 malî senesi masrafları için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
315 334 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede mezkûr 
inhisarların 1932 senesi malî varidatı mer
but ( B ) cetvelinde gösterildiği üzere 
846 501 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin merkez ve taşra 
memur ve müstahdemleri kadrosile idareye 
merbut Küçükyozgat barut ve mevaddı 
infilâkiye ve Silâhtarağa fişek ve av saç
ması fabrikalarında istihdam olunan me
mur ve müstahdemler kadroları merbut 1, 
2 ve 3 numaralı cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede mezkûr 
inhisarlara ait fabrikalara muktazi me
vaddı iptidaiye ve müstehleke bedelleri, 
amele ücuratı, fabrikalarda imâl edilmi-
yecek ve hariçten eelbedilecek mamul in
hisar maddeleri esmanı, iptidaî ve mamul 
maddelerin gümrük resimleri,' nakliye ve 
sigorta masrafları, aleûmum emtia sigor
ta bedelleri, fabrikaların tayini madde 
edilmiyecek umumî masrafları, tamirat ve 
bakım masrafları, av saçması imal ücreti, 
fabrikalar amelesi iş elbiseleri, satış aida
tı ve sair bu kabîl bütçeye dahil olmıyan 
işletme masraflarının tedvir ve tesviyesi 
için 500 000 liralık mütedavil sermaye ka
bul olunacaktır. îşbu mütedavil sermaye 
satış hasılatile temin olunmaktadır. 

MADDE 5 — Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince tasvip edilecek teminat mukabi
linde kredi ile satış yapılabilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLİ 

MADDE 1 — Barut ve mevaddı infi
lâkiye ve fişek ve1 av mühimmatı ve av 
saçması inhisarları işletme muvakkat ida
resinin 1932 malî senesi masrafları için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 318 021 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede mezkûr 
inhisarları işletme muvakkat idaresinin 
1932 malî senesi varidatı merbut (B) cet
velinde gösterildiği üzere 829 501 lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat işletme.ida
resinin merkez ve taşra memur ve müs-
tahdemlerile idareye merbut fabrikalarda 
istihdam olunan memur ve müstahdemler 
kadroları merbut (C) cetvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede mezkûr 
inhisarlara ait fabrikalara muktazi me
vaddı iptidaiye ve müstehleke bedelleri, 
amele ücretleri, fabrikalarda imal edilmi
yecek ve hariçten eelbedilecek mamul in
hisar maddeleri esmanı, iptidaî ve mamul 
maddelerin gümrük resimleri, nakliye ve 
sigorta masrafları, alelûmum emtia si
gorta bedelleri, fabrikaların tamirat ve 
bakım masrafları, av saçması imal ücreti, 
fabrikalar amelesi iş elbiseleri, satış ai
datı ve sair bütçeye dahil olmıyan işletme 
masraflarının tesviyesi için 500 000 lira
lık mütedavil sermaye kabul olunmuştur. 

tşbıı mütedavil sermaye .'satış-hasıla
tile temin olunur. 

MADDE 5 - - Esasları Gümrük ve in
hisarlar vekâletince tasvip edilecek temi
nat mukabilinde kredi ile satış yapılabilir. 



MADDE 6 — Masarifi muhakeme ve 
1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve 
müsadirlere verilecek ikramiyeler tahsisa
tı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına 
lüzum görülecek ınebaliğ için muhasebei 
umumiye kanununun 48 inci maddesi cere
yan eder. 

MADDE 7 — tşbu inhisarlar tarafın
dan bayilere verilecek beyiye tezkerelerin
den senevi, birinci sınıf vilâyet merkezle
rinde 3 ve alelûmum kaza ve nahiyelerde 
birer lira istifa olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmü
nün icrasına Gümrük ve inhisarlar vekili 
mezundur-

1 - V -1932 
Bş .Y. Ad.Y. M.M.Y. 
ismet Yusuf Kemal Zekât 

Da. V. Ha. V. Y. Mal- Y. 
S. Kaya S-Kaya M'. AbdülJıalik 

M 1 Y . ' Na .V . tk. Y. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. I. M. Y. Y. 
M. AbdiUhalik 

MADDE 6 — Dördüncü madde ile ve
rilmiş bulunan 500 000 liralık mütedavil 
sermayeden maada mezkûr maddede sa
yılan hizmetlerin ifası için lüzum görül
düğü takdirde Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin tensibi ile muvakkat işletme 
idaresi ayrıca 250 000 liraya kadar ve 
müddeti bir seneyi tecavüz etmiyen kısa 
vadeli istikraz ve avanslar aküne, kredi 
ve hesabı cariler açtırmağa ve Maliye ve
kâleti de bunlara kefalet etmeğe mezun
durlar. 

MADDE 7 — Mahkeme masrafı ve 
1918 numaralı kanun mucibince muhbir 
ve .müsadiflere verilecek olan ikramiyeler 
tahsisatı olarak bütçeye mevzu tahsisatlar 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına 
lüzum görülecek ınebaliğ için muhasebei 
umumiye kanununun 48 inci maddesi hük
mü cereyan eyler. 

MADDE 8 — Muvakkat işletme ida
resi tarafından bayilere verilecek beyiye 
tezkerelerinden senevi, birinci sınıf vilâ
yet merkezlerinde üç ve alelûmum kaza 
ve nahiyelerde birer lira istifa olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir . 

MADDE 10 — Bu kamınım hükümle
rini icraya Maliye, Gümrük ve İnhi
sarlar vekili memurdur. 



A - CETVELİ 

muhassasatın nev'i 

2 

3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 

Merkez ve taşra memur ve müstahdemleri üiretleri 

Umumî müdür 
Murakıp ve kalemi 
Merkez memur ve müstahdemleri 
Taşra memur ve müstahdemleri 

Fasıl yekûnu 

Farikalar daimî ve muvakkat memur ve müstahdem
leri ücretleri 

Barut ve nıevaddı infilâkiye fabrikaları 
Fişek fabrikası 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Fasıl yekûnu 

Harcırah ve tazminat 

Memur ve müfettişler harcırahı 
ecnebi memurlar avdet harcırahı 
ecnebi memurlar tazminatı 

Fasıl yekûnu 

îdare masrafları 

5 400 
5 400 

42 660 
44 760 

98 220 

63 993 
43 218 

107 211 

6 000 
4 000 

1 

10 001 

Kiralar 
Mahkeme masrafları 
Ücretli muhabere ve nıükaleme 
Akçe nakliyesi 
İstikraz faizi 
kırtasiye ve matbu evrak 
Demirbaş eşya ve levazım 
Depoların muhafızları melbusatı ve köpek
lerin iaşesi 
Tenvir ve teshin 
Mebani tesisat ve ınobilye sigortası 
Zonguldak deposu inşaat ve tamirat masrafı 
Vergiler 
Mütenevvi masarif 

Fasıl yekûnu 

8 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
5 

500 
500 
000 
000 
000 
500 
800 
500 
500 
800 

20 000 
1 
2 
500 
000 

Encümence 

kabul edilen 

6 000 
.4 680 
41 520 i| 
43 560 

95 760İ 

63 993 \ 
43 218 

107 211 

55 600 

6 000 ' 
4 000; 

1 ! 
10 001İ 

8 500 
500 

1 000 
2 000 
6 000 
2 500 
800 

1 500 
2 500 
5 800 
20 000 
1 500 
2 000 
54 600 
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Muhassasatın nev'i 

• " •P"""»*" * * 

1932 sonesi için 

o 

Fabrikalar idare masarifi 

Fabrikalar muhafızı nıelbusatı ve bekçi kö
peklerin iaşesi 
Fabrikaların noksan tesisatı 
Fabrikalar büyük idame ve muhafaza ihtiyat 
sermayesi 
Ecnebi mütehassısların kazaya karşı sigorta
ları 
Fabrikalar müstahdemini sairesinin kazaya 
karşı sigortaları 

Fasıl yekûnu 

1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve müsadirle-
re verilecek ikramiye 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

500 
37 300 

1 500 

1 
39 302 

5 000 

0 

315 334 

500 
37 300 

1 

1 500 

3 000 
42 301 

5-000 

3 148 

318 021 



B - CETVELİ 
Fa

sı
l 

1 
2 

3 

4 

M
ad

de
 

i 

i 

6 

Varidatın nev'i 

Barut ve mevaddı infilâkiye ve teferruatı 

Revolver fişeği ve av mühimmati ve teferruatı 

Av saçması 

Şenlik fişeği 

Muhtelif varidat 

Kaçak hasılatı 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talimin edilen 

Encümence 

tahmin edilen 

428 500 

321 500 

89 500 

4 000 

3 000 

1 
846 501 

428 500 

321 500 

72 500 

4 000 

3 000 

1 
829 501 



C CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

l DA RE t MERKEZİYE 
Umum müdür J 500 

Murakabe İte yel i 
Murakıp 1 300 
'Tetkik memuru 1 90 

Teftiş heyeti 
Müfettiş 

» 
» 
» 

Doyruelaıı müdüriyete merbut memurlar 
Avukat müşavir 1. J25 
Kati]) daktilo 1 100 
Daktilo 1 60 
Memurin ve levazım memuru 1 100 
Evrak ve dosya » 1 125 

Muhasebe 
Müdür 1 300 
Muhasibi mesul 

1 
1 
1 
1 

200 
175 
150 
125 

» 
» 

Kati]) ve veznedar 

1 
1 
1 
1 
1 

150 
150 
125 
100 
125 

Ticaret kısmı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
150 
125 
100 
90 
100 

Müdür 
Kâtip 

» 
» 
» 

Sigorta kâtibi 
Gümrük ve sevk memuru 1 125 

» » » » muavini 1 90 
Av saçması memuru 1 125 

MüslaJıdemin 
Telefoncu 1 45 
Takibat- tahsilat ve dahilî hidemat memurları 2 75 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

TAŞRA MEMURLARI 

Depolar 
Depo memuru 

» » 
» » 
» kâtibi 
» mubassırı 

Depo bekçisi 
» » 
» » 
» » 
» » 

5 
6 
7 
2 
2 
5 
8 

10 
16 

1 

120 
100 

80 
75 
60 
50 
45 
40 
35 
30 

KÜÇÜK YOZGAT FABRİKALARI 

Memurin ve müstahdemini ecnebiye 
Müdür 
Muhasebeci [Üç ay 
Kimyager 
Ustabaşı 

» 
» 
» 

istihdam olunacaktır] 

» [Üç ay istihdam 

Türk 
Muhasebeci 
Ayniyat muhasibi 
Tabip 
Hasta bakıcı 
Mağaza memuru 
Muhasebe kâtibi 

» » 
Kimyager 
Ustabaşı muavini 
Atelye şefi 
Traktör şefi 
Bekcibası 

olunacaktır] 

memurin ve müstahdemini 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 

850 
275 
425 
500 
311 
260 
166 
144 

250 
225 
150 
125 
160 
150 
100 
250 
166 
225 
135 
80 

SİLÂHDARAĞA FİŞEK FABRİKASI 
Ecnebi memurlar 

imalât şefi 1 616,5 
Ustabaşı 2 400 

» 2 385 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Memurin ve müstahdemini saire 
Muhasebeci 
Muhasebe kâtibi 
Mağaza memuru 

» » muavini 
Bekçi 
Kapıcı 
Baş makinist 
Makinist 
Mütehassıs' usta 

1 150 
1 100 
1 75 
1 50 
3 50 
1 50 
1 125 
1 90 
5 125 
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Tuz inhisarı umum müdürlüğünün 1932 bütçesi hakkında 
1/356 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 5 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1277 

B. M. M. Yüksek reisliğine 
Gümrük ve inhisarlar vekâletine merbut Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 

barut ve mevaddı infilâkiye idarelerinin 1932 malî senesine ait yeniden tertip olu
nan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 - Y - 1932 tarihli içtimaında B. M. Meclisine arzı 
kararlaştırılan bütçeleri kanım lâyihalarile birlikte lef fen takdim kılınmıştır. 

Muktazasmın ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

. Dr. Refik 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 
Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1932 bütçesi 1931 bütçesine nazaran 457 120 

lira noksan ile arzolıınmaktadır. Bu fark inhisarlar nizamnamesi ahkâmına tevfi
kan memlehaların yalnız idare masrafları bütçe dahilinde bırakılarak işletme mas
raflarının bütçe tahsisatı meyanmdan bittefrik bütçe kanununun b' ıııcı maddesin
deki miitedavil sermaye tahsisatına nakil ve maaş ve ücret tertiplei'ile sair masraf 
tertiplerinden tasarruf temin edilmesinden münbaistir. 

1341 bütçe kanununun 50 inci maddesi ahkâmımıı 1918 numaralı kanun ahkâmı 
ile ilga edilmesinden dolayı kaçakçılığın takibi için 5 000 lira mütehavvil tahsisat 
ilâve edilmiştir. 

Varidat kısmı esbabı mucibesi 
Lâyihanın tanzimi tarihine kadar gecen müddet zarfında 1931 malî senesi vari

datında geçmiş seneler varidatına nazaran fevkalâde bir fark görülmediğinden 193)2 
bütçesinde de 1931 bütçesi varidat nıuhammenatınm ayni olarak 8 173 329 lira mu
hammen varidat olarak gösterilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe encümeni 22 - V -1932 
M. Yo. 126 

Esas No. 1/249, 356 
Yüksek Reisliğe 

Tuz inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanun lâyihası Başvekâletin 29 -
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I I - 1932 tarih ve 6/431 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilerek encü

menimize havale olunmuştu. Bilâhare bu idare için yeniden tertip olunup Başve
kâletin 5 - Y - 1932 tarih ve 6/1277 numaralı ikinci bir tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilerek encümenimize tevdi kılman kanun lâyihasile teferruatı Gümrük ve in
hisarlar vekili Ali Rana Bey ile müdiri umumî Bey hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Birinci madde — Masraf tertiplerini ihtiva eden-(A) cetvelinde yapılan tadiller 
ikinci faslın sekizinci maddesi unvanından telfik ve tertip kelimelerinin kaldırılma
sı, üçüncü faslın ikinci muvakkat kolcu ve muhafızlar maddesinin 13 000, yedinci 
faslın üçüncü maddesinin 2 000, sekizinci faslın dördüncü maddesinin 7 000 lira 
noksan ile ve on birinci 1918 numaralı kanun mucibince verilecek prim karşılığı fas
lının dahi 5 000 lira fazlasile kabul edilmesinden ibarettir. Bu suretle bütçenin 
masraf kısmı yekûnu tekliften 17 170 lira noksanile 886 194 lira olarak tesbit edil
miştir. 

ikinci madde — Bütçenin varidat kısmına ait olup, encümenimiz varidat fasıl
larında teklif ve tahmin olunan miktarları muvafık görerek teklif veçhile kabul ey
lemiş ise de Çam altı memlehasmda tuz idaresine ait olup halen emlâki milliye tara
fından icar edilmekte bulunan fırın ve dükkânların icar edilmesi hak ve salâhiye
tinin şahsiyeti hükmiyeyi haiz ve mülhak bütçe ile idare olunan Tuz idaresine devri 
hususunun Maliye vekaletince nazarı dikkate alınmasına işaret edilmesini lüzumlu 
sürmüştür. 

Üçüncü madde — Ihı madde Tütün inhisarı bütçe kanun lâyihasının esbabı 
mueibesinde tafsilen izah edildiği veçhile 1932 malî senesi zarfında icrası mukarrer 

olan tevhit ameliyesini mümkün kılmak üzere Gümrük ve inhisarlar vekâletine sa
lâhiyet verilmesini tazammun etmek ve diğer inhisar bütçelerde mütenazır olmak 
üzere bir fıkranın ilâ vesile teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Diğer maddeler hakkında Hükümetin teklifleri muvafık görülerek kabul olun
muştur. 

Bu suretle tadil edilen lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzederiz. 

Kâtip 
Tokat Aksara}^ Çorum 

Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Sivas Sivas Yozgat 
Ra-sinı M. Remzi S. Sırrı 

Kırklareli 
M. Nahit 

Reis Reis vekili M. M. 
(rümüşane Konya Konya 
H.Fehmi K-Hüsnü K. Zaim 

Elâziz İsparta Kırklareli 
/ / . Taksin Mükerrem Şevket 
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Tuz inhisarı umum müdürlüsünün 1932 malî senesi bütçe kanunu 

layihası 
11 ÜKÜMET'l X TEKL"1 F t 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 malî senesi masrafları 
için merbut «A» işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 903 364 lira tahsisat 'veril
miştir. 

"M. A DDE 2 — Tuz inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 malî senesi varidatı 
merbut «B» işaretli cetvelde gösterildiği 
üzen» 8 173 329 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE :> — Tuz inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 malî senesi maaş ve üc
retli memur ve müstahdemle?- kadrosu 
merbut «0» cetvelinde gösterilmşitir. Ma
aşlı memurlar hakkında 1452 numaralı 
kanunla Devlet memurla mim tâbi bulun
dukları bilcümle hükümler aynen tatbik 
olunur. 

MADDE 4 — Maaş kadrolarında vu-
kubulacak münhal vazifelere bu vazifele
re ait maaşlamı emsal hasılını tecavüz 
etmemek ve ücretleri maaş tertiplerinden 
verilmek üzere ücretle memur tayin olu
nur. Ancak kadroya dahil olan maaşlı 
memuriyetlerde vukubulacak münhalle-
re kadroya dahil olan veya her hangi bir 
suretle idarenin açıkta bulunan maaşlı 
memurlarının teselsül dahilinde terfi 
veya tayinleri caizdir. 

MADDE 5 — Hizmet müddeti 2 seneyi 
tecavüz eden ücretli memurlardan vefat 
edelerin teçhiz ve tekfin masraflarına ve 
ailelerine yardım olmak üzere memur ve 
müstahdemler ücreti tasarruf atından bir 
maaş nisbetinde muavenet yapılır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Tuz inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 886 194 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE2 —Avnon 

MADDE 3 — Tuz inhisarı umum mü
dürlüğünün 1932 malî senesi maaş ve üc
retli memur ve müstahdemleri kadrosu 
merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Maaşlı memurlar hakkında 1452 nu
maralı kanunla Devlet memurlarının tâbi 
bulundukları bilcümle hükümler aynen 
tatbik olunur. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur ve 
müstahdemlerin adedi ile (A) cetvelinin 
ücret fasıllarmdaki tahsisat miktarını te
cavüz etmemek şartile idarenin merkez 
ve mülhakat teşkilâtında gerek adet ve 
gerek ücret itibarile işin icaplarına ve gö
rülecek ihtiyaçlara göre tadilât icrasına 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 
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MADDE 6 — Memİeha ve ambarların 
tesis, işletme, ihraç ve alelumum nakliyat 
ve iptidaî mevat ve zurııf mubayaası 
masrafları ve amele ücretleri ve alât ve 
edevat ve makinalar yedek aksamı bedel-
lerile bu kabîl bütçeye dahil olmıyan iş
letme masraflarının tedvir ve tesviyesi 
için 1660 numaralı kanunun 6 inci mad
desi mucibince 1 000 000 lira mütedavil 
sermaye kabul olunmuştur. 

MADDE 7 — Msbeti kanunen muay
yen ikramiyeler tertibindeki tahsisat ile 
1518 numaralı kanun mucibince verilecek 
prim tahsisatı kâfi gelmediği takdirde 
üâveten sarfına lüzum görülecek miktar 
için muhasebei umumiye kanununun 48 
inci maddesi hükmü cari olur. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir . 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü 
icraya Gümrük ve inhisarlar vekili me-
muclur. 

1 - Y -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da.V. Ha. V. V. MaL V. 
S. Kaya Ş- Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. îk . V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. t M. V. Y. 
M. Abdülhalik 

MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — Aynen 



A - CETVELİ 
[ 

Fa
s 

<v 
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M
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2 

9 
10 
II 

12 

3 

üfıtıhassasatm nev'i 

Birinci insim — Umumî masraf lav 

Maaş, ücret ve tekaüt ikramiyesi 

Umumî müdür 
Murakıpler ve kalemi 
Daimî memurlar maaşı 
Daimî memur ve müstahdemler ücreti 
Muvakkat memur ve müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
168) i numaralı kanunim 5H inci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez ve mülhakat mütenevvi masrafları 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Müteferrika 
İcar bedeli 
Mefruşat ve demirbaş 
memurlar lıa.ı'cıralıı 
Müfettişler harcırahı 
Defter ve matbu evrak ve kanun ve nizamla
rın tabı masrafları 
Malıkeme nıas raf 1 arı 
Melbusat 
Resmî telefon tesis ve ücretli mü kaleme ve 
muhabere masrafları 
Para nakliye1 ve bendiyesi 

Fasıl yekûnu 

Muhafaza ve takip masrafları 

Daimî kolcu ve muhafızlar 
Muvakkat kolcu ve muhafızlar 
Kaçak malJarın nakliye ve satış ve sair mas
rafları 

^% j . Fasıl yekûnu 

1932 senesi için 

Hükûmet(.;e j Encümence 

talep edilen kabul edilen 

4 800 
7 5(50 

11.7 996 
26 760 
2 000 
7 044 

5 000 
171 760 

4 800 
7 560 

117 99b 
26 760 
2 000 
7 644 

5 000 
171 760 

1 
1 
2 
15 
5 
7 
4 

200 
900 
000 
500 
500 
000 
000 
000 
000 
180 

2 000 
800 

40 080 

110 940 
93 000 

500 
204 440 

1 200 
900 

1 000 
2 500 
500 

15 000 
5 000 

7 000 
4 000 
180 

2 000 
800 

40 080 

110 940 
80 000 

500 
191 440 
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Muhassasatın nevi 

1932 senesi ieiu 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen I kabul edilen 

8 

1918 numaralı kanunla nisbeti muayyen ikramiyeler 

Ecnebi mütehassısları ücret, yevmiye ve harcırahları 

İnşaat, tamirat, istimlâk bedeli ve vergiler ve makina 
ve teferruatı mubayaası 

İkinci kısım — Memleha ve ambarlar 
masrafları 

Memlehalar 

Memur la r maaş ı 
Memur ve müstahdemler ücret i 
İ da re masraflar ı , pa ra nakl iye ve bendiyesi 
've muvakka t memur la r harc ı rah ı 

Fasıl yekûnu 

Ambarlar 

9 

Memur la r maaşı 
Memur ve müstahdemler ücret i 
Muvakka t tazminat 
A m b a r ve idarehaneler in icar ve idare mas
raflar] , pa ra nakl iye ve bendiyesi ve mu
vakka t memuriyeti(»r harc ı rahı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kıstın — Müteferrik masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafları 

Tedavi ve yol masraf lar ı 
Acık maaşı 

10! 

Fasıl yekûnu 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve miıhassasatı 

5 000 

5 000 

60 000 

94 608 
42 120 

20 000 
JL56 728^ 

80 652 
66 000 
1 260 

50 000 
197 912 

500 
:5 ooo 
3500 

20 000 

5 000 

5 000 

60 000 

94 608 
42 120 

18 000 
154 728 

80 652 
66 000 
1 

43 

260 

000 
190 912 

500 
3 000 
3 50£ 

20 000 
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'O 
XI 
eö 

Muhassasatın nev'i 

1 1 i 1518 numaralı kânun mucibince verilecek prim karşı
lığı 

1 2 Geçen sene düyunu 

1 3 1715 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe | Encümence 

talep edilen i kabul edilen 

25 000 

5 000 

8 944 
903 364 

30 000 

5 000 

8 774 
886 194 



B - CETVELİ 
Fa

sı
l 

I 

M
ad

de
 

II
 

1 

i 

1; 

2 

l 
2 
3 

• 4 

- , 5 

Varidatın nev'i 

Tuz satışından 

Müteferrik varidat 

İcar 
Satılacak emval bedeli 
"Faiz 
Müteferrika 
Cezayi naktî 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe j Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

8 159 579 

250 
oOO 
500 

2 500 
10.000 

13 750 

8 173 329 

8 159 579 

250 
500 
500 

2 500 
10 000 

13 750 

8 173 329 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Derece Adet Ücret Maaş 

LTmuin .müdür 1 400 

Mu rahiplik 
Baş murakıp 1 300 
Murakıp 1 250 
Murakıplık kâtibi 1 80. 

Teftiş heyeti 
Bas müfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
tkinci » » 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Teftiş katibi 
Müdür 
.Birinci sınıl' mümeyyiz 
İkinci » » 
Veznedar 
Birinci sınıf tetkik mcmurıı 
ikinci » » » 
Evrak menuırıı 
I )osya » 
Sicil kâtibi 
Kâtip 
Sevk memuru 
Levazım memuru 
İzmir tuz müdürü 
Birinci sınıf müdür 
fTcüııcü » » 
Muhasebeci 

» 
» 

Sandık emini 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Kâtip 
» 
» 
» 

Mühendis 2 150 

() 
7 
7 
9 
7 
10 
11 
10 
11 
13 
12 
14 
14 
15 
17 
12 
(i 
7 
9 
7 
10 
11 
11 
12 
14 
11 
12 
14 
17 
12 
13 
14 
17 

1 
1 
2 
2 
1 : 
2 
5 
3 
1 
9 
(o 
1 
1 
2 
•> »> 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
1 
6 
1 
9 
28 

70 
55 

• 55 
40 

90 
55 
35 
30 
35 
30 
22 
25 
20 
20 
17,5 
14 
25 
70 
55 
40 
55 
35 
30 
30 
25 
20 
30 
25 
20 
14 
25 
22 
20 
14 
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Memuriyetin nevi Derece Adet Ücret Ma 

Fen memuru 
» » 
» » 

Ressam 
Fen kâtibi 
Hukuk müşaviri 
Mütercim 
Süvari kolcu 

» » 

Kantarcı 
Odacı 

» 

Gece beklisi 1 30 

Muhafaza teşkilâtı 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 -
8 

18 

110 
90 
80 
90 
90 

100 
50 
50 
45 
40 
30 
25 

Süvari 
» 
» 

kolcu 
» 
» 

Piyade kolcu 
» 

Üçüncü 
Beşinci 
Altıncı 
Sandık 

» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Kâtip 
» 
» 
» 

» 

sınıf müdür 
» 
» 

emini 
» 
» 

Kantarcı 
» 

» 
» 

Memlehalar 
9 

11 
12 
11 
14 
17 
12 
14 
15 
17 
12 
14 
15 
17 

7 
66 
63 

1 
84 

1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 

47 
4 

24 
1 

10 
5 

26 
6 

81 

50^ 
45 
40 
45 
40 

45 
40 

40 
30 
25 
30 
20 
14 
25 
20 
17,{ 
14 
25 
20 
11,1 
14 
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Memuriyetin .nevi Derece Adet Ücret Maaş 

Ambarlar 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Kâtip 

» 

Süvari kolcu 
» » 
» » 

Kantarcı 
» 
» 

Gece bekçisi 

10 
11 
12 
14 
17 
14 
15 
17 

1 
2 
7 
86 
1 
7 
1 
5 
•> 
8 
5 
12 
8 
95 
1 

50 
45 
40 
50 
45 
40 
30 

35 
30 
25 
20 
14 
20 
17,5 
14 



Sıra No 172 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 
İNHİSARI U. M. BÜTÇESİ 





T. C 
Başvekâlet 5 - V - 1932 

Mı t anı elât müdürlüğü 
Sayı: 6/1277 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekâletine merbut Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 
barut ve mevaddı infilâkiye idarelerinin 1932 malî senesine ait yeniden tertip olu
nan ve icra \Tekilleri Heyetinin 1 - V - 1932 tarihli içtimaında .Büyük Millet Mec-
lisine-arzı kararlaştırılan bütçeleri kanun lâyihalarile birlikte leffen takdim kılın
mıştır. 

Muktazasınm ifasına müsaade byurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 

Geçen sene masarifi umumiye meyanıua dahil bulunan demirbaş eşya tahsisatı
nın bu sene ayrıca madde halinde gösterilmesi muvafık görülerek taşra idareleri
nin ekserisinde demirbaş eşyanın düyunu umumiyeden müdevver çok eski olma
lına ve satış mağazalarına da hazan demirbaş eşya nevinden tente ve saire gibi 
eşya alınması zaruretinde kalınmasına biuaen sırf bu gibi zanırî ihtiyaçları temin 
etmek üzere ikinci faslın ikinci maddesine 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

4 üncü faslın 4 üncü maddesine mevzu tahsisatın kabulü somalarda yazın 8-10 
ve kışın 14-18 günde husule gelen tahammül* müddetini 3-5 güne indirecek ve bu 
suretle fabrika istihsalâtı ve randmanı arttıracağı ve masarifi azalarak varida
tın çoğalmasına yardımı olacağı gibi natamam kalan Diyarbekir fabrikası da ik
mal ve faaliyete sevkedüerek nakliye olarak tediye edilecek mebaliğ tasarruf edil
miş bulunacaktır. 

İdare fabrikalarının kamilen faaliyete geçmiş olması ve şimdiye kadar baş mü
düriyetlere ve merkez muhasebesine merbut olarak çalışmaktalar iken müstakil 
olarak çalışmaları muktazi görülmesi hasebile her fabrikanın idaresi değiştirilerek 
mesul muhasipler tayini zaruretinde kalınmış ve geçen sene bütçesinde mevcut 
değilken sene ortasında faaliyete geçirilen Mersin boğma fabrikası ve Önümüzde
ki sene faaliyete geçecek olan Diyarbekir fabrikası nazarı itibare alınarak 6 meı 
faslın birinci maddesine 3 060 lira tahsisat ilâve edilmiştir. 

İdare fabrikalarındaki taktir cihazı çalıştığı zaman her hangi bir makine gibi 
istenildiği zaman tevkif edilmek imkânı olmayıp doldurulan madde taktir olu-
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nııııeıya kadar gece ve gündüz işletmek mecburiyeti fenniyesi olması dolavısile 
fabrika fen memurlarını gece ve gündüze ayırmak sureti!e muamele ifası fabrika
ların kısmen çalıştıkları veya hiç çalışmadıkları zamanlarda fuzulî olarak maaş 
•vermek zaruretinde kalınacağını nazarı itibare alarak mesai saati harici bir ücret 
verilmesi daha menfaatli olacağı mülahaza edilmiş ve bunun için yalnız fabrika 
memurlarına ait olmak üzere (> inci faslın ikinci maddesile iki bin lira bir tahsisat 
konulmuştur. 

Diğer fasıl ve maddelerde imkan olan tasarruf yapılmış ve geçen sene bütçe
sine nazaran bu sene 415 311 lira noksanile masarif yekunu 1 841 71f) lira olarak 
vazolumnuştur. 

Varidat kısmı esbabı mucibesi 
Bütçeye konulan varidat idarenin teşekkülü tarihi olan 1927 senesinden itiba

ren 1927,' 1928, 1929, 1930 seneleri blânçolarındaki varidatı hakikiye ve 1931 senesi 
9 aylık muhammen varidatın seyri nazarı itibare alınarak bu sene geçen seneye 
nazaran (>72 0.2(i lira noksanile 7 047 f>00 lira vazedilmiştir. Ihı baptaki muka
yeseli cetvel raptedilnhştir. 
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Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesi 

19,'M senesi bütçe kanununun 1, 2, .*> üncü maddeleri aynen ipka edilmiştir. 
Sermayei mütedavilenin mahalli sarfını gösteren dördüncü maddesinde ( satış 

mağazalarına kadar sevk masrafı ) kaydının yerine mevaddı mamurenin depolar
dan da satıldığı ve mevaddı. iptidaiye ve malzeme nakliyelerinin de bu tahsisattan 
tesviye edildiği nazarı itibara alınarak (satış mağazaları) kaydı kaldırılmış ve yeri
ne mutlak olarak (bunların sevk masrafları) kaydı konmuştur. 

Varidatın her ay Maliye vekâleti emrine gönderilene]inekte olduğundan beşinci 
maddenin ipkasına lüzum görülmemiştir. 

Altıncı maddede geçen sene mütehavvil tahsisat olarak kabul olunan (kaçak tev-
ziatı) yerine (1918 numaralı kanun mucibince verilecek ihbariye ve ikramiyeler ) 
tahsisatı kaydı ilâve olunmak suretile tadilen ipka edilmiştir. 

Geçen sene bütçe kanununun 7 inci maddesile kabul olunan açıkta kalacak me
murlara verilecek tazminat ııisbeti 19o5 numaralı karnın ile değiştirilmiş olduğun
dan mezkûr kanun mucibince açıkta kalacak memur ve müstahdemlere verilecek 
tazminatın tertibi mahsuslarından tesvivesi için (j inci madde tadilen vazolunmııs-
tur. 

Azamî tasarruf mülâhazası sekizinci maddenin tamamen tayyma saik olmuştur. 
Bu sene bütçenin vaktinde tasdik hııyurulacağı tahmin edilmekte olduğundan 9 

uncu madde çıkarılmıştır. 
Yalnız taşra bayilerine kredi ile satış salâhiyeti veren 10 uncu maddeye bütün 

bayilere şamil olacak veçhile kayit ilâve edilerek 7 inci madde yazılmıştır. 
Mesai saatleri haricinde işletilmelerine lüzum hissedilecek fabrikalarda, çalıştırı

lan ameleye, bu hizmetlerinden dolayı munzam ücret verilmesi zarurî olduğundan 
bunu teminen 8 inci madde vazolunmuştur. 

İnhisar memurlarından vefat edenlerden bazı tanımı cenazelerinin uzun müddet 
ortada kalarak iane ile kaldırıldıkları müşahede edilmiş olmasına binaen vefat eden
lere son bir hizmet ve ailelerine de ufak bir yardım olmak üzere memurin kanu
nunun bu baptaki müeccel maddesindeki esaslar nazarı itibara alınarak dokuzuncu 
madde yeniden konmuştur. 

8 ve 9 uncu maddeler aynen ipka edilmiştir, 
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Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 22 - V - 1932 
M .No. 125 

Esas No. 1/246, 356 
Yüksek Reisliğe 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçe 
kanun lâyihası Başvekâletin 29 - I I -1932 tarih ve 6/433 numaralı tezkeresile Yük
sek Meclise takdim edilerek encümenimize havale olunmuş idi. 

Bu lâyiha yerine kaim olmak üzere bilâhare yeniden tanzim kılınıp İcra Vekil
leri Heyetinin 1 - V - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının takdim edildiğine dair Başvekâletin 5 - V - 1932 tarih ve 6/1277 
numaralı ikinci tezkeresi ve merbutları encümenimize havale edilmekle Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rana ve idarenin Umum müdürü Asım Beyler hazır oldukları 
halde mütalea ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesi tetkik edilmiş ve Umum müdür Beyden alman iza
hattan idarenin şimdiye kadar giriştiği işlerde daima esaslı tetkikatı evveliyede bu
lunmağı ihmal eylemediği ve Hazinenin menafii ile birlikte memleketin sıhhî ve 
iktisadî ihtiyaçları icabatını dahi telif etmeği hedef ittihaz eylediği anlaşılmış oldu
ğundan iktisadî hâdiselerin seyir ve istihalelerini dikkat ve basiretle takip ederek 
istikbalde de müteyakkizane mesai sarfedilmesi lüzumuna işaret edilerek lâyihanın 
heyeti umumiyesi kabul olunmuştur. 

İdarenin umumî faaliyeti hakkında alman izahat meyanmda ispirto mübayaatı 
üzerinde tevakkuf edilmiştir. ^ ' J î%*"";'" v • • • •• •> 

ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki 22 mart 1926 tarih ve 790 nu
maralı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mucibince idarei inhisariye, devamı faali
yetlerine karar verilen ispirto ve meşrubatı küuliye fabrika ve imalâthanelerinin 
mamulâtım ve şeker fabrikalarının ispirto istihsal âtlarını mal oldukları fiatlara 
% 5 den %10 a kadar temettü vermek suret ile almak mecburiyetinde bulunduğu 
anlaşılmış ve günden güne artacak olan İni istihsalâtı benzine karıştırarak istihlâk 
etmek mümkün ise de bu cihet tahakkuk ettirilinciye kadar idareyi ihtiyacından 
çok fazla ispirto mubayaası mecburiyetinde bırakmamak üzere vaziyeti tetkik ede
rek icap ederse salifüzzikir kanunun 10 ve 11 inci maddelerinin tadilini istihdaf 
eden teklifte bulunulmasının lâzımgeleeeği kanaatine varılmıştır. 

Bu maruzatımızdan sonra teklif olunan bütçe kanun lâyihası üzerinde encümeni-
mizce yapılmış bulunan tadilâtı lıulâsatan addediyoruz. 

Birinci madde -— Bu maddede işaret edilen (A) cetveli masraf tertiplerini ihti
va etmektedir. Bu cetvelde dahil bulunan fasılların muhteviyatı ayrı ayrı tetkik 
edilmiş ve umumiyetle hizmetlerin icabatma göre hesap edilerek tenzilâtla kabul 
edilmiştir. Yapılan tenzilâttan betahsis, 4 üncü faslın 4 üncü inşaat ve tamirat ve 
arsa ve ınakina ve alât ve edevat mubayaası maddesile teklif olunan 260 000 liralık 
tahsisat üzerinde yapılmış bulunan tenzilâtı kaydedeceğiz. Bu tahsisat, her ne ka
dar idare imalâthane ve taktirhaneleriniıı hali hazırda mücehhez bulundukları ma-
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kinalarm tam randnıaıı (verim) ile işlemesi için lüzumlu görülmüş ise de yapılması 
derpiş edilen tesisatın bir kısmı şimdilik kabili tehir görülerek ileride ikmal edil
mek üzere 53 000 lira ııoksanile 207 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Bu maddede işaret edilen (B) cetveli varidat tertiplerini ih
tiva etmektedir. Bu tertiplerle teklif olunan varidat muhammenatı umumiyetle 
ihtiyatlı bir hesap üzenine tesbit edilerek teklif edilmiş olduğundan yalnız ikinci 
faslın birinci ve ikinci maddelerindeki muhammenatın 1931 senesindeki tahakkuka-
ta bakılarak elde edilemiyeceği anlaşıldığından birinci maddeden 19 000 ve ikinci 
maddeden 18 800 lira tenzil edilerek diğer tertipler teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinden bir kısmı geçen sene bütçe kanununda mevcut olan 
ve idare için devamlı bir mahiyet arzeden hükümleri ihtiva etmek ve bir kısmı da 
Tütün inhisar idaresinin bütçe kanun lâyihasına dereedilip bu lâyihanın da esbabı 
mucibelerinde teşrih edilmiş bulunan, hükümlere dair olmak dolayısile bu madde
lerin burada tekrar tahlil ve teşrihine lüzum görülmemiştir. 

Bu suretle tadilen hazırlanmış bulunan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzey-
leriz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Çorum 
IJ.FeJımi K Hüsnü K.Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Elâziz Erzurum Giresun İsparta Kayseri. Kırklareli 
H.Tahsin Aziz Kâzım Mükerrem A.Hilmi M. N ahit 
Kırklareli Niğde Sivas Sivas Yozgat 

Şevket Faik Rasim M. Remzi S- Sim 



İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 ma'Iî 
senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE I — İspirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 
inalı senesi masarifi için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (i 841 715) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İspirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 
senesi varidatı merbut (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere (l 047 500) lira tahmin 
edilmiştir, 

MADDE 3 — idarenin memur ve 
müstahdemleri kadroları merbut (G) cet
velinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İdarece mubayaa olu
nacak mevaddı iptidaiye ile idarenin inhi
sarı altında bulunan mevaddı ecnebiye 
bedelini ve idare malı. fabrika ve ima
lâthanelerin levazım ve işletme masarifi 
ve amele ücretleri ve bu fabrika ve ima
lâthanelerin 'işletilmesine mahsus alât ve 
edevat ve makinalarm yedek aksamı ve 
tamir masarifi, sabit ve mütehavvil kıy
metlerin sigorta ücretleri mamulâtı inhi-
sariyenin satış aidatile bunların ınııha-
fazalari ve sevk masrafları ve idare malı 
menkul ve gayri menkul kıymetlerin itfa 
bedelâtı ve sair bütçeye dahil otmıyan 
bu kabil işletme masraflarının tedvir ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN "TADİLİ 

MADDE l — İspirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı umum müdürlüğünün i 932 
malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 720 939 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İspirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı umum müdürlüğünün 1932 
malî senesi varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 009 700 
lira tahmin 'edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin memur ve 
müstahdemleri kadrosu merbut (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur 
ve müstahdemlerin adedi ile (A) cetveli, 
nin ücret fasıllarmdaki tahsisat miktarı
nı tecavüz etmemek şartile İspirto ve is
pirtolu içkiler inhisarı umum müdürlüğü
nün merkez ve mülhakat teşkilâtında ge
rek adet ve gerek ücret itibarile işin 
icaplarına ve görülecek ihtiyaçlara göre 
tadilât icrasına Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti mezundur. 

MADDE 4 — İdarece mubayaa olu
nacak mevaddı iptidaiye ile idarenin in
hisarı altında bulunan mevaddı ecnebiye 
bedelini ve idare malı fabrika ve imalât
hanelerin levazım ve işletme masarifi ve 
amele ücretleri ve bu fabrika ve imalât
hanelerin işletilmesine mahsus alât ve 
edevat ve makinalarm yedek aksamı ve 
tamir masarifi, sabit ve mütehavvil k y-
ınetlerin sigorta ücretleri, mamulâtı in-
hisariyenin satış aidatile bunların muha
fazaları ve sevk masrafları ve idare malı 
menkul ve gayri menkul kıymetlerin itfa 
bedelâtı ve sair bütçeye dahil olmıyan bu 
kabil işletme masraflarının tedvir ve tes-
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tesviyesi için 1§60 numaralı kanunun 6 
ncı maddesi mucibince (4 000 000) liralık 
mütedavil sermaye kabul olunmuştur. 

MADDİM 5 — Mülhak bütçesi bulmı-
uuyan 1930 senesi ile daha evvelki seneler 
hizmetlerine ait olan düyun , seneleri 
bütçesinde bakiyei tahsisat, arandmak-
sızın eski seneler düyunu faslından tes
viye olunur. 

Bu fasıldaki' tahsisat ile masarifi 
muhakeme veıoısnumaralı kanun muci
bince ihbariye ve ikramiye tahsisatı kafi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfaıa lüzum 
görülecek miktar için muhasebei umu
miye kanununun 43 inci maddesi hükmü 
cari olur. 

MADDE 6 —- 1935 numaralı kanun 
mucibince vazifelerine nihayet verilecek 
memur ve müstahdemlerin tazmnatı büt
çenin bilûmum ücret tertipleri tasarru
fa landan tesvive olunur. 

M ADDI] 7 — Esasları Gümrük ve 
inhisarl ir vekâletnce tesbit olunacak 
teminat mukabilinda kıredi ile satış ic
rası caizdir. 

viyesi için 1§60 numaralı kanunun 6 inci 
maddesi mucibince 4 000 000 liralık 
mütedavil sermaye kabul olunmuştur. 

M ADDI] 5 — Mülhak bütçesi bulunım-
yan 1930 senesi ile daha evvelki seneler 
hizmetlerine ait olan borçlar seneleri 
bütçelerinde bakiyei tahsisat aranıuak-
sız.n bütçenin e^ki seneler borçları fas
lından tesviye olunur. 

Bu fas.ldaki muhassasat ile masarifi 
muhakeme vel918 numaralı kanun mu
cibince muhbir ve musadirlere verilecek 
olan ikramiyeler tahsisatı kâfi gelmedi
ği takdirde ilâveten sarf ma lüzum gö-
r idece k mebaliğ için muhasebei umu-
miye kanununun 48İnci maddesi hüknıü 
ceryan eyler. 

MADDE 6 —Vazifelerine nihayet ve 
rilecek memur ve daimî müstahdemlere 
1935 numaralı kanun mucibince verile
cek tazminat bütçenin bilumum ücret 
tertiplerinden tesviye olunur. Açıkta ka
lıpla tazminat alınış olanlardan umumî 
inhisar idaresi de dahil olmak üzere mül
hak ve hususî bütçelerle belediye bütçe 
lerine dahil bulunan teşkilâtta vazife 
alanlar eski vazifelerinden inf.k&k tari-
hile yeni vazifelerine mübaşeret tarihi 
arasında açıkta geçecek her aya muka
bil yalınız bir n.s.f maaşlık tazminata 
istihkak kesbederler; aldıkları tazmina
tın »iıütebakisini iade etmekle mükellef 
tutulurlar. Açıkta geçen müddetin onbeş 
günden fazla olan kesirleri tam ay iti
bar olunur. 

MADDE 7 — Türkiye dahilinde inhi
sar maınulâlını satanlara, esasları Güm
rük ve inhisarlar vekâletince tesbit 
olunacak teminat mukabilinde kıredi ile 
sat ş icrası caizdir. 



MADDE 8 — Vazifelerindi mahiyeti 
icabınca mesai saatleri haricinde çâlış-
tınlmalarına umum müdürlükçe lüzum 
gö r ütec ek fab r i k a 11 r m e m u r \ e m ü s t a h -" • 
detn terine munzam «e ret venilir . 

, MADDE 9 — Hizmet müddetleri iki 
seneyi tecavüz evlen memur ve müstah
demlerden vefat edenlerin teçhiz ve tek
lin ve ailelerine yardım olmak üzere 
ıroemur ve müstahdemler ücretleri tertip 
ilerinden bir aybk nispetinde muavenet 
yapıl.r. 

MADDE 10 — 790 numaralı kanun 
mucibince Tayyare cemiyeti ile idarei hu-
susiyelere verilecek mebaliğ varidat büt
çesinde nazun vıridat namile acdacak 
iki maddeli bir fa&la irat ve diğer taraf
tan ayni suretle masraf bütçesine tah
sisat kaydolunarak tediye olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun i haziran 
1932 terihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Gümrük ve inhisarlar veki
li memurdur. 

l-V-1932 

Bş."V. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. Refik 

Da. V. İla. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
•Esat Hilmi M. Şeref 

S. İ. M. V. G. İ. V. Zr.'V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MA EDE 8 — Vazifelerinin mahiyeti 
icabı olarak mesai saatleri haricinde 
çalıştırdmalarına umum müdürlükçe 
lüzut» go>üleeek imalât ve sevkiyat 
memur ve müstahdemlerine işin taallûk 
ettiği masraf hesabından munzam ücret 
verilebilir. 

MADDE 9 — Hizmet müddeti iki1 se
neyi tecavüz eden memur ve müstah
demlerden vefat edenlerle hizmet müddeti 
ne olursa olsun vazifeleri ,doîayısile 
maruz kalacakları kaza ve arızalar yü
zünden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin 
masrafları için ücret tertiplerinden aile
lerine bir aylık ücret miktarında mua
venet yapıhr. 

MADDE 10 - Aynen kahıd. 

MADDE u — Aynen kabul. 

MADDE 12 — Aynen kabul. 
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Muhassasatın nev'i 
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1 
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1 
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4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Ücretler. . 
Umumi mi,idür , 
Murakıpler 
Merkez ve taşra daimî memurları 
Merkez ve taşra daimî müstahdemleri 

, Fasıl yck^ıııı 

Merkez ve mülhakat masarifi 

Masarifi idare 
Demirbaş eşya mubayaası : • * 
Bedeli icar 
Müfettiş ve muavinleri harcırahı 
Memurlar harcırahı 

Fasıl yekunu 

Masarifi müştereke 

Masarifi muhakeme 
Ücretli muhabere ve nıükâleme 
Akçe nakliyesi 
Melbusat 
Mütehassıslar ücret ve harcırahı 

Masarifi muhtelife 

Şarapçılara verilecek ikramiye 
İmbik mubayaası 
Kaçakla mücadele ve kaçak eşya nakliyesi 
İnşaat ve tamirat ve arsa ve makina ve alât 
ve edevat mubayaası 

Fasıl yekunu 

1932 soiMîsi için 

Hükümetçe j Encümence 
talep edilen j kabul edilen 

6 000; 
. 9 480| 

913 920 
68 880 

9 9 8 280 

w-, 6 000 
..• 9 480 
890 820 

65J00 

9 7 1 700 

• 120 
1 

.90 
20 
25 

000 
000 
000 
000 
000 

"100 000 
>i 000 

. 90 000 
20 000 
25 000 

250 000! 236 000 

m e 

rahı 

Fasıl yekûnu 

5 000',, 
8 000! 
7 000| 

700j 
20 000; 

4 0 7 0 0 

5 000 
8 000 
7 000 

700 
20 o00 

4 0 7 0 0 

5 000: 

20 000 
30 000 

280 000 
3 3 5 OOO 

5 000 
20 000 
30 000 

207 000 

2 6 2 OOO 



Muhassasatın nev'i 

1932 sonesi için 

Hükümetçe i Encümence 
talep edilen j kabul edilen 

19 18 nıınıaralı Kanun mucibince muhbir 
ve mtısaılirlere verilecek ikramiye 

İmalathane, fabrika ve «jlepolar memur ve 
müstahdemleri ücret ve daimi masrafları 

Daimi memur ve müstahdemin ücretleri 
Saati mesai harici çalışanlara verilecek 
munzam ücret 
Masarifi idare ve mütenevvia ile harcırah 
ve binaların vergisi, icar bedeli ve imalâtha
neler ve fabrikalar masarifi umumiyesi ve 
saire 

Fasıl yekûnu 

Itcddiyat 

Masarifi (jayri melhuza 

Geçen sene borçları 

Eski seneler » 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi 
mucibince cumhuriyet merkez bankasına 
verilecek itfa karşılıyı 

UMUMÎ YEKUN 

2 0 0 0 0 

129 000 

2 000 

30 000 

1(İI OOO 

5 OOO 

5 0 0 

5 OOO 

2 0 0 0 

1 8 2 3 5 

1 1 841 715 

2 0 0 0 0 

129 000 

2 000 

30 000 

101 OOO 

5 OOO 

5 0 0 

5 OOO 

2 OOO 

1 7 0 3 0 

I 1720 939 
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Varidatın nev'i 

İnhisar resi inleri 
Beyiye ruhsatiyelerinden 
Hariçten gelen içkilerden alınacak resim 
Hariçten gelen itriyat ispirtolarından alma* 
cak resim 
Biradan 
Yerli şaraptan 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif hasılat 
Cezayı ıiaktı 
Kaçak eşya ve kaçak içki satışı 
Bira şirketinden alınan hissei temettü 
Mukavele mucibince bira şirketinden alınan 
% 7,50 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

İnhisar maddeleri salısından ( amorlisınan 
bedeli bitten/il hAsıl olan kar ) 

UMUMİ YfcÜıN 

mm 
1932 senesi için 

Hükümetçe : Encümence 
tahmin edilen I tahmin edilen 

175 000 
500 

2 000 
430 000 
110 0Ö0 

7 1 7 5 0 0 

35 000 
25 000 
20 000 
65 000 
25 000 ; 

1 7 0 OOO 

175 000 
500 

2 000 
430 000 
11̂ 0 000 

7 1 7 5 0 0 

16 000 
6 200 

20 000 

65 000 
25 000 

132 2 0 0 

fl 1GO OOO O 1ÖO OOO 

7 047 500 7 009 700 
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Memuriyetin nevi 

Merkez memurları 
AJmum müdür 

» » muavini 

Neşriyat şıtbesi 
Kısım âmiri 
Kâtip ve muamele memura 

Encümen kulemi 
Müdürler encümeni kısım âmiri 
Mubayaa t komisyonu kısım amiri 
Kâtip ve muamele memuru 

İstihbarat 
İstihbarat kısım âmiri 

» memuru 

Teftiş heyeti 
Teftiş heyeti, reisi 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » )) 
Üçüncü » )) 
Müfettiş muavini 

Teftiş heyeti kalemi 
Kısım âmiri 
Birinci sınıf tetkik memuru 
İkinci » » » 

Hukuk işleri şubesi 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdürü 
İkinci » » » » muavini 
Birinci sınıf tetkik ve muamele memuru >• 
Kâtip ve muamele ntemuru , 

Muamelât ve muhafaza şubesi 
İkinci sıntf idarei merkeziye müdürü 
Masa âmiri 
Birinci sın.f tetkik ve muamelât memnrıı 

BaofİFol kısmı 
Biriftci s.nıf masa âmiri 

Adet 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
6 

1 
2 
2 
3 
11 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

Ücret 

500 
300 

125 
60 

150 
150 
60 

150 
80 

300 
250 
225 
200 
120 

150 
90 
75 

300 
175 
90 
60 

250 
125 
90 
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Memuriyetin nevi 

Bandrol kontrol memuru 
» » » 

Kâtip ve muamele memmru 

imalât ş'iıbesi 
Birinci s'nıf idarei merkeziye müdürü 
Masa âmiri 
ikinci sınıf tetkik memuru 
Kâtip ve muamele memuru 

Soma kısmı 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdür muavini 
Masa âmiri 
Birinci sınıf tetkik ve muamele , memuru 
İkinci » » » » 
Katip ve muamele memuru 
Muadditler mütehassisi 

» memuru 

Sanayi şubesi 
Sanayi ve makina mühendisi 
inşaat fen memuru 

idarei merkeziye kimyahanesi 
Baş kimyager 
Üçüncü sın.f kimyager 
Dördüncü sm;f kimvager 
Muavin » 
Kâtip ve muamele memuru 

Şarap laboratuarı 
İkinci sınıf fen memuru 

licaret şubesi 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdürü 

Muamelât kısmı 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdür muavini 
Alım satım k sini masa âmiri 
Depolar » » » 
Birinci sınıf tetkik ve muamele memuru 
Piyasa muhakkiki 
İkinci sınıf tetkik memuru 
Muhaberatı ecnebiye kısım âmiri 
İkinci sınıf tetkik memuru 

Ade t Ücret 

1 100 
1 90 
3 60 

1 300 
1 125 
1 75 
2 , 60 

1 200 
1 125 
1 90 
2 75 
3 60 
1 180 
1 150 

1 300 
1 150 

1 200 
1 125 
1 100 
1 70 
1 60 

125 

300 

1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
3 

200 
125 
125 
90 
125 
75 
150 
75 



Adet 

9 
1 

1 
1 
1 
2 
4 
4 

ücret 

60 
90 

150 
125 
125 
90 
80 
(50 
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Memuriyetin nevi 

Kâtip ve muamele memuru 
Birinci sınıf tetkik memuru 

Siy orta ve nakliye kısmı 
İkinci sınıf müdür muavini 
Sigorta kısım masa âmiri 
Sevkiyat ve nakliyat masa Amiri' 
Birinci sınıf tetkik memuru 
Sevk memuru 
Kâtip vo muamele memuru 

Muhasebe snbesi 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdürü 1 300 

Merkez kısım 
Birinci sınıf idarei merkeziye müdür muavini 

» » masa âmiri 
Birinci sınıf tetkik memuru 
İkinci » » » » 
Kâtip ve muamele memuru 

Taşra kısmı 
İkinci sınıf idarei merkeziye müdür muavini 
Birinci sınıf masa âmiri 

» » tetkik memuru 
İkinci sınıf » » 
Kâtip ve muamele memuru 
Baş veznedar 

» » muavini 

Zat işleri şubesi 
İkinci smıf idarei merkeziye müdürü 

» » » » y> muavini 
Birinci sınıf tetkik memuru 
Kâtip ve muamele memuru 

Umumî evrak 
Kısım âmiri 
Birinci smıf tetkik ve muamele memuru 
İkinci » » » » 
Kâtip ve muamele memuru 

Levazım şubesi 
İkinci smıf idarei merkezive müdürü 1 150 

1 
6 
4 
7 
3 

1 
1 
7 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
2 

1 
2 
1 
1 

200 
125 
90 
75 
60 

175 
125 
90 
75 
60 
200 
125 

200 
175 
90 
60 

150 
90 
75 
60 
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Memuriyetin nevi Adet 

Birinci sınıf masa âmiri 1 
» »_ tetkik ve muamele memuru L 

Kâtip ve muamele memuru 1 

Taşra meni urları 
Birinci sınıf başmüdür 3 
İkinci » » ' 3 
Üçüncü » » - 2 
Birinci » y> muavini 1 
ikinci » » » 1 
Dördüncü» » 4 
Birinci sınıf müdür 7 
İkinci » » 25 
Muhasebe müdürü () 
Birinci sınıf muhasebeci 8 
İkinci » » (i 
Üçüncü » » 1 
Birinci sınıf veznedar 3 
İkinci y> y> 7 
Veznedar 12 
Muhasip veznedar 23 
İkinci sınıf kmıager 1 
Birinci sınıf fen memuru 1 
İkinci » » » 4 
Üçüncü » » » 9 
Birinci sınıf imalât memuru 8 
İkinci » » » 2 
Üçüncü » » » 7 
Dördüncü» » » 3 
Birinci smıf bandrol memuru 2 
İkinci » » » 10 
Üçüncü » » » 4 
Dördüncü» » » 4 
Birinci sınıf muhafaza müdürü 1 
İkinci » » » 1 
Baş muhafaza memuru 4 
Birinci sınıf muhafaza memuru 4 
İkinci » » » 32 
Üçüncü » » » 170 
Birinci sııvtfc tetkik memuru 20 
İkinci » . » » 30 
Birinci sınıf masa âmiri 4 
İkinci » » » (> 
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Memuriyetin nevi 

Kısmı amiri 
Birinci sınıf başmemur 
îkiııei » » 
Birinci sınıf idare memuru 
İkinci » » » 
Birinci sınıf kâtip ve muamele memuru 

Merkez ve taşra müsidlıdvmİeri 
Müşavir avukat 
Doktor 
Matbaa memuru 

» makinisti 
» pedalcısi 

Telefoncu 
Kaloriferci 
Asansörcü 
Baş hademe 
Idarei merkeziye gece bekçisi 
Odacı 
Muhakemat müdürü 
Avukat 

» 
» 

» 

Telefoncu 
Kaloriferci 
Odacı 

» 
» 

Murakıpler 
Baş murakıp 
Murakıp 
Masa âmiri 
Kâtip ve mukayyit 

MütehuMidar 
Şarap mütehassısı 
Mütehassıs muhasebeci 
Konyak ve likqr mütehassısı 

Adet 

4 
21 
21 
41 
139 

Ücret 

150 
90 
75 
75 
60 

38 60 

i 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 * 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
rl 
6 
9 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

200 
150 
100 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
40 
40 
200 
150 
100 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 
25 
20 

300 
250 
150 
90 

515 
450 
375 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

ÎMALATHANE VE FABRİKALAR MEMUR 
VE MÜSTAHDEMLERİ 

Paşabahcc fahrikası 

Müdür 
Kimyager 
Makina usta basısı 
Muhasebeci 
Memur 
Veznedar 
îspirto ve soma fon memuru 
Rakı fon memuru 
Ambar âmiri 
Memur 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Gündüz bekçisi 
Odacı 

Müdür 
Likör fabrikan t 

Likör ve konyak imalât memuru 
Muhasebeci 
Memur 
Depo memuru 
Makinist 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Odacı 

Üçüncü sınıf fen 
AlpuU 

memuru 
ıı fabrikası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
*) 
1 

1 

250 
125 
175 
150 
100 
80 

125 
125 
125 

80 
40 
40 
30 
30 

175 
125 
125 
75 

100 
100 
40 
40 
30 

100 

Bomonti fabrikası 
Fen memuru 2 126 

Tekirdağ fabrikası 
Fabrika müdürü 
Fen memuru 
Muhasebeci 
Memur 
Depo memuru 
Makinist ve elektrikçi 
Gece bekçisi 
Gündüz bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

200 
150 
J00 
90 
90 
80 
40 
30 



Memuriyetin nevi 

Gazi A ntep fabrikası 
Müdür 
Kimyager 
Muhasebeci 
Soma ve rakı fen memımı 
Memur 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

M e rain imalâthan esi 
İmalâthane ı nüçlü ri i 
Muhasebeci 
Depo memuru 
Odacı bekçi 

Diı/arbekir fabrikası 
Müdür 
Kimyager 
Soma ve rakı fen memuru 
Muhasebeci 
Makinist ve elketrikei 
Depo memuru 
Memur 
Kapıcı 
Gündüz bekçisi 
Gece bekçisi 

Depolar memur ve •müstahdemleri 
Merkez 

Baş memur 
Vinç memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Kantarcı 
Gece bekçisi 
Gündüz bekçisi 
Kapıcı 

Taşra 
Baş memur 
Memur 

» 
» 
» 

Gündüz bekçisi 
ffn m-

Âdet 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

1 
4 
1 

24 
25 
10 

Ücret 

150 
150 
125 
100 
80 
30 
40 

125 
90 
60 
30 

150 
125 
125 
125 
100 
80 
()0 
40 
30 
40 

125 
80 
90 
80 
70 
60 
40 
40 
30 
40 

125 
100 

90 
75 
60 
30 
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ANKARA ŞEHRİ İMAR 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 



Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi bütçesi hakkın
da 1/251 numaralı kanun lâyihası ve bütçe 

encümeni mazbatası 

T- C. 
Başvekâlet 29 - II - 1932 

Muamelât miidürlıujii 
Sayı: 6/440 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında Maliye vekâleti-

den gönderilen ve İcra Vekilleri Heyetinin28 - I I - 1932 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mukaddeme 
imar müdürlüğünün 1932 malî senesine ait bütçesini tanzim ederken bilhassa 

iktisat kaidesi nazarda tutulmuştur. Binaenaleyh umumî bütçeye konulan masa
rif karşılığının her sene sabit bir rakam halinde tahakkuk etmekte olması hiz
metlerde dalıa geniş mesai sistemi düşünü]) teklif etmeğe imkân bırakmamakta 
olduğundan bütçe yine aynı hat dahilinde tanzim, teşkilât ve idare masrafları 
pek cüzi bir farkla geçen senenin ayni olmak üzere vaz ve tertip edilmiştir. 

Metnin izahı 
Lâyihai kanuniyeuin birinci ve ikinci nıaddesile müdüriyetin masarifine iki. 

yüz altmış bin lira tahsis ve varidatı da ol miktar tahmin edildiği kayt ve işaret 
edildikten sonra üçüncü nıaddesile teşkilât kadrosu teyit ve tasdik edilmiştir. 

Bu maddeye merbut olan (C) işaretli cetvelde görüleceği üzere geçen sene 
kadrosuna nazaran 1932 senesi kadrosunda ufak bir tadilât meşhut olmaktadır. 

Bu tadilât fen bürosunda tercümanlığın ilgasile daha az bir ücretle bir kâti
bin ilâvesi ve almanca daktiloluğun yalnız daktiloluk olarak unvan ve ücretinin 
tadili ve kadroya bir de avukatlık ilâvesinden ibarettir. 

Fen heyeti için de almanca lisan bilen tercümeye muktedir mühendislerimiz 
bulunması lıasebile ara sıra lüzum hasıl olan tercüme işlerinin hu vasıta ile ifası 
mümkün görülmüş ve bunun yerine bilhassa lüzumu görülen bir mukayyit ve kâ
tiplik vazedilmiştir. 

Muhtelif fen bürolarında mesalilıin kavi t ve takibi böyle bir memur istihda
mına daha ziyade lüzumlu göstermektedir. 

Kadroya yeniden bir avukat tahsisatının ilâve edilmesi dahi bu gün için mü
him bir icap halindedir. 

Kanunu mahsus mucibince yapılmakta olan arsaları tevhit ve ifraz işlerinde 
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hassatan istimlâklerden dolayı müdüriyetin leh ve aleyhinde bazı davalar te
kevvün etmiş ve etmekte bulunmuştur. Şimdiye kadar bu gibi davalar belediye 
hukuk teşkilâtından istifade edilmek suretile takip edilmiş ise de bundan evi ve 
müsbet bir netice elde edilememiştir. Halen müdüriyet aleyhinde'ikame olunmuş 
sekiz oıı dava mevcut olmakla beraber idarenin ıneııafii noktasından takip edi
lecek hayli icra ve mahkeme işleri vardır ki bu sahadaki teşebbüs ve faaliyet mak
sut olan neticeyi vermemektedir. Bundan başka efradın tasarruf hakları üze
rinde cereyan eden mesainin hukukî cepheden de tetkik ve tetvici için dairede da
imî bir İmkıık teşkilâtının vücuduna ihtiyaç görülmektedir ki bu teklifimizle bu 
keyfiyet dahi şimdilik temin edilmiş olacaktır. 

Varidat ve masraf fasıllarında geçen sene bütçesine nazaran mucibi tavzih 
bir cihet olmadığından bunların izahından sarfınazar olunmuştur. 

Dahiliye vekili 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 23 - V - 1932 
M. No. 129 

Esas No. 1/201 
Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesi hakkında Başvekâ
letin 29 - I I - 1932 tarih ve 6/440 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim 
edilip encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Dahiliye vekili ve müsteşarı 
Beyler huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye vekili Bey tarafından verilen izahata nazaran İmar müdüriyeti işle
rini idare etmek üzere 1930 senesindenberi fahriyen ifa edilen müdürlüğüne şeh
rî 600 lira ücretli bir mühendisin tayini münasip görülmüş ve ücret tertibine 
bu müdürün on aylık tahsisatı ilâve edilmiştir. Bundan başka hali hazırdaki idare 
heyetinin şekli hazırile maksadı kâfi derecede temin edemiyeceği anlaşılmış imar 
işlerinin muhtelif cephelerden murakabe ve nazaretini mümkün kılmak üzere bu 
heyete Dahiliye müsteşarı ile Ankara belediye reisinden ve Muhasebatı umu
miye1, Hıfzıssıhhai umumiye ve Yollar umum müdürlerinden terekküp edecek yeni 
bir şekil verilmesi ve haftada bir gün mecburî olarak içtima aktetmek üzere me
sai saatleri haricindeki i eti malar için reise ayda yetmiş beş ve azaya ayda ellişer 
liraya kadar hakkı huzur verilmesi muvafık görülerek bu maksadı teminen ted
vin edilen dördüncü madde bütçe kanun lâyihasına ilâve edilmiştir. 

İmara ait kanun ve plânların tatbikatı dolayısile alâkadarların bir takım müş
külâta maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Şimdiye kadar yapılmış bulunan tatbikat 
bu kabîl müşkülâtın bertaraf edilmesi için mevzuatta yapılması icap eden tadi
lâtın mahiyetini göstermek ve tesbit etmek üzere kâfi derecede tecrübe zemini 
arzetmiş olmak itibarile vaziyeti et raf ile nıütalea ederek en yakın bir zamanda 
Büyük Meclise tadil tekliflerinde bulunulması muvafık görülmüş yo, Dahiliye ve
kili Bey de encümenin bu noktai nazarına iştirak ederek bu tadilâtı arzeylemeği 
demlide eylemiştir. 

Lâyihaya merbut (A) cetvelinde salifüzzikir kararlara nazaran yapılan tadi
lât neticesinde birinci faslın yekunu 40 260 lira olarak kabul ve tespit edilmiştir. 
İkinci fasla, halen mevcut ecnebi mütehassısın mukavelesi hitanı bulmak üzere 
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bulunduğundan yalnız iki aylık ücretinin lıesabiİe 25 250 liralık tahsisat konul
muş, beşinci fasla da planların tabı masraf lan ııanıile açılacak üçüncü maddeye 
1 500 lira tahsisat ilâ vesile faslın yekûnu 3 000 lira olarak kabul edilmiştir. 
Sekizinci fasıl ile itfa bedeli ve faiz olarak teklif edilen 153 775 lira bütçenin 
açık bulunması dolayislle zarurî olarak 53 775 lira noksanile kabul olunmuş ve 
diğer fasılların teklif veçhile kabulüm4 karar verilmiştir. Bu suretle Hükümet
çe masraf yekûnu olarak teklif olunan2(50 000 liraya mukabil 85 488 lira nok-
saniİe 174 512 lira üzeriudeit tespit olunmuştur. Hu masarife karşılık olmak ü-
zere layihaya merbut (B) cetvelinde 260 000 lira olarak teklif edilen varidat ye
kûnu Maliye bütçesinden alınması tekilf edilen 250 000 liranın temin edilenıiye-
ceği anlaşıldığından 104 512 lirası Maliye vekaleti masraf bütçesinden yapılan 
muavenet olmak üzere ceman 174 512 liraya indirilerek kabul olunmuştur. 

Bu esaslar dahilinde yeniden tanzim edilmiş olan kanun layihası Umumî, heye
tin tasvibine arzolunur-

Reis Rs .V. M. M. Katip 
Gümüşane Konya Konya Tokat Çorum Elâziz 
II. Fehmi K. Hüsnü K.Zaim Süreyya Mustafa II. Tahsin 

İsparta Kayseri Sivas Sivas Yozgat 
Müh er re m- A.Hilmi liasim M. Remzi S. Sırrı 



Ankara şölıri İmar müdürlüfjühün 19S»2 îü«İi senesi l)iit(;e kaıiııııu İâyiİıas 
H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

MADDE 1 — Ankara şehri İmar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi masrafları 
için merbut (A)işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 260 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi varidatı mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
260 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara şehri 1 mar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi kadrosu mer
but (C) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına 
Dahiliye vekili memurdur. 

28 - I I - 1932 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 
tsmet Yusuf Kemal Zehâi Ş. Kaya 
Ha. V . V . Mal. V. Mf. V. 
S. Kaya M.Abdülhalik Esat 
Na. V. îk- V. S. î . M. V. V. 
Hilmi M. Şeref M. Abdülhalik 

G> 1. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLl 

MADDE 1 — 'Âıi-kâra şehri imar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 174 512 lira tahsisat verilmiş
tir. 

" •• • " - i 

MADDE 2 — Ankara şehri imar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi varidatı 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 174 512 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara şehri imar mü
dürlüğünün 1932 malî senesi, memur ve 
müstahdemleri kadrosu merbut (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Mevcut imar idare he
yeti yerine Dahiliye müsteşarı ve Ankara 
belediye reisi ile Muhasebat, Hıfzıssıhha 
işleri, Yollar umum müdürlerinden terek
küp edecek bir heyet ikame edilmiştir. 

Haftada en az bir defa içtimai zarurî 
olan bu heyetin mesai saatleri haricinde
ki içtimaları için reisine ayda yetmiş beş 
ve azalarına ayda ellişer liraya kadar üc
reti huzur verilir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 
1932 tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına 
Dahiliye vekili memurdur. 



A - CETVELİ 
mBBsmms» 

Muhassasatın nev >• 

Ücretler 

Memur in ve müs tahdemin ücret ler i 
İ da re heyeti reis ve azaları ücret i 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminat ve seyahat 
masrafı 

Harcırah 

Demirbaş alât ve edevat ve levazımı fenniye 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye ve evrakı ma tbua 
P lân la r ın tabı masraf ı 

Fasıl yekûnu 

o 

Masarifi mütenevvia 

Müteferr ika 
Melbusat 
Bedeli icar 

İstimlâk ve inşaat masrafı 

1932 sonesi için 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen | kabul edilen 

Fasıl yekûnu 

İs t imlâk bedeli ve muhamminler ücreti 
İ n ş a a t 

Fasıl yekûnu 

İstikraz masrafları 

İtfa bedeli 
Faiz 
Pu l ve muamele vergisi 

Fasıl yekûnu 
1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

30 960 
7 800 
38 760 

36 960 
3 300 
40 260 

45 412 
150 
735 

1 000 
500 
0 

1 500 

750 
120 

2 500 
3 370 

13 697 
1 

13 698 

25 250 
150 
735 

1 000 
500 

1 500 
3 000 

750 
120 

2 500 
3 370 

150 000 
3 675 
100 

153 775 

2 600 
260 000 

97 500 
2 300 
200 

100 000 

1 745 
174 512 



B - CETVELÎ 
Fa

sı
l 

M
ad

de
 

1 

2 

Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 

Müteferrik varidat 

UMUMİ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

250 000 164 512 

10 000 10 000 

260 000 174 512 



C - CETVELİ 
Memuriyetin nevi 

Müdür (mühendis) [1] 

Fen isleri 
Mukayyit (kâtip) 
Daktilo 

I ıısaat re tatbikat lasını 
Şef mühendis 
Ressam 
Kondoktor 

Plân re harita kısmı 
Şef" mühendis 
Plân mühendisi 
Ressam 
Filâmacı 

Hesap işleri şubesi 
Müdür 
Mukayyit ve kâtip 
Veznedar 
Avukat 

Yazı isleri kısmı 
Yazı işleri şefi ve evrak memuru 
Daktilo 

Hizmet erbabı 
Müvezzi 
.Kapıcı 
Odacı 

İl] On aylık 



Sıra No 178 

1 
YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ 

BÜTÇESİ 



Yüksek mühendis mektebinin 1932 malî senesi bütçesi 
hakkında 1/357 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 18 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/13İS 

B. M. M. Yüksek reisliğine 
Yüksek mühendis mektebinin 1932 malî senesi bütçesi hakkında Nafıa vekâletin

ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 16 - V - 19.32 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mncibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mııktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 
Yüksek mühendis mektebinin 1932 bütçesi 193)1 bütçesine nazaran 131 251 

lira noksanilc 268 590 lira olarak tanzim kılınmıştır. 
13u kadar azim bir tasarruf temin edebilmek için muhtelif fasıl ve maddelerde 

ihtiyacatın en asgarî hududunu nazara almak iktiza etmiş ve ancak mektebin 
mevcudiyetini muhafazaya muktazi masarifle iktifa edilmiştir. 

Filhakika maaş vaziyetleri elan tanzim edilmemiş olan talim heyetinin nıaa-
şatmda bu sene dahi barem esasının tatbiki suretile bir tadil vücuda getirmekten 
sarfınazar edilmiş ve biunetice 1931 kadro vaziyeti aynen muhafaza olunmuştur. 
Ancak laboratuarların tesisi dolayısile ücurata ait kadroda bazı tebeddülat ve 
ilâvat icra edilmiş olduğu gibi bundan başka alıcı ve marangoz ücretlerine birer 
miktar zam yapılmış ve yine laboratuarlar için ecnebi bir Chef des Traveaux un 
celbi maksadile ecnebi muallimler faslına 4 640 lira ilâve4 edilmiştir. 

Masarifi daime maddesine dahil bulunan iaşe ve il bas hususatında 1932 senesi 
için daha fazla bir tasarruf esası gözetilmiş ve bu noktadan bir miktar tenzilât 
yapılması mümkün olmuştur. 

İnşaat ve tamirat için bütçeye biç bir masraf konmamış olduğu gibi tesisine 
başlanmış olan laboratuarların dahi ancak 19152 senesinde işliyebilmelerini te
min etmek üzere cüzi bir tahsisat ayrılmıştır. Mektebin en mübrem ihtiyaea-
tından birini teşkil eden telifat gibi hususattan dalıi 1/5 nisbetinde bir tasarruf 
icra edilebilmiş ve diğer fusul ve mevadda en asgarî masarif derpiş olunmuştur. 

Hülâsa: 
1932 malî vaziyetine g'övv tanzim edilmiş olan bütçeye mektebin inkişafına 

hadim olacak bir çok masrafları ithal etmek imkânı bulunulamamıştır efendim. 
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Varidat kısmı esbabı mucibesi 
Mektep münhasıran kendisine mahsus varidatla idamei mevcudiyet edememek

te olduğundan her sene umumî bütçeden muavenet görmektedir. Bu sene dahi 
umumî bütçe vaziyetinin müsaadesi nisbetinde olmak üzere 178 948 lira tahsis 
edilmiştir. Bu muavenet hariç olmak üzere mektebin kanunu mahsusuna tevfi
kan menabii varidatından elde edebileceği ötedenberi dört maddede tahmin edilen 
mecmuu varidatı 18 500 liradır. Yine mezkûr kanun mucibince bu seneden iti
baren alınması derpiş edilen ecnebi mekteplerinde tahsil eylemiş olanlara mühen
dislik ve mimarlık kanunu mucibince verilecek ruhsatnamelerden ve mektep me
zunlarının talep eyledikleri diploma suretlerinden ve bundan başka ruhsatname için 
imtihan talebinde bulunanlardan hazırlanmakta bulunan tarifesine tevfikan bu 
sene zarfında 1 000 lira ücret alınacağı tahmin edilerek bunun için ayrıca bir 
madde açılmıştır. Bundan başka mektebin nakit mevcudundan 1931 masraf ve 
varidat bütçeleri arasındaki farkı teşkil eden ve nakit mevcuttan ibaret bulunan 
60 820 lira ile taahhüdünü ifa edemiyeıı bir müteahhitten tahsil edilen 9 322 lira 
teminat akçesi dahi varidat bütçesinde ayrı fasıllar halinde gösterilmiş ve şu 
suretle varidat bütçesinin hakikata çok yakın olmak üzere ceman 268 590 liraya 
baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

22 - V -1932 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek mühendis mektebinin 1932 malî senesi bütçe kanun lâyihası Başvekâletin 

29 - I I - 1932 tarih ve 6/442 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilerek 
encümenimize havale olunmuştu. Bilâhare bu mektep için yeniden tertip olunup 
Başvekâletin 18 mayıs 1932 tarih ve 6/1313 numaralı ikinci tezkeresile Yüksek Mecli
se gönderilen kanun lâyihası encümenimize tevdi kılınmakla Nafıa vekili Hilmi Bey 
ile mezkûr mektep Rektörü Suphi Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mülhak bütçe ile idare olunan Yüksekmühendis mektebinin encümenimizde 1931 
malî senesi bütçesi tetkik olunurken müessesede talimheyetinin maaşları umumi
yetle derslerin ehemıniyetile mütenasip bulunmamış ve hatta bazı derslerin mahi
yet itibarile yüksek tedrisat meyanmda bulunması lâzımgelirken bu derslerin ted
risi için tahsis olunan maaşların liselerde verilmekte olan maaşlardan dun bir had
de bulunduğu görülmüş idi. Bu şerait altında talim anasırını müesseseye bağla
mak ve tedrisata lâyik olduğu ihtimamlı itina ve alâkayı temin eylemek kabil ola-
mıyacağma kail olan encümenimiz daha o zaman bu vaziyeti ıslah etmeği ve Darül
fünun hakkında olduğu gibi bu müessesenin dahi baremini yaparak muhtelif ders 
gruplarına ehemmiyetlerde mütenasip maaş tahsisine imkân vermeği teemmül eyle
miş ise ele derslerin gruplar üzerine tasnifi müessese tarafından ihzar edilmemiş ve 
müessese namına hazır bulunan Rektör Bey de bu tasnifi yapmak için talim heye
ti ile temasta bulunmak icap eylediğini ifade eylemiş bulunduğundan encümenimiz 
bu işi kendi salâhiyeti dahilinde görmiyerek baremi 1932 malî senesine tehir eyle
meği muvafık bulmuştu. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 128 
liJsa.fi No- 1/2X6, 357 

http://liJsa.fi
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0 zamaııclanberi bu tasnif meselesi üzerinde işlenmiş ve bu seneki bütçe kanun 
lâyihasile birlikte maaşlar için de bir barem teklif olunmuştur. Ancak müessesenin 
belli başlı varidat membaı Nafıa vekâleti bütçesinden temin edilen yardımdan iba
ret bulunduğundan ve bu yardım da Devlet bütçesinin darlığı dolayisile geçen sene
ye nazaran 120 000 lira noksanile 178 948 liraya indirilmiş olduğundan müessese 
bareminin yapılması hususunda bu cihetten müşkülâta tesadüf edilmiştir. 

Buna rağmen encümenimiz bu işi daha ziyade geciktirmiyerek derslerin mahiye
tini ve müessesenin müstakbel ihtiyaçlarını esas ittihaz ederek, darülfünun ile mü
tenazır olmak üzere, bir barem cetveli hazırlamağı ve ileride tamamlanmak üzere 
şimdiki halde müderris ve muallimlere yüzde nisbetinde noksan maaş vermeği mü
reccah addetmiş ve Umumî heyetin yüksek tasvibine ar/eylediğimiz cetveli ihzar 
eylemiştir. 

Bu münasebetle üzerinde ehemmiyetle tevakkuf edilmesi lâzımgelen bir kaç nok
tayı Hükümetin nazarı dikkatine arzetmeği dahi faydalı telâkki ediyoruz: 

Gerek bu müesseseye ve gerek darülfünuna verilmiş olan hükmî şahsiyetin bu 
müesseselere esaslı varidat membaları temin edilmeksizin bir faydayı miintiç ola
mayacağı bedihi bulunduğuna nazaran bu hususta istical edilmiş olduğu kanaati 
hâsıl olmuştur. Binaenaleyh biraz geç. olsa dahi esaslı varidat membaları aranarak 
hükmî şahsiyetten beklenen faydaların tahakkuk sahasına çıkarılmasını zarurî 
görmekteyiz. Aksi takdirde müesseseleri sadece ızrar edecek olan şahsiyeti hük-
miyenin kaldırılması daha faydalı olacaktır. 

Bundan başka Devlet bütçesi üzerinde ve muayyen nisbetler dahilinde yapıl
makta olan tasarrufların bu gibi müesseselere teşmilinde ihtiyatkâr bulunmak lâ
zımdır. 

Filhakika tertip ve hizmetleri itibarile oldukça geniş bir saha arzeden bir vekâ
let bütçesi dahilinde muhtelif ameliyelerle matlup tasarrufları temin etmek belki 
mümkün olabilir. Fakat bütün sarfiyatı tedris maaş ve ücretlerde laboratuar mas
raflarından ve talebe iaşesinden ibaret olan bu müesseselere Devlet bütçesinden 
yapılmakta bulunan yardımlar üzerinden ayni nisbetler dahilinde yapılacak tenzi
lâtı bu müesseselerin dar çerçevesine belettirmek imkânsızdır. Diğer taraftan, en 
büyük bir kıskançlıkla vikaye etmek ve hazırlamak mecburiyetinde bulunduğu
muz istikbalin zararına olacağı için bu müesseselerin ilmî faaliyetlerini tazyik et
mekten betahsis içtinap etmemiz lâzınıgeldiğine nazaran tasarrufları teşmil eder
ken bu cihetleri itina ile nazarı dikkate almanın zarurî olduğu kanaatindeyiz. 

Tasarrufu muhtelif ilmî ve meslekî müesseselerimizde ayni maksadı temine veya
hut müşabih hedeflere varmağa matuf olmak üzere mevcut teşkilât ve tedrisatı 
tevhitte aramak hem daha muvafık ve hem de memleketimizin malî membaları 
siasımn zarurî icabatmdandır. Meselâ bu müessesede mevcut ve ihzar* mahiyetini 
haiz müşterek derslerle Darülfünunun fen fakültesinde mevcut bu nevi tedrisatın 
birleştirilmesi çarelerini, küçük mahzurları daî olsa bile, aramak ve yine bu mües
sesede mimar mühendis yetiştirmeğe matuf tedrisat ile Maarif vekâletine merbut 
Güzel sanatlar akademisinin mimarî şubesinin tevhidi imkânlarını bulmak hal ve 
istikbaldeki tasarruf ihtiyaçlarımızın âmir bulunduğu ıslahattan birini teşkil eyle
mektedir. Encümenimiz müessesenin baremini hazırlarken bu mülâhazalardan mül
hem olarak ders gruplarını müderrislik ve muallimlikle idare edilmek üzere tasnif 
etmiş ve müderrisliklerin betahsis meslekî kısımdaki tedrisata hasredilmesini ve 
müşterek tedrisatta yalnız bir iki grupa şimdilik birer müderrislik tahsis eyelmeği 
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muvafık bulmuştur. Bundan başka mühim bir kısmı şimdilik mevkuf tutulmakla 
beraber müessesenin müstakbel inkişafı imkânlarını hazırlamak üzere barem cet
veline yirmi müderris muavinliğinin ithalini dahi münasip görmüştür. 

G-erek müderrisliklerin tevziatında ve gerek istikbal hazırlıklarında müessesenin 
ve merbut bulunduğu Nafıa vekâletinin irişilmesine bu suretle imkân hazırla
mağa çalıştığımız güzel hedeflere varmak hususunda kendilerine terettüp eden ted
birleri almakta muvaffakiyet ve isabet göstermelerine emniyetle intizar ederiz. 

Bu umumî mülâhazattan sonra müessesenin bütçe kanun lâyihası hakkındaki 
mütalealarımızı telli isen arzedeeeğiz: 

Bu bütçeye Nafıa vekâleti bütçesinden yapılmakta olan ve müessesenin hemen 
yegâne varidat membamı teşkil eden yardımın 120 000 lira noksanile 178 948 lira
ya indirilmiş olması ve esasen ihtiyaca kâfi bulunmaması dolayısile bütçe tetkikatı-
mızda tasarrufa zemin teşkil edebilecek fasıllardan ayrılabilen miktarları dahi ih
tiyacı daha fazla olan fasıllara nakletmekten ibaret olmak üzere bir nevi tevzi'tadi
lâtı ameliyesile iktifa etmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Varidat ise hangi bir ameliyeye müsait olmamak dolayısile teklif veçhile kabul 
olunmuştur. Bu itibarla bütçe lâyihasının birinci ve ikinci maddelerinde işaret edilen 
A ve B cetvelleri kay de şayan bir tebeddül arzetmemektedir. 

Bütçe kanun lâyihasına ihzar olunan barem esasının icabı olarak encümenimi-
zce ithal edilen ve yeni ahkâmı ihtiva eden maddeler maksat ve hedeflerini vazıh 
olarak göstermekte olduklarından bunların burada teferruatlı tahliline lüzum gö
rülmemiş ve şifahen de izahat arzedilmek üezere tadilen ihzar eylediğimiz lâyihayı 
Umumî heyetin Yüksek tasvibine arzeylemekle iktifa edilmiştir. 

Reis Rs .V. M. M. Kâtip 
Oüınüşane Konya Konya Tokat Aksaray Corum 
II. Fehmi K. Hüsnü K.Zaim Süreyya A.Süreyya Mustafa 

Elâziz Erzurum İsparta Kayseri Kırklareli Sivas 
H. Tahsin Aziz Mükerrenı A. Hilmi M-Nahit Rasim 

Sivas Yozgat 
M. Remzi S. Sırrı 
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Yüksek mühendis mektebinin 1932 nıalî senesi hütçti 

kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mek
tebinin 1932 malî senesi masarifi için 
merbut «A» işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere ( 268 590 ) lira tahsisat ita kılın
mıştır. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis mek
tebinin 1932 malî senesi masarifine kar
şılık olan varidat merbut «B» işaretli cet
velde gösterildiği üzere ( 268 590 ) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Yüksek mühendis mek
tebi hakkındaki 1275 numaralı kanunun 
3 üncü maddesinde yazılı varidatın 1932 
malî senesinde dahi tahsiline devam olu
nur. 

MADDE 4 — Yüksek mühendis mek
tebinin 1932 malî senesi kadrosu merbut 
«C» cetvelindi1 gösterilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Yüksek mühendis mek

tebinin 1932 malî senesi masarifi için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
268 590 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis mek
tebinin 1932 malî senesi masarifine karşı
lık olan varidat merbut (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 268 590 lira tah
min olunmuştur-

MADDE 3 — Yüksek mühendis mek
tebi hakkındaki 1275 numaralı kanunun 
3 üncü maddesinde yazılı varidatın 1932 
malî senesinde dahi tahsiline devam olu
nur. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mimarlık 
hakkındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 
numaralı kanunun birinci maddesinin (B) 
fıkrası mucibince verilecek ruhsatnameler
le zayiinden verilecek şehadetnamelerden 
Nafıa vekâletinin tasdik edeceği miktar
lar üzerinden harç alınır. 

MADDE 5 — Yüksek mühendis mek
tebinin teadül esası üzerine tanzim olunan 
kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadroda halen münhal bu
lunan 7 inci dereceden beş ve 8 inci dere
ceden sekiz müderris ve muallim muavin
liklerine 1932 malî senesi zarfında müder
ris ve muallim muavini tayin olunamaz. 

MADDE 6 — Müderris ve muallimlerle 
muavinlerinin (O) işaretli cetvelde göste
rilen derecelere tevzii Nafıa vekâletinin 
tasdikile yapılır. 

MADDE 7 — Altıncı madde mucibince 
yapılacak tevzi üzerine taayyün edecek 
derece maaşları aşağıdaki şekilde verilir: 

A) Aslî maaşları 45 liradan fazla olan 
müderris ve muallimlere taayyün edecek 
derece maaşlarının emsali hasılının % 
55 si, 

B) Aslî maaşları 45 lira ve bundan 
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MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye ve Nafıa vekilleri memur
dur. 

16 - V -1932 
Bş .Y. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekai Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat 

Na. V. îk . V. S. I . M. V-
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
GK I . V. Zr. V. 

Ali Bana Muhlis 

dun olan müderris ve 'muallim muavin
lerde muallimlere taayyün edecek derece 
maaşlarının emsali hasılının tamamı, 

Ancak (A) fıkrası mucibince verile
cek miktarlar 1931 senesinde aldıkları 
maaş ve tahsisatı fevkalâde miktarları 
yekûnundan noksan olursa noksan farkı 
ayrıca olarak verilir. 

idare memurlarına tayin edilmiş olan 
derece maaşının emsali hasılı tamamen ve
rilir. 

MADDE 8 — Yüksek mühendis mek
tebinin ücretli müstahdemler kadrosu 
merbut (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 9 — icra Vekilleri Heyeti 
kararilo isti 1 idam edilecek ecnebi mual
limlerin ücretleri maaş tertiplerinden 
verilebilir. 

MADDE 10 — Yüksek mühendis mek
tebinden maaş alan talim heyeti ile idare 
memurları umumî tekaüt kanununun hü
kümlerine tâbi olup yeniden tahsis edİT 
lecek tekaüt ve yetim maaşları mektep 
bütçesinden verilir. 

MADDE 11 — Bu kanun 
1932 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümle
rini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 



A - CETVELİ 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8| 
9 

10İ 

11 
121 
13 
14 

151 
1 
171 
1 

muhassasatın nevi 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
i 

talep edilen ; kabul edilen 

Maaşat ve ücurat 

İdare heyeti maaşatı 
Talim heyeti maaşatı 
Ücurat 

Fasıl yekûnu 

Tahsisat fevkalâde 

İdare masarifi 

İaşe masarifi 
Talebe ve hademe melbusatı 
Tenvir- ve teshin (elektrik havagazı mahru
kat) 
Levazımı tersimiye ve kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua ve teclidiyc 
Laboratuarlar işletme masarifi 
Müteferrika ve nakliye 
llânat 
Telefon mükfıleme ücreti 
Kamp masarifi umumiyesi ( talebenin 
kani|)ta yemek ücreti) 
Mualece ve revir masrafı 
Su sarfiyatı 
Sigorta bedeli 
Tesisat masrafı (laboratuarlar ala t ve ede
vat mubayaatı, mutbalı, yemekhane, yatak
hane levazımı, kütüphane ) için kitap ve 
mecmua bedelleri ve teclidiyesi, demirbaş 
eşya mefruşat su ve elketrik ve telefon tesi
satları, dershane eşvası ve alâtı dersiye be
delleri. 
Tamirat 
Muallim ve talebenin fennî seyahat masrafı 
Harcırah 
Mahkeme masarifi ve harçları 

Fasıl yekûnu 

6 048 
25 980 
29 400 

61 428 

51 543 

96 800 

10 848 
79 684 
32 040 

122 572 

38 000 
13 000 

(> 400 
4 000 

500 
2 700 
1 800 
1 000 

300 

2 500 
1-000 
3 000 

800 

10 
1 
1 
197 
000 
000 
400 
400 

87 997 
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fe 
muhassasatın nevi 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

3 

1 

j 2 

i 3 

I 

1 1 

4 

5 

6 

i ] 

21 

/ 1 
ı 1 

8 

9 

10 

1 
2 

Kitap, mecmua, tercüme, telif ve tabiye masarifi 

Mecmua telif, tercüme ve irsaliye ücret i 
masraf ı 
K i t a p telif ve tercüme ücreti 
Tabiye, işletme, yevmiye, demirbaş eşya mu
bayaa ve tamir ler i mevaddı iptidaiye tecli-
diye ve taba müteall ik levazım masarif i 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi muallimler ve su lâboratuvan (şef dö Tra-
vox) ücret ve harcırahları 

ecnebi memleketlerdeki talebe tahsil masarifi 

Temsil ve kongreler masarifi 

Temsil masar i f i 
Kongrelere iş t i rak masar i f i 

Fasıl yekûnu 

788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

Tedavi ve yol masraf ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 
geçen sene düyunu 

Tekaüt, eytam ve eramil maaşatı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına iştirak hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

1 350 
2 700 

2 700J 

6 750 ! 

1 350 
2 700 

2 700 

6 750 

30 640 

15 000 

450 
900! 

1 350 

400 
500 

900 

883 

2 400 

896 

268 590 

30 640 

15 000 

450 
900 

1 350 

100 
2 000 

2 100 

800 

500 

881 
268 590 
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fe 
Muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

talep edilen 

Encümence 

kabul edilen 

1 Umumî bütçeden muavenet 

2 Muhtelif varidat 

1 Talebe ücııratı 
2 Kirnyahane ve tecrübehane hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 
4 Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Ruhsatname, sehadetname ve imtihan harçlan 

1931 malî senesine devrolunacak mebaliğ 

1931 senesine devrolunan varidat fazlası 

UMUMÎ YEKÛN 

178 948 

1 000 
4 500 
4 000 
j^OOO^ 
18 500 

1 000 

60 820 

9 322 
268 590' 

178 948 

1 000 
4 500 
4 000 
9 000 
18 500 

1 000 

60 820 

_9_322_ 
268 590 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

İdare müdürü 
Muhasebeci 
Baş kâtip 

İdare memurları 

Müzeler ve topografya alat memuru 
iYyniyat muhasibi ve 
Levazım kırtasiye ve 
Pansiyon memuru 
Kütüphane » 
Veznedar ve kâtip 
Kâtip ve daktilo 

Müderris 
» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 
» 

Müderris ve muallim 
» » 

ambar memuru 
mubayaa memuru 

Talim heyeti 

muavini 
» 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
3 
5 
6 
5 

10 
10 
5 
5 

15 

Derece 

7 
9 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
14 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

11 
7 
8 

Maaş 

55 
40 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
20 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
55 
30 
55 
45 

Emsal 
hasılı 

165 
108 
98 
98 
75 
75 
75 
75 
75 
60 

500 
400 
288 
256 
256 
210 
165 
84 

165 
126 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Ücret Baliği 

Memurin ve müstahdemini daime 
Rektör 
Doktor 
Ressam 
Matbaacı 
Marangoz 
Aşçı (Kalfa ve yamaklar! le beraber) 
Hademe [1] 

Laboratuarlar 
Malzeme laboratuarı şefi 
Kimya laboratuarı (Chef des travaüx) 
Asistanlar (malzeme, su, kimya lâboratuvar-
ları için) 
Laboratuarlar memuru 
Su ve elektrik laboratuarları makinisti 
Tornacı ve frezeci (laboratuarlar tamirha
nesi için) 
Laboratuarlar, müze, alâtı fenniye hade
meleri [2] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
36 

1 
1 
o 

1 
1 
1 
7 

150 
50 
80 
65 
60 
120 

200 
175 
125 
80 
125 
90 

865 

235 

[l] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin tayini ücreti mektep rektörüne aittir. 

[2] Azamî kırk beş lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisatı dahilinde beherinin tayini ücreti mektep rektörüne aittir. 


