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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Devlet de

miryolları ve limanları umum müdürlüğünün 1932 se
nesi bütçe kanunu lâyihasile ihtiyat zabitleri ve 
askerî memurları kanununun 3 üncü maddesine bir fık
ra ilâvesine, askerî ve mülkî tekaüt kanununun iki 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul olundu. 

Lâyilıalar 
1 — Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olan

lardan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edile
cek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması 
müsaadeye tâbi ve mukaveleye bağlı olan fabrikaların 
sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında 
kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Konya ovası sulama idaresinin Maliye vekâ
letinin kefaletile aktedeceği istikraz hakkında kanun 
lâyihası (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükü
meti arasında medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mü
tedair karşılıklı münasebat hakkında aktedilen muka
velenamenin tasdikma dair kanun lâyihası (Hariciye 
ve Adliye encümenlerine) 

4 — Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hak
kında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Türk posta vapurculuğu anonim şirketi teşkili 
hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe encümenle
rine) 

6 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi 
hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Adliye encümenle
rine) 

7 — 1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat büt
çe hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel 
1697 numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadiline ve 3 
üncü maddesinin ilgasına dair kanun lâyihası (İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
9 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 uncu 

maddesinin tefsiri hakkında Divanı muhasebat riyase
ti tezkeresi (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümen-

Muvazene vergisi lâyihasının dahi müzakeresi yapı
larak birinci maddesi encümene iade, son iki maddesi 
tehir ve diğer maddeleri kabul olunduktan osnra per
şembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Hasan Ziya Gevher Avni Doğan 

lerine) 
10 — Münhal bulunan azalık için intihap yapılması 

hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Bütçe 
ve Maliye encümenlerinden mürekkep Müşterek encü
mene) 

11 — Umumî istihlâk vergisi kanunile müzeyyel 924 
numaralı kanunun meri bulundukları zamanlarda hadis 
olan muameleler için tahakkuk ettirilen vergi ve cez?-
ların istifası şeklinin tefsiren tayini hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
12 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi 

bütçesi hakkında 1/251 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

13 — 1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat 
bütçe hakkında 1/372 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, matbuat 
kanununun 38 inci maddesinin tefsiri hakkında 4/20 
numaralı takriri ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

15 — 1/348 numaralı inhisarların tevhidi kanunu 
lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

16 — İstanbul darülfünunu 1932 senesi bütçesi hak
kında 1/242 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

17 — Seyrisefain idaresinin 1932 senesi bütçesi hak
kında 1/248 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

18 — Yüksek mühendis mektebinin 1932 senesi büt
çesi hakkında 1/357 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati: 14 

Reis — Refei B. 

Kâtipler: Avni Doğayı B. (YOZGAT), Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan

tan ) — Efendim, 1932 bütçesinin henüz encümen
de tetkikatı ikmal edilmemiştir. Haziran girdikten 
sonra müzakere edilecektir. Haziranda 1932 bütçe
sine mahsup edilmek üzere bir masraf bütçesi, 
gelen evrak mey anındadır. Tevzi edilmiştir, bu gün 
müzakeresini encümen de muvafık görüyor. Bu gün 
müzakeresini teklif ediyorum. 

Reis — Efendim, muvakkat haziran bütçesinin 
müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Dahiliye ve Adliye vekillerinden sual vardır. 

Fakat Dahiliye vekili Bey celse arasında geleceğin
den biraz tehirini rica ediyor. (Muvafık sesleri) 

Efendim, haziran muvakkat bütçesinin tercihan 
müzakeresi hakkında bir teklif var mıdır? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Esasen teklif tercih talebini de muhtevidir. Tabii
dir ki tercihan müzakeresini talep ediyoruz. 

Reis — Tercihan müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

.1 — 1932 senesi haziran ayına mahsus muvak
kat bütçe hakkında 1/372 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Kabul etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat 
sarfiyat kanunu 

MADDE 1 — 1932 malî senesi umumî bütçesin
den mahsubu icra edilmek üzere haziran ayı zar
fında umumî hizmetlerin ifası için merbut (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere devair namına 
14 259 377 liralık muvakkat tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet 
istatistik umum müdürlüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tabu ve kadastro umum müdürlüğü 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Umum jandarma kumandanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat » 

201 955 
27 037 
45 835 
80 200 
16 727 
3 496 

50 599 
799 701 
562 041 

83 083 
311 327 
328 250 
698 750 
216 667 
291 824 

[1] 183 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Adliye vekâleti 633 972 
Maarif » 511 071 
Nafıa » 833 550 
İktisat » 104 884 
Ziraat » 339 541 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 10 324 
Muhafaza kumandanlığı 213 011 
Gümrükler 140 138 
Millî Müdafaa vekâleti kara 2 680 609 

» » » hava 78 583 
» » » deniz 300 463 

Askerî fabrikalar 246 316 
Harita umum müdürlüğü 45 605 
Posta, telgraf umum müdürlüğü 403 818 

14 259 377 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, cetvelde Gümrük, İnhisarlar vekâleti, Rü
sumat muhafaza kumandanlığı üç kalem gösteril
miştir. Bunların üçü bir yekûn ifade ediyor. 
Çünkü encümende üçünün bütçesi tevhit edilmiştir. 
Zapta geçmesi için arzediyorum. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
( Hayır sesleri ) . 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi bütçesi için Bü
yük Millet Meclisine verilmiş olan bütçe kanun lâ
yihasında dahil bulunan hizmetlerin icaplarına 
göre tevziat icrası İcra Vekilleri Heyeti kararile 
yapdır. 

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

MADDE 3 — 1931 bütçe kanunile eibayetine. 
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mezuniyet verilen bilcümle vergi, resimler ve mü
teferrik hasılat 1932 bütçesinin meriyete gireceği 
tarihe kadar kemakân eibayet olunur. 

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

MADDE 4 — 1931 senesi bütçesine merbut (D) 
cetveli azamî had olarak ve (H) cetveli de aynen 
ve 1931 senesi bütçe kanununun 4, 6, 7, 8, 11, 13, 
15, 16, 17, 18, 19/20, 21, 22, 24, 25, 26 ncı mad
deleri haziran 1932 ayı içinde meridir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, buraya onuncu medde de girecek. Se
kizden sonra 11 denilmiştir. Halbuki 8 den sonra 
10 girecek ve öyle devam edecek. 

Reis — İlâve ettik efendim. Söz istiyen var mı? 
( Hayır sesleri ) . 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1932 teklif bütçesine merbut (L) 
cetvelindeki memuriyetler 1 haziran 1932 tarihin
den itibaren mevkuf tutulmuştur. 

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

MADDE 6 — Büyük Millet Meclisi 1931 büt
çesinin 6 ve 17 nci fasıllarına istinaden yapılmış 
olan inşaat ve tesisata müteallik mukavelenameler 
mucibince 1932 malî senesi haziranı zarfında tahak
kuk edip tediyesi lâzımgelecek düyunun tediyesi 
için işbu kanun ile Büyük Millet Meclisine tahsis 
olunan miktar kifayet etmediği takdirde mukave
lelere 'göre sarfı zarurî olacak farkın ayrıca tediye
sine ve 1932 malî senesi bütçesinde dahil bulunan 
tertiplerdeki tahsisatın icaba göre on ikide birini 
tecavüz edecek sarfiyat icrasına Riyaset Divanı me
zundur. 

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

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 8 — Bu 'kamımın icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

2 — Muvakkat muvazene vergisi hakkında 1/311 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Bu lâyihanın 

[lj 169 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

I heyeti umumiyesi müzakere edilmiştir. Yalnız bi
rinci maddesinin tavzih ve tasrihi için encümene 
verilmişti. 

Muvazene vergisi kanunu 
MADDE 1 — Bu kanun mucibince : 
A) Umumî, hususî ve mülhak bütçelerle ve be

lediye bütçelerile idare edilen daire ve müessese
lerden verilecek maaş, tahsisat, ücret, yevmiye, 
hakkı huzur, aidat, ihtisas zammı, tekaüt 
ve sair zat maaşları, ikramiye, ihbari
ye, tazminat ve her hangi bir unvan ile olursa ol
sun yapılmış ve yapılacak hizmet mukabili tedi
yat, 

B) Hakikî ve hükmî şahısların nezdinde veya 
onlara merbut olarak çalışanlara, yevmiye sure
tinde bile olsa verilecek bilûmum ücret, bedel veya 
ayinlar, (mesbuk veya mahrum kalınacak olan bir 
hizmet mukabili verilecek mebaliğ dahil), 

C) Şirket ve müesseselerin esas mukavelena
meleri veya nizamnameleri veya heyeti umumiye 
kararları mucibince meclisi idarelerinde bulunan
lara hisse senedi veya tahvilât mukabili olmaksı
zın verilen temettü ve ikramiyeler ve ayni mahi
yetteki istihkaklar, muvazene vergisine tâbidir. 

Ancak : 
1 - Harcırah, 
2 - Yol masrafları olarak vukubulacak tediyatın 

hakikî masraflara tekabül eden kısmı, 
3 - Ziraî işlerde çalıştırılan işçiler ve rençper

ler, 
4 - Bir yere merbut olmıyarak çalışan serbest 

işçiler, 
5 - Bir ay zarfında her ne unvan ile olursa ol

sun aldıkları mebaliğ yirmi lirayı geçmiyen bilû
mum resmî ve gayriresmî memur ve müstahdemler
le, tekaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu vergiden 
müstesnadırlar. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, geçen inikattaki müzakerede bu mad
denin istisnalara ait olan kısmı vazıh görülmemiş
ti ve bazı tereddütleri mucip olan bir cümlenin 
bulunduğu söylenmişti. Bunun üzerine bu madde 
istisnalar kısmı tavzih edilerek ve daha tahlilî bir 
şekilde yazılmak üzere encümene alındı. Bu kı
sım tekrar tetkik edildi. 

Evvelce vazıh görülmiyen kısım şu idi. ( Hiz
met ve muayyen müddetli vekâlet ve temsil akit
leri hariç olmak üzere ) bu mana kâfi derecede 
vazıh telâkki edilmemişti. Verginin esas matrahı 
hizmet mukabili olarak yapdan tediyat olduğuna 
nazaran, istisnalar kısmında zikrolunan, bir yere 
merbut olmıyarak çalışan geçici işçiler istisna 
edilmek şartile gerek bir zat ve gerek bir mües
sese nezdinde vekâlet namına veya her hangi bir 
hizmeti görmek üzere mukavele ile iş deruhde 
etmiş olan zevatın da verginin mevzuu dahiline 
girdikleri kanaati hâsıl olmuştur. Hizmet mukabi
linde olan tediyatta bunların da dahil bulunduk
ları kanaati hâsıl oldu. Bu itibarla bu cümlevi is-
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tisnalardan büsbütün çıkardık. Çünkü esasında 
verginin mevzuunda bunları dahil telâkki ettik. Bu 
suretle yeniden bir daha tahlilî bir şekilde yazılan 
bu istisnaları ihtiva eden bu fıkrayı Heyeti Celile-
nizin tasvibine arzetmiş bulunuyoruz. 

Kitapçı Hüsnü B. (tamir) — Her teklifte aranı
lacak birinci şart, mükellefin onu ifaya kudretinin 
kifayet yahut ademi kifayetidir. Bu vergide Mali
ye vekâleti anladığıma göre tarzı cibayetteki ko
laylığı nazarı itibara alarak bu noktayı hiç nazarı 
dikkate almamış, alelitlâk her ücretin, her maaşın 
vergiye tâbi olacağını kaydetmiştir. Fakat Maliye 
ve Bütçe encümenlerimiz bu dekikayı nazarı iti
bara almışlar, Maliye encümeni 15 lirayı, Bütçe en
cümeni de 20 lirayı haddi asgarî maişet telâkki 
etmişler ve bunları vergiden istisna etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, düşünülürse 20 liranın 
hiç bir aileyi bu günkü şeraiti hayatiye içinde ida
re etmeğe kâfi olmadığını belki mahiye 20 lira ge
liri olan bir kimsenin muhtacı muavenet bulundu
ğunu anlarız. Kendisi muhtacı himmet ve muave
net olan bir kimseden nasıl vergi alırız! 

Onun 'için bendeniz Heyeti Celilenin hissiyatı 
nısfetine iğtirare"h bunun 40 liraya iblâğını teklif 
edeceğim (Olmaz, olmaz sesleri). 

Bunu da arzedeyim ki Maliye vekâleti esbabı 
mueilbesinde bir noktayı daha nazarı itibara almış 
ve demiştir ki, biz bu mükelleflere vergi tarhedi-
yoruz. Eğer diğer mükelleflere de vergiyi tarhet-
miş olsa idik iş hayatı bundan müteessir olacaktı 
ve işhaneler kapanacaktı. Yine arzedeyim ki eğer 
bu şekilde biz bu vergiyi alırsak iş hayatı bundan 
yine çok müteessir olacaktır .ve iktisadî hayatımız 
sarsılacaktır. Çünkü bu gün memlekette kazancın 
azlığı neticesi cironun % 80 ini maaşlar teşkil eder. 

Bunu bu kadar kesretmek tabiatile iş hayatını 
müteessir edecektir. Binaenaleyh Maliye vekâle
tinin sureti zahirede almış olduğu bu parayı bir 
çt)k mükelleflerin verecekleri paradan bir kıs
mını tenkis etmek suretile ödemiş olacaktır. Bi
naenaleyh mutedil bir hattı hareket takip ede
rek 40 liradan aşağısını bu vergile mükellef tut-
mıyalım. Bendeniz 40 lira diyorum. Meclis ha
kemdir, 30 lira der ve kabul eder, bu Meclisin 
bileceği bir iştir. Yine bu suretle de mutedil 
bir hattı hareket takip edilmiş olur. (Gürültüler, 
handeler). Efendim, zaten benim bu söyliye-
ceğim teklif daha evvel Bütçe ve Maliye encü
menleri arasında geçmiş bir şeydir. Maliye encü
meni 15 liranın müstesna olmasını kabul etmiş; 
Bütçe encümeni 20 ye çıkarmıştır. Bence bu doğ
ru değildir. Gazetelerde gördüm. îzmirde mu
tavassıt bir aile, üç çocuklu bir aile 114 lira ile 
geçinebilir. Sonra çok gariptir, Bütçe encümeni 
Reisi Muhtereminden sorarım; 20 liradan yukarısı 
mükellef tutuluyor. İnhisar bütçesinden bir çok 
adamlara 400 hatta, 800 lira da muavenet faslın
dan bir para veriliyor. Bendeniz bu vaziyetle bu 
vergi .arasında bir tezat görüyorum. Sonra bir 

ikinci mesele vardır ki o da bir hizmetten mah
rum kalan kimseye ticarethanesi tarafından veri
lecek para 20 lirayı geçmek şartile vergiye tâbi 
tutuluyor. Bu da doğru değildir. Çünkü bir 
adam ki hali hazırdaki vaziyeti denizden çıkmış 
balığa benzer, buna aldığın 50 liranın % 10 unu 
ver dersek bu doğru olmaz. Binaenaleyh bendeniz 
burada mesbuk hizmete verilecek paradan yüz li
radan fazla olanlardan alınmasını muvafık görü
yorum (Bir defaya mahsus sesleri). Zaten bir de
faya mahsus olarak veriliyor. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Arkadaşımız bu istisnanın 40 liraya iblâğını 
teklif buyurdular. Biz bu vergiyi biliyorsunuz ki 
fevkalâde olarak kabul ettik. Yani bu, 1932 sene
si muvazenesini temin için vazettiğimiz bir vergi
dir. Bunun istisnası küçükten yukarı gidildikçe 
azalır. Maaşatın 20 ile 30 lira arasındaki kısmı 
daha çoktur. Bu istisnadan esasen bir milyon lira 
gitmiştir. Yalnız 700 bin lira eytam ve eramil 
maaşı tutmuştur. Daha fazlasının istisnası pek 
muvafıktır. Fakat biliyorsunuz ki, ihtiyaç olma
dığı zamanda Maliye vekili böyle bir vergiyi tar
ha lüzum görmez. Masraf göz önüne alındığı 
takdirde bunu kapatabilmek için şümullü bir 
vergi tarhile her halde bir varidat bulmak mecbu
riyetinde kalındığı anlaşılır. Bu muafiyet encü
mende inceden inceye tetkik ve kabul edildi. Bu
nu Bütçe encümeni de kabul etmiştir. Masraflar 
çok sıkışıktır, bir yerden kısmak imkânı yoktur, 
fazla varidat temini imkânı da yoktur. Muvazeneyi 
bunun üzerine yaptık. Binaenaleyh arkadaşlarım
dan çok rica ederim. Encümenlerin kabul ettiği 
bu son hadden fazla yukarı çıkmasınlar. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, muhterem arkadaşım encümene bir sual 
tevcih buyurdular, dediler ki: Tütün inhisarı büt
çesinde vefat eden bir memur ailesine maaşı her 
ne olursa olsun bir maaş nisbetinde tazminat ve
riliyor. Buna bakılmıyorda hu kanunla yirmi li
radan fazla para alanlardan vergi kesiliyor, bunda 
münasebet var mıdır? Evvelâ şunu arzedeyim ki 
İnhisar idareleri memurları inhisar bütçelerinden 
halen aldıkları maaş neden ibaretse hizmetten çıktık
tan sonra idare ile alâka i maddiy eleri de kalmaz. 
Yani ne tekaüdiye vardır, ne de onların kendi ma
aşlarından tevkif edip aralarında tesis ettikleri 
yardım sandığına bu bütçeden Devlet hesabına ya
pılmış bir muavenet vardır. 

Tekaüdiyesi olmıyan, hizmetten çekildiği gün, 
kendilerinin tabiri veçhile, tam sudan çıkmış balık 
gibi santimsiz çıkan memurların vefatları vuku
unda teçhiz ve tekfin parası vermek doğru bir ha
rekettir. Bu muameleyi, hadis olarak biz vazetme
dik. Mülhak bütçe olmadığı zamanda da mevcuttu. 
Başka namlarla da tazminat verilirdi. Bunları 
kaldırdık, yalnız kendilerinin vefatları zamanla
rında teçhiz've tekfinlerine yardım olsun diye bir 
para kabul ettik. Madde daha vazıh olması için 
encümene iade edilmişti. Şimdi vazıh olarak ya-
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zildi, Mazbata muharriri Beyefendi de izahat verdi. 
Bu vergi bir sene içindir, diğer vergiler gibi ikti
sadî buhranın devamı müddetince diye bir kayde 
tâbi değildir. 

Yirmi lira meselesinin de cevabını Maliye ve
kili Bey verdiler. Diğer kanunlarda da, asgarî 
had yirmi lira dendiği için biz de yirmi kabul et
tik. Zarureti maliyenin sevkile son bir mecburi
yet olarak kabul edilmiş bir kanundur. Yoksa 
bu kanunu; iktisadî ve içtimaî cepheden tetkik 
edersek, vergi kanunlarile ölçülür bir kanun de
ğildir. Öyle olsaydı daimî bir kanun denirdi. Ma
demki bir seneliktir, asgarî maişet haddine iblâğ 
ettik. Encümence başka yapılacak bir şey yoktur 
( Muvafık sesleri ) . 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen yirmi lira yerine 

40 liranın ikamesini teklif ederim. 
İzmir 
Hüsnü 

Reis — Takriri reye arzediyorum. Nazarı itiba
ra alanlar . . . Almıyanlar Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Mevzııbahs- olan maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiy enler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Reis Beyefendi, müstaceliyet vardır. He
yeti umumiyesini reye koyunuz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Reis Bey, heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyorum. (Lehte mi a-
leyhie mi sesleri). 

Arkadaşlar, epeyce zamandan heri Türk milleti
nin efkârını işgal eden ve tabiatile her vatandaşın 
üzerinde bir yük olan muvazene vergisini kabul et
miş olmakla tuttuğumuz; memleketi iyi surette yü
rütme ve yaşatma yolunun esaslı tedbirlerinden 
birini ittihaz ettiğimizde şüphe yoktur. Hangi ted
birdir ki neticesinde umumun menfaati vardır, 
•mutlaka o tedbirin insanların omuzlarına yükletil-
mesi gayet tabiidir. Yalnız bundan evvel çıkardığı

mız iktisadî buhran ve şimdi çıkarmakta olduğu
muz muvazene vergileri mahiyetleri itibarile resmî 
ve hususî müesseselerde çalışan ve maaş alan bir 
kısım vatandaşların omuzlarına yükletilmiş yükler
dir. Bütçe encümeninin mazbatasında ve esıbabı 
mucibesinde bunlardan maadasının mükellefiyetinin 
dahi düşünüldüğü ve ancak istihdam edilenlerin üze
rine bir külfet tahmili, istihdam olunanların üzerin
de aksi tesir yapacağı yazılıdır. Bundan çıkan mana
ya göre vergi veren mükellefleri; onları çalıştıranlar 
temin ettiği nokta i nazarına göre, bu günlük için 
böyle müstahdem olmıyan, memur olmıyan yani 
gerek iktisadî buhran vergisi ve gerek muvazene 
vergisi münase<l)?tile mükellef addettiklerimizden 
maadası üzerinde bir mükellefiyet tarhının henüz 
zamanı gelmediğini söylemişlerdi. Arkadaşlar, bu 
mütalea gayet doğrudur. 

İçinizde bir müessesesi olan ve maiyetinde 3, 4 
ve bazan da 5, 6 kişi çalıştıran bir arkadaşınız sı-
fatile soyuyorum ki; benim dünkü kazancım bu 
günkü kazancımdan çok eyi idi. Ben bu gün ken
dimden ziyade yanımdaki kimselerin hayat ve mai
şetlerini temin ve senelerden beri yanımda çalışan 
bu adamların ailelerine medarı maişet olmak nok
tasından kendimi esaslı bir vazife ile mükellef gö
rüyorum. Yani esfcaıbı mucibe doğrudur. Fakat ar
kadaşlar, kabul ettiğiniz kanunlarda bu müstah
demine yükleteceğiniz yükün mecmuu zannederim ki 
kazancile, muvazenesile ve buhran vergisile % 30 u 
buluyor, yani para kazanan işçi; geçen senelere 
nazaran bu gün % 30 dan fazla bir mükellefiyete 
tâbidir. Böyle olmakla beraber vatandaşların seyya-
niyetıi yani vergiler arasında müsavat ve külfetler 
arasında iştirak gibi zannederim ki tesellilerin ve 
vatandaşlığın en büyük bir umdesine Hükümetin 
noktai nazarını bir defa daha celbediyorunı müs
tahdem ve memurlardan maadasının bu mükelle
fiyetlere iştiraki hiç yokmuş gibi, diğer vatandaş
ları alâkasız bırakmamak, onları da az veya çok bir 
vergi ile mükellef tutmak için bir hazırlık yapma
larını söyliyerek bu kanunun evlâ bittarik kabulü
nü ve kaibul edilecek olan bu kanunla millet ve 
Devlet hayatını tarsin ettiğimizi söylemeği bir va
zife addederim. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esamile reyinize arzediyorum. 

1 — Ordu mebusu Hamdi Beyin, Ünye kayma
kamı tarafından tevkif edilen üç zat hakkındaki 
sualine Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve Adliye ve
kili Yusuf Kemal Beylerin şifahî cevapları. 

Reis — Efendim, Dahiliye vekili Bey gelmiş
lerdir. Sual takriri var. .Hamdi Bey^ burada 
mıdır ? 

Hamdi B. ( Ordu ) — Buradayım efendim. 

4 — SUALLER VE CEVAPLAR 

T. B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Ünye Kaymakamının Ünye halkından Çapulacı 

Hacı Ahmet ve Delikotoğlu Seyfettin isminde iki 
şahsı kanun hilâfında tevkif ettiğini ve o sırada 
Istanbula gitmek üzere vapurda bulunan tüccar
dan Arif Kadızade Sait Efendinin tevkifi için de 
Zonguldak vilâyeti ile İstanbul Polis müdürlüğüne 
telgraf verdiğini işittim. 
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Kaymakamın böyle bir tevkife kalkıştığı doğ

ru mudur? Dahiliye vekili Beyefendinin, ve ma
hallî Cumhuriyet müddei umumisinin böyle bir 
tevkif vaki olmuşsa önüne gelmemesinin sebebini 
de Adliye vekili Beyefendinin şifahen izah buyur
malarını rica ederim efendim. 

Ordu 
Hamdi 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim, Ünyede Zihni Efendi namında bir zatın 
evine silâh atılmış, bu silâh atılma meselesinde 
Ünye karakol kumandanı Rağıp Çavuş suçlu gö
rülmüş. Kaymakamlıkça kendisi hakkında tahki
kat açılmış. Diğer iki zat ta bu hususta mcthal-
dar görülmüş. Binaenaleyh Ünye karakol kuman
danı Rağıp Çavuşa tebaan onlar da tahtı tevkife 
alınmışlar. Tahtı tevkife alınan zatlardan Çapu-
lacı Hacı Ahmetle, Delikotoğlu ismindeki zatlardan 
şikâyet aldım. Sonra orada bulunan Arif Kadı-
zade Sait Bey namında bir zattan da bir telgraf 
aldık. Bunlar suçlu addedilmiş. Beraber tevkif 
edilmişler. Kazanın verdiği bu tevkif kararı vilâ
yetçe nakzedilmiş. Bu hâdise üzerine suale muttali 
olmazdan evvel yani suali okumazdan evvel 
valiyi telgraf başına çağırdım. Kendisi tahkikat 
için Ünyede imiş. Kendisi ile telgraf başında 
göüştxm. Bizzat tahkikatla meşgulmüş. Vakayı 
bizzat kendisi hikâye etti. Ünyede silâh atmak sa
kim bir adetmiş ve bu evvelce isimlerini söyledi
ğim Çapulacı Hacı Ahmet ve Delikotoğlu denilen 
zatlar da ötedenbcri silâh atmakla maruf imişler 
ve karakol kumandanı da bunlarla beraber Zihni 
Efendinin evine silâh atmaktan maznunen tevkif e-
dilmişlerdir. Bilâhare karakol kumandanının tah
liyesine karar vermişlerdir. Asıl zühul burada baş
lıyor. Kendisine tebaan tahtı tevkife alınan 
bu adamlarla birlikte karakol kumandanı Ragıp 
çavuşun mevkuf en mahkemeye i evdi edilmesi lâ-
zımgelirken edilmemiş, vilâyet heyeti idaresi bunu 
nakzetmiştir. Bu hakikatte bir içtihat hatası mı
dır, yoksa bir zühul müdür8? Yahut vazifeyi su i 
istimalden mi mütevellit hilafı usul bir karar mı
dır? Bu cihetleri tetkik ettiroyorum. Tetkikat 
devam ederse komşu kaymakamlardan birisini 
göndermekliğime müsaade buyurunuz, diye vali 
ile telgrafla görüştüm. Hâdise bundan ibarettir. 

Kaymakamın memurin muhakemat kanunile 
tevkif etmek salâhiyeti vardır. Zühul veya hata 
karakol kumandanının tahliyesinden sonra devam 
eden bir keyfiyettir. Eğer mesele içtihat hatası ise 
yapılacak muamele başkadır. Yok doğrudan doğ
ruya elindeki salâhiyeti sui istimale müncer olacak 
bir hata ise tabiî hakkında yapılacak muamelei 
kanuniye muayyendir. Buna dair Adliye vekâ
letine de şikâyet edilmiş. Bu hususta Adliye ve
kâletinden buna dair evrakı getirttim. Bütün mu
ameleli evrak yanımdadır. İcap ederse daha taf
silât veririm. Esasen Adliye vekâletinin fikri de 
ayni merkezdedir. Her hangi bir memur hakkında 

meni muhakeme kararı verilirse beraberinde tevkif 
edilenlerin de tahliye edilmesi lâzımdır. Öteki
lerin tahliye edilmemesi kanuna mugayirdir. Ad
liye vekâletinin de fikri budur. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — 
Muhterem Hamdi Beyefendinin suallerinin ad
liyeye taallûk eden kısmı, böyle bir vaka vukua 
gelmişse mahallî Cumhuriyet müddeiumumisi bu
nun önüne niçin geçmemiştir şeklinde
dir . Evvelce Adliye vekâletine müraca
at vaki oldu ve Adliye vekâleti muhte -
rem refikimin arzettiği veçhile, bir taraf
tan Dahiliye vekâletine yazdı, diğer taraftan da 
mahallî Cumhuriyet müddeiumumisinin nazarı 
dikkatini celbederek meseleyi sordu. Bu suale ce
vap olmak üzere söylenen söz şu olacaktır: »or
tada salâhiyettar bir idarî merci tarafından veril
miş bir karar yani, Ünye idare heyeti kararı var
dır. O kararın icra ve ademi icrasına müddei 
umumî müdahale edemez. Mafevkinden feshedil
medikçe, kendine adlî yollarla sevkedilmedik-
çe ve kendisi adlî yollarla müdahale salâhiyetini 
almadıkça bu işe karışamaz. Onun içindir ki müd
deiumumi bir şey yapamamıştır. Fakat gerek Ordu 
müddeiumumisi, gerek Ünye müddeiumumisi, bil
hassa Ordu müddeiumumisi mesele ile kendi saha
ları dahilinde, denebilir ki gayriresmî olarak meş
gul olmaktan hali kalmamışlardır. Netice olarak 
cevap budur. Müddeiumuminin gözünün önünde 
bile olsa kanun bu işe müddeiumumiyi müdahale
den meneder. 

Hamdi B. ( Ordu ) — Arkadaşlar, ben kendim 
memleketimizde hükümet otoritesinin kuvvetle 
teessüs etmesine taraftar bir adamım. Fakat bazı 
memurlarımız bu otoriteyi zafa uğratacak icraatta 
bulunuyorlar, ve Hükümetin manevî şahsiyeti bu 
icraat yüzünden müteessir oluyor. Halbuki me
murlarımız kanuna ne kadar riayetkar olursa, 
Hükümetin nüfuzu da o kadar canlanır; o kadar 
kuvvetlenir. 

Vakıa Dahiliye vekili Beyefendinin arzettik-
leri mesele mevziî ve ehemmiyetsiz bir mesele gibi 
gözükür, fakat hakikatte insanı müteessir edecek bir 
hâdisedir. Aklı başında bir kaymakam, aklı başın
da bir iki memur kendi hislerini tatmin etmek 
için kanunu ellerine alet yaparak kanunsuz mua
melâta cüret ediyorlar. Meseleyi kısaca arzedeyim : 

Ünye benim kendi dairei intihabiyem dahilinde 
bir kaza merkezidir. Kendim de orada fazla silâh 
atıldığından gittiğim zaman çok müteessir olurum. 
Memleket dağınıktır, gece her taraftan silâh ses
leri işitilir. 

Rasıh B. (Antalya) — Niçin atıyorlar? 
Hamdi B. (Devamla) — Etrafta fındık bahçe

leri, tarlalar vardır. İhtimal onlara gelen hırsız
lara atıyorlar. Yabanî hayvanlar için attıkların
dan bahsedenler de vardır. Hükümet memurları 
bir türlü bunun önüne geçemezler. Zaten jandar
ma kuvveti noksandır. Polis kuvvetini de Dahi
liye vekâleti büsbütün kaldırmıştır. Jandarma-
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nm bir çok efradı köylerde karakollara dağılmış
tır. Ben şahsan bunun aleyhindeyiım. Jandarma 
bütçesi müzakere edildiği zaman bu hususta söz 
söyliyeceğinı. Kazadaki jandarma kuvveti 18-20 
kişiden ibarettir. Merkezde nihayet bir telefon 
santral memuru ile jandarma kumandanının hiz
met neferinden maada kimse kalmaz. Yeni gelen 
bir genç kaymakam ihtimal ki bu işle alâkadar 
olmuş, fakat hâdisenin faillerini bulamamış. Bir 
avukat çıkmış demiş ki benim evime bu gece si
lâh atıldı. Bunu attıran da tüccardan Arif Kadı-
zade Sait Efendidir. Çünkü kendi aleyhinde bir 
dava takip etmekte olduğumdan bana kin besle
miştir, demiş. İş mahkemeye aksetmiş, mahkeme
de bu dava sabit olmamış ve mevkuf olan çocuklar 
beraet etmiş, mesele hallolmuş. Bir müddet sonra 
avukat vilâyete müracaatla; hâdisenin tahkikma 
memur olan jandarma kumandanı meseleyi iyi 
tahkik etmedi, tahkikatı iyi yapmadı veyahut ilk 
yaptığı tahkikat evrakını yırtarak ikinci bir ev
rak tanzim etti demiş. Bittabi memurin muha-
kemat kanunu mucibince bunun hakkında tahki
kat icra etmişler, idare heyetine sevketmişler. 
idare heyetine sevkoluımuca bunlar hakkında bir 
karar verilmiştir. Bu kararın bir kısmını okuya
cağım. Okumama müsaadelerini rica ederim. 

« Memleketin asayişini ihlâl eden ve bir teh
dit maksadile atıldığı müteselsil delâil ile sabit 
olan eve gece silâh atmak keyfiyeti lâalettayin so
kakta zaruret olmaksızın atılan silâhla kabili mu
kayese görülememiş ve bu fena suçun bu hava
lide bazı bedbahtların ika ettiği ve ettirdiği çok 
iğrenç ve hususî bir tehdit şeklinden başka bir 
şey olmadığı şüphesiz bulunmuştur. Herkesin 
meskeninde can ve emniyet ÎTI i selbederek evle
rinden taşınmasını icap edecek kadar memleketin 
asayişini bozan ve ayni zamanda zabıta tarafın
dan adliyece, haizi kıymet olacak derecede teabit 
edilebilmesindeki müşkülâtın da nazarı dikkate 
alınması takdirinde büsbütün ehemmiyetini artı
ran bu çirkin itiyadın failleri ve müşevvikleri hak
kında en şiddetli ahkâmı kanuniye tatbiki hepi
mizce elzem görülmüştür. » 

Bundan anlaşılıyor ki : Suçu görmüşler, fakat 
suçun failini bulamamışlardır, onu arıyorlar. Ka
rarı okumağa devam ediyorum: 

« Binaenaleyh Sait Efendi tarafından teşvik 
olunarak dava vekili Zihni Efendinin hanesine 
gece silâh attıkları tahkikat safhasındaki bariz 
emarelerle sabit olup kendilerine müşevvik tara
fından mevııt menfaat dolayısile maksatlarını is
tihsal ettikleri anlaşılan Çapolacı Hacı Ahmet ve De-
likotoğlu Seyfettinin keza silâh atmak teşvikatı 
yazdığı mektupla ve tahkikat safahatındaki muh
telif delâil ile tebeyyün eden ve ihafe maksadına 
muvaffak olan Arif Efendizade Sait Efendinin me
murin muhakemat kanununun 15 ve 16 ncı mad
delerine istinaden türk ceza kanununun 64 ve 
188 inci maddeleri mucibince mevkufen lüzumu 
muhakemelerine ve müktesebatının bu hâdisede 

kifayetsiz olacağı tabiî görülen merkez karakol 
kumandanı Ragıp çavuşun meni muhakemesine 
30 nisan 1932 tarihinde müttefikan karar verildi». 

Ragıp çavuş ki memurin muhakemat kanunu 
mucibince bunun hakkında takibat yapılması lâ
zım geliyordu ki, asıl lüzumu muhakemesine karar 
verilmesi icap ederken meni muhakemesine karar 
veriliyor; diğerlerinin de mevkufen lüzumu mu
hakemelerine karar veriliyor ve bu adamlar tev
kif olunuyor. Bu tüccardan Arif Kadızade Sait 
Efendi o zamanlarda tstanbula gidiyormuş. Unye-
den Zonguldak vali ve polis müdüriyetine tevkif 
edin bunu gönderin diyorlar. 

Bu hâdiseye biz arkadaşlarla muttali oluyo
ruz, mahallinde tetkikat yapıyoruz, Dahiliye ve
kâleti de tetkikat yapıyor. Evet böyle bir şey 
olmuş, Dahiliye hukuk müşaviri Beye mazbatanın 
suretini gösterdim. Çok gayrikanunî bir muame
ledir dediler. Aslen zimethal olanın tahliyesine 
fer an zimethal olanın mevkufiyeti cihetine gidili
yor. Oldu mu bu? 

Yusuf B. ( Denizli ) — Niçin yapmışlar? 
Hamdi B. ( Devamla ) — Niçin yaptıkları hak

kında bir çok dedikodular vardır, bir çok mese
leler olmuş, şimdi ben onlarla alâkadar olmuyo
rum. Bu münasebetle bir misal söyliyeceğinı. 
Hayır masal söyliyeceğinı, Dahiliye vekili Beye
fendi 'bunu lütfen iyi dinlesinler. Üç sene zarfın
da Ünyede dört kaymakam değişti. Bundan dört 
sene evvel dairei intihabiyeme gittiğim zaman, 
gezerken bir takım köylülerin kaymakamla jan
darma kumandanının bir takım suiistimaller yap
tıklarını, fakat şikâyet etmekten korktuklarını 
söylediler. Ben hayır resmen şikâyet etmeyin, 
sabredin, ben Dahiliye vekili Beye söylerim ve 
oraya bir müfettiş göndertirim dedim. Dahiliye 
vekili Beyefendiden rica ettim, şikâyeti anlattım, 
alâkadar oldular. Müfettiş gönderdiler, müfettiş 
gitti, tahkikat yaptı, kaymakam ve jandarma ku
mandanına işten el çektirdiler. Sonra kaymaka
mı vekâlet emrine aldılar, jandarma kumandanı
nı da tekaüde şevkettiler. Fakat jandarma ku
mandanı daha ayrılmazdan evvel Umum jandar
ma kumandanlığı dedi ki, vazifesinden derhal ayı
rırsak yerine gönderecek adam yoktur. Tekaüt 
muamelesi netieeleninciye kadar yerinde kalsın 
ve kaldı. Bu sefer jandarma kumandanı köylere 
çıkıyor, şüphe ettiklerini adam akıllı dövüyor. 
Ben sonra oraya gittiğim zaman bana şikâyette 
bulunan köylüler benden kaçtılar. 

Şimdi Sait Bey mektup yazıyor. İstanbul va
lisine, Zonguldak valisi mektup yazmış, ifadesi 
alınacaktır, Sait Bey Ünyeye gelsin diyorlarmış. 
Çok rica ederim, bu adamın da dayak yemesine 
meydan vermesinler. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Hamdi Beyefendi bir karar okudular. Kararın 
esıba'bı muciıbesini çok kuvvetli 'buldum. Bu karar
dan haberim yoktu. Filhakika Orduda ve o sahile ya
kın ıbazı yerlerde bu silâh atma ve attırma mesele-
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•si çok feci bir vaziyet almıştır. Sait Efendi ile Zihni 
Efendi arasındaki bir münaferet yüzünden silâh 
atma gibi bir şüphe hâsıl olmuştur. Esasen kendi 
si silâh atma ile meşhur bir adamdır. Heyeti idari 
bir heyeti hâkime halinde içtihat hatası veya kanu
nun suitefsiri olarak bir karar vermişler. Valinin 
vazifesi bunu tashih etmektir ve böyle yapmıştır. 
Binaenaleyh Sait Efendi mevkuf değildir, 
fakat behemehal adliyeye verilecektir. Vaziye
tin mütenevvür etmesi için ben de vali ile ara
mızda, makina başında geçen muhaberatı müsaa
denizle aynen okuyacağım. Valinin endişeleri bura
da gözükecektir. 

( tki gün evvel Ordudan cevaben telgrafla ar-
zettiğim veçhile verilen karar Vilâyet memurin 
muhakemat encümenince vazife noktasından fesih 
ve tevkif kararı da ref edil erek mevkuflar serbest 
Bırakılmıştır. Karar haddi zatinde jandarma ka
rakol kumandanı hakkında yapılan bir tahkikat üze
rine ittihaz edilmiş ve memur olmıyanlar da tah
kikatta methaldar addolunarak karara ithal edil
mişlerdir. Tahkikat mevzuu gece evlere silâh at
mak maddesidir. îşin muttali olduğum safahatına 
göre kaza idare heyetinin karardaki isabetsizliği 
bir içtihat hatasından mütevellittir. 

Konya mebusu Hamdi Beyefendinin âcizlerine 
yazdıkları mektuplar ve Sait Efendinin istidası 
üzerine kaymakam hakkında beş on gün sonra 
Fatsa kaymakamını memur ederek tahkikat yapa-
eğmn efendim.) 

Derhal ben, tahkikatı talik etme, bizzat kendin 
yap, diyorum. 

( Emirlerinizi derhal ifa edeceğim. Tahkikatın 
beş on gün sonra yapılmasını, burada çok çirkin 
bir anane olarak devam eden silâh atma failleri
nin şımarmaması için faideli görmüştüm. Ne emir 
buyurulur efendim. ) 

Bittabi denhal tahkikata devanı ediniz, muka
belesinde bulunuyorum. 

Derhal kaymakam hakkında tahkikata devam 
ediniz diye emir verdim. Vali bu tahkikat yapı
lırsa hâdise faillerinin şımaracağından korktuğunu 
söylüyor. Demek ki kaza dahilinde nasıl entrikalar 
çevrildiğinden vazifesini kemali metanetle seneler-
denberi orada ifa eden bir vali dahi endişe etmek
tedir. Hükümetin her türlü kuvveti haiz olduğu
nu söyliyerok adaletin meydana çıkması için biran 
evvel tahkikata başlamasını emrettim. Valinin 
ikinci cevabını aynen okuyorum: 

( Makina başında telâkki ettiğim iradeleri üze
rine Ünye kaymakamı hakkında tahkikat yaptım. 
Tevkif hâdisesi evvelce de arzolunduğu üzere içti
hat hatasından doğmuştur. Bu hatalı içtihat ve ka
rarı kaymakamın gençliği ve asabi mizacı tesri et
miş sayılabilir ) 

Silâh atıcılar tâbirinden daha ağır bir tâbir 
vardır. Fakat şifre olduğu ve bir vatandaşa taal
lûk ettiği için geçiyorum. 

Sonra vali kaymakamın hususî halinden bahset
tiler. neticede tekrar rica ederim: Bu meselenin 

tahkikini on gün sonraya bırakırsak hâdise failleri
nin şımarmaması noktasından çok muvafıktır de
diler. Verdiğim cevap: Hükümetin böyle silâh 
atıcıları menetmek için kâfi derecede salâhiyet ve 
kuvveti vardır, siz kanunu tatbik ediniz. Tabiî 
Hükümet bu silâh atıcılara karşı lâzımgelen ted
birleri alacaktır. Silâh atıcılık memleketimizde 
eskisi kadar değilse de maalesef hâlen devam et
mektedir. Hamdi Beyin kendi komşularıdır, bilir
ler. Hükümet burada biraz şiddetle hareket ede
cek olursa mazur görsünler. Kanunun çerçevesi 
dahilinde bütün salâhiyetlerimizi kullanacağız. 

Muhiddin Pş. ( Kars ) — Valinin salâhiyeti 
kâfi değildir. 

Hamdi B. ( Ordu ) — Vekil Beyefendinin bu 
hususta gösterdikleri şiddetli alâkadan dolayı te
şekkür ederim. Bu hâdiseler maalesef orada çok 
vaki olmaktadır, oraya gittiğim zaman hicap du
yarım. 

Bunun vesaiti kanuniye ile önüne geçileceği
ni söylediler. Çok muvafıktır. Benim bu suali 
sormaktan maksadım, bir memuru muhakeme al
tına alırken o memurla methaldar olanların da 
muhakeme altına alınması doğrudur. Fakat o me
mura meni muhakeme karan verildikten sonra di
ğerlerinin mevkuf tutulması gayrikanunidir. Ma
dem ki bu işin önüne geçileceğini ve kanunî ta
kibatta bulunulacağını söylüyorlar, benim buna 
teşekkür etmekten başka bir diyeceğim yoktur. 

Reis — Rey vermiyeıı var mı efendini ? 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

3 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/253 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [İl 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, makamı 
riyasetten usule ait olmak üzere iki şey rica ede
ceğim. Bir defa ruznamede bu ayın yirmi dör
dünde tevzi edildiği gösterilen kâğıtları yirmi be
şinde aldık. Yirmi dörtte tevzi edilmiş olsa bile 
aradan 48 saat geçmeden müzakere edilemiyeceği 
hakkında nizamnamemizde sarahat var. Yirmi 
dörtte tevzi edilenleri gelecek içtimaa bıraksınlar. 
Bu, bir. İkincisi arkadaşlar, müzakeresine baş
ladığımız bütçeler millet ve Devlet namına ida-
reı umur eden ve bizim tarafımızdan mazharı ;ti-
mat olan müesseselerin hesabını ve millete karşı 
yaptıklarını ve yapacaklarını bildiren bir blâıı-
çodur. Şimdiye kadar cereyan eden müzake-
ratta görülüyor ki makamı riyaset heyeti umu
miyesi hakkında söz istiyen var mı diye soruyor. 

Efendiler, heyeti umumiyesi hakkında söz var 
mı dedikten sonra, heyeti umumiyesi hakkında 
söz istemiş olmak için bu Devlet makinasmı ida
re edenlerin bir defa; geçen sene kendilerine tev-

[1] 170 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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di ettiğimiz paralarla ne iş gördüklerini ve bu 
sene tevdi edeceğimiz paralarla ne iş görecekleri
ni izah etmeleri lâzımdır. Maatteessüf bendeniz 
bütçelerde okuyorum. Okuduklarım da - bir ta
nesi müstesna olmak üzere - yapılan işlerin heyeti 
mecmuası hakkında, bilhassa Hükümet tarafın
dan yapılan esbabı mucibede bir izahat yoktur. 
Bütçe encümeni arkadaşlarımız bunları sıkıştırı
yor. Sıkıştırıyor tabiri biraz tuhaf kaçtı. Soru
yor. Malûmat alıyor ve nihayet bize bir netice 
arzediyor. 

Efendiler, bize neticeden evvel neticeye 
isal eden yollar hakkında malûmat lâzımdır. 

Onun için çok rica ediyorum, onu Makamı Ri
yasetten çok rica ediyorum, bize söz vermezden 
evvel bize istenen paranın esbabı mucibesini ve ge
çen sene alınmış olan paraların nerelere sarfedildi-
ğine dair izahat verilsin. Bilmiyorum, bazı arka
daşlar bu izahatı almaktan müstağni iseler bizi 
mazur örsünler (Hayır isteriz sesleri). Yalnız heyeti 
ıımumiyesi hakkında bizim söz almaklığrmız, heyeti 
umumiyesi hakkında verilecek izahatı görmediği
mizden ileri gelmiştir. Tuz ve müskirat işinde mü
tehassıslarla çalışanlardan makinalar hakkında so
racağımız suallere cevap aldıktan sonra bu kürsü
ye gelerek niçin yorulalım? Binaenaleyh bu işlerle 
meşgul olan mütehassıs arkadaşlar buraya gelsin
ler desinler ki; geçen sene verdiğiniz para ile şu 
işleri gördük. Bir kısmını da şu sebepten dolayı 
kısmen yaptık, veyahut yapamadık, bu sene de şu
nu yapacağız. İşte bunlar anlaşıldıktan sonra he
yeti umumiyesi hakkında söz istemiye lüzum yok
tur. 

Bendenizce bütçe müzakeresinin iki manası var
dır. Birisi geçen seneki muamelâttan dolayı izahat 
vererek kendilerine beraeti zimmet mazbatası ver
mek, diğeri de bu sene yapacağı işlerden dolayı da 
itimat reyi almaktır. Hükümet dairelerinin her se
ne bize yaptrklan işlerden malûmat vermeleri icap 
eder. Meselâ Tuz inhisarı hakkında Ali Rana Bey
den evvel Müdürü umumî Bey izahat versin. Müs
kirat hakkında Müskirat müdürü umumisi izahat 
versin ve bilhassa ihtisas kısımlarına ait izahata 
ihtiyacımız vardır. İçimizden birisi buna izahat 
versin demekle bu da temin edilebilir. 

Reis — ötedenberi teamül olan şekil budur. 
Lâyihalar tevzi edildiği günden itibaren müzakere
ye başladığımız güne kadar 48 saat itibar edilir ve 
müzakereye başlanır. Bu gün mütearael olan şekil 
budur. Makamı Riyaset te bu şekilde hareket et 
inektedir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu teamül; mil
leti alâkadar eden kanunların iyi okunup iyi tetkik 
edilmesi için nizamnamenin vazetmiş olduğu 48 sa
at sarahati karşısında makbul müdür? Bir mebus 
olarak söylüyorum ki bunları daha dün aldım. Bu
nu yazan kâtibin sözünden bendeniz daha kuvvetli 
söylerim. 

Reis — Efendim, riyaset nizanmamei dahilî ile | 

Heyeti Celilenin teamülen kabul ettiği sakil ile 
mukayyettir. Bunun haricinde hiç bir şey yapamaz. 
Hiç bir karar ittihaz edemez. Riyaset, söz istiyeıı-
lere söz verir, müzakeratı idare eder. Yoksa ben 
içtihat suretile başka bir şey yapamam. Eğer arzu 
ediyorsanız tefsir talebinde bulunursunuz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Neyi tefsir, sara
hat tefsir olunur mu? 

Reis — sarahti Heyeti umumiye bu yolda kabul 
etmiştir. Ötedenberi teamülen böyle yapılmıştır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Nizamnameye mu
halif teamül olur mu? 

Reis — Efendim, nizamnamenin tarzı tatbiki 
teamülle takarrür eder. Bunun haricinde bir şey 
yapamam. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, 48 saa
tin neye delâlet ettiği hususunda rey isterim. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, RefiK 
Şevket Beyefendi arkadaşımız bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında Makamı riyasetten söz tekli
finden evvel vekillerin ve müdürü umumilerin ge
çen seneki icraatı hakkında izahat vermesini ve 
bunun için riyasetin evvelâ onlara söz vermesini 
rica ediyorlar. Ben bunun için riyasetten ricaya 
müftakir değilim. Hiç birimizin ricaya iftikarmıız 
yoktur. Bu bizim hakkı sarihimizdir. Söz isıtiyor-
musun dendiği zaman, evet efendim, bu hususta 
kalksmlarda izahat versinler deriz. Bu hak bizde 
iken riyasetten ne rica edeceğim? Efendim lütfen 
bize izahat vermelerini rica ediniz diye.. Hayır, ha
yır arkadaşlar, bu bizim hakkı sarihimizdir. Heye
ti umumiyesi hakkında reis söz verdi mi biz izahat 
talep edebiliriz (Alkışlar, bravo sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Benden daha sert 
çıktı. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Saniyen, makamı 
riyaset kendi kendine 'buyurun diye kimseyi çağı
ramaz ve salâıhiyeti yoktur. Talep edilirse, söz isti-
yene söz verir. Ben yerimde otururken gel bakalım 
lâf söyle diyemez. Riyaset nasıl çağırır? 

Refik Şevket B. (Manisa) — O; milletin çağır
ması demektir. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Salisen; Refik 
Şevket Bey; vekiller bu izahatı vermekle beraeti 
zimmet mazbatası alıyor diyorlar. Hayır hayır e-
femdiler, vekil beyler geçmiş bütçeLeri hakükında 
izahat vermekle beraeti zimmet mazbatası almış 
olmuyorlar. Onu alacakları kanunî yer vardır. O da 
hesabı katinin müzakeresidir. 

Burada ne zaman hesabı katı müzakere ve onun 
merbut olduğu kanun kabul olunur, işte o zaman 
Hükümet beraet eder. Bütçe kanunu beraeti zim
met yeri değildir. Tahmin ediyorsun, o varidat 
o kadar çıkmıyor, bu noksan bir kanundur. Bunu 
ikmal eden hesabı kati kanunudur. Binaenaleyh 
vekillerin beraet edeceği zaman hesabı katî kanun
larının burada kabul edildiği zamandır. Yino 
tekrar ediyorum, izahat için serbestiz, Riyasetten 
Refik Şevket Beyin ettiği ricayı ben geri alıyorum. 
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Btit. E. Rs. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 

Efendim, nizamnamenin; tevziinden 48 saat geç
tikten sonra müzakere olunur kaydi, malûmu âli
leri, mutlak bir kayit değildir. Meclisi Âli takdi
men de, tercihan da müzakereye karar verir. Ni
zamname bu hususta son ve katı sözü yine Heyeti 
Celileye bırakmıştır. Bu günkü ruznamemizde 
bulunan işler ya vergi kanunlarıdır, ya mülhak 
bütçelerdir. Bunların haricindeki işleri arkada
şımız bir hafta sonra müzakere edelim derse gayet 
tabiî görünür. Malûmu âlileri senenin son haf-
tasmdayız. Bu gün ayın 26 sı, iki içtima günümüz 
kaldı. O günler için de henüz ruznamede görül-
miyen fakat matbaada mevcut olan bir çok mülhak 
bütçeler ve vergi kanunları mevcuttur. Vergi ka
nunları 1 haziran 1932 malî senesinden itibaren 
tatbik edilecektir. Kendilerinin de daha evvel 
temenni ettikleri vergi kanunları yalnız bu mudur? 
Hayır başkaları da vardır. Bu 1 hazirana kadar 
kanun olmaları lâzımgelen vergi kanunlarıdır ki; 
esas itibarile kendileri bu vergi kanunlarının Ma
liye vekâletinden getirilmesini talep ettiler. Ben
deniz arzediyorum ki gelmiş, matbaaya verilmiştir. 
Mayıs nihayetine kadar bunları müzakere ve neş
redip 1 haziranda mevkii tatbika geçmelerini temin 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Mülhak bütçeler, bu sene biliyorsunuz ki, ikti
sadî buhran malî tazyiki tevlit etti. Malî tazyik 
bütçenin tanzimini geciktirdi. Mülhak bütçeler 
Devlet bütçesile çok yakından alâkadardırlar. 14 
mülhak bütçeye 14 te muvakkat bütçe yapmak doğ
ru değildi. Muvakkat bütçeler bir takım karışık
lıkları mucip olur. Bunlara mahal kalmamak için 
diğer işlere takdimen, tercihan mülhak bütçeleri 
tanzim ile Heyeti Celilenize arzettik. Vakit dar 
olmasa idi bir hafta sonra da müzakere edilmesinde 
beis görmezdik. Gerek mülhak bütçeleri ve ge
rekse muvakkat bütçeyi senei maliyenin yaklaşması 
dolayısile mevkii meriyete vaktile geçebilmeleri 
için biz bunları bütün kanunlardan daha evvel mü
zakere etmek mecburiyetindeyiz. Müzakere mese
lesi ise nizamnamede de zaten takdiri Heyeti Ce
lileye verdiği için Refik Şevket Bey arkadaşımız 
kabul buyursunlar ki Heyeti Celile herhangi bir 
işi derhal müzakere edebileceği gibi 24 saat sonra 
da müzakere etmek hakkını her zaman muhafaza 
eder. Meclisi Âlinin bu sıkışık zamanında, dar 
bir vaziyette senei maliyenin hitam bulacağı son 
günlerde ruznamesinde her gün çıkarabileceği ka
dar işlerden maada tevzi ve tanzim edilmiş işler 
üzerinde de icap ederse müstaceliyet kararı, derhal 
müzakereye başlamak karan vermek çok açık hak
kıdır. Her zaman yapabilir. Binaenaleyh 48 saat 
geçmesi hakkındaki kayıtta ısrar buyurmasınlar. 
Çünkü bu işleri mayısın 31 ne kadar çıkarmak mec
buriyetindeyiz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, evvelâ, 
Mazhar Müfit Beyefendi arkadaşımızın, mebusluk 
salâhiyetinin muhafazası noktasından gösterdiği 
asabiyete ben de yürekten iştirak ediyorum. Bu 

salâhiyetin lâyetenahî olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Herkesin reise karşı nezaket göstermesi tabiîdir. 

Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın beyanatına 
itiraz yoktur. Bir çok 'kanunların müzakeresile 
meşgul olmakla mükellef ıbizlere bu günkü ruz
namemizde müzakere olunacak bir şey yoktur, 
haftaya içtima edeceğiz, diye mütemadiyen içti
ma günleri tehir edilirken, şimdi B. M. Meclisinin 
matbaası faaliyete geldi, yani sene nihayetinin 
istilzam ettiği faaliyetin neticesi olarak tam faa
liyete geldi, işte bu gün ruznamemizde müza
kere olunması lâzımgelen dokuz tane kanun var
dır. Bunun 3 saatte çıkarılması mümkün değildir. 
Bu kanunların müzakeresi için encümenlerde gün
ler sarfedildi. Bize de oku diye tevzi edildi ve 
derhal ruznamede görüldü. Fakat okumadan bu 
kanunların bir günde çıkarılması, vazıı kanun ol
mak sıfatile bizler için doğru değildir. Ne Bü
yük Millet Meclisinin nizamnamesinde olduğu veç
hile müstacel müzakereyi ne de ve saireyi red
detmiyorum. Bu gibi ahval olmadığı zamanlar
da ve o kanun hakkında takdim meselesi mevzu-
bahs olmadıkça, hali tabiide 48 saatin geçmesine, 
hakkında ayrıca bir karar olmadıkça, müsaadenizi 
rica ediyorum. Tevzi tarihinden itibaren geçecek 
müddeti 48 saat olarak kabul etmelerini rica edi
yorum. Mazhar Müfit Beyefendinin müsa
adelerine güvenerek söylüyorum. Bu kadar neza
keti çok görmezler. 

Reis — Tayini esami ile reye vazedilen kanun
ların neticesini arzediyorum. 1932 senesi haziran 
ayına mahsus muvakkat bütçesine, kabul etmek 
şartile 187 zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
187 reyle kabul olunmuştur. 

Muvazene vergisi kanununa 182 zat rey vermiş
tir. Binaenaleyh kanun 182 reyle kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bu 48 saatin bidayetinin tesbiti için 
ısrar ediyorsanız tekrar müzakere açalım. ( Artık 
geçti sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Hayır efendim, 
ısrar etmiyorum. 

Reis — Konya ovası sulama idaresi bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen olmadığına 
göre maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 85 022 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

A - CETVELİ 

F. Lira 
1 Ücret 47 740 

Reis — Kabul edilmiş/tir. 
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P. 
2 

F. 
3 

F. 
4 

Masarifi idare 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Tamiratı mütemadiye 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Memaliki ecnebiyeye gönderilecek 
mühendis tahsil masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
11 600 

Lira 
22 340 

Lira 

2 500 

Lira 

[ dan muayyen nisbette vergi alınır demektir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Teşekkür ederim. 
Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et-

i miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Konya ovası sulama idaresinin 
1932 malî senesi memur ve müstahdemleri ile na
kil vasıtaları kadrosu merbut (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

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

5 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşdığı 842 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1932 malî senesi 

masarifine karşılık olan varidat merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 93 750 lira tah
min edilmiştir. 

F. 
1 

F. 
2 

F. 
3 

F. 
4 

B - CETVELİ 

Sulama ücuratı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Hasılatı müteferrika 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Değirmen ve fabrikalar su ücreti 
Reis — Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Üçüncü maddeye merbut (C) 
işaretli tarife cetveline göre tahakkuk ve kesbi 
katiyet edecek ücretlerin 1932 malî senesine ait 

İ olanını miatları zarfında tamamile tediye eden-
!ler bakayaya kalmış olan borçlarından da asgarî 

Kabul | yüzde elli nisbetinde tediyat yaptıkları takdirde 
bunlar hakkında Konya ovası sulama idaresinin 
teşkilat ve vezaifi hakkındaki 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1053 numaralı kanunun 15 inci maddesinde gös
terilen ceza kısmı 1932 malî senesi zarfında tatbik 
edilmez. 

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

Bakaya tahsilatı 
Reis — Kabul edilmiştir. 
( ikinci madde tekrar okundu ). 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler 

edilmiştir. 

Lira 
67 500 

Lira 
1 000 

Lira 
250 

Lira 
25 000 

Kabul 

MADDE 3 — Mezkûr idarenin varidatı (C) 
cetvelinde gösterilen nisbetler dairesinde istifa 
olunur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir sual sora
cağım efendim. ( C ) cetvelinde anlamadığım ba
zı kelimeler var. Meselâ suğla ne demektir? Bir 
de ayni cetvelde kazanç vergisi ile mükellef tu
tulmamış olduğu bittahkik anlaşılanlardan su üc
reti alınır » diyor. Bu ne demektir. Kimden alınır. 

M. M. Süreyya Tevfik B. (Tokat) — Efendim, 
malûmu âliniz bir şebekede büyük kanallar ve bir 
de tâli kanallar vardır. Tâli kanallardan sonra I y i u i z e arzedilecektir. 
açılmış olan daha küçük mikyastaki kanallara ' 
(sugla) derler. 

B. E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — Efen
dim, şebeke sahasında bulunan değirmenler, ka
nallardan su aldıkları takdirde bir ücret verirler. 
(Mükellef olmıyanlar) tabirinden maksat bu de
ğirmenlerden kazanç vergisine tâbi olmryanlar-

MADDE 6 — Umum sulama tesisatının ova 
köylerindeki gayri muntazam şebekesinde ve 
Konya civarındaki kanalların yeniden kuşat ve 
ıslahına tahsisen sarf ve beş senede itfa edilmek 
üzere Maliye vekâletinin kefaleti ile sulama ida
resi 90 000 liralık istikraz aktine mezundur. 

Reis — Kaimi edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
i edilmiştir. 

MADDE 7 — 6 neı madde mucibince yapıla
cak istikraz hâsılı varidat cetvelinde açılacak bir 
fasla irat kayit ve bundan müteallik olduğu hiz
metlere verilecek mebaliğ masraf cetvelinde açıla
cak bir fasla tahsisat olarak vaz ve tesviye olunur. 

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

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umum iyesi tayini esami ile re-

4 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi büt
çesi hakkında 1/356 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [İl 

[lj 171 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 

Efendim, bir iki tashih var. Onu arzedeceğim. 
Efendim, bu bütçenin esbabı mucibe mazbata

sında bazı tertip hataları olmuş. İhtimal bazı ar
kadaşlar burada matbu olan erkama göre idare i 
kelâm edeceklerdir. Berveçhi peşin kendilerini 
tenvir etmek için bu tashihleri arzu buyuranların 
yapmasını rica edeceğim. 

Onuncu sayıfada « A cetvelile teklif olunan 
5 498 250 liralık masraf yekûnu 2 960 lirası.... » 
yerine 182 387 lira yazılacaktır. 

« Hakikî bir tasarrufu ifade etmek üzere 
182 387 lira... » yerine « 185 347 » lira yazılacak
tır. 

Keza 8 inci sayıfada memur adetleri hakkındaki 
erkanı meyanında gerek Maliye vekâleti ve gerek 
encümeniniz tarafından icra edilen tenkihat ne
ticesinde memur adedi 4068 yerine 4364 tür. 
Gümrük ve İnhisarlar vekâleti tarafından ve en
cümenimizin tetkikatı esnasında 1931 kadrolarına 
nazaran yeniden yapılan tenkihatla 1932 kadrola
rında bu adet 3890 yerine 4015 yazılacaktır. Baş
ka tashihat yoktur. 

Yaşar B. (İstanbul) — Efendim, Tütün inhi
sar idaresinin tütün işçileri bazı temennilerde bu
lunmaktadırlar. Meselâ fabrikada çalışan işçiler 
havasızlıktan ve makinaların savurdığı tozlardan 
ve tütün kokusundan çok muztarip ve ekserisinin 
vereme duçar olduklarını ve öğle paydosunda ye
mek yemek için bir yer olmadığından dışarı çıkarak 
fazla para sarfetmek mecburiyetinde kaldıklarını 
soyuyorlar. Havasızlıktan çok şikâyet ettiklerine 
göre iş arasında 5 - 10 dakika hava almanın ve 
kendilerine bir yemekhane tedariki kabil olup ol
madığını ve bir de idarenin fabrika haricinde ka
dınlara açtığı yaprak tütün imalâthaneleri gibi, 
işsiz kalan amele için de böyle bir salon açmanın 
kabil olup olmadığını Vekil Beyefendiden soru
yorum. 

Kâmil B. ( İzmir ) — Efendim, malûmu âli-
nizdir ki tütün mahsulü memleketimizin en büyük 
ihracat maddelerinden biridir. 

Çok yakın zamanlara gelinceye kadar senede 
tütün ihracatından memlekete 30 milyon lira rad
desinde para girmiştir ( Daha fazla sesleri ) . 
Bu mahsul ve bu getiriş 1929, 1930 senelerine ka
dar bazı farklarla devam etmiştir. Yalnız 1931 
de mahsulât satılamamış ve ihracat yapılamamıştır. 
Malûmu âlinizdir ki o sene dünya buhranı başladığı 
cihetle bunun birinci amili buhran olarak gösterile
bilir. Fakat bunu icap eden diğer bazı esbap ta 
vardır. Meselâ, tütün mahsulünün büyük kazanç 
temin ettiğini gören her sınıf halk tütün ekmeğe 
başlamıştır. Tütünün kendine mahsus zürraı var
dır. Bunun haricinde, bunların yanında diğer 
mahsulâtı arziye yetiştirmekte olanlar tütün ek
mişlerdir. Arpa, buğday ekenler, esnaf, bağcılar, 
tüccar, memurlar, terziler hep tütün ekmişlerdir. 
Bu da rekolteyi, hasılatı umumiyeyi yükseltmiştir. 
Bu yükseliş, tütün mahsulünün satılmamasına 

ikinci bir sebep olmuştur. Yalnız bu meselede Tü
tün inhisarı idaresine terettüp eden bazı cihetler 
de vardır. Geçen sene bazı arkadaşlarla beraber 
intihap dairelerimizi dolaşırken bir çok yerlerde 
halkın tütün borsasının açılmadığından çok meyus 
olduklarını gördüm. Meselâ, bazı yerlerde tütün 
piyasası açılacaktır, diye halk İnhisar idarelerinin 
kapılarında sabahlamışlardır. Her sene ağustosta 
açılan bu piyasa geçen sene eylül gelmiş yine açıl
mamış, nihayet teşrinievvel sonlarına doğru bir 
dereceye kadar açıİmıştır. Açılan piyasa 140, 150 
kuruşla başladığı halde bir kaç gün sonra 70, 60, 
50 ve daha aşağıya düşmüştür. Tütün inhisar 
idaresinin bunda bir rol oynaması icap ediyordu-
Meselâ, mahsulâtı arziyeden üzüm, zeytin, palamut 
gibi mahsulâtı, bazı sebeplerle afata uğramış olan 
yerlerde halk yalnız tütünden bekliyordu. Bunlar 
tütünün satılmadığını görünce çok nevmit oldular. 
Bazı yerlerde halk o derece sefalete duçar oldu
lar ki bunların ekmeklerini tedarik edemiyerek 
vilâyet merkezine müracaat ettiklerini gördük. 
Urla, Kemalpaşa kazalarında halk ekmek bekliyor
du. Hatta bize bir çok mektuplar geldi. Bunun 
üzerine Hilâliahmer cemiyetine müracaat edildi. 
Hilâliahmer cemiyeti her yerde, her zaman oldu
ğu gibi bu zavallılara da şefkatini gösterdi. Ora
lara iane gönderdi. Bunu gören sair erbabı ha
miyet dahi un ve yağ göndermek suret ile iane yap
tılar ve geçen senenin bir kısmını da bu suretle 
geçirebildilcr. 

Bunu temenni ediyorum ki piyasanın durgun 
olduğu zamanlarda ve o gibi mevkilerde Tütün 
inhisar idaresinin derhal harekete geçmesi ve pi
yasayı tahrik etmesi çok faydalı bir iş olacaktır. 
Piyasa çok durgun iken Tütün inhisarı idaresinin 
faaliyete geçmesi diğer alıcı kumpanyalar üzerinde 
tesir yapmaktadır. Hatta iki sene evvel üzüm mah
sulü böyle durgun bir vaziyette iken İzmirde Müs
kirat inhisar idaresi harekete geçti ve piyasaya 
dahil oldu. Her gün piyasadan 300, 500 çuval 
üzüm almak suretile piyasayı tahrik etmiştir. 
Kendisi 15 bin çuval üzüm aldığı halde diğerlerini 
tahrik etmesi yüzünden o sene 150 bin çuval üzüm 
satılmıştır. 

Tütün inhisar idaresinin nazarı dikkatini cel-
bederim. 

Tahdit meselesine gelince: Tütün piyasalarına 
daha ziyade kendi tütünümüz ve biraz da Yunan 
ve Bulgar tütünleri çıkmaktadır. Hatta bunun 
için İstanbulda bir tütün konferansı inikat etmiş
tir. Bu konferansın ne karar verdiğini bilmiyorum. 
Fakat memleketimizin mahsulünün revacını temin 
etmek için her halde tahdit hususunda bazı kararlar 
almak mecburiyetinde olduğumuzu görüyorum. 

Hulâsa olarak şunu arzediyorum: Bu meselede 
evvel beevvel İnhisar vekâleti alâkadardır. Diğer 
taraftan mahsulâtın yetiştirilmesi ve zamanında 
çiftçiye yardım edilmesi hususlarında Ziraat ve
kâleti de alâkadardır. 

Tütün satımı hususunda İktisat vekâleti alâ-

- 2 5 9 -



t : 62 a6-5-lfta* G t t 
kadar olduğu gibi bazı İstanbul gibi, İzmir, 
Samsun gibi yerlerdeki tütün işleri vardır. Bu 
kumpanyaların muhtaç olduğu ameleleri istediği 
anda ve nisbette bulabilmeleri için Dahiliye ve
kâletinin alâkadar olması lâzımgelir. 

Şimdi bendenizce yapılacak şey; merkezde bir 
komisyon teşkil edilmelidir. İktisat vekâletinin, 
Dahiliye vekâletinin, Ziraat vekâletinin, inhi
sar vekâletinin göstereceği birer zattan maada 
bir de Ziraat bankasından gelecek mümessilin 
huzurile ve inhisar baş mümessilinin tahtı riya
setinde bir komisyon teşkil edilmelidir. Bu ko
misyonda tütünlerin ne suretle yetiştirileceği ve 
yetişmiş mahsulâtın piyasaya sureti arzı, mahsu
lün mevsiminde toplanması, filizlerin ayıklanma
sı, kurutulması ve saire ve saire olduğu gibi para 
tedariki hususunda bu komisyonun alâkadar olma
sı bu memleketin mahsulü için çok kıymetli ve 
faydalı bir tesir yapacağını arzetmek isterim. Bu 
komisyon bu suretle teşekkül ettikten sonra, ge
rek zürra in tütünlerinin dercinde ve piyasalara 
çıkarılmasında ve gerek bunların işletilmesin
de ve ihracında komisyon doğrudan doğruya mü
dahale etmemelidir. Komisyon gerek zürraa ve 
gerekse ihracat tüccarlarına muhtaç oldukları teş
kilâtı göstermelidir. Tütünün sevk ve ihracın
da, nakliyatında, piyasa bulmakta yapacağı yar
dım memleket için çok faydalı olacağı kanaatin
deyim. Malûmu âlinizdir ki Meclisi Âlinin yeni 
kabul ettiği bir kanunla bir takas komisyonu te
şekkül etmiştir. Bu komisyonun merkezde oldu
ğu gibi Avrupada bazı azaları vardır. Bunlar 
sırf bu işlerle meşguldür. Şu halde Devlet eline 
geçecek olan stok tütünün sarfiyatı bunlar vası-
tasile; sair tüccar yani bizim yerli ihracat tacir
lerimizin satım yapmalarından ve ihraç yapmala
rından daha kolaydır. 

Diğer cihetten bu muamele üzerinde en ziyade 
faaliyet gösteren Amerika tütün kumpanyalarının, 
kumpanya!armuzdan mubayaatta bulunmasıdır ve 
aldıkları tütünleri manipola ederek sevketmekte-
d iri er. Binaenaleyh tütün hasılatının ıslah ve bil
hassa şevki işlerinde, Hükümetimizin fevkalâde 
itina göstermesini rica ederim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, demin 
maruzatta bulunurken, arkadaşların kendiliklerin
den izahat vereceklerini zannetmiştim. Olmadı, 
şimdi bendeniz soracağım. Bir defa Bütçe encüme
nimizin talep ettiği, hakikatleri çıplak olarak yaz
maktaki hareketlerini, hakikate çok âşık olduğum
dan mıdır nedir, çok takdir ediyorum. Çünkü 
bundan hem bizler, hem millet istifade eder. 

Kanaatimce Türkiye iktisadiyatının temel taş
larını bu gün İnhisar idarelerinin eline tevdi etti
ğimiz servet membaları teşkil eder. Bütçemizdeki 
yekûnu umuminin mühim kısmını bu mevat kabar
tıyor. O halde Türk milletinin müstesna mahsulâ
tının azamî (hasılat vermesine ve bunun beynelmi
lel şöhret kazanmasına, türk kabiliyeti sınaiye ve 

ticariyesinin inkişafına ve Türk Devlet idaresinin 
nizam ve intizamına misal almak için lâzım mev
zular, inhisar mevzulandır. Tütün inhisarı baştadır. 

Efendiler, maalesef bütçemizin gösterdiği çıp
lak hakikatin dimağlarımıza ve kalplerimize ver
diği acı tesirle görüyoruz ki, İnhisar idarelerimi
zin ( envanter ) i yokmuş. ( Bunun manası nedir 
sesleri ) . 

Bütçede bu mana yazılmıştır. 
Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 

Kolay bir şey değildir. 
Refik Şevket B. ( Devamla ) — Evet. 
Anladığıma göre bu kadar milyonlarla mua

mele yapan ve nihayet mevcudunu, hakikî serma
yesini, bir blânçosunu yani hüviyetini ifadeye 
medar olacak olan bir envanterin bulunmamasını, 
ve muhasebesinin düzgün olmamasını zannederim 
biz her halde ve herhalde acı bir hakikat olması
na rağmen tashihi icap eden bir vaziyet olarak 
kabul etmekteyiz. Bütçe encümenimiz mukaye
seli memurin ve masarifi umumiye cetveli yap
mış. Şimdiye kadar, inhisar idaresinin Devlet ta
rafından idaresine başlandığı tarihten bu güne 
kadar 7 - 10 milyon arasında bir masraf yapan 
bir müessesenin, 5 milyon küsur lira ile idaresi
nin temini yolundaki noktai nazar, hem isabetli
dir ve hemde iyi ellerle idare edilmek şartile kıy
metlidir. Bizzat salâhiyettar olan zevattan soru
yoruz. Yani 1925 - 1931 seneleri arasında mu
kayese yapıldıktan sonra, haricî mubayaatta bu 
idarenin almakta olduğu ve ileride alacağı tedbir
lerle, varidatının çok daha yüksek miktarlara 
çıkacağını, Bütçe encümenine karşı beyan eden 
zevattan soruyoruz. Almakta oldukları ve ala
cakları tedbirler nelerdir; bizi tenvir etsinler. 

Yine hesabat neticesinde, Bütçe encümeni bir 
hakikate vâsıl olmuş: ucuz tütünlerin satışı artı
yor, yüksek tütünlerin satışı ise eksiliyor. Acaba 
bu, tütün fiatlarının tenezzülü yolundaki mütale-
aya Tütün inhisar idaresi ne dereceye kadar tev-
fikı hareket edebilecek ve bunun neticesinden na
sıl istifade edebilecektir? Bu istifadeler kendile
rince tatbik olunmak suretile bize vadolunabilir 
mi? 

Bütçe encümeninden almış olduğum - çünkü 
Hükümetin esbabı mııcibesinde bir şey yoktur; bu 
esbabı mucibe fasılları ve rakamları yazıya tah
vilden ibarettir - ilham ve intihalara ayrıca şu hu
susî noktai nazarlarımı da ilâve edeyim: Kaçak
çılığın meni hakkındaki kanunun tütün satışı 
üzerindeki tesiratı ne olmuştur. Bir.... Balkan kon
feransından bahseden Kâmil Bey arkadaşımıza 
iltihak ederek bu Balkan konferansında türk tü
tüncülüğünü muhafaza için tarafımızdan yapı
lan müzakerelerin istikameti nedir. Bütün ci
handa türk tütünleri diye maruf olan tütünlerimi
zi konferansta teklif edildiğini işittiğimiz veçhile 
şark tütünleri tabirile tavsif etmekle türklere ve 
tütünlerimize ne kadar fayda ve zarar görürüz? 
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Bu hususta her halde milletin tenvir edilmiş olma
sı lâzımdır. 

Arkadaşlar, Hükümet geçen sene bir karar 
ittihaz etmişti. Bu karara tevfikan, Türk tütün 
tüccarlarından olup ta 931 senesi martına kadar 
tütünlerini bankalara rehin etmiş olan tüccarla
rın bankaya medyun oldukları paralan vermek 
ve kurtaracakları para ile yeniden tütün piyasa
mızda mal almalarını temin etmek için bu suret
le medyun olanların tütünlerini tnhisar idaresi
nin almış olması kararlaştırılmıştı ki zan
nederim bu muamelenin bir kısmı cereyan etmiş
tir ye Hükümeti ne kadar izaç ettiğini de bili
rim. Fakat asd istediğim mesele şudur: Alınma
sına karar verilen miktar ne idi ve Tütün 
inhisar idaresince alınan miktar nedir ve İnhi
sar idaresinin almamasının sebebi nedir? ve bu su
retle vaziyeti maliyeleri tehlikeden kurtarılan tü
tün tüccarlarının adedi kaçtır? 

tnhisar idaresi resmî sıfatlı bir tüccar olmak 
itibarile harekât ve sekenatında bir tüccar gibi 
mütebassır, ve müdekkik, rekabetle alâkadar ve 
binnetice her hareketinde millet efradının zararı
na samimen merbut olması lâzımgelir. Halbuki 
Bütçe encümeni çok güzel ve isabetli bir karar
la bütçeden çıkarılan bir tahsisatı, şimdiye ka
dar takip edilen sakim usulü kaldırmış. Bunu 
kaldırmış olmakla çok şayanı takdir bir hareket 
yapmıştır. O da tütün mubayaa eden ekisperlere 
verilen ikramiye meselesidir. Mücerret idareye u-
cuz tütün aldım diye yaranmış olmak için bu 
ekisperler, hatta bazılarının insaniyete gayri 
lâyik surette tütün zürraının elim vaziyetlerinden 
istifade yolunda takip ettikleri hattı hareket 
üzerine bir de ikramiye ile taltif edilecek olurlar
sa elbette bu zulme bir zamime olmuş olur. 

Bütçe encümenimizin bu kaydı kaldırmak sure-
tile, yani zıüümkârlığa mükâfat vermemesi yo
lundaki duygusuna ahlâkî, insanî ve nihayet va
tanî kararına müteşekkir kalmamak kabil değil
dir. 

Arkadaşlar, hususî sermayedarlar kendi men
faatlerine elbette düşkün olurlar, fakat amme
nin parasının amme menfaatinde istimal eden 
eller, ancak meşru menfaatin muakkibi olmalı
dırlar. Yoksa yahudi düşüncesinin muakkibi ve 
mürevvici değil. Onun içindir ki çok rica ediyo
rum, çok düşük bir vaziyette bulunan vatandaş
ların tütünlerini alırken onların vaziyetlerini de
ğil, kendisinin o tütünleri istimal ederken kaza
nacağı parayı vahidi kıyasî ittihaz etmiş olsun 
ki bu sayede hem sermayei millî muhafaza edil
sin hem de millet menfaatine istimal gibi güzel bir 
neticeye isal edilsin. 

Kâmil Bey arkadaşımız, Türkiyede istihsal e-
dilen tütünlerin yekûn kıymetinin (30) milyon 
olduğunu söylediler. Bendeniz zannederim ki 
salâhiyettar olan vekillerimizden İktisat vekili
nin hatırımda kalan ifadesine göre bu miktar (70) | 

milyona kadar çıkmıştır. Binaenaleyh bu gün ne 
kadar düşmüş olsa bile her halde 30 milyona 
düşmemiştir. 70 milyon gibi mühim bir servetin 
idame ve idaresi ve onun güzelliğinin muhafaza 
ve şöhretinin idamesi zannederim ki İnhisar 
idaresinin omuzları üzerinde bulundukça çok 
dikkat edilmesi lâzımdır. Çünkü vebali her halde 
çok büyüktür. Bunun içindir ki, biz İnhisar mü-
diriyeti umumiyesi, şimdiye kadar bilmediğimiz 
ve şimdi sorupta öğrenmek istediğimiz noktalar 
hakkında izahat vermekle beraber, şimdiye ka
dar yapılmış olan hizmetlerinden, 1931 senesin
deki mubayaat ne kadardır, 931 senesinde haricî 
satışları varsa, mukaveleleri varsa bunlar hak
kında izahatta bulunurlarsa milleti tenvir etmek 
itibarile bizi de tenvir etmiş olurlar. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Devlet teşkkülle-
rinde fikri ticaretin henüz yer almadığını görmek
le çok müteessifiz. Bunu Bütçe encümeninin 
mazbatasından da tamamile anlamak imkânı var
dır. Biz de biraz ilâve edebiliriz. Bu fik
ri ticaret olmuş olsaydı her şeyden evvel 
müşterilerini memnun etmek icap eder; bu 
maniplâsyon muamelesini çoktan tahtı inti
zama sokması lâzımgelirdi. Sonra her nıüessesei 
ticariye sene başında bir blânço tertip eder. 
Bunda o seneki kiymetleri esas tutarak vaziyeti 
meydana koyar. Binaenaleyh yine Bütçe encüme
ninin işaret ettiği giıbi envanterleri bu sene kıymet
lerine göre tanzim etmek ihtarına mahal bırakmaz
dı. 

Sonra tütünleri rakipsiz olduğu için çok f iatla sat
mak değil belki zürraa da yardım etmiş olmak ve 
ayni zamanda kaçakçılığı da menetmiş olmak için 
daha ucuz fi atla daha çok tütün satmağı ve fakat 
ayni şekilde kazanmağı düşünebilir. Bunlar maale
sef düşünülmedi. Bütçe encümeninin bu mütalea-
larına karşı fikirleri nedir? Eğer şimdiye kadar 
maniplâsyon muamelesi muntazam cereyan etme
mişse mükâfatlar kimlere verilmiştir ve neden do
layı verilmiştir? Eğer fikri ticaret olsa idi, bu se
ne tütünlerimizin çok nefis olmalarına rağmen ecne
bi şirketlerin alacakları miktardan fazla olması 
dolayısile yok pahasına satılmakta olduğunu görüyo
ruz. Bu mesele bir defa daha Meclisi Âlide müza
kere edilmiş ve 10, 15 kuruş gibi bir fiatla satıl
dığı o sırada varit görülmemişti. Fakat bu gün ıbıı 
bir hakikattir. Onun için bence İnhisar idaresi bi
nalar yapmak için Meclisten 1 000 000 lira tahsisat 
istiyeceğine doğrudan doğruya bu mallan almak 
için bu tahsisatı istemiş olsa idi, hem kendisi için 
daha makul bir harçket takip etmiş olurdu, hem 
de memleket zürraına büyük bir faidesi dokunur
du. Zannedilmesin ki bu çok bir para tutacaktır. 
Gerçi rekoltenin nısfı, 'belki nısfından fazlası he
nüz eldedir. Kıymetler o kadar düşkündür ki heyeti 
mecmuası fazla bir şey tutmaz. Nazarı dikkati âli
nize bir noktayı arzetmek istiyorum: tütün mev
simi geçince, işlenme zamanı geçince heder olacak
tır. Büyük bir serveti milliye mahvolmak tehlike-
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sine maruz kalacaktır. Çünkü zürramıız bunları 
işletecek vaziyete malik değildir. Bu takdirde 
malıvu heder olacak, servetini zürra a yok pahası
na elden çıkarmağa çalışır. Binaenaleyh Hüküme
timizin muvaffak olup olmadığı meselesi başka, 
fakat erbabı ticarete göstermiş olduğu iyiliği zür-
raa dahi ayni miktarda göstermiş olsa bu mesele 
katbili haldir zannederim. Bu zürraın gördükleri 
zarar dolayrsile bu sene hemen hiç tütün ekmedik
leri malûmdur. Binaenaleyh gelecek sene için şim
diden hazırlıklı bulunmak idarenin kârına değil 
midir? Sonra Kâmil Bey arkadaşımızın temas et
tikleri bir takas komisyonu teşekkül ediyor. Bunun 
kanunu mevzubahs olduğu zaman 'bazı arkadaşla
rımızın söyledikleri gibi burada muvazaaların ce
reyan etmesi muhtemeldir. Çünkü köylünün elin
de stok mal yoktur. Hükümete mal vermeyi taah
hüt eden kimseler ihracatçıların harnçgüzarı ola
cak ve Hükümete mal satmış gibi görüneceklerdir. 
Hem bunlara mâni olmak ve hem de zürraa yardım 
etmek için ben diyorum ki İnhisar idaresinin talep 
ettiği bir milyonu aynen kabul edelim, bu gayrikâfi 
gelirse dalı ada zammedelim. İdare bu tütünleri alsın. 
Bu "ekilde memlekete en büyük bir hizmet yapmış 
olacağı kanaatindeyim. Bazı çiftçilerle temasımdan 
şunu anladım ki; bunun için daima peşin paraya 
lüzum yoktur. Bir kısmını tediye ederek ve bir 
kısmını da taksite bağlamak suretilc vermiye razı 
olan çiftçilerimiz çoktur. Bunları tüccar elinde ba-
ziçe olmaktan kurtarmak Hükümete düşen bir 
vazifedir. 

Sonra, asıl beni en ziyade düşündüren bir mese
le, encümenin bir noktasıdır. Encümen diyor ki; 
İnhisar idaresinin teknik ve ticaret hususundaki 
terakkisi uzun zamana mütevakkıftır. Ne yapıla
caksa cezri hareket etmeli ve İnhisar idarelerini 
mükemmel bir müessese haline sokmalıdır. 

Sonra bilmem ıbu tütün kaçakçılığını men için 
ittihaz edilen tedbirlerin bais olduğu masraf nedir? 
Elyevm İnhisar vekâleti bunların umumunu anlı-
yacak vaziyettedir. 

Bu masrafları iltizam ederek yürümek mi da
ha eyidir, yoksa kısmen inhisar resimlerini tenzil 
etmek şartile, ayni zamanda bu masraflardan kıs
mak imkânı var mıdır? Bunlar hakkında mütalea 
lütfetmelerini rica ederim. 

Reis — Efendim, üçüncü lâyiha hakkında rey 
vermiyenler reylerini istimal buyursunlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem arka

daşlarım; memleketin en mühim istihsaline ve en 
canlı hayatına taalluk eden ve fırka programının 
çok yakından temas ettiği bir mesele üzerinde mü
zakereye başladık. Bir devlet sermayesile işliyen 
yerlerde işlerin nasıl yürüdüğünü görmek isteriz. 
Bizim fırka programımız Hükûmetçidir. Bu pro
gramın koyduğu madde çok güzeldir ve bu program i 
sevkile muhtelif yerlere sermaye koyduk; şimdi! 
bu sermayeleri koyduğumuz müessisleri tetkik et-i 

tikçe görüyoruz ki, sermaye güya kar imiş gibi sı
cak havanın içinde eriyip gidiyor. Acaba bir yaıı-
lışlıkmı var? Bu yanlışlık idare etmekte midir, 
yoksa parayı vermekte midir? 

Tütün inhisarı hakkında Bütçe encümeninin 
verdiği rapora bakarsanız yanlışlık değil, fenalık 
bu paraları kendilerine tevdi ettiğimiz idarelerin 
yüzünden çıkmıştır ve bu husus sabittir. 
Bu ayni zamanda fırka programı üze
rinde büyük bir darbe yapıyor. Millet naza
rında takip etmekte olduğumuz Hükûmetçilik si
yasetinin yanlış olduğu zehabını veriyor. Biz 
fırka programı emrediyor diye müesseseler açtık, 
sermayeler koyduk, fakat bu müesseseleri ellerine 
verdiğimiz memurlar, memur kafasile çalışmışlar, 
kommersiyal kafasile hareket etmemişlerdir. Tut
tukları işlerde âmirlerinin gözüne girmek için her 
şeyi yapmışlar. Fakat tuttukları işin azametine 
vâkıf değillerdir. Tavsiyelerle iş yapmışlardır. 
Müessesenin ziyanı nedir, kârı nedir bu, meçhul 
bir iştir (Doğru sesleri). 

Bu müesseseler için dökülen sermaye milletin 
kesesine, hazinesine bir varidat temin etsin diye 
teşekkül etmiş bir mahiyeti ticariyedir. Evvelâ, 
bunların bir tüccar gibi defter tutması, alım ve 
satımı bilmesi lâzımdır. Bütçe encümeni ne di
yor? Tütün inhisarının hesapları bozuktur diyor. 

Efendiler; hesabı bozuk olan tüccarları taksi
rat lı müflis diye mahkemeye verirler. Benim def
terim bozuk olursa mahkemeye verirler. Bütçe en
cümeni, hesapları yanlıştır diyor, (envanteri) 
yoktur diyor. Halbuki müfettişleri var, aylık alır
lar. Blânçoya bakarsanız aktif 6 milyon, mevcut 
tütün bir buçuk milyon ve saire. Evet tütün var, 
amma toz halinde, yakılmak üzere İzmir ambarla
rında duruyor. Bu nasıl ticarettir? Ticaretten, 
işten, sermayeden anlamıyanların elinde, bu ser
mayeyi halâ bırakacak mıyız? Maaşlardan kese
lim mi, kesmiyelim mi?diye tereddüt edilirken Ma
liye vekili Beyefendi, aman bütçemizde açık var
dır diye beyanatta bulunuyorlardı. Halbuki asıl 
dikkat edilecek mesele arzettiğim meselelerdir. 
Blânço meselesine gelince: ticaret hayatı, blânço 
esasına müstenittir. Devlet işlerinde blânçoyu ma
liye memurları tesbit eder. Yine maliye memur
ları tüccarların blânçosunda yanlışlık görürlerse 
boğazlarına sarılırlar. Halbuki bunların blânçola-
rı tamamen yanlıştır. * Aktifler, mevcudat ve sai
re yalandır. Bunlar karışık işlerdir. Ben bir tüc
car olmak iti'barile blânçoda bir kalem yanlış gör
sem hepsi yanlıştır diye imza ederim. Efendiler; 
deniyor ki, bu işler ötedenberi fena tutulmuştur. 
Fakat zararın neresinden dönülürse kârdır sözü pek 
doğrudur. 

Bize arzular dermeyan ediliyor. Bütçe encüme
ni inşaallah bundan sonra doğrulur, diyor. Bu ne 
demektir efendiler? Maliye vekâleti tüccarın hesap
larını yakalayıp vergi almağa kalktığı zaman; in
şaallah bundan sonra işin doğrulur; diye ya
kasını koyvermiyor (Gülüşmeler). Sonra bu İıe-
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sapların içinde amorti filân da yoktur. Meselâ 
Tütün inhisarı 20 milyon mütedavil sermaye almış
tır. 14 milyon temettü ayrı bırakmış. Mütedavil 
sermaye demek; ya nakte kabili tahvil mal demek
tir, yahut nakit demektir. Ortada nakit yoktur, 
nakte kabili tahvil mal vardır amma, kabili tah
vil değildir. îzmirde tütün deposunda olduğu gibi 
bu mal tozdur, ka]dınp yakmak için para ister 
Bu, arkadaşlarımın sözlerile de sabit olmuştur. Ec
nebilere gönderilen mallar hesabın içinde dahil de
ğildir. 20 milyon mütedavil sermayeye karşı İnhi
sar idaresi 24 milyon lira vereceğim demiş. Ayda 
2 milyon lira vermeği kabul etmiş. Fakat sekiz, 
dokuz ay geçince verecek para bulamamış, sermaye
sinden vermiş. Böyle hareket eden, tüccarları ti
caret kanunu taksiratlı müflis diye mahkemeye ve
rir. 

Mustafa B. (Tokat) — Müfettiş gitmiş, bak
mış, hesapları düzgündür diye rapor vermiştir. 

Ahmet İhsan B. (Devamla) — Parlak olmuştur. 
Fakat bütün bunların içinde meyus kalıyor de

ğilim. Çünkü işin acıklı yeri görünmeğe başlamış
tır. Vaziyet kötüdür, fakat doğrulur diye ümit 
ediyoruz. İstiyorum ki ıböyle ümit ile kalmıya-
lım; başta bulunan vekâlet bu idareleri (Coram-
ereialisĞ) edecek tedbirleri alsın. Yoksa 20 lira 
maaş alanın parasından kesmekle bütçe tanzim edil
mez. 

Avrupaya tütün ihraç ediliyor, dediler. Tesadüf 
bunu da bana gösterdi. Bundan iki buçuk sene evvel 
bir tesadüf oldu, Berlinden geçiyordum. Baktım 
koca bir lâvha, (Türk tütünleri fabrikası) Aman, 
hemen gittim, sordum; gördüm ki, Tütün inhisar 
idaresi Berlinde fabrika yapmış, içinde beş on ta
ne mütekaidinden memur, bir kaç müdür..-. Maki-
nalann üzerleri örtülü, başlarında ancak bir kaç 
bekçi var ki aydan aya maaş alıyorlar (Demek ki 
Berlinde yaşıyorlar sesleri). 

Sonra neticede burası tasfiye edilmiş ve bir 
açıkla kapatılmıştır. Böyte işler yapanlar neticede 
mesul olmıyacaklar mıdır? Bunlar ne işlerdir efen
dim? 

İşte bendeniz Büçte encümeninin raporunu oku
dum ve müzakeratı da dinledim. Hükûmetçilik 
prensibini yıkan ve fırkanın en güzel, en faydalı 
neticeler veren programını bozan ve Devlet serma
yesini idare etmeiye davert; edilmiş olan İnhisar ve
kâleti cezrî tedbirlerle bunları ticarî mahiyette doğ
rultmasını rica ederim. (Alkışlar). 

Bütçe encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Söz söyliyen arkadaşların temas ettikleri 
noktaların bir iki cihetini tavzih etmek mecburiye
tinde kaldım. Evvelâ, hesapları yanlıştır, bozuktur 
demedik. Hesaplarında teahhur vardır dedik. Usulü 
hesabiyeleri tensik ve ıslaha muhtaçtır dedik. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Usulü hesabiyesi te
ahhur etmtiş, ıslaha muhtaç olan defterler yan
lıştır. 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Bir zat kendi 

mülâhazası olmak üzere her şeyi söyler, tabiidir. 
Fakat Bütçe encümeni mazbatasına atfen söylenecek 
sözler orada mevcut olanlardan ibaret olabilir. He
saplarında teahhur vardır dedik. Çünkü diğer tica
rethaneler sene başından üç dört ay sonra blânço-
sunu yapamıyor. Ancak bir sene sonra yapabiliyor. 
Muhasebesi ıslaha muhtaçtır dedik. Yoksa bozuk
tur, demedik. Tütün idaresinin .blânçosunda biz 
yanlışlık görmedik. İki defadır mülhak bütçe olu
yor. Şayet yanlışlrk olsaydi - Devlet demiryolları
nın blânçosunda çok açık olarak yanlışlık vardı, 
bunu gördük ve mazbataya yazdık - Bunda da 
görseydik talbiî ayni veçhile, bilâ tereddüt yazar
dık. 

Fakat hesapta teahhur vardır, muhasebeyi ıslah 
etmek lâzımdır demek başkadır. Hesap yanlıştır, 
hesaplar bozuktur. Bu yine başkadır. 

Buyurduki idarenin envanteri yoktur. İdare
nin envanteri vardır. Fakat bugün içinde bulun
duğumuz senenin ve en yakın senelerin rayicine 
göre kıymetlendirilmiş bir envanter değildir. İn
hisar idaresinin 1931 senesi bütçesini tetkik et
tiğimiz zaman gördük ki Tütün idaresi Devlete 
intikal ettiği tarihten itibaren depolarla ambar
lardaki mevcut yoklanarak tütünün toza inkilâp 
eden, çürüyen, bozulan veyahut fiatların tahav-
vülü dolayısile kıymetlerini kaybedenleri üzerinde 
her sene her ticarethanede yapılması mutat olan 
bir yoklama usulü bu idarede bu güne kadar ya
pılmamıştır. Geçen sene mazbatamızda bunun 
behemehal yapılmasını temenni ettik ve ehemmi
yetle, ısrarla bundan bahsettik. İdare 1931 sene
sinde bu işe başladı. Geçen sene mazbatamızda-
ki ısrar ve temennimiz üzerine bu başlandı. Vakıa 
hususî bir ticarethanenin muamelâtı gibi depo
larında 18 - 20 milyon kiloya yakın tütün bulu
nan ve fabrikalarının malzemesinin ehemmiyeti 
ve sairesi nazarı dikkate alınırsa, hususî bir tica
rethane gibi her sene mevcudatını yeniden hesap 
ederek günün rayicine göre kıymetlendirip defteri 
kebirin tadil veya tashih etmesi yani kâr ve za
rarını tesbit etmesi böyle bir müessese için pek 
kolay bir şey değildir. Bunun hiç olmazsa beş se
nede, altı senede bir behemehal yapılması da lâ
zımdır, zaruridir. İşte bizim ısrar noktamız bu 
idi. 

Mefsuh şirketin devir almış yaprak tütünler, 
mamulât ve malzeme ve fabrika malzemesi ve saire 
için yapılan mubayaat envantere ilâve olunmuştur. 
İşlenmiş ise işlemek masrafı ilâve edilmek suretile 
ambarlardaki ve fabrikalardaki mal, ayni rayiçle 
ve ayni maliyet fiatlan ile devren geçmiştir. 

6 - 7 sene üzerinden geçmiş - takdir buyurulur 
ki - 6 sene zarfında ambarlardaki tütünler kısmen 
rayicin düşmesi itibarile kıymetini kaybetmiştir. 
Meselâ 1926 senesinde mubayaa edilen tütünler, 
bu güne kadar teahhurdan dolayı kıymetini gaybet-
miştir. Bir kere bizim tütünlerimizin, evsafını 
muhafaza edebilmesi için ancak beş sene taham
mülü vardır. Beş seneden sonra altıncı senede 
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tedricen evsafını kaybeder. Bir kere teahhurdan 
dolayı kaybetmiştir. Sonra da umumî fiatlann, 
düşmesi itibarile rayici kaybetmiştir. Fakat am
barlar tahrir, yoklama ve senenin rayiçlerine göre 
yeni fiatlarla miktarlarının tayin ve tesbit edilme
diği için hakikatte görülen 20 milyon blânçoya 
göre bu da (20 700 000) lira mütedavil sermaye 
olmak lâzımgelir. Kanun da 20 milyon görülüyor 
ise de geçen sene ısrar ettik ki envanter edilsin, 
tütünlere yeniden kiymet verilmesi çürüyen kısmı
nın, tozunun tahrir edilerek elde kalan hakikî kıy
meti hesap edilerek hakikî sermaye miktarı taay
yün etmiş olur. Fakat 31 senesinde yaptıkları 
yoklama tahrir ki henüz başlamıştır ve bir kaç 
yerde başlamıştır - bunun için biz mazbatamızda 
uzun uzadrya ne tozdan, ne çürükten bahsetmedik. 
edemezdik. Çünkü muamele tamamen bitmemiştir. 
Hakikî miktar anlaşılamamıştır. Bu itibarla 1 mil
yon yedi yüz bin küsur eksik mi olacaktır, daha 
çok mu veya az mı olacaktır! Bu gün bunun mik
tarını tayin mümkün olmadığı için mazbatamız
da ne tozdan, ne çürükten (bahsetmedik. Sebep 
budur. Şahsî fikrimi sorarsanız, 6 sene zarfında 
değişmiyen bu envanterin 6 sene sonra tütün fiat-
ları üzerinde bu kadar büyük talıavvülât olduk
tan sonra bir kaç milyon son sene rayicine göre 
zarar ettiğini kabul etmekte de hiç tereddüt edile
mez. 

Ahmet ihsan B. (Ordu) — Tereddüt yok, za
ten kendi kendine olmuş. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Fakat bu demek 
değildir ki envanteri yoktur. Envanteri vardır. 
Fakat Devlete intikal ettiği tarihten bu güne ka
dar bunun üzerinde işlenmemiş ve depolarla 
tatbik edilerek katî bir şekle getirilememiştir. 
Bizim 1931 bütçesi için temenni ettiğimiz, ısrar 
ettiğimiz, bu sene de tekrar ettiğimiz ba
his, ambarlardaki tasfiyei maliyenin yapılmasıdır. 
Fakat şimdi bu müessesenin envanteri yoktur, 
demek başkadır, envanteri 2 senede, 5 senede 
bir tecdit edilmiyor, demek yine başkadır. Bizim 
şikâyetimiz tecdit edilmemesindedir. Envanteri 
yoktur şeklinde değildir. Tütün idaresi kayitler-
le gösteriyor ki ; dahildeki fabrikalarında istih
lâk edeceği miktardan fazla tütün almıştır ve 
esasen alması da lâzımdır. Her sene sarfedeceği 
miktar kadar alıp ta taze mahsulden sigara yap
maktansa üç senelik sarfiyatın vasatisine tekabül 
edecek bir miktarı depolarında mevcut tutması 
daha iyidir. Fazla tütün mubayaa etmesinden 
dolayı zürraa daha geniş bir müşteri olarak orta
ya çıktığı için zürram da menfaatinedir. Biz bu
rada niçin çok tütün aldın diye bir muahaze ci
hetini görmedik. Aldığın tütünlerden eskisini iş> 
leyip yenisini depo etmek suretile hiç olmazsa 
3 - 5 senede bir ambarlan yeniden tartarak, de
recelerini tayin ederek, siasmı hesap etmek su
retile yeni bir envanter vücude getirilmesinde 
ısrar ettik. Zannederim ki bu ısrarımız da ye

rindedir. Bendenizin bunu arzetmekten maksa
dım, arkadaşlarımızın envanter yoktur sözlerile 
hesapları bozuktur sözlerine cevaptır. Hesapların
da bozukluk görmedik. Envanter çok eskidir ve hiç
bir tasfiye görmemiştir. Buna da başladılar, yapı
yorlar. İdarenin bilhassa geçen seııeki mülhak 
bütçe çıktıktan ve Heyeti Celileniz bu iş üzerin
de müessir olduktan sonra bir sene zarfında iti
raf etmek lâzımgelir ki çok mühim bir hatvei te
rakki müşahede edilmektedir. Bunu burada söy
lemek bir takdir borcu ve vazifesidir. Tütün ida
resinin mevcut sermayesini artıralım da daha 
fazla tütün mubayaa edilsin tarzında mutalea 
söylendi. Eğer mütedavil sermayesi kifayet et
seydi bu, çok iyi olurdu. Maalesef mütedavil 
sermayesi kifayet edemiyor. Çünkü rakaman gö
rülen mütedavil sermayesinin bu tasfiye ameliye
si yapıldıktan sonra ayni miktarda kalacağını 
bu günden tayin edemiyoruz. Elinde kalan mik
tar yalnız dahilî istihlâkât için lâzım olan serma
yeden ibarettir. Müesseseden yalnız dışarıdan pa
ra istikraz ederek muamele yapan ve nihaj-et çok 
muztar kalan müesseselere bu mezuniyeti veriyoruz. 
Bu müesseseye de muamelâtı naktiyesini devir için 
muayyen bir hadde kadar kabul edebildik. On
dan ilerisine gitmekte fayda mülâhaza etmedik. 
Eğer elindeki tütünlerden bir kısmını harice sat
mak imkânını bulursa, Ibu sermaye dahi kâfi gele
bilir. Çünkü elindeki malın bir kısmını sattıktan 
sonra yeniden mal almak imkânı hâsıl olur ve esa
sen elinde bulunan mahsuller eski senelerden 
kalma mal olduğu için bunların bir an evvel el
den çıkarılmasında da zaruret vardır. 

Mevcudatın bir kısmı eski seneler gibi olduğu 
için - umumiyet itibarile arzctmiyorum - bu idare 
günden güne salâha doğru ilerliyor ve ümit edi
yorum ki atisi iyi olacaktır. 

Biz hesabatı bozuktur demedik. 
Rasıh B. (Antalya) — Muhterem arkadaşlar, 

Meclisi Âlinin çok esaslı olarak iştigal ettiği tütün 
meselesi, memleketin en iyi yetiştirdiği bir mahsul 
olmak itibarile gayet mühimdir. Evvelce idarenin 
zararı görülmüş, bandrol yapılmak üzere iken nasıl
sa bazı mütalealarla inhisara karar verilmiştir. 
Hasan Fehmi Beyefendi, ambar işlerini tasfiye et
memelerinin başlıca saikı çürük tütünleri inhisarlar
da mevcut göstermektir. Efendiler, bir müessese ki 
depolarında mevcut olan malın çürüğü var mı, 
yok mu diye on sene hesabına bakmazsa nasıl he
sap vermiş olur? ( Handeler ) . Bir arkadaş; İzmir 
deposunda bir buçuk milyon kilo tütünün toz ha
linde olduğunu görmüştür. Bize şimdiye kadar 
İnhisar idaresinin gösterdiği varidat rakamı ser
mayedir. Hesaplar günü gününe geçmemiş, depo
lar kontrol görmemiştir. Zarar nisbeti mey
danda değildir. Depodaki mevcut sermaye olarak 
gösterilmiş, mevcudun miktarı gösterilmemiştir. 
Bu, doğrudan doğruya şimdiye kadar ihmal edilen 
bir vazifeyi, hesapta yapılan bir tekâsülü nezaketle 
tevilden başka bir şey değildir. Bu ihmal değildir. 
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Doğrudan doğruya ilk senelerde inhisarın fazla kâr ( 
verdiğini yutturmak için açıktan açığa kasten ya-1 
pılmış bir şeydir. Bu gün aartbariarı tetkik ederse-' 
niz; ne facialar karsısında kalacaksınız. 10 seneden 
beri tütünler ihmal yüzünden toz olmuştur. Belki 
de kim bilir, neler dönmüştür. Günkü geçen sene 
bir şayia çıktı ve tahkikat yapıldı, fakat asıl hay
ret ettiğim şey her sene (hesap veren bir dairenin 
ki, iki senedenberi Meclise geliyor, fakat her sene 
Maliye vekâletine hesap verir, neden Maliye vekâ
leti ambarların hesabına bakmadı ve bu tütünler 
10 senedenberi kaldı? 

lıühisar vekâletinden rica ediyorum. Daha ilk 
senesinde işe başlarken rica ve temenni ediyorum. 
Efendiler, bizim en büyük kusurumuz takipsizlik 
ve kontrolsüzlüktür. Bu müesseseyi vekâlet eyice 
tetkik ve muamelatını eyice takip edecek mi? Sui 
istimalini görürse mesullerini kanunun pençesine 
teslim edecek mi? Şimdiye kadar bu suretle sıkı 
takip edilmemesi yüzünden bu daire bu hale gel
miştir. Demindenberi sermayeden bahsediyoruz. 
Sermeyesi var mı yok mu diye tereddüt ediyoruz. 
Muntazam hesapla gelen bir müessesenin sermaye
si var mı, yok mu; katiyen bir şey diyemiyoruz. 
Çünkü ambarlarda tetkikat yapılıpta şu kadarı j 
sağlam, şu kadarı çürüktür diye bir şey çıkaramı
yoruz. Bu neden yapılmıyor? Meclisi idarenin vazi
fesi nedir, ne ile meşgul oluyor? bunları da tesbit 
etmezse, orası müstemleke midir; vazifeleri nedir? 
Hiç olmazsa ambarlarının mevcudunu bize sağlam 
olarak versinler. Ne sıfat ve salâhiyetle orada ic-
rayi vazife ediyorlar. 

Bir de tütünün haricî ticaret işi var. Ben yine 
ıbütün dünyadaki buhrana rağmen şuna kaniim ki, 
eğer biz bu işle meşgul olsaydık, dahilî sarfiyatı
mızdan çok fazlasını harice satabilirdik. Fakat arka
daşlar, ne Tütün inhisarı, ne Maliye vekâleti ve ne 
de İktisat vekâleti bununla meşgul olmuş değildir. 
Şimdi iş başa çattı da onunla uğraşmağa kalkıyo
ruz. Acaba 10 seneden beri niçin meşgul olmadık? 
Mısırda tütütn satışımız yüzde yirmi tenezzül et
miş. Bu niçin olmuştur? Eğer bir parça dikkat 
olunsaydı, hiç olmazsa Cavadan pirinç alacağımıza 
Mısırdan pirinç alır da yerine tütünümüzü verir, 
o mahreci böyle kaybetmezdik. Fakat orada bu işi 
yapacak ellerin bulunması lâzımdır. 

Depolarda kalan tütünün fiat farkından zara
ra uğnyacağını Bütçe encümeni reisi Bey tahmin 
buyuruyorlar. Tütün inhisar idaremizin harice yap
tığı satış o kadar fazla değildir. Çünkü hariç ile o 
kadar meşgalemiz yoktur ki fazla satış yapılsın. En 
çok dahilde olduğu halde ondan da 40 senedir ten
zilât yapmadık, hep zam yaptık. Acaba dahilde de 
zarar eder mi bilmem ? 

İnhisarların tevhidi için bir projemiz vardı. 
Şimdi görüyorum ki hepsinin bütçesi ayrı ayrı ge
liyor. Yoksa bu işten vaz mı geçildi ? Vekil Beye
fendiden bu hususta izahat istiyorum. 

Muhittin Paşa (Kars) — Efendim, 1926 da Mı- i 

sıra memuren gitmiştim. Bir iki ay geçti Kemal ve 
Istefan Beyler isminde iki zat beni görmeğe geldi
ler.... Dediler ki, bizi reji idaresi gönderdi, burada 
bir mukavele yaptık.. Niçin daha evvel haber ver
mediniz diye sordum. Biz resen gönderildik dediler. 

Mukavele yaptık, bu mukavele mucibince senede 
1 500 Ura kâr temin etmek üzere bu iş bize verildi. 
dediler, 

Rasıh B. (Antalya) — Arpalık. 
( Ne lirası sesleri ) . 
Muhittin Pş. (Devamla) — Mısır lirası efendim. 

Sonra efendim, evvelden rejinin oradaki memuru 
olan Yakovidis isminde bir Rum geldi ve müraca
at etti. Orada bulunan Mısır ekâbir ve rüesası 
onu tavsiye ettiler. Biz buna alıştık, sizin tütün
lerinizi her zaman bundan alırdık, bunu değiştir-
meseniz daha iyi olur dediler. Bende, mercii böyle 
yapmıştır, benim yapacağım iş oraya yazmaktan 
ibarettir dedim. Bu işin olamıyacağını anlıyan 
Yakovidis, dedi ki ben rumum diye beni çıkardılar, 
fakat benim işimi tasfiyeye bir ermeni gönderildi 
( Handeler ) . 

Rasıh B. (Antalya) — Onu eski şirket tavsiye 
etmiştir. 

Muhittin Pş. (Devamla) — Zaman geçtikçe ta
nıdığımız mısırlılar tabakalarını açarak bize için
den çıkan kurtlu tütünleri göstermeğe başladılar ve 
dediler ki, eğer böyle devam ederse sizin tütünleri
nizi içmekten vazgeçeceğiz. 

İhsan B. (Ordu) — Feci efendim, çok feci. 
Muhittin Pş. (Devamla) — Böylece tanıdığım 

300 zengin mısırlı ekâbir tütünlerimizi terkettiler 
ve rumlann dimitriyatüs ve sair namlarla maruf 
tütünlerini içmeğe başladırlar. Orada herkesin 
elinde birbirine ikram ettiği, cigaradır. Nerede bu
lunsam bana diyorlardı ki- bizi bu kadar zaman-
danberi alıştığımız tütünlerinizden mahrum ettiniz, 
şimdi biz de başka suretle cıgaralarımızı yaptırıyo
ruz diyorlardı. 

Bu iki mümessil zat yekdiğerine ihtilas atfederek 
nihayet mahallî mahkeme huzuruna gittiler. Mahallî 
mahkeme bir tanesini çıkardı, bir tanesinin üzerin
de kaldı. O aralık - iki sene kadar evvel - Japon 
ve Çin Hükümetleri Mısır Hükümeti nezdinde te
şebbüste bulundular. Şimdiye kadar gerek bizim, 
gerek Yunanistan ve Bulgaristan tütünleri nefis 
oldukları için Mısırlılar pek itibar etmişlerdi. 
Orada bu tütünler % 20 kuruş eksik resme tâbi 
idiler. Çin ve Japon tütünlerinin yapraklarının 
büyüklüğü ve içimleri de fena olduğu için bu farkı 
gözeterek iyi tütünlere bir nevi imtiyaz veriliyordu. 
Mısır Hükümeti bu % 20 farkı kaldırdı. Kaldırın
ca ikisinin de resmi müsavi oldu ve bu suretle Çin 
ve Japon tütünleri daha çok rağbet buldu. Zira u-
cuzdu. Aşağı tabaka, fellah bunları tercih etti. Bir 
taraftan da bu darbeyi yedik. Bu zatın üzerinde 
kalan tütünler ayni şekilde devam etti ve bazı 
kere dahi Suriyeden gelmiş olan tütünler üzerin
de de ( Reji otoman Türk ) markası vardı. Bu 
tütünlerin onun tarafından satıldığı söylendi. Gös-
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terdiler, gördüm. Hatta paketi de alâkadar yere 
gönderdim. Bir taraftan Çin ve Japon tütünlerinin 
rekabeti, diğer taraftan da mümessilini yalnız 
(1 500) lirayı vereyim de fazlası ne olursa olsun 
diye meşgul olmaması ve fena tütünlerin gelmesi 
sebebile bizim tütünlerimizin Mısırdaki şöhreti ve 
fevkalâdeliği çok büyük bir darbe yedi. Buyurul-
du ki Mısıra tütün ihracı % 80 ne inmiştir. Zan
nediyorum ki çok doğrudur. Kendi memleketimizin 
mahsulünün bu kadar zamandanberi teessüs etmiş 
olan şöhret ve mevcudiyetinin şu şekilde ortadan 
kaybolmasına tabiî orada çok müteessir olduk (Me
sulleri kimdir sesleri). 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Muhterem Beyefen
diler, bendeniz sözüme Devlet sermayesinin kon
muş olduğu işler diye başladım. Tütün inhisarı di
ye başlamadım. Blânçolar dedim, hesaplar dedim, 
entüvanterler dedim. Çok sevdiğim Hasan Fehmi 
Beyefendi, raporumuzda böyle şey yok buyurdular. 
Hesaplarda yanlışlık yok amma yalnız teahhur 
vardır buyurdular. Ticaret kanunu mucibince bü
tün ticarethaneler akşam olduğunda o günün hesa
bını behemehal kapatır, ertesi güne bırakmaz. Eğer 
hesap ertesi güne naklolunursa yani akşam kapan
mazsa öyle olan hesaplar, usulü ticaret noktai naza
rından hilelidir. Onun için efendiler, çok rica ede
rim; bendeniz ticaret zihniy etile düşünüyorum ve 
bu gibi işlere de ticaret gözlüğüle bakarım. Bina
enaleyh ticaret zihniyetile söylüyorum. Hasan Be
yefendinin buyurdukları gibi hesabın ertesi güne 
kalması ve bakiye kalan hesabın açık bırakılması 
ve defterin ertesi günü kapatılması; ticaret usulü
ne münafidir ve bu defterler hilelidir. Entüvan-
ter ne demektir! . Kaısadar, kasasını sayar: 500 şu 
kadar kuruş, 'bunu mulhaseheye verir. Ambarcı 
mevcudunu hesap eder, mevcudu mikta
rını keza muhasebeye verir. Sonra beş 
bin lira şundan, on beş bin lira bundan toplanı
larak hesabı akşam muhasebeye verilir. Bankalarla 
olan muamelât ta ayni şekildedir. Hesapları günü 
gününe yapılır, ve her günün hesabı her gün alı
nır. Akşam kasa mevcudu görülmemiş olan tüc
carların, blânçoları yalan blânçodur. Yalan demek 
sahte demek değildir. Yekûn hesapları hakikate 
muvafık olmıyan demektir. Yani tetkik edilirken 
hesaplarında acalba hilemi var diye şüphe edilen 
şeydir. Buna ticaret kanununda taksirli hesap der
ler. Binaenaleyh mademki Tütün inhisarının en
vanteri mevcut değildir; seneden seneye naklolun-
mamıştır. 6 - 7 yıldanlberi durmadan yekûn yürü
tülmüştür. 

Orada demek ki ambar yoktur. Mademki ora
nın hesabatmda tedahüller vardır. Yirmi dört saat 
evvelki hesabatı yirmi dört saat sonra def
tere geçiren muhasibi mesuller mahkemelere gön
derilir. Düşündüğüm budur. Bütçe encümeni bu 
hakikati ortaya koyarak resmî bir lisanla yazmış 
olduğu için huzurunuza geldim, ticarî kafa ile 
söylüyorum. Çünkü Devletin sermaye koyduğu 

bu yerlerin halâsları ancak ticarî idarelerin tees-
süsile olabilir. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Efendim, bu 
müessesenin aleyhinde lâf söylemek boşuna vakit 
kaybetmektir. Bunun aleyhinde söylenecek sözle
re ne gün yeter, ne ay yeter, ne sene yeter. 
( Bravo sesleri, gülüşmeler ) . 

Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Bu, lehinde olu
yor. 

Ziya Gevher B. ( Devamla ) — Arkadaşlar, 
gerek açık ve gerek hususî içtimalarımızda bu 
müessesenin nasıl bir müessese olduğuna ve mem
lekete neye mal olduğuna, ıslahı için ne kadar ti
tiz bulunduğumuza bu kürsü belki 500 kere şahit 
olmuştur. Bütün arkadaşlarımızın burada söyle
dikleri sözleri iki kısma ayırmak lâzımdır. Mü
essesenin dahildeki çalışışı, hariçteki çalışışı ... 
Tabiatın, alın terinin, t ırnak ve parmaklarımızın 
temin ettiği türk tütünleri şöhretini nasıl mah
vettiği çok elemli bir surette bize izah edilmiştir. 
Bundan sonra söylenecek söz, böyle olsun, şöyle 
olsun değil, asıl benim, belki de biraz hissiyatla 
arzedeceğim, teklif olacaktır. Bu müessese için 
burada millet vekilleri kalkar ve Bütçe encümeni -
ki bütün tetkikatını defter, hesap ve mesul olan 
insanları dinlemekle yapar - bunların hepsi baş
tan aşağı ne hesap vardır, ne kitap vardır, hepsi 
imha edici usullerdir derse ve arkadaşlarımızdan 
biri hesapları blânçoyu yalan kelimesile tavsif ederse 
zannederim ki çok nazarı dikkati celbetmesi lâzımdır. 
Diğer taraftan memleketimizi hariçte temsil eden 
bir arkadaşımız gelir, burada Mısırdaki hikâyeyi 
anlatırsa bunun benim üzerimdeki tesiri, bu mües-
sasenin memlekete ihanet ettiği, hiyanet ettiği ka
naatidir ( Bravo sesleri ) . O halde arkadaşlar, bu 
müessesenin fenalığından bahsetmiyelim. Bu mües
sese çok berbat bir şeydir ve bu müessese ıslah olu
nacaktır. Memleketin arzusu, Meclisin arzusu ve 
yeniden vaki olan teşkilât ve bunun başında olan 
şerefli arkadaşlarımız, bunu ıslah edecektir. 

Arkadaşlarım, bize bu kadar felâket getiren 
ve memleketin en eyi malını bu kadar kötülüğe 
sevkeden ve memlekete milyonlarca zarar yapan 
bu müessesenin başında bulunanlar ve ona mülhak 
olanlar ve onun, işi bu vaziyete sokan memurları
na sual sormıyacakmıyız? 

Mustafa Vasfi B. (Tokat) — O suali sorduğu
muz gün, iş düzelir. 

Ziya Gevher B. ( Devamla ) — Eğer İnhisar 
vekili Bey arkadaşımız, burada temin eder ve ge
rek idarei dahiliyesi ve hesabı hakkında söylenen 
sözleri ve gerek hariçte türk tütünlerine ihanete 
kadar giden hareketleri nazarı itiıbara aldım, bu 
adamlar merduttur, ben bu ahvale sebebiyet veren
leri en şediıt surette takip ve mesul edeceğim derse 
ancak mutmain olurum. Yoksa bu bütçe buradan 
çıkmaz (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — İşin idareye taallûk eden kısmı hakkın
da hiç bir şey söylemedim ve söylemek niyetinde 
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de değilim. Bunlara lâzımgelen cevabı vermek Hükü
mete düşer. Biz yalnız blânçoyu aldık, bu blânço üze
rine bütçeyi tanzim ederken muttali olduğumuz 
şeyleri mazbataya yazdık. Bendeniz evvelce söz 
söylerken bize mazbatada yazdığımız şeylerden 
başka kelimeler atfedildiği için izah edeceğini. Ra-
sıih Bey arkadaşımız, Bütçe encümeni Reisi, hüsnü 
tevil etti buyurdular. Hayır arkadaşlar, bu sözü 
katiyen kalbul etmiyorum. Kanaatimiz ne 
ise onu yazmışızdır ve burada söylediği
miz, hüsnü tevil değildir. İşi olduğu gibi 
görmek ve ifrattan tefritten içtinap etmekte fayda 
ve menfaat vardır. Bizim bu, envanter üzerindeki 
noktai nazarımız, İhsan Beyin dediği gibi mubaya-
a masrafı ve sair ameliye üzerinden yapılsın.. Bizim 
istediğimiz bu değildir. Üç sene evvel bir kilo tü
tün 150 kuruşa satın alınmış, yani evsaf ve ayni 
cinsteki tütün bu gün 75 kuruş ediyorsa yarısı 
kaybolmuş demektir. Bir kilo tütün kuruduğu için 
300 dirhem geliyorsa ve bu münasebetle bir kısım 
da toz oluyorsa bundan dolayı idarenin hesabının 
yanlışlığına hükmetmek doğru olur mu? Binaen
aleyh tekrar etmeğe mec-burum ki, blânçoda, yan
lışlık yoktur. Yalnız muamele muhtacı ıslahtır. Bu
nun da ıslahına başlandığına şahit olmaktayız. Bu 
sene, geçen sene tahmin edilen varidattan, varida
tı umumiyeyi tahmin ederken 2,5 veya 3 milyon li
ra kadar bir eksik olmuştur. Fakat sene tamamile 
bitmediği için ka/tî bir rakam söylenemez. Geçen 
sene 4 milyon sarfiyat gösterilmiştir. Bıı sene gös
terilen sarfiyatla karşılaştırılınca açık miktarı ken
diliğinden zahir olur. Sigara fiatlarmm ucuzlandı-
rılmasından bahis buyuruldu. Biz varidatın tezyi
dini tâli derecede addettik. Esasen fiatlarm düş
mesi yüzünden kaçağa rağbet etmemeleri için ge
niş mikyasta, ucuz sigara sattırılmasından tevellüt 
edecek menfaati daha bir kaç kuruş vergi almak
tan hâsıl olan menfaate galip gördük. Bendenizin 
tekrar söz almaktan maksadım, Rasıh Bey arkada
şımızın evvelki sözlerimi tevil ettiğim yolundaki 
sözlerine cevap vermektir. Sözlerimde ne tevil var
dır, ne de hakikati örtecek ufak bir şemme. 

Her zaman gördüklerimizi olduğu gibi arzederiz. 
Yalnız ifrata gitmedik ve gitmeyiz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Bütçe encümeni
ne çok teşekkür ederiz. Mazbatasında belki bir li
sanı münasiple ifrata varmıyarak ta olsa ifadele
rinden anlıyoruz ki Tütün inhisar idaresi sağlam 
ve dürüst bir idare değildir. Hasan Beyefendi, 
envanteri şöyle ve böyle imiş, fakat artık ıslaha 
doğru gidiliyor dediler. Biz de burada müttefikiz. 
Bozukluğu var ki ıslahı cihetine gidiliyor. Yalnız 
encümen şehlâdır diyor, biz doğrudan doğruya kör
dür diyoruz. 

Efendiler, mesele, dert malûmdur. Ziya Gevher 
Beyin dediği gibi bu kürsü böyle çok müzakerele
re şahit olmuştur. İdarenin memuru çoktur, hesa
bı yoktur. Ekisperleri fenadır, şöyle ve böyle... Bun
ları gördüğümüz için acı söylüyoruz. Evet, ıslahı

na başladık deniyor. Fakat şimdiye kadar milyon-
larca liralık fenalığı yapan herifleri tahtı muhake
meye almazlarsa, senbest bırakılırsa olacağı yine 
budur (Alkışlar). 

Bütün fenalıklar bundan çıkıyor. Meselâ fi
lânca şunu yapmıştır, onun hakkında takibatı ka-
nuniyede bulunacağız, deriz. Böyle deriz amma 
o adam eli cebinde yine gezer. Yine takibatsız 
bırakılır. 

Efendiler, bir idarede fenalık olur. Bunu in
kâr etmiyorum. Yeter ki bu fenalığı görelim, ya
panları hakkında icap eden takibatı kanuniyeyi 
icra edelim. İşte bendenizin görüşüm budur. Bun
da bütün arkadaşlarım müttefiktir. Vekil Beye
fendiden çok rica ediyoruz, bir çok fenalıklar 
var. Hatta encümen de bunu söylüyor, şu nok
sandır, bu noksandır diyor. Her halde inhisar 
idaresi gülüstandır diyemiyor. 

Belki ben tabiatım icabı biraz ifratkârane söy
lerim. Ancak fenalık vardır. Bunu görüyoruz. 
Onu da kimse inkâr edemez. Acaba bozuk işlerin 
müsebbipleri ne olacaktır? Eğer onlar tecziye 
edilmezlerse, eh hepimiz insanız, hem fenalığı 
yaptı, hem yan geldi, oturuyor, ben de yaparım 
diyecekler ıbulunabilir. 

Demin ekisperlerden bahsettiler. Bu sene tef
tiş meyanmda gezerken Zile kazasında Nazım 
Bey namında bir arkadaşım anlattı: Bir ecnebi 
şirket, tütün alırken bizim idarenin ekisperi o ec
nebi şirkete mektup yazıyor. Diyor ki, budala 
mısınız, sizin memurunuz şu kadar yüksek bir fi-
atla tütün alıyor. Tabiî şirket te derhal memuru
na çıkışıyor, niçin yüksek fiatla alıyorsun, mu-
bayaatı terket diyor. 

Misalleri birer birer saymağa kalkarsak onlar
dan biıılercesini bulabiliriz. Bunu müdürü umu
mî Bey de bilir, zatî âlileri de bilirsiniz, millet 
te bilir. Binaenaleyh tekrar ve kısaca aızediyo-
rum, rica ediyorum, mesuller vardır. Vekil Be
yefendi bu mesulleri, fenalığı yapanları burada 
alenen söylesinler. Yoksa lâf ve güzafla bu iş 
yürüyemez. 

Mustafa Vasfi B. (Tokat) — Bunlar seksen de
fa bu kürsüden söylendi. Neticesi yok. 

Refik B. (Konya) — Efendim, arkadaşlar bu 
idarenin vaziyetini tamamen tebarüz ettirdiler. 
Bütçe encümenine bilhassa teşekkür ederim. Ben
deniz bu mevzua tekrar temas etmiyeceğim. Yal
nız arkadaşlarımı dinlerken şöyle bir hatıram 
canlandı: Şimdi söz söyliyen Mazhar Müfit Be
yefendi ile beraber İstiklâl mücadelesi esnasın
da istiklâl tarihimizin çok büyük hatıralarından 
olan istiklâl mahkemesinde bulunuyorduk. Kay-
seride Başkumandanlıktan aldığımız bir tahrirat 
üzerine Kırşehirde o zaman mıntaka kumandanı 
bulunan miralay Abdurrahman ve binbaşı Mem-
duh Beylerin İstiklâl mahkemesine verildiği bil
diriliyordu. Evraklarını tetkik ettik. Vazifeleri
ni suiistimalden dolayı verildiklerini gördük 
Haklarında tevkif karan verdik ve mahkemeye 
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celbettik. Geldiklerinin ikinci günü muhakemele
rine başladık. Evvelâ binbaşı nakliye bölük ku
mandanı Memduh Beyi aldık. Tabiî dosyada mev
cut olan tahkikatın hulâsasını kendisine tekrar 
ettik ve dedik ki : İdarenizde bulunan ve her biri 
o zamanın fiatına göre altışar yüz lira olan 50 de
ve sırf ihmal ve bakımsızlık yüzünden tamamen 
mahvolmuştur. O zaman nakliye vasıtalarının 
kıymetini tekrara lüzum yoktur. Bu suretle ordu
nun, kuvayi umumiyei Devletin zafına sebebiyet 
vermişsiniz. Bndan dolayı muhakeme ediliyorsu
nuz dedik. Kendisini müdafaa sadedinde ciddî 
bir tavurla düğmelerini, sökercesine bir süratle 
açtı, cebinden bir dosya çıkardı. Efendim dedi, 
hakikaten çok acı bir vaka olmuştur. Fakat bakınız 
dedi ve okumağa başladı. 338 senesi nisanında 
develerin hamutları yoktur, yiyecekleri kalmamış
tır diye mıntaka kumandanı miralay Abdurrah-
man Beye şu müzekkereyi yazdım. Tezkerenin 
yazıldığı gün tarih ve saati vardı. Ertesi gün ce
vap alamadım. Tekit ettim. Cevap alamadım. Te
kit ettim. Nihayet aldığım cevapta benim yaz
dıklarıma hiç bir cevap yok. Şu halde görüyor
sunuz. Biz askeriz. Benim yapacağım iş bundan 
ibarettir. Vazifemi yapmış oldum. Onu çıkardık. 
Miralay Abdurrahman Beyi aldık. Abdurrahman 
Bey de sorulan suallere daha geniş mikyasta ce
vap verdi. Hatta bu tezkereyi göz yaşlarımla ya
zıyorum diye başladığı tezkeresinde o da za
manın teşkilâtı icabınca nakliyat müdürü umu
miliğine yani merkeze yazıyor. Merkezden yani 
Nakliyat müdürü umumiliğinden gelen cevapta bu 
meselenin Müdafaai Milliyeye yazıldığı bildirili
yor. ihtimal Müdafaai Milliye de icap eden teş
kilâta yazmıştır ve belki de Meclisten tahsisat is
tenmiştir. I 

Arkadaşlara, şu vaziyete göre bu zatları cezaî 
bir surette tecziyeye imkân var mı diye sordum. 
Mazhar Müfit Bey bir şey yapılamaz dedi. Diğer 
arkadaşa sorduk. O da ayni mütaleada bulundu. Üçü 
müz ittifakla bunların tecziyesi lâzımgelmez dedik. 
Karan tefhim etmek üzere dışarı çıkarken Maz
har Bey elleri arkasında - hiç unutmam, bu günkü 
gibi hatırlıyorum ve bir kaç defa da tekrar ettim -
bürokrasi ile acı ve mizahî bir şekilde; Memduh 
Bey vazifesini yapmıştır, Abdurrahman Bey vazi
fesini yapmıştır, Nakliyat umum müdürlüğü va
zifesini yapmıştır, Müdafaai Milliye vazifesini yap
mıştır, biz de vazifemizi yaptık. Fakat, ya deve
ler!... dedi. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Kabahat, deve
lerin o vakte kadar yaşadıklarında... 

Refik B. (Devamla) — Bununla iktifa ediyo
rum. Daha fazla bir şey ilâve etmiyerek Ziya 
Gevher Bey, Rasıh Bey ve Mazhar Müfit Beyefen
dinin mütalealarına iştirak ediyorum.... Ya deve
ler 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Zaten sermaye de
ve oldu. 

i Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Efendim, affe
dersiniz. îki defa kürsüye gelmeği hiç arzu etmez
dim. Bu idarenin verdiği acı teessür dolayısile 
söyliyeceğim bir şeyi unutmuşum. Hesapta yan
lışlık var, yok. Bütçe encümeni, arkadaşımızın 
söylediğine göre bu hususta biz biraz ifrata gi
diyoruz. Fakat şurası muhakkak ki büsbütün 
hesapsız olmaz. Bir devir vardı. Bütçesi buraya 
gelmezdi, ve bir de biz bize hesap vermeleri için 
emir verdik. Hatta Divanı muhasebattan da ge
çecek dedik. Beyefendiler buna rağmen Divanı 
muhasebata ancak iki aylık hesap verilmiş. Bu 
hakikat midir % Divanı muhasebat reisi de burada
dır. Bütün devair 12 ay içinde 10 aylık hesapla
rını vermişken bunların ancak iki aylık hesap 
verebilmeleri hakikaten hesaplarının hiç olmadı
ğına delâlet eder. 

Hesap yoktu denmesi yalan değil, doğrudur. 
Zira ortada hesap yoktur. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Bana B. (is
tanbul ) — Efendim, söz söyliyen Beyefendile
rin üzerinde durduğu iki nokta vardır. Birisi 
hesap, diğeri envanterdir. Evvelâ bunlar hak
kında izahat vereceğim. Bilâhare de bunlar ha
ricinde kalanlar için maruzatta bulunacağım. 
Evet, Bütçe encümeni mazbatasında söylediği veç
hile ; hesapta teahhur vardır ve bu teahhurü bu 
sene için izale ederek önümüzdeki sene munta
zam hesap mevcut olarak gelmek vazifemizdir. 
Arkadaşımızın buyurduğu gibi değildir. Buyur-

1 dukları teahhurdan daha fena bir şeydir. Hesap
ta teahhur vardır. Bu da eyi bir şey değildir. 
olmamalı idi. Bunu izale etmek te bizim vazife
mizdir. 

Envanter de Bütçe encümeni reisi Beyefendi
nin izah buyurdukları veçhile mevcuttur. Fa
kat arzu edilen bir envanter değildir. 
Çünkü kıymetin bu günkü kıymet olması lâ
zımdır. O noktadan noksanı vardır. Onun da 
telâfisi için başlanmıştır. Bu, bir kaç günde ola
cak iş değildir. Bütün tütünler yeniden elden 
geçecek, tasnif edilecek, işe yarıyan, yaramıyan ay
rılacak, yarıyanlar nevilerine göre tasnif edilecek, 
veznedilecek ve biz de envarterimizdeki tütünün 
kaç para ettiğini anlamış olacağız. Buna başlan
mıştır. Bu sene içinde bitmesi lâzımdır ve bi
tecektir. 

Şimdi, bunların haricinde irat buyurulan muh
telif suallerden Yaşar Beyefendi fabrikalardaki 
sıhhî vaziyetten bahis buyurdular, fabrika bina
larımız her türlü sıhhî evsafı haizdir iddiasında 
bulunamayız. Esas itibarile gayet sıhhî binalar 
değildir. Daha asrî binalar olması lâzımdır. Bi
zimkiler o kadar asrî değildir. Fakat oldukça sıh
hî evsafı haizdir. Tütüncülük yorucu bir iştir. 
Amele için sıhhat noktai nazarından iyi bir şey 
değildir. Lüzumu kadar teneffüs etmelerine im
kân vermek lâzımdır. Şimdiki halde bu teneffüs 
öğle teneffüsünden ibarettir. Gündüz bunun ha
ricinde 1-2 defa daha fazla fasda vermek imkânı var 
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mıdır î.. Bunun üzerinde meşgul oluruz. Daha as-
rî binalar, maatteessüf bu gün için mümkün de
ğildir. 

Erkek ve kadın amele arasında yalnız iş noktai 
nazarından, yani hangi işi daha iyi kadın görür, 
hangi işi daha iyi erkek görür noktai nazarından 
bir fark yapabiliyoruz. Bunun haricinde kadın
ları almıyahm, erkekleri tercih edelim gibi bir şey 
yapamıyoruz. 

Kâmil Beyefendi, idarenin mubayaatta nazım-
lığma olan ihtiyaçtan bahis buyurdular. Bu sene 
eski senelere nazaran idarenin stoku daha çok,! 
ihtiyacı daha az olduğundan maatteessüf istedik
leri kadar mubayaatta bulunamıyor. Mübayaatın 
kendi ihtiyacı ile mütenasip olması zarureti var
dır. 

Zeriyatm tahdidinden bahis buyurdular... Tü
tün için bir konferans toplanmıştı. Onun temen-
niyaıtı Hükümete geldi. Tetkik ettik. Yeni bir 
tütün kanun lâyihası tanzime başladık. Tütün J 
inhisar idaresi tetkikatmı ikmal etti. Fakat İk
tisat ve Ziraat vekâletlerile temas neticesinde Tü
tün inhisar idaresi teklifinin mütehassıslar tara
fından ariz ve amik tetkiki lüzumu neticesine vâsıl 
olundu. İktisat, Ziraat ve İnhisar vekâletlerinin tü
tün mütehassıslarından müteşekkil bir komisyon 
bu gün, yarın teşkil edilecektir. Zaten hazırlan
mış olan ve Kâmil Beyefendinin izah buyurduk-1 
lan. ta'hdit meselesi yani daha iyi tütün mahsulü 
alınması için ne gibi şeyler yapmak lâzımdır, 
mevcut lâyihayı; bu noktai nazardan tamik ederek 
bu gayeyi temin etmek mümkün olur. _ Lâyiha ey
lül içtimamda Meclisi Aliye takdim edilecektir. 

Refik Şevket Beyefendinin sualleri arasında 
haricî mubayaatta terakki için tedbirlerden bahis 
var. Haricî mubayaadan kasıtları, bizim tütün ida
resinin mamul satışı olsa gerektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Evet. 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Bana B. (De

vamla) — Bu noktada geçen sene ile bu sene ara
sında hemen bir misil fark vardır. Bu da bilhas
sa îsviçrede çok iyi bir mümessil elde etmiş 
bulunmamızdan ve Suriyede satışa başlamış ol
mamızdandır. Binaenaleyh hariçteki mübayaatın 
artması için esas tedbir olarak düşündüğümüz ve 
yapmağa çalıştığımız şey bir kere malın nefaseti
ni temin etmek, ikincisi hariçteki mümessilleri
mizi iyi intihap etmek ki malımızı iyi satabilsinler. 
Bir de bazı memleketlerde yeni mümessiller bu
larak imalâtı yerinde yaptırmaktır. Çünkü bu
rada yaprlan tütünü satmak, gümrük çok ağır 
olduğu için, müşkül oluyor. Halbuki bu suretle 
orada iyi satılmaya imkân bulunuyor. Alınan ted
birlerin neticesi görülmüştür. Arzettiğim gibi 
bu sene geçen senekinin bir misli fazla tütün sa
tılmıştır ve ümit ediyoruz ki bu yolda devam ede
rek bunu artırmak mümkün olacaktır. j 

Ucuz tütün için idarenin düşündüğü, köylüye 
elyevm 6 kuruşa satılmakta olan tütünü 4 kuruşa! 
indirmek ve şehirlerde satılmak üzere de halk tti-l 

i tünü namile 6 kuruşa bir tütün çıkarmaktır. Esas 
itibarile şimdi düşünülenler bundan ibarettir. 

Kaçakçılık kanununun tesirini sordular. Tütün 
satışının son aylarda kilo itibarile noksanı durmuş
tur. Yani bu sene geçen senenin ayni aylarına te
sadüf eden aylarında tütün satışı tezayüde başla
mıştır. Bununla görüyoruz ki kaçakçılık kanunu
nun tütün hususunda iyi tesiri olmuştur. İnhisar 
idaresinin satışı kilo itibarile artmıştır. 

Balkan konferansından bahis buyurdular: Bu, 
gayriresmî bir toplanmadır. Bazı temenniyatlarını 
gazetelerde okuyoruz. Bu gayriresmî toplanmanın 

I dilekleri neden ibaret ise henüz Hükümete gelme-
j mistir. Geldiği zaman Hükümetçe tetkik edilir ve 
icap eden karar ittihaz edilir. 

Merhun tütünlerin bir kısmını almak jçin karar 
verilmiştir. Alınması Heyeti Vekilece takarrür 
eden miktarı sordular. Bu miktar, 5 800 000 lira 
tutarındadır. Yapılan bir kısım mubayaat 2 271 000 
liradır. Bir kısım tüccarlardan alınmamasının se
bebi, bunların kendilerinin istediği fazla fiat far
kıdır. Bir kısmı da satmak istememiştir. Bundan 
dolayı arada bu kadar fark vardır. 

Ekisperler mükâfatının bu sene kaldırılmış bu
lunduğunu takdir buyuruyorlar. Bu esasen Mec
lisi Âli tarafından kabul olunuyor ve veriliyordu. 
Bu sene konmadı. Bu mükâfat tahsisatı konmuş 
olsa idi bile, köylünün aleyhine, idarenin lehi
ne hareket edenlere değil; hakkile vazifesini bilip 
köylünün nefine, idarenin nefine çalışmış olanlara 
verecektik. Yoksa gayrimüstahiklere değil. 

Umumî surette verdiğim cevaplar haricinde 
kalan Hüsnü Beyefendinin buyurdukları muba
yaa meselesine gelince, herhalde alma kabiliyetini 
temin etmek lâzımdır. 

Ondan sonra binalar için para istiyeceklerine 
tütün mubayaası için istenilseydi dediler. Biz 
istediğimiz para ile saray yaptıracak değiliz. Tü
tün ambarı yaptıracağız. Bizim şimdiki ambar
larımız fennî değildir. Tütünü muhafaza etmeğe 
kâfi gelmiyor. Asrî, fennî tütün depolarına ihti
yacımız vardır. Çok şayanı teessüftür ki bunun 
için yalnız 250 bin lira tahsis ediliyor. Halbuki 
ihtiyaç büyüktür. İyi ambarlar yapmak zarurî bir 
ihtiyaçtır. 

Kaçağa masraf yapmaktansa fiatın tenzilini 
teklif ediyorlar. Bu olsa dahi kaçak kalkar dene
mez. Bu sene ucuzlatmağa teşebbüs ediyoruz. 
Fakat kaçağa tamamen mâni olacağını zannetmi
yorum. Elbette kaçakçıları da şiddetle takip ede
ceğiz. 

Basın Beyefendi, İzmir ambarlarındaki toz tü
tünler hakkında rakam arzu ettiler. Başlanmış 
olan tasnif ameliyesi bitmiştir. 3 392 000 kilo tü
tünden 2 363 000 kilosunun evsafı muvafık zu
hur etmiştir. 59 bin 911 kilosu bozuk zuhur etmiş
tir. binaenaleyh bir milyon kilo tütün evsafını 
kaybetmiştir. Bu yekûn nakten ifade edilmek lâ-
zımgelirse 300 000 lira gibi bir rakam ifade eder. 

Rasıh Beyefendi, vekâletin bu idarenin muame-
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lâtını sıkı takip ve kontrol etmesi hakkında vait 
istiyorlar. Buna lüzum yoktur. Vekâletin bu, 
başlıca vazifesidir. Ziya Gevher ve Mazhar Müfit 
Beyefendiler, bundan evvel yapılmış olan fenalık
ların takibini vekâletten talep ediyorlar. Vekâ
letin, her muttali olduğu ve olabileceği fenalıkları 
takip, mesullerini meydana çıkararak kanuna teslim 
etmesi elbette vazifesidir. Fakat bütün geçen iş
lerin 10 sene evelki mesulerini arayıp bulmağı kas
tetmediklerini zannediyorum. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Tabiî, tabiî.... 
Bilhassa kastediyoruz. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Hana B. (De
vamla) — Arzu ediyorlarsa karşılaştığımız zaman 
bununla da meşgul olacağız. Yoksa, tasavvur 
buyurulur ki, idarenin her halde ıslaha muhtaç ol
duğu hakkında ittifak vardır. Vekâlete çok esaslı 
bir vazife terettüp ediyor. Zannederim ki bu vazi
fenin istirahate , eğlenceye zemin teşkil eden bir 
şey olmadığını takdir buyururlar. Eğer bunca işler 
içinde karşılaştığımız mesulleri ortaya çıkarırken 
bir de buna beş, on sene evvelinden başlamasını ilâ
ve buyururlarsa, bilmem ki bu, ne kadar mümkün 
olacaktır ? Tasavvur buyurulsun ki, vazifemiz ne ka
dar ağırdır. 

Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — E-
fendim, havsalamın almadığı bir şey var ki bu, be
ni söz almağa mecbur etti. Ticarî zihniyetim bunu 
bir türlü kabul etmiyor. İnhisar idaresi evvelden 
mevcuttu. Acaiba bu mevcut olan dairenin hesap 
lan yok mu idi? Eğer yoksa, İnhisar idaresi için 
sorduğumuz sualleri vekâletin teşekkülünden son
rası için mi soruyoruz Öyle ise şimdiye kadar bu 
hesapsız daire nasıl yaşamıştır. 

Rasıh B. (Antalya) — Bir milyon açık vermek 
şartile yaşamıştır. 

Mollaoğlu Cemal B. (Devamla) — Bir idarenin 
hesabı olmasın, hiç bir ticarî zihniyet bunu kabul et
mez. Eğer böyle meçhul hesaplarla yürüyen bir dai
reden hâlâ semere, faidei ticariye bekliyorsanız val
lahi bu abestir (Gülüşmeler). 

Beyefendiler, ticarette yegâne muvaffakiyet he
sabını bilmektir. Hesabını bilmiyen ticarethane, 
gittiği yolu da bilmez. 

Muhterem Ali Rana Beyefendiden çok rica ede
rim ki, eğer bu yoldan iş bekliyorsanız yapacağı
nız işin katı hesaplarının bilinmesi lâzımdır. Bilmi
yorsanız, uğrayacağınız müşkülâtı başka hiç bir 
şey bertaraf edemez. Filân sene için şu kadar, bu 
sene için bu kadar masraf yapılmıştır. Eğer bunlar 
tesbit edilmemişse ve eğer bu şartİar dahilinde eli
nizde bulunan müessesenin yaşayacağını zannedi
yorsanız, yaşamasının imkânı yoktur. Buna millet, 
mütehammil değildir. 

Istandart şirketi aylarca değil, günbegün blân-
çosunu yaptığı için piyasalarda bu mevkii tutmuş
tur. Ticaret âleminde dünyaya hâkim olan bu 
müessese yevmî blânço yapıyor. Artık böyle aylar
ca hesap yapmıyan bu müesseseden nasıl bir şey 
bekliyebiliriz. 

Sonra Beyefendiler, şunu arzedeyim ki bu, ti
carî bir iştir. Oraya geçen kimseler, böyle mil
yonlarca iş yapan alım satım yapan bu adamlar 
hayatlarında acaba kaç kuruşluk alım satım yap
mışlardır?... Bu zihniyetle hareket edildikçe bu 
iş olmaz. Çok istirham ederim, Rana Beyefendi, 
bir blânço olmazsa nasıl katî bir hesap alacaksı
nız, sonra bu hesabı alamayınca ne yapacaksınız? 
(Alkışlar). 

Rasıh B. ( Antalya ) — Efendim, Rana Beye
fendi, îzmir depolan hakkında cevap verirken be
nim hatırıma şu geldi: Galiba muhterem Vekil İn
hisarlar vekâletini deruhde ederken başına bir arı 
kovanı patlatmış. Üç milyon küsur kilo yekûnu olan 
depo bir milyon zayiat veriyor. Şu halde Vekil Be
yefendiden rica ediyorum; bu vekâleti deruhde 
ederken iptida bu müesseselerden bir devir alması-
lâzımdı. Çünkü bu ambarlardan hep böyle nok
san çıkarsa mesul kendisi mi, yoksa Maliye vekili
mi olacaktır? ( Alkışlar, Handeler ) . 

Onun için bendenizce şimdi bu vaziyette bu 
bütçeyi müzakere etmekten ziyade iptida bu ra
kamların tahakkuk etmesi için başladıkları bu 
hesabın bitmesi lâzımdır. Sene başına geliyoruz, 
bütçeyi her halde elimize veriniz, diye ısrar edi
yorlar. Fakat enventer mi, envanter mi nedir; bu 
galiba çok terli bir şey olacaktır. Onun için İnhi
sarlar vekili Beyefendi; siz, her halde bu ambar he
saplarını çok noksan bulacaksınız. Bu geçmiş se
nelere ait olduğu, için noksanın hangi se
nelere ait olduğu, mesullerinin kim olduğu anlaşı-
lamıyacaktır bile. Encümenin tesbit ettiği veç
hile geçen senelerin ambarları raporlanmadığı, fi-
atlanmadığı için zannederim ki ambarlar çok za
rar verecektir ve hangi seneye ait olduğu biline-
miyecektir. Mesul kimdir?... Latifeyi bırakıyo
rum. Ortada zarar gören bir türk milleti vardır. 
Bu zararlar tahakkuk ettikten sonra ödeyecek kim
se yoktur. Bir meclisi idare vardır. 10 senedir, 
ambarların hesabına bakmamıştır. Baksaydı böy
le üç milyonda bir milyon zararla karşımızda İnhi
sar vekili söz söyliyemezdi. Onun için Rana Be
yefendi ; sizden çok rica ederim, deruhde ettiğiniz 
işte daha ciddî hesapla karşılaşmak için iptida he
sabı devralınız. Çünkü bu İzmir ambarı hesabı 
gösteriyor ki çok ciddî bir vaziyet karşısmdasınız. 

Kabul edeceğimiz bütçe kanunile bu idareye bir 
istikraza müsaade ediyoruz. Malûmu âliniz Anka-
rada memurlar kooperatif şirketi vardır. İstikraz 
yapmağa müsaade aldığından dolayı mevcut bina
larını bankalara rehnettikten başka beş kuruş ser
mayesi de kalmamıştır. Tütün idaresi de madem
ki istikraz için Meclisten mezuniyet aldım, bu ka
pıyı açtım diyerek yarın karşımıza tam hesapla çı
karsa karışmam. 

Efendiler, hesap neticesinde bir milyon tütün toz 
olmuş uçmuş, ne yapalım?.. Daha sonra bunun bedeli 
300 bin liradır, dediler. Halbuki bu tütünler bu sene-
ki tütün değildir. 5 - 6 senelik tütündür. Evvelki 
rayiçte o vakit İzmirde hatta bundan iki sene ev-
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vel iki lira, üç liradan aşağı tütün yoktu. Bu fiat 
geçen seneye kadar devam etti. Geçen sene asgarî 
100 - 150 kuruşa kadar indi. Şu halde evvelki se
nelerdeki fiata göre hesap edilmek lâzımgelir ki 
bu yekûn 300 bin liradan çök büyük bir yekûn
dur. Bu işin bir an evvel görülmesini, mevcut olmı-
yan hesapların yapılmasını çok rica ediyorum. 

Sonra muhterem arkadaşımız, Muhittin Paşa 
Hazretleri Mısır vaziyetine temas buyurdular. Bir 
ermeni ile bilmem ne Bey Mısır satışına gönderil
miş. Bu hakikaten bunlara değirmenle bir arpalık 
verir gibi bir şeydir. Bunlar eski zamanda vardı. 

Efendim, bu idarenin vazifesi yalnız tütünü ya
pıp imal edip satmak ve ondan aldığı parayı bize 
vermek değillerdir. Ortada Türkiye tütünleri mese
lesi vardır. Biz onu istiyoruz. Onun için böyle me
suliyeti! vazife ile meşgul olan vekâlet ne hakla ve 
niçin böyle bir ermeniyi göndermiştir. 

Paşa Hazretlerinin aflerine mağruren kendile
rine bir sitem yapacağım. Bu meseleye orada mut
tali olduğu zaman niçin buradaki zevatın başına 
vurmak lüzumunu hissetmedi (Yazdım diyor sesle
ri). O vakitte alâkadar olması lâzımgelirdi. Eğer 
hakikaten memleketin menafii varsa Mecliste bu ka
dar münakaşa, müzakere, mücadele... Neticede 
mesuliyet yerine gelindi mi; meydanda bir şey 
yok. Mesuliyete gelince vekil arkadaşlar duruyor
lar. Durmayın biraz yürüyün İd memleket işleri de. 
yürüsün. 

İnhisarlar vekili arkadaşımız bize bir haftaya 
kadar mesul olan kimdir, bu tütünleri niçin çürüt
müşlerdir... Bu hususlarda hesap vermesi lâzımdır 
ve diğerlerini de bir an evvel getirmelidir. Çünkü, 
kaibul ettiğimiz bütçede sermaye olarak 20 milyon 
kaıbul etmişizdir. Eğer yarın bunların hepsi çürü
müş pis olarak çıkarsa ne olacaktır? inhisar idare
si gelecek, siz böyle dediniz amma biz envante
rimizi yaptık, terledi, terledi bitti. Bu hale geldi 
derse ne olacaktır? (Ne dediniz, ne dedi?ıiz sesleri) 
Envanter!. 

Çok rica ederim muhterem arkadaşlarımdan, 
bu işte biraz daha esaslı surette bir an evvel İnhi
sarlar vekâleti tetkiıkata geçsin, bir an evvel bu işin 
mesullerini meydana çıkarsın. Muhtelif senelerde 
bunun ihmali yüzünden suiistimal varsa henüz izle
ri kaybolmamıştır. Onları da meydana çıkarmak 
için bir an evvel işe başlaması lâzımdır. 

Necip Asım B. (Erzurum) — Efendim, 300 tari
hinde devri Hamidide reji teşekkül etti. O zaman 
bize tâbi olan Sırbistanm bu günkü hasılatı bize 
ancak veriliyordu. Demek ki, İmparatorluk bu ka
dar arazisi büyük olduğu halde şimdi Sırbistanm 
aldığı varidatı alıyordu. Sırbistan bizden ayrıldık
tan sonra yine reji ayni parayı veriyordu. 

Sonra salâhiyettar bir adamdan işittiğime göre 
Viyana rejisi ki orada bir yaprak tütün çıkmaz. 
İşlediği tütün Rumeli ve Anadolu tütünleridir. Se
nevi yüz milyon hasılatı vardır. Bizim 25 milyon 
bile tutmuyor. 

Saniyen kaçakçılık diyorsunuz, ötede beride ka
çak sigara kâğıdı satılıyor. Bendeniz alış veriş yap
mıyorum. Fakat alıyorlar. Çünkü paketlere 20 si
gara kâğıdı koyuyorlar. Okkalarla tütün birikiyor. 
Ne olur, otuz sigara kâğıdı koysunlar. 

Ziya Gevher B. (Çanakkale) — Efendim, Vekil 
Beyefendiye arzı cevap için geldim. Dedi ki kast
ları bundan sonrası içindir.. Hayır efendim; kas
tım buyurduğunuzun aksidir. Zamanı vekâletiniz
den evvel ve Meclisin, hiç affetaniyeceği yanlış ha
reketler, suiistimaller, fena haller her halde temiz
lenmelidir. Kastım ve taleibim budur. 

Râna Beyefendi gibi büyük işler deruhde etmiş 
nezih bir arkadaşımıza bu derece ağır bir iş daha 
vermek insafsızlık addedilirse de Rana Beyefendi
ye şunu arzedeyim ki Devlet hayatı ebedidir. Bir 
vekilin gitmesile, mevcut teşkilâtın değiştirilmesile 
Devlet zeval bulmaz. Devlet ebedidir; hesap ebe
didir. Onun için ısrar ediyorum: bu iş ne kendi
sinin yapmadığı ve ne de yapamıyacağı bir iştir. Ve 
nihayet ilk söz aldığım zaman kendisinden çok iş 
beklediğimi bu kadar rabıtamız olan arkadaşımın 
büyük işleri halledeceğini her şeyden evvel söyle
dim. İşgal ettiği makam itibarile behemehal bun
ları aramağa mecburdur. Çünkü Meclis talep 
ediyor. Meclis talep etmese bile bir memleket he
sabıdır, behemehal meydana çıkmalıdır. Vekil Be
yefendi, benim işim çoktur, bütçe dardır, teşkilâ
tım yoktur diyebilir? Rana Beyefendi arzu eder
seniz daha para verelim; teşkilât yapınız. Bu 
Meclis namuslu insanlardan teşkil edeceğiniz tetkik 
komisyonları için istediğiniz kadar tahsisatı ver
meğe amadedir. Yeterki hesaplar meydana çık
sın. Amma Rana Beyefendi diyebilir ki ben başka 
bir vekâletten devir aldım. O halde bendeniz de 
sözümü Maliye vekili Beyefendiye devrediyorum. 
Onlar cevap versinler. Teşkilât kudreti kâfi de
ğilse ikmal için Meclisi Âli hazırdır. Yahut iki 
vekil birleşsinler ve bir hal çaresi bulsunlar. 

Beyefendiler, yeni başlıyan iş hiç yolunda de
ğildir. 12 nci ayın son günlerini yaşıyoruz, iki 
aylık hesap veriliyor. Halbuki diğer müdüriyeti 
umumiyeler hesaplarını vermişlerdir, niçin bun
lar geriye kalmışlardır. 

Vekil Beyefendinin ağzından işittik ki türk 
tütünü hariçte şaşaasını kaybetmemiştir. Isviçre-
de satışında bir misli tezayüt olduğunu söylediler. 
Bu, oraya gönderilen çalışkan bir zatin eseridir. 
Berlinde tütünlerimizin revaç bulmaması oradaki 
memurun aczinden ileri gelmektedir. Yoksa Ber
linde bizim tütünlerimiz çok eyi satılır. Hattâ ora
da daha eski şekildeki tütünlerin reklâmlarını 
gördüm. Yeni tütünlerin daha nefis olduğu için 
revaç bulacağı ve bunu seve seve içecekleri şüp
hesizdir. Muhittin Paşa kardaşımı bu kürsüye da
vet ediyorum. Memlekete ihanet etmiş, düşmanlar
la teşriki mesai etmiş olan adamm yolsuzluklarını 
kendisi anlatsm. 

Böyle memlekete ihanet eden, düşmanlarla 
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teşriki mesai eden riyakâr adamları biz affcdemeyiz 
beyefendiler. 

Süleyman Fikri B. (Mersin) — Efendim, kıy
metli arkadaşlarımız bu idarenin vaziyeti umumi-
yesini bütün çıplaklığile izah ettiler. Bendeniz 
heyeti mecmuası hakkında bir şey söylemiycceğim. 
Yalnız geçen sene tam bu zamanlarda fırkamızın 
umumî içtimaında bu mevzu etrafında konuşurken 
memlekette dehşetli bir kaçakçılık vardır. Bunun 
önüne geçmek lâzımdır, dediler ve bu mühim mev
zu etrafında bir çok kıymetli arkadaşlar söz söy
lediler. 

O zaman Hükümet namına Maliye vekili Be
yefendi söz vermişler, ucuzlatacağız demişlerdi. 

Yine bundan altı ay evvel kaçakçılığın meni hak
kında kanun müzakere edilirken yine bu mevzua 
temas edilmiş, Vekil Beyefendi; ucuzlatacağını 
vait buyurmuşlardı. Şimdi yine Vekil Beyefendi 
vait buyuruyorlar. Yapacağız, ucuzlatacağız... Hal
buki altı ay geçti, hâlâ yapılacak, hâlâ ucuzkya-
cak. Memlekette bu kadar tütün stoku vardır. 
Hatta çürüyor. Acaba fabrikalr mı yapmağa kâfi 
gelmiyor, niçin ueuzlatılmamıştır? Hâlâ ucuzla
tacağız diye milleti aldatacak mıyız? Bunu öğren
mek istiyorum. 

Reis — 10 dakika teneffüs edilmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 18,10 

Reis — Rcfel B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Celse acıhmşıtır. 
Tütün inhisarı bütçesinin müzakeresine devam 

olunacaktır efendim. 
Zülfü B. (Diyarbekir) — Efendini bir sual so

racağım. 
Tütün inhisar idaresinin elde ettiği bir parayı, 

şusbe müdürleri, meclisi idare azaları hatta müdürü 
umumiler aralarında ikramiye diyerek taksim et
mişlerdir. Demek ki bir yolsuzluk yapılmıştır. Bun
lardan bir kısmı müruru zamana uğratılmış, ancak 
bir kısmı hakkında takibat yapılabilmiştir. Miktar
ları ne kadardır! Bunlar hakkında ne yapılacaktır? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — 'Efendim, Afyon mebusu Cemal Beyefendi, 
sanki İtendeniz hesap lüzumsuz bir şeydir, demi
şim gibi, hesapsız olmaz, mutlaka hesap istesinler, 
diyorlar. Ben de diyorum ki, evet, hesapsız iş ol
maz. Zaten hesap mevcuttur, yalnız bir tea.hh.ur 
vardır, bunu izaleye çalışıyoruz. Bu, vazifemizdir. 

Memur intihabında ticaretten anhyanları seç
memi istiyorlar. Bendenizin de arzum budur. Ta
biî bu idarenin kendisine mahsus bazı kavaitle ida
re edilmesi lâzımdır. Fakat hepsini tüccarlar ara
sından bulup getirmenin imkânını da göremiyo
rum. Esasen buna lüzum da yoktur. Ancak, işin 
icap ettirdiği, zihniyetle hareket eden arkadaşlarla 
teşriki mesaiye çalışmak ve bu suretle muvaffak 
olmak taibiidir. 

Sonra, demin de bir şey eksik arzettim. 
Arkadaşlarımızdan birisi Bütçe encümeni maz

batasında zikredilen tedricî kelimesinin cezri ol

masını istediler. Bendeniz tedricî ile cezri kelime
lerini bir birinden ayrı bulmuyorum. Cezrî demek, 
müessir tedbirlerle iyi ve kati neticeler almaktır. 
Bunun da tedrici olması zaruridir. 

Rasıh Beyefendi îzmirdeki bir milyon tütünün 
tamamen mahvolduğunu tahmin ettiler. Bendeniz 
öyle söylemedim. Bir milyon küsur kilosunun ev
safının togayyür etmiş olduğunu söyledim. İhti
yaçtan fazla tütün uzun senelerden beri depoda 
kalmıştır. Bu yüzden tabiî evsafı tegayyür et
miştir. Bizim yapacağımız şey, orada bulunan tü
tünün bu gün kaç kuruş edeceğini anlamaktan iba
retti. Bunu anlamakla meşgulüz. Bittabi bu gün
kü kıymette bir fark olacaktır. Gerek kendilerine, 
gerek Ziya Gevher Beyefendiye tekrar arzediyo-
rum ki muttali olduğumuz ve olabileceğimiz her 
türlü yolsuzluklarla mücadele etmek ve mesulle
rini aramak ve bulduklarımız hakkında kanunî ted
birler almak vazifemizdir. 

Zülfü Beyefendi tasrih buyurmadılar. İhtimal 
ki Orozdibak müessesesinden almış oldukları ikra
miyeyi kastediyorlar. O ise o zamanki kavaide 
göre taksim edilmiştir. Fakat bir yolsuzluk oldu
ğunu tahmin eden maliye müfettişi işe vaziyet et
miştir. Tctkikat yapmaktadır. 

Ucuz cigaraya geliuce: Demin de arzettim ki 
cigaraların fiatı ucuzlıyacaktır. Bunların bazı ne
vileri pek yakında çıkacaktır. Bunu vadediyorum. 

Süleyman Fikri B. (Mersin) — Bunu gecen se
ne kongrede ve 6 ay evvel kaçakçılık kanunu mü-
nasebetile vadetmiştiniz. Bu gün yine vadediyorsu-
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nuz. Halâ bir netice çıkmadı. Şimdi yine buyu-
ruldu ki yapacağız. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim . . . . 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Beis Bey, mü

zakerede bir usul vardır. Lehte ve aleyhte söylenir. 
Müzakere kâfi görülür ve arkası kesilir. Böyle in, 
çık; in, çık ne olacak ? 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim, Sırrı 
Bey de bilirler. Nizamnamei dahilî mucibince ve
killerle münakaşada en son söz mebusundur. 

Beyefendiler, bendeniz tütün inhisar idaresinin 
hepimizce malûm olan, geçen senelerden devam 
edegelen fenalıkların müsebbiplerinin tecziye edil
memesi ati için eyi bir misal teşkil etmiyeceğini söy
ledim. Vekil Beyefendi buyurdular ki bu, uzun 
bir iştir, derhal bunun imkânı yoktur, fakat 
muttali oldukça bunlar hakkında lâzımgelen mua
meleyi yapacağız, güzel. Fakat bu seneki Tütün 
inhisarı bütçesinde 250 liradan 150 liraya 
kadar 13 müfettiş ve 5 de muavin var zannederim. 
Acaıba bu 18 müfettişten iki, üç tanesini ayırarak 
bu eski hesapları tetkik ettirmek mümkün müdür, 
değil midir? Bilmiyorum. Kendileri bilirler. Sonra 
bir şey daha buyurdular. îzmirdeki ambar (50 000) 
kilo fire vermiş ve (1 000 000) kilo tütününde ev
safında tagayyür hâsıl olmuş, yani tagayyür hâsıl 
olmuş. Yani tagayyür hâsıl olmuş de
mek, o tütün istimale gayrisalih bir hale 
gelmiş demektir. Bu evsafın tagayyüründen do
layı da yine kendileri buyurdular ki (300 000 ) li
ra kadar bir zarar olmuştur. Bendeniz muhterem 
Vekili Beyefendiyi temin ederim ki bu yoldaki za
rarları Samsun ve Trabzonda iki, üç 
misli fazla bulacaklardır. Eğer böyle za
rarlar bulamazlarsa beni gelsinler, bu kürsü
den tekzip etsinler. Olabilir senelerdenberi 
bu kadar tütün bir zarar verebilir. Fakat efendi
ler, bu ambarlarda memur yok mudur? Bunların 
kapıcısı, muhasebecisi ve sairesi yok mudur?... Na
sıl yok olur. biz bunu Bütçe encümeninin mazba
tasında görüyoruz. Evvelce iki bin kadar olan 
memurini biz beş bine çıkarmışız. O zaman reji bu 
işi iki bin memurla idare ediyordu. Şimdi ise beş 
bin memura çıkmıştır. Yine ortada hesap yok. 
Bu zararları yapan kimse yok mudur, kendi ken
dine mi bu zarar yapılmıştır?.. Yine de bir dafa 
tahkikat yapılsın, memurları var mıdır, yok mu
dur?... Yok eğer zarar kendi kendine olmuşta bir 
memuru mesulü yoksa bunu da kabul edelim. 

İkincisi, buyurdular ki envanter kolay bir şey 
değildir. Yavaş yavaş yapılacak buyurdular. Ka
bul ediyorum. Fakat 7-8 seneden beri müdürü 
umumilikle idare olunuyordu. En nihayet yeni 
idare başladığı zamandan beri rica ederim, bu envan
ter işile meşgul olacak bütçeye bir memur konmadı 
mı? 31 seneden beri bu envanteri yapacak bir memur 
yok mu idi?... Vardı Beyefendiler. İsteselerdi 
pekâlâ yapabilirlerdi. Orada bir çok memur var
dı. Efendiler, niçin duruyorsunuz, sizin vazifeniz 
bu idi. Şimdiye kadar niçin yapmadınız denmesi 

lâzımdı. Bunları yapacak kimselerin hiç olmazsa 
isimleri vardır. Tahkik edilsin ve bunlar mesul 
edilsinler. 

Sonra ikramiye meselesinden de bahsettiler ki; 
benim anladığım öyle değildir. İkramiye fazla 
alınmış. Sonra adam, mahkemeye müracaat etmiş. 
İlâm almış. Fazla alınan ikramiyeyi isteyince 
bunlar parayı taksim ettik, ne yapalım diye dü
şünmüşler. Memurların bir teavün sandığı var
mış. Bu teavün sandığından ikramiye almıyanla-
n n hakkından da alınmış, yani onu teavün san
dığı versin, benim de hissem var, bana ikramiye 
düşmediği halde benim hissemden de sözde oraya 
verilmiş, öyle diyorlar ki ben bunun böyle ol
duğuna kani değilim. Ciddi soyuyorum, bu kadar 
haksızlık olamaz. Ben buna kani değilim. Gerek 
Vekil Bana Beyefendinin, gerek Müdürü umumî 
vekili Hüsnü Beyefendinin mukdim, gayyur, ha-
miyyetperver zevat oldukalnna kaniim. Bicamız 
şudur: 

Arkadaşlar, burada bir fenalık var, siz çalışa
caksınız, ona şüphemiz yok. Fakat bizce çalışmanız 
asıl hesabı düzeltmek için değil, hesabı bozanlar 
kimlerdir?... Bunu ortaya çıkarmak şeklinde olma
lıdır. ,. jsi 

Resin B. (Antalya) — Asıl onu istiyoruz. 
Mazhar Müfit B. (Devamla) — Bunları lütfen 

mesul ettiriniz. Bilinsin ki, zihnimize yerleşsin ki 
mesuliyet vardır, yoksa mesuliyet lafta kaldıkça 
hiç bir işin düzelmiyeceğine kaniim. İstirhamım 
budur. Her ikisine de çok itimadım vardır. Yarın 
işin düzeldiğini gördüğüm zaman, bu kürsüden iş 
düzelmiştir diyebilmem için işi bozanların kamilen 
mesul edildiğini de görmem lâzımdır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Mazhar Müfit 
Bey, mebuslar, vekillerden rica ederler mi? (Han
deler). 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Talep dedim 
talep. 

Rasıh B. (Antalya) — Riyasetten rica edilmez 
derken sen müdürü umumîden rica ettin. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Befik Şevket 
Bey, sabahleyin yaptığı gafı tashih için bunu soy
uyorsa para etmez (Handeler). Sabahleyin rica, 
istirham... Arkadaşım çok nazikleşti. Sonra bana 
dedi ki nezaketen söyledim. Şimdi biz de kaba 
kaldığımız için ufak mikyasta bir nezaket yaptık 
( Handeler ) . 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. ( İs
tanbul ) — Efendim, evsafında tagayyür hiç işe 
yaramıyacak demek değildir. Eskiden kıymeti şu 
olan mal bu evsaftaki tagayyür yüzünden bu gün 
şu kıymete düşmüş demektir. 

Rasih B. ( Antalya ) — Efendim, bu noktayı 
tavzih için müsaade buyurursanız bir sual sora
cağını. Vekil Bey; evsafta tasgayyür dairenizce sa
bit midir? Bu tagayyür ne zaman olmuştur, tari
hi malûmmudur, tütünler evsafı bozuk olarak mı 
depoya girmişlerdir, yoksa şu senede mi veya bu 
senede mi bozulmuştur?... Bu noktalar sabit midirî 
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Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul ) — Şimdi efendim, İzmirden bahsolundu. Bü
tün tütünler elden geçmiş. Görüyorum ki bazı tü
tünler zamanla tagayyür etmiştir. Bana verdiği 
kanaat şudur: Bu tütün almalı şu kadar sene ol
muş. Bu kadar zaman beklediği içindir ki bu ta-
gayyüre maruz kalmış. 

Efendim, bendeniz belki iyi arzedemedim. İz
mir amıbannda veya başka bir ambarda tütünler 
tetkik ediliyor. Neticede bu vaziyet görülüyor. E-
ğer bundan bir mesuliyet aramak isteniyorsa bu 
talbiidir. Sırf zamanın, ahvalin, müddetin tesirile 
bozulmuş olursa mesul aranmaz. Fakat işaret bu
yurdukları gibi o vaziyet her hangi bir şahsın vazi
fesini yapmamaktan mütevellit bir netice olduğu 
takdirde elbette mesuliyet aranır. Her mesuliyete 
muttali oldukça onu olduğu gibi bırakmamak vazife
mizdir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, bu va
zifenizin asarı müfidesme şiddetle intizar ediyoruz. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Envanter yapılmamış değildir, mevcuttur. 
Bu ambarların tütünleri elden geçerken kayit mik-
tarile ambar mevcudu arasında bir noksana şahit 
olmıyoruz. Kayitte ne kadar yazılı ise ambarda da 
o kadar vardır. Envanter mevcuttur, fakat o me
murlar mevcut tütünleri yeniden kıymetlendirelim 
diyemezlerdi. O memurun işi değildi. İdare bütün 
tütünleri kıymetlendirelim diye karar verecek, me
murlar onun üzerine yapacaklardır ve bu gün ya
pılmakta olan da budur. 

Rasıh B. (Antalya) — Vekil Beyefendi! sualime 
cevap vermediniz. Evvelce evsafı bozulmuş olan 
tütün miktarı bir milyon buyurdunuz. Bu bir mil
yon kilo tütün, dairece şimdiye kadar ne olarak 
biliniyordu? Toz olarak mı, evsafı bozuk olara-k mı, 
yoksa iyi olarak mı biliniyordu? Bu belli değil 
midir ? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İstan
bul) — Efendim, idare tütünleri almış ambara koy
muş ve deftere kaydetmiştir. Artık onların bu gü
ne kadar evsafında tagayyür var mıdır. Yok mu
dur?.. Bununla meşgul olmamış. 

Rasıh B. (Antalya) — Ambarın memuru yok-
mıı? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Ambar memurunun vazifesi, gelen tütünleri kay
detmektir. 

Rasıh B. (Antalya) — Peki efendim, ambarda 
3 - 4 milyon liralık sermaye vardır. Bunların 
muhafazasile alâkadar hiç bir memur yok mu? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Deminden, onu arzettim, onun müsebbibini aramk 
lâzımdır. 

Rasıh B. (Antalya) — Bunun müsebbibini a-
rarsak 2000 kuruşluk bir memur çıkar. Buna nasd 
tazmin ettirebileceksin? Beyefendi, türk malı çü-
rüyüp, mahvolup gidiyor. Niçin bunları muhafa
za etmiyoruz? bunu muhafazasile mükellef kılı

nacak bir fert yok mudur? Her şey sözde kalı
yor. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz deniliyor. 
Ondan sonra vergilerin zammına gidiyoruz. 
Diğer taraftan da bir membaı varidat olan hazır 
tütünün üç milyonundan bir milyonunun çürümesi
ni aramıyoruz. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. — 
Müsaade buyurursanız, bir kelime daha arzede-
yim: efendim, yanlış anlaşılmasın. Bir ambara 
şu kadar tütün konur da senelerce sarfı mümkün 
olmazsa evsafını kaybetmemesine imkân var mı
dır? Bu, tabiî bir tagayyürdür. Şayet bir me
murun kastile olmuşsa, o vakit onun hakkında 
icap eden muamele tatbik edilir. Bu meselenin 
mahiyeti üzerinde tahkikatla meşgulüz (Müzake
re kâfi sesleri). 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, 
müzakere doldu ve hatta taştı zannedilir. Fakat 
gayrikâfidir. Bir neticeye varmamıştır. Şairin, 
söylediler, oturdular, gittiler dediği gibi biz de 
de konuşuldu, bağırıldı, şu oldu, bu oldu dedi
ler, sermaye kalmadı dediler, her şey söylendi, 
lehinde bir tek arkadaşımız söylemedi. Hatta mesu
liyeti omuzlarında taşıyan Maliye vekili Bey de 
müdafaa etmek cesaretini gösteremediler. Milletin 
bu büyük kürsüsünden söylenmiş bu sözler o 
idarenin çehresine sıvanmış lekelerdir. Bu, temiz
lenmelidir. Temizlenmezse her şey neticesiz ka
lıyor zehabını verir. Vekil Bey diyor ki : ben 
muttali oldukça takibat yapacağım. İşte efendi
ler, burada söylenen sözler. ıttıla değil midir? Bu 
idare muntazam defter tutmamıştır. Bu; mesuli
yeti mucip değil midir? 

Efendiler, memlekete ihanet etmiş dediğiniz 
bir daire hakkında millet niçin takibat yapma
dınız demez mi ? Yarın her hangi bir maliye me
murunun bir meseleden yakasını tuttuğumuz za
man, yine bu daireyi misal göstererek; onlar 
hakkında niçin takibat yapmadınız demez mi? 

İkinci mesele, Mısır meselesidir. Muhittin 
Paşa çıktı. Mısırda şöyle oldu, böyle oldu diye 
anlattı. Vekil Beyefendi bir şey söylemediler. 
Halbuki efendiler, bunun yapacağı sui tesir pek 
büyüktür. Binaenaleyh her halde ciddî tahkikat 
ve takibat yapılmalıdır. 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Galiba bendeniz kelimeleri kullanmakta 
muvaffak olamıyorum. Evet muttali oldukça de
dim. Bu sözüm, burada muttali olduğum şeyler
le de meşgul olacağımı ifade etmez mi? 

Mısır meselesine gelince; bu gün öyle bir adam 
yoktur. Fakat onu da tahkik edeceğim. 

Reis — Efendim, müzakerenin kifayeti hakkın
da takrirler vardır. Okuyacağız: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek

lif ederiz. 
Mardin İstanbul 
Ali Rıza Sadettin 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

Müzakere kâfidir. Maddelerin müzakeresine ge
çilmesini arz ve teklif ederim. 

Mersin 
Fikri 

Reis — Müzakereyi kâfi görenler . . . öörmi-
yenler . . . Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kaıbul edenler... Etmi-
yenler. . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçe 

kanunu 
MADDE 1 — Tütün inhisar idaresinin 1932 

malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 5 312 903 liralık tahsisat 
verilmiştir. 

A - CETVELÎ 
F. Lira 
1 Ücretler 2 514 880 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Merkez ve mülhakat masrafları 400 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Masarifi müştereke 151 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Ecnebi mütehassıslar 13 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Tecrübe, ıslah mücadele masrafları 60 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
6 Kurs masarifi 9 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Kontrol ve takibat masrafları 488 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
8 Sabit kıymetler masrafı 181 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
9 Yaprak tütün ücret ve masrafları 772 600 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
10 Fabrika ve atelyeler ücret ve mas

rafları 429 320 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Vesaiti nakliye masarifi 12 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
12 Reddiyat 10 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 1918 numaralı kanun mucibince muh

bir ve musadirlere verilecek kaçak 
ihbariye ve ikramiyesi 75 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
14 Yardımlar 29 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
15 Geçen sene borçlan 75 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
16 Eski seneler borçlan 40 000 

Beis — Kabul* edilmiştir. 
F. Lira 
17 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 52 603 

Beis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu ). 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 2 — Tütün inhisar idaresinin 1932 

malî senesi varidatı merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 25 500 000 lira tahmin edilmiş
tir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 

25 120 000 1 Satış kârı 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Para cezaları 200 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Beyiye resmi 60 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Muhtelif hasılat 100 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 İstirdat 20 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — Tütün inhisar idaresinin memur 

ve müstahdemlerile vesaiti nakliye kadrolan mer
but (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur ve müstah
demlerin adedile (A) cetvelinin ücret fasıllarmda-
ki tahsisat miktarını tecavüz etmemek şartile Tütün 
inhisar idaresinin merkez ve mülhakat teşkilâtında 
gerek adet ve gerek ücret itibarile işin icaplarına 
ve görülecek ihtiyaçlara göre tadilât icrasına Güm
rük ve inhisarlar vekâleti mezundur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Tütün inhisar idaresinin muba
yaa olunacak mevaddı iptidaiye ile inhisar altın
da bulunan mevaddı ecnebiye bedelleri, levazım, 
fabrika, imalâthane ve nakliye vesaitinin bilû
mum işletme masrafları ve bunların küfre, sile 
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ve yaprak tütünlerin nakli için kullanılan sandık
lar gibi demirbaşları ve makina, alât ve edevatı
nın yedek aksamı ve amele ücretleri ve inhisar 
mamulâtının satış aidatı ve bunların mahfazala-
rile nakliye ve sigorta masrafları, emvali gayri-
menkule ile diğer sabit kıymetlerin amortisman
ları ve bütçeye dahil olmıyan her nevi işletme ma
sarifinin tesviyesi için 1660 numaralı kanunun 
6 ncı maddesi mucibince 20 000- 000 liraya kadar 
mütedavil sermaye kabul olunmuştur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, burada 
anlamadığım bir şey var. Kof re, sile ne demektir? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Bunlar fabrikalarda içinde tütünleri 
nakletmek için sandık ve saire gibi şeylerdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Kabul et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tütün inhisar idaresinin müte
davil sermayesini teşkil eden mevattan yaprak 
tütün ile levazımın muayeneleri icra ve keyfiyet 
ve kemiyetlerinde vukua gelen tahavvülât ve me-
vaddı mezkûrenin maliyet kıymetlerile ayni cins 
mevaddın 1931 senesindeki rayiç kıymetleri ara
sındaki fark tesbit ve mütedavil sermaye hesabı 
ona göre tashih ile yeni envanter tanzim olunur. 
1931 senesi rayiç kıymeti için idarenin mezkûr se
ne zarfındaki mubayaat ve masarif maliyetleri 
esas ittihaz olunur. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane ) — Efendim, burada ambarların tasfiyesi 
neticesinde mevcut yaprak tütünlere verilecek ye
ni kıymet için, 1931 senesi vasatı kıymetinin esas 
tutulması yazılmıştır. Ahiren alınan malûmata ve 
yaptığımız tetkikata göre anlaşılıyor ki 1931 sene
si vasati kıymetinin konması - henüz senenin için
de bulunuyoruz - eski envanterlerden tamamen iş
leme masraflardan ve sair masraflardan tertip edip 
netice elde edilemediği için biraz müşkülâtı mucip 
olacaktır. Binaenaleyh 1930 senesinin vasati kıy
meti üzerinden kıymetlendirmek zarureti hâsıl olu
yor. Bu suretle 1931 senesi yerine 1930 senesi şek
linde tadilini teklif ediyoruz. 

Refik B. (Konya) — 1930 senesi fiatları yük
sek değil midir1? 

Hasan Fehmi B. — Hiç şüphe yoktur ki 1931 
senesini de alsak 1932 de bu muamele yapılamıya-
cağı için elbette bir fark olacaktır. Fakat 7 sene 
evvelki kıymete göre 1930 kıymeti bir ıslahat de
mektir ve hakikate daha yakındır. Bundan evvel 
kaibıü buyurulan madde ile (20 000 000) mütedavil 
sermaye esası tesbit edilmiş, ambarın 1930 vasa
ti kıymetine göre tasfiyesi neticesi yine Meclisi 
Âliye gelecek ve ( 20 000 000 ) liralık mütedavil 
senmaye ıhesalbmdan • kararınızla tenzil edilecektir. 
Bu hesaplar geldiği zaman vasati kıymet meselesi
ni ayrıca tetkik ve hallederiz. 

Onun için önümüzdeki bütçede, 1933 senesi 
bütçesinde bu ameliye Meclisten geçtikten sonra 
olacaktır. Tabiî hesabı yaparken elde mevcut 
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hesaplara göre bir tasfiye yapmak icap eder. Eğer 
miktar üzerine olsaydı, muamele basit olurdu. 

| 300 000 kilo tütün tartılacak, derecelere ay-
i rdacak, yeniden kıymet verilecek ve yeni kıymet 
I vazedilirken bunları ayrı ayrı, günün rayici üze-
J rinden kıymetlendirmek demek bu ameliyenin 
i'bir kaç sene uzamasını intaç eder. Bir defa bu 
I ameliye yapılsın, hakikî sermayemizi bilelim. Za-
| ten bazı arkadaşlarımızın zannettikleri gibi de
ğildir. Bu ameliye her sene yapılsın deniyor. Bu 
gayrikabildir. Çünkü kolay bir şey değildir. Bir 
kaç senede ancak yapılabilir. Bunu yapmak için 
bir defa rayiç kıymetler hesaplarının taayyün et
miş olması lâzımdır. Bu esasa göre bir kere bi
rinci tasfiye yapılsın. Yani yedi seneden beri ya-
pılmıyan bu tasfiyenin 930 senesine göre yapılma
sı lâzımdır. Tatbikatta da bizim için kolaylık 
ifade eder. 

Reis — Encümen 1931 senesini 1930 olarak tek
lif ediyor. îtiraz var mı? Maddeyi bu şekilde 
reye vazediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 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 muha
keme ve 1918 numaralı kanun mucibince muhbir 
ve musadirlere verilecek olan ikramiyeler tahsi
satı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lü
zum görülecek mebaliğ için mulıasebei umumiye 
kanununun « 48 » inci maddesi hükmü cereyan 
eyler, 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, büt
çesi olmıyan seneler borcu ne kadardır, bütçesi 
olmadığı halde nasd tahakkuk etmiştir ve bu borç 
ne dir? 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — 
Efendim, malûmu âlileri 1931 senesinde mülhak 
bütçe olmuştur. Devlet bütçesinde ve diğer büt
çelerde deyin fasıllarını dört seneye taksim ede
rek 28-29-30-31 seneleri borçları diye ayrı ayrı 
gösteriyoruz. Burada ise 28-29-30 senelerine ait 
mülhak bütçe yokki bu fasılları açalım. Onun 
için geqen senelere ait bir borç zuhur ederse 
deyin faslından tediyesine müsaade veriliyor. 
Bu senelerde mülhak bütçe yoktu. Bütçeyi meclisi 
idare tanzim ederdi ve tatbik olunurdu. Şimdi 
meclisi idare yoktur. Bütçe mülhak bütçedir. 
Geçmiş senelere ait bütçe mevcut değildir. Mec
lisi idare bütçeleri cari olsun demek te doğru de
ğildir. Binaenaleyh geçmiş senelere ait borçlar 
deyin faslından senelerine bakılmaksızın verilsin 
demek, en doğru yoldur. 

Mszhar Müfit B. (Denizli) — Güzel efendim. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Kaçak vukuatından dolayı müs-
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tahiklere verilecek mebaliğ tediye olunduğu sene 
bütçesinin tahsisatından verilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ka
çak vukuatından dolayı müstahiklere verilecek 
mebaliğ muhbirlere verilen ikramiye midir, ne 
demektir bu? 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Kanunu vardır efendim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Amma, bendeniz 
kanunu va>\(Jiye cevap istemiyorum. ( Kaçak vu
kuatından müstahiklere verilecek mebaliğ ) ta
birinin ne demek olduğunu anlamak istiyorum. 
İkramiye ise ikramiye diyelim, müstahikler kim
dir? Muhbirlerse muhbir diyelim. Mebaliğ ne de
mektir? Lütfen izah buyursunlar. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya) — 
Efendim, 1918 numaralı kanun, muhbir ve müsa-
dirlere ikramiye olarak verilecek miktarları tama
men tayin etmiştir ve cezayı naktilerin sureti tev
zi inde en küçük teferruatına kadar ve. yüzde nis
petlerine kadar tayin etmiştir. Burada müstahik
ler diyoruz. Kanunen kimler müstahiksa onlar ala
cak demektir. Bundan dolayı bir ihtilâf veyahut 
tereddüt hâsıl olması ihtimali yoktur ve öyle bir 
endişe varit değildir. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum efendim. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İnhisar idaresi kiralıyacağı am
bar ve imalâthane binaları için lüzumu halinde üç 
seneye kadar mukavele aktedebilir. 

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

MADDE 9 — Türkiye dahilinde inhisar ma-
mulâtıuı satanlara, esasları Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince tes'bit olunacak teminat mukabilinde 
kredi ile satış icrası caizdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, burada 
- Türkiye dahilinde inhisar - tabiri vardır. Bun
dan maksat tütün inhisarıdır zannederim. Tütün 
inhisarı demek daha muvafık olmaz mı? 

Reis — Encümen ne diyor? 
Bütçe-E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — Pek 

âlâ efendim. Bir kelime ilâvesinden ibarettir. 
Reis — Maddeyi, tütün kelimesinin ilâ vesile 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hizmet müddeti iki seneyi te
cavüz eden memur ve müstahdemlerden vefat 
edenlerle hizmet müddeti ne olursa olsun vazife
leri dolayısile maruz kalacakları kaza ve arızalar 
yüzünden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masraf
ları için ücret tertiplerinden ailelerine bir aylık 
ücret miktarında muavenet yapılır. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Maddede hizmet 
müddeti iki seneyi tecavüz eden memurlardan ve
fat edenlerin teçhiz ve tekfin masrafı verilir de
niyor. Bendeniz bunun bütün memurlara teşmi
lini talep ediyorum. Çünkü bu; iki sene hizmet 

etmekle bir hak kazanmış olan memurların cena
zesini hariçte bırakmamak gayesine matuftur. 
Bunu vekâletin memurlarına seyyanen muamele 
yapılması için teklif ediyorum. 

Reis — Teklifinizi tahriren yaparsınız, reye 
koyarız. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Encümen kabul 
eder zannederim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, malûmu âliniz bu idarenin memurlarile 
Beyefendi arkadaşımızın bu hükmün teşmil edil
mesini arzu ettiği memurların vaziyeti bir değildir. 

Buradaki memurlar müstahdemdir. Vakia me
mur tabiri geçiyor, Fakat bu memur kelimesi fab
rikalar haricinde bulunan memurlarla müstahdem
leri ayırmak içindir. Bunlar Devlet memurları 
gibi tekaüt hakkından müstefit değildirler 

Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir ) — Onu demek 
istemedimk. Maksadım o iki sene müddetin kal
dırılması ve diğer memurların da istifade etme
sidir. 

Kemal Zaim B. ( Devamla ) — Ohalde mu
vakkat müstahdemlerin de bundan istifade etme
si lâzımgelir. İdarede çalışan muvakkat müstah
demler vardır, bir ay gelmiş çalışmış olanlar var
dır. Bunları da o çerçeve içine almak lâzımdır 
ki buna imkân yoktur. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Hayır efendim, 
o zaman daimî memur ve müstahdemler diyebili
riz. Bundan maksat yardımdır, memurların ce
nazesinin ortada kalmamasıdır. 

Kemal Zaim B. — Bu suretle hesap yapmış 
değiliz. Hükümetin teklifinde de iki senedir. Biz 
de bunu aynen kabul ettik. 

Bu iki seneyi memurların oraya bağlanmasını 
temin için kabul ettik. Lâalettayin idareye geçip 
te müddeti hizmeti ne olursa olsun bu gibilere de 
teşmil edilirse saha itibarile çok genişliyecektir. 
Bu hususta bir karar ittihaz etmedik. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, bu iki 
sene kaydini kaldırmıya bendeniz de taraftarım. 
Kemal Zaim Bey arkadaşımız, acaba iki sene kay
dini kaldırırsak memur adedi ve para miktarı ço
ğalır mı? Çoğu azı nihayet dör bin, dört bin beş 
yüz memurdan ibarettir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
O zaman müstahdeminin de girmesi icap eder. 

Mazhar Müfit B. — Hüsnü Beyefendi diyorlar 
ki, iki sene tabirini kaldıralım. Evet kalksın. Me
mur adedi çoğalır mı diye tereddüt ediyorsunuz? 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Efendim, yalnız 
ölene verilecek. 

Mazhar Müfit B. — Para cihetinden çok bir 
miktar tutmaz. Bendeniz bu teklifin kabulüne 
taraftarım. Ölen adamın yenisi eskisi olmaz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen muavenetin bütün 

daimî memur ve müstahdemlerine teşmilini teklif 
ederim. İzmir 

Hüsnü 
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Reis — Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı 

dikkate a lan la r . . . Almıyanlar . . . Kabul edilmiş
tir. Nazarı dikkate alındı. 

Maddeyi o şekilde tashih ederek okuyoruz: 

MADDE 10 — Memur ve müstahdemlerden ve
fat edenlerle hizmet müddeti ne olursa olsun va
zifeleri dolayısile maruz kalacakları kaza ve arı
zalar yüzünden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin 
masrafları için ücret tertiplerinden ailelerine bir 
aylık ücret miktarında muavenet yapılır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Madde bu şekil
de tadil edildiğine göre artık " vazifeleri dolayı
sile maruz kalacakları kaza ve arızalar yüzünden 
vefat edenlerin .... „ cümlesine lüzum yoktur. 

Tadilin sebebi şudur. Deniyor ki, hizmet müd
deti iki seneyi tecavüz eden memur ve müstahdem
lerden vefat edenlerle, hizmet müddeti ne olursa 
olsun, vazifeleri dolayısile maruz kalacakları kaza 
ve arızalar yüzünden vefat edenlerin... 

Binaenaleyh demek ki fabrikada çalışan amele 
bir günlük olduğu halde vazife esnasında ölecek 
olursa ikramiye alıyor da, memur ve müstahdem
lerden ancak iki seneyi dolduranlar buna müstahik 
oluyor. Binaenaleyh o iki sene müddet kalktığı için 
artık bu ibareye lüzum kalmamıştır. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane) — Efendim, maddenin tadil edilmeden ev
velki şekli, iki sene hizmet eden memurlarla, müs
tahdemlere ve bir de müddeti hizmeti ne olursa ol
sun, bir gün dahi olsa, kazazede ameleye ikramiye 
verilmesini âmirdir. Şimdi nazarı mütaleaya alı
nan takrirle madde, aylık alan memur ve müstah
demlerin müddeti hizmetine bakılmaksızın bunlara 
da birer aylık verilmesini tazaımmun ediyor. Hal
buki burada ikinci bir kısım kalıyor ki onların ade
di burada mevzubahs olan rakamlara dahil değil
dir. Bunlar fabrikada çalışan ameledir. Kazazede 
tabiri onlara matuftur. Aylık almadığı için onla
rın alacağı para, maddenin ve takririn münderica-
tında dahil değildir. Binaenaleyh kazazede tabiri 
kalmalıdır ki onlara da para verilebilsin. Bu itibar
la maddeyi encümene verirseniz şimdi düzeltiriz, 
tekrar okunur. Reyinize arzolunur (Muvafık ses
leri). 

Reis — Encümene veriyoruz. 

MADDE 11 — Vazifelerinin mahiyeti icabı ola
rak mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına u-
mıım müdürlükçe lüzum görülecek imalât ve sev-
kiyat memur ve müstahdemlerine işin taallûk et
tiği masraf hesabından munzam ücret verilebilir. 

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

MADDE 12 — Vazifelerine nihayet verilecek | 
memur ve daimi müstahdemlere 1935 numaralı i 
kanun mucibince verilecek tazminat bütçenin bi
lûmum ücret tertiplerinden tesviye olunur. 

Açıkta kalıpta tazminat almış olanlardan umu- i 
mî, inhisar idaresi de dahil olmak üzere mülhak' 

j ve hususî bütçelerle belediye bütçelerine dahil bu
lunan teşkilâtta vazife alanlar eski vazifelerinden 
infikâk tarihi ile yeni vazifelerine mübaşeret tari
hi arasında açıkta geçecek her aya mukabil yal
nız bir nısıf maaşlık tazminata istihkak kesbc-
derler; aldıkları tazminatın mütebakisini iade 
etmekle mükellef tutulurlar. Açıkta geçen müd
detin on beş günden fazla olan kesirleri tam ay 
itibar olunur. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Burada bir ibare tashihi vardır. Bir nısıf maaş
lık yerine bir nısıf aylık miktarında olacaktır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Bütçe 
encümeni arkadaşlarımdan rica ediyorum: Hü
kümetin teklif etmeyip te kendilerinin ilâve 
ettiği bu müstesna fıkra hem tatbikat itibarile 
ve hem de adalete tevafuk etmemesi itibarile 
müşkülâtı mucip olacaktrır. Gerek tasfiye kanu
nu mucibince ve gerek şimdiki kadroları mu
cibince açıkta kalacak memurlara tazminat veri
yoruz. Bu adamlar tabiatile kendilerine bir 
maişet vasıtası anyacaklardır ve ikinci fıkra
ya göre belediye veya inhisarlarda veya umumî 
'bütçede bir vazife bulurlarsa o zaman diyeceğiz 
ki bizde tasfiye edildin; biz sana para verdik; 
seni çıkardığımız tarihten itibaren 3 ay, 5 ay 
geçtikten sonra bu memuriyete tayin edildin; sen 
ise bizden her ay için bukadar para aldın; bina
enaleyh bu üç, beş ay badettenzil geri kalan mik
tar için evvelce verdiğimiz parayı bize 
yavaş yavaş iade edeceksin. Şimdi ne 
olacak? Toplu olarak verdiğimiz 300, 500 
belki bin lira ile çırak ettiğimiz ve iş bulacağına 
ümidi olmıyan bir zat, her nasılsa dirayetini ispat 
etmiş, talii varmış, yolunu bulmuş, bir memuriyete 
geçtikten sonra arkasından gel, eski hesapları gö
relim diye yakasına yapışmakta zannederim ne 
maddiyat itibarile ne de ruhiyat itibarile bir fa-
ide yoktur. Zaten tertip ettiğimiz kanunlar mu
cibince kadroları o kadar sıkı yapıyoruz ki ve 
zannederim muvazenei umumiye kanununda öyle 
kabul edeceğiz. Çıkanların yerine kimse kabul 
olunmryacak, tasarruf edilecek. Demiryolların
dan 300 - 500 memur açıkta kalıyor. İnhisarlar
da ne kadar memur açıkta kalacağı belli değil. Bir 
memurun, tasfiye münasebetile eline verilen pa
rayı artık bundan sonra bir çengel gibi yapışarak 
istirdat etmekte bir faidei ameliye görmüyorum. 
Eğer Bütçe encümeni arkadaşlarımız muvafık gö
rürlerse bunu kaldıralım. Zaten Hükümetin tekli
finde böyle bir şey yoktur. Bunu kaldırırsak ada
lete muvafık bir şey yapmış oluruz. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, üçüncü maddede manzuru âliniz oldu ki 
bu bütçedeki kadrolar katî mahiyeti haiz kadro
lar değildir. İnhisar idareleri önümüzdeki sene için 
tetkik edilerek, tevhide müsait olan teşkilâtları
nın tevhidi mevzubahs olduğuna nazaran bu kad
rolarda esaslı bir surette nakliyat yapmak mümkün 
olabilir. Bu nakliyat esnasında bir memur açığa 
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çıkarılır. Teşkilâtın lâğvi dolayısile tazminat alır. 
Fakat bir ay sonra teşkilât dolayısile açıkta kal
dığı için bunlar bir yerde tavzif edilirlerse, yeni 
teşkilâtta yer bulabilirse zannederim ki bu şe
kilde bulunan bir memurun tazminat alması an
cak açıkta kaldığı müddetçe mukayyet tutulması 
adalet icabıdır ve nihayet her ay açıkta kaldığı 
müddete mukabil yarım maaşlık tazminat ala
caktır ki Devlet memurları hakkında cari olan 
hükümler de bunlardır. Açık maaşı olarak ayda 
nısıf maaş verilmesidir. Refik Şevket Beyin bu
yurdukları gibi filhakika Devlet hizmet sahaları 
daralmıştır. Hariçte vazife bulmak müşkülleş-
miştir. Fakat vazife bulamıyanlardan aldıkları 
tahsisatı esasen alacak değiliz. Biz bu suretle 
bir memuru ne fazla taltif etmek ve ne de mağdur 
etanek cihetine gitmedik. Burada ancak adaletin 
icabatı derpiş edilmiştir. Bu itibarla encümenimizin 
teklifinin kabul buyurulmasını rica ediyorum. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen maddenin ikinci 

fıkrasının tayymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
Reis — Takriri kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Efendim onuncu madde encümenden gelmiştir: 

MADDE 10 — Daimî memur ve müstahdem
lerden vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masrafları 
için ücret tertiplerinden ailelerine bir aylık ücret 
miktarında muavenet yapılır. 

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

MADDE 13 — Yaprak tütün ambar ve imalât
hanesi olarak kullanılmak üzere bedel ve şeraiti 
fenniye iti'barile müsait ve muvafık bina bulundu
ğu takdirde satın almak ve gelecek seneler masraf 

bütçelerinden kapatılmak üzere Tütün İnhisar ida
resi mütedavil sermayesinden 250 000 liraya ka
dar sarfiyat icrasına Gümrük ve inhisarlar vekâle
ti mezundur. 

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

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanun hükmünün icrasına 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. Kanunun heyeti umumiyesi tayini 
esamile reye arzedilecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Saat yediye geldi 
müsaade buyurunuz tatil edelim. 

Reis — Efendim, müsaade buyurursanız bütçe
leri çıkaralım. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Yeni baştan müza
kere açılacak, vakit geçti efendim. 

Reis — Peki efendim. 
Rey vermiyen zevat reylerini istimal buyursun

lar. Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Reylerin neticesini arzediyorum. 
Konya ovası sulama idaresi 1932 malî senesi 

bütçe kanununa 176 zat kabul etmek suretile rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 176 reyle ka
bul edilmiştir. 

Tütün inhisar idaresinin 1932 malî senesi büt
çe kânununa 172 zat rey vermiştir. İki ret vardır. 
170 zat kabul etmiştir. Kanun 170 reyle kabul edil
miştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reylerin neti
cesi de gösteriyor ki ekseriyet vardır. 

Reis — Rey veren arkadaşlar gitmiştir, efendim. 
Cumartesi gönü saat 14 te içtima etmek üzere 

celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 19,30 
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1932 senesi haziran ayına nıalısus muvakkat sarfiyat kanununa verilen 
reylerin neticemi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 187 
Kabul edenler : 187 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 130 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler J 

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

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi 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. 
llalit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslininin Abdullah B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
t lisan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B.« 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
N'ecip Asım B. 

Eskişehir 
JAlioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B 
Şevket B. 

Günınşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 

Hakkı B. 
İstanbul 

Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B, 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
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 Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

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

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

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 

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

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Adana 
Zamir B. 

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

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
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ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

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

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

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

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

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

/Reye iştirak etmeyenler J 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burduı 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 

Esat B. 
Çanakkale 

Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Sakır B. 

I Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

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

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

IŞeref B. 
Elâziz 

Memduh Şevket B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

[Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
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Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Aİâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Salah Cimcoz 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. ) 

Kastamonu 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B, 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakııp Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 

Mitat B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Aİâettin B. 

Recep Zühtü B. 
Stvas 

Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasf i Raşit B. 

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

Tokat 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. , 

Urfa 
Ali Saip B.
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

-ımrı-^fr-j-g^—. 

Muvazene vergisi kanununa verilen reylerin neticesi 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Aza aded i 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmİyen 1er 
Münhaller 

317 [ 
182 • 
182 

0 
0 

135 
0 

/ Kabul edenler J 

Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 

Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Ha ydar B. 

Kanun kabul ediln 

* 

Numan B. 
Rasih B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük Bt 
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Memet Cavit B . 
Muzaffer B. 
Pertev Btçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkr B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çantetr* 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa Bv 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rifca B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
&ziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Av tep 
Şahin B. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turhan 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. 

Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

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

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 

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

Kütahya 
Memet B. 

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

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

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

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

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

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

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

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
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Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

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

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

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

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
( t . Â. ) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Esat B. (V.) 

İ : 5 2 2 6 - 5 -

Zonguldak 
Esat B. 

1 9 3 2 C : 2 

Halil B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

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

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
§eref B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
\sım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Gir csv n 
Hakkı Tank B 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Ilakâri 
ibrahim 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.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V. ) 

Kastamonu 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
\ l i B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Rifat B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğda 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Ali B. 
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. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
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Trabzon 

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

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Metnet Emin B. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Konya ovası sulama idaresinin 1032mali senesi bütçe kanununa rey verenler 

[ kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

317 
176 
176 

0 
0 

141 
0 

/ Kabul edenler J 

Adana 
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. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Mııslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şırari B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naei Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

srü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamcmet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
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. 

Giresun 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

Istanbiıl 
Ahmet Hamdi B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 
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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 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

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

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemal ettin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Komal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Süleyman Fikri B. 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

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

Sinop 
Hulusi B. 

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

Ş. Karahihsar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Danış B. 
Hakkı Sofu 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. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

[ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Zamir B. 

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

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
( R. C. ) 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

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

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (1. A. 

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

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 
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Elâzk 

Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

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

Giresun 
Hakkı Tank B. 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir Bt 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

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

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 

İMahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
[Vasıf B. (Rs. V.) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
[Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

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

Manisa 
İKâni B. 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
|Yakup Kadri 6. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
[Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. ( I . Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

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

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Ali B. 
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. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
(Nazım B. 

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

Urfa 
(Ali Saip B. 
Mahmut B. 
İMemet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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Tütün inhisar idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanununa rey verenler 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
172 
170 

2 
0 

145 
0 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
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. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup Bs 
Rifat B. 

Antalya 
Dr, Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B4 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
İsmail Hakkı B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basvi B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

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

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak 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 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Bana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz Bt 
Yaşar B. 

Ziyaettin B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 

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

2 8 8 -
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Sim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet 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. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

I Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 

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

I Sinop 
Hulusi B. 

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

Ş. Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 

fe etmiyenler ] 
I Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B, 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B, (V.) 

Bursa 
Asaf Bt 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât Bt 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

İNebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
i Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil Bf 
Hasan B, 
Ragıp B. 
Rifat B. 

İNecip Ali B. (î. Â.) 
Diyarbekir 

Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. t 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
İNuri B. 

[Reddet 

Bal 
ibrahim Yö] 
Vasfi Memel 

Adana 
Ali Mtinif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

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

Ankara 
AİİB. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

[Reye iştir al 
Artvin 

Asım B. 
Aydın 

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 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 

Bilecik 
Bayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

- 2 8 

[Reddedenler] 

Balıkesir 
ibrahim Yörük B, 
Vasfi Memet B. 
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Giresun 

Hakkı Tank B. 
îhsan Pş. 
Münir B, 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim 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. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B . 
Halil B. 

Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B._ 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 

Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

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

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

Btvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Kmahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 

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

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

T. B. M, M. Matbaası 



SıraNo 183 
1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat Bütçe hak
kında 1/372 numaralr kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 24 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1424 

11. İM. M. Yüksek Reisliğine 

1932 senesi haziran ayına mahsus muvakkat bütçe hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazas nın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

19 32 maii senesine ait umumî bütçenin Meclisi Âli Bütçe Encümeninde bir müddet daha 
tetkikatına devam edileceğinden haziran iptidasında mevkii latbika vazının kabil olamıyacağı 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh devlet hizmetlerinin haziran 1932 zarfında da devamı ifasını 
teminen mezkûr aya münhasır olmak üzere muvakkat bir bütçenin tanzimine zaruret hasıl 
olmuş ve bu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 25 - V -1932 
M. No. 132 

Esas No. 1/372 
Yüksek Reisliğe 

1 teşrinisani 1931 tarihinde Yüksek Meclise takdim kılman 1932 malî senesi 
umumî bütçesi yerine kaim olmak üzere gönderilen bütçe lâyihası 26 nisan 1932 
tarihinde encümenimize1 tevdi buyurulmuş olmasına ve elde bulunan varidat ka
nunlarının müzakereleri intaç edilememesine binaen umumî bütçe tetkikatımn 
mayıs ayı zarfında ikmaline imkân görülememiş ve bu itibarla Hükümetin 1932 
malî senesi haziran ayına ait olmak üzere teklif eylediği muvakkat bütçe lâyihası
nın tetkik ve müzakeresi zarurî addedilmiştir. 

1932 umumî bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere muvakkat tahsisat veril-



2 
mesi §c.4di,- muvakkat bütçe şekline nazaran müreccah görülmüş olduğundan teklif 
lâyihasında buna göre tadilât yapılmış ve mevcut ınukavelât ve teahhüdatın ic
rasını teminen lâyihaya bir hüküm ilâve edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine ar-
zolumır. , • • - • • > • • • • . . . - . 

Reis 
(fünıüşane 
/ / . Fehmi 

Elâziz 
11. Tahsin 

Yozgat 
S. Stm 

Reis Vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Erzurum 
Aziz 

M. M; 
Konya 
K. Zainı 

İsparta 
MüU evrem 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Kavseri 
.1 . Hilmi 

Aksaray 
A. Süreyya 

Sivas 
Rasim 

Çorum 
Mustafa 

Sivas 
M. Remzi 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

1932 senesi haziran ayına mahsus 
muvakkat bütee kanunu lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesinin ha
ziran ayı zarfında Devlet umumî hizmet
lerinin ifası iyin merbut (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere (1.4 259 377) lira mu
vakkat tahsisat verilmiştir. Bu tahsisat 
1932 senesi umumî bütçesinden mahsup 
edilecektir. 

MADDE 2 — Bu tahsisatın 1932 malî 
senesi için Meclise verilmiş olan bütçe lâ
yihasının fasıl ve maddelerine göre tevzii 
ile fasıllar arasında münakale icrası İcra 
Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

MADDE 3 — 1931 senesi bütçe karni
mle cibayetine mezuniyet verilen bilcümle 
vergi, resimler ve müteferrik hasılat mu
vakkat bütçenin devamı müddet ince ke-
makân cibayet olunur. 

MADDE 4 — 1931 senesi bütçesine 
merbut ( D ) cetveli azamî had olarak 
ve (H) cetveli de aynen ve 1931 senesi 
bütçe kanununun 4, 6, 7, 8, 11, 13, 1.5, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 mcı madde
leri haziran 1932 ayı içinde meridir. 

MADDE 5 — 1932 teklif bütçesine 
merbut (L) cetvelindeki memuriyetler 1 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

19:>2 senesi haziran ayına mahsus 
muvakkat sarfiyat kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 malî senesi umumî 
bütçesinden mahsubu icra edilmek üzere 
haziran ayı zarfında umumî hizmetlerin 
ifası için merbut (A) cetvelinde gösteril
diği üzere devair namına 14 259 377 li
ralık muvakkat tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1932 malî senesi bütçesi 
için Büyük Millet Meclisine verilmiş olan 
bütçe kanun lâyihasında dahil bulunan 
hizmetlerin icaplarına göre tevziat icrası 
İcra Tekilleri Heyeti kararile yapılır. 

MADDE 3 — 1931 bütçe kanunile ci
bayetine mezuniyet verilen bilcümle ver
gi, resimler ve müteferrik hasılat 1932 
bütçesinin meriyete gireceği tarihe kadar 
kemakân cibayet olunur. 

MADDU 4 — Avnen. 

MADDE Avnen. 
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haziran 1932 'ia îMfieföri itibaren mevkuf 
tutulmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına 
Maliye vekili memurdur. 

23 - V - 1932 
Bş.V.V. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
J)r. Refik Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Mal. V. Mf. V. 
M. Abdülhalik Esat 

Na. V. îk. V. S. I. M. V-
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
ör. î. V. Zr. V. 

Ali Rana Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

: . ± ' - « ' • ; : * • „ * & 

"MADDE 6 — Büyük Millet Meclisi 
1931 bütçesinin 6 ve 17 inci ,fasıllarına 
istinaben yapılmış olan inşaat""ye- tesisata' 
müteallik mukavelenameler mucibince 
1932 malî senesi haziranı zarfında tahak
kuk edip tediyesi lâzımgelecek düyunun 
tediyesi için işbu kanun ile Büyük Millet 
Meclisine tahsis olunan miktar kifayet 
etmediği takdirde mukavelelere göre sar
fı zarurî olacak farkın ayrıca tediyesine 
ve 1932 malî senesi bütçesinde dahil bulu
nan tertiplerdeki tahsisatın icâba göre on 
ikide birini tecavüz ederek sarfiyat icra-? 
sına Riyaset Divanı mezundur. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1932 
târihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun 
Maliye vekili memurdur. 

icrasına 
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A - CETVELİ 

Büyük millet.Meclisi . 
Riyaseti Cumhur/ ' ' 
Divâ'iii' rmihâsebat' 
Mşvekâlet ' ';! ' ;:;;- ' 
Şûrây i Devlet , 
istatistik U. M. 
Diyanet işleri 11. 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro U. M. 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet işleri ü .M. 
U. jandarma K; 
Haricice vekâleti 
Sıhhat » 
Adliye >> 
Maarif » 
Nafıa » 
îktısat » 
Zizraat » 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Muhafaza kumandanlığı 
Gümrükler 
Millî Müdafaa kara 

» » Hava 
» » Deniz 

Askerî fabrikalar 
Harita U. M. 
Posta telgraf U. M. 

201 955 
; 27 037 

•' 45?8S5 
•80-200 
16*727 
3 
50 
799 

4 562 
83 
311 
328 
698 
216 
291 
633 
511 
833 
104 
339 
10 
213 
140 

2 680 
78 
300 
246 
45 
403 

14 259 

496 
599 
70J 
041 
083 
327 
250 
750 
667 
824 
972 
071 
550 
884 
541 
324 
011 
138 
609 
583 
463 
316 
605 
818 
377 

Hükümetin teklifine merbut «A» cet
veli avneıı kabul edilmiştir. 



Sıra No 169 a ilâve 
Muvâkkat muvazene vergisi hakkında I 311 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
( I inci madde hakkında Bütçe encümeni mazbatası ] 

Bütçe encümeni mazbatası 
'/'. />'. .1/. M. 

Bütcc cncünıe'ui :l~> - V -1932 
M. No: 131 
Esas No: 1/131 

Yüksek Reisliğe 

Heyeti Umumiycnin 2.'i - V - 1982 tarihli ihtimamda mevzuu müzakere olan muvazene vergisi 
kanım lâyihasının birinci maddesinin istisnalar hakkındaki fıkrasında bazı hükümler vazih görül
mediğinden bu hükümlerin tavzihi için mezkûr birinci madde encümenimize iade buyurulmuştur. 

Maddenin metni bu cihetten tekrar tetkik edilerek istisnaini' fıkrasında mevcut ( hizmet ve mu
ayyen müddetle vekâlet ve temsil akillerinden ) maksat, müessese veya şahıslara aylık veya yıllık 
veyahut maktu bir ücretle iş gören avukat, mühendis, simsar, doktor, ticaret mümessilleri gibi muh
telif meslek erbabının mezkûr müessese veya şahıslarla yapmış oldukları akitlerdir. 

Halbuki kanunun ruhunu teşkil eden maddelere esas olan iktisadî buhran vergisi kanunun tatbi
kimin bu kabil meslek erbaıbının almakta oldukları ücretlerden tevkifat yapılmakta ve birinci madde
nin ruhunda da bu hükmün mevcut bulunmakta- olduğu görülmesine binaen buhran vergisile 
muvazi giden muvazene vergisile de bunların mükellefiyetleri tabiî görülmüş ve ayrıca bir hüküm 
ile mükellefiyetlerinin teyidine lüzum görülmemiştir. 

P>u suretle yeniden ve yazılış şekli itibarile daha vazih ve tahlilî olarak ihzar edilmiş olan fıkra 
metni Umumî heyetin tasvibine arzedilmiştir. 

Reis Reis Vekili M. M. KA. 
(iümüşaue Konya Konya Tokat Aksaray Çorum 
II. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Erzurum İsparta Kayseri Sivas Sivas Yozgat 
A siz M ilker re m A-Hilmi Basım M.Bemzi S. Sırrı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ancak : 
1 - Harcırah, 
2 - Yol masrafları olarak vukubulacak tediyatm hakikî masraflara tekabül eden kısmr, 
.'î - .Ziraî işlerde çalıştırılan işçiler ve rcnçberler, 
4 - Bir yere merimi olmıyarnk çalışan serbest işçiler, 
5 - Bir ay zarfında her ue unvan ile olursa olsun aldıkları mebaliğ yirmi lirayı geçmiyen bilû

mum resmî ve g'ayriresmî memur ye müstahdemlerle, tekaüt ve sair zat maaşları sahipleri bu vergi
den müstesnadırlar. 
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Konya ovası sulama idaresi 1932 senesi bütçesi hakkımla 
1/253 numaralı kanun lâyihası ve bütçe 

encümeni mazbatası 

2 9-11- 1932 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Konya ovası sulama idaresi 1932 senesi bütçesi hakkında Maliye vekâletinden 

gönderilen ve îcra Vekilleri Heyetinin 28 - I I -1932 tarihli içtimamda Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuş
tur. 

Muktazasmm ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Umumî mütaleat: 
Konya sulama idaresi bu gün için bütçesi dahilinde işlerini görmeğe çalışmak

tadır: Şu kadar ki idarenin senevi işletme masarifine ancak kifayet edebilen hali 
hazır varidatı sulama tesisatının idame ve inkişafına imkân bırakmadığından 
bu müessesenin seneden seneye zevali pek muhtemeldir. Gerçi sulama idaresinin 
köylü üzerinde 140 000 lirayı mütecaviz alacağı görülüyor, fakat bakayanın ikti
sadî ahval ve köylünün tediye kabiliyetine göre tamamen tahsili hemen imkânsız
dır. 

Buna binaen bir taraftan idarenin sonevî ihtiyacını karşılamak ve diğer taraf
tan varidatı tezyit ve hiç olmazsa şebekeyi tadılk ve ısialı suretile vergi almaca 
araziyi artt ırarak bütçesini tevzin etmek hususu pek şiddetle tebarüz etmiş ve bu 
maksadı temin için de şebekenin tadil ve ıslahı noktasından elzem görünen (90 000) 
lira raddesinde bir meblâğın her sene bütçesine konacak tahsisat ile beş sene zar
fında ödenmek ve bakaya karşılık gösterilmek şartile ve Maliye vekâletinin kefa-
letile bir millî bankadan istikraz suretile tedariki teemmül edilerek bu bapta ayrı
ca bir kanun lâyihası tanzim ve takdim edilmiş bu esasa binaendir ki Konya sula
ma idaresi varidat ve masraf bütçede bu lâyihanın kabul ve tasdik buyurulacağma 
göre tanzim edilmiş ve mevzubahs 90 000 lira tamamen kanal inşaat masarifine 
tahsis edilmiştir. Bu paranın varidat .ve masraf tahsisatlarına müeessir olmadığı 
cihetle bunlara ait esbabı mucibe aşağıda arzedilmiştir. 

Varidat bütçesi: 
Sulama idaresi varidatı; geçen sene 108 263 lira olarak tahmin edilmişti. Bu se-

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/437 
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ne merbut (B) cetvelinin tetkikinden anlaşılacağı üzere akti tasavvur olunan istik
raz miktarı dahil olmak şartile bu miktar 79 397 lira noksanile 187 660 lira tahmin 
edilmiştir. 

Bakayanın suhuletle tahsili için bütçe kanununa 1932 senesi içinde tatbik edil
mek üzere lâzımgelen hükümler konulmuş olduğundan bakaya tahsilatında geçen 
seneye nazaran 4 737 lira ve belki daha fazla bir tezayüt husule geleceği kaviyen 
melhuzdur. 

Fasıl ; / - Masraf bütçesi 
1931 senesi memurin ücuratı olarak konulan 28 020 lira tahsisat geçen senenin 

aynidir. Ancak kadroda yüz lira maaşla bir fen memurunun istihdamına lüzum 
kalmamış olmasından tenzil edilerek buna mukabil mütehassıs memurlarımızdan 
bulunan müdür Aziz Beyin sulama idaresi muamelâtında görülen hüsnü idaresi ve 
ihtisası hasebile şehrî 300 lira ücreti 400 liraya iblâğ edilmek üzere küçük bir tadilât 
yapılmıştır. 

1931 senesinde müstahdemin ücuratı maddesine mevzu 21 720 lira tahsisat 50 
liralık bir kanal memurile baraka bekçilerinden dört adedinin istihdamına lüzum 
kalmamasına binaen 1 800 lira noksanile 19 920 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Mezkûr faslın 3 üncü müstahdemini muvakkate maddesine 1932 senesi için tah
sisat vazma lüzum görülmemiştir. 

4 üncü meclisi idare hakkı huzuru maddesine 1931 senesinde UKWZU 750 liranın 
ademi kifayesi anlaşıldığından bu miktar 1 000 liraya iblâğ edilmiş fasıl yekûnu
nun 1931 senesine nazaran 2 550 lira noksan görülmesi, yukarıda arzolunan zam 
ve tenzillerden raünbaistir. 

Fasıl : 2 
Masarifi idare faslının birinci harcırah maddesi 1931 senesinde konulan 2 000 

liranın kifayetsizliği anlaşıldığından 1932 senesi için 1 500 lira ilâvesile 3 500 lira
ya iblâğ edilmiştir. 

İdare heyeti fenniye ve hesabiye ve tahririyesinin başlıca esaslı ihtiyaçları te
min kılınmış olmasına binaen kırtasiye ve ev7rakı matbua maddesine geçen sene ko
nulan tahsisat 100 lira noksanile 1932 senesi için 400 lira olarak vazedilmiştir. 

Bu faslın 3 üncü idare kütüphanesi için mubayaa olunarak kütüp ve resail mas
rafı maddesine 1931 senesinde konulan tahsisat ile heyeti fenniyenin kitap ih
tiyaçları temin edilmiş olduğundan 1932 senesi için tahsisat teklifine lüzum kalma
mıştır. 

Ahvali iktisadiye nazarı dikkate alınarak lüzumu katî görülmeyen eşyanın mu
bayaasından sarfı nazar edileceğinden demibaş eşya maddesine 31 senesi bütçesine 
konulan 400 lira 300 liraya tenzil edilmiştir-

Tenvir ve teshin masrafı tahsisatı 1932 senesi için 500 liraya indirilmiştir. 1931 
senesinde masarifi muhakeme olarak vazolunan 300 lira dava vekili ücreti dahi ilâ
ve edilmek zaruretine binaen 500 liraya iblâğ edilmiştir. 

Vesaiti nakliye masarifi tahsisatı olarak 1931 senesine nazaran 15000 lira ten
zilde 1 000 lira olarak vazedilmiştir. 

Geçen senelere nazaran 1932 senesi için tahsil aidatı olarak 4 000 liranın kâfi ge
leceği anlaşıldığından bu miktar tahsisat konulmuştur 

Müteferrika tahsisatı 200 liraya indirilmiştir. 
Bu faslın 10 uncu bedeli icar maddesine 1931 senesinde konulan 750 lira 600 li

raya ve 11 inci reddiyat maddesine 200 lira olarak ipka edilerek fasıl yekûnu 2 050 
lira noksanile 11 200 lira olarak tesbit edilmiştir 

9 
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Fasıl: 3 

Bu faslın birinci tamiratı mütemadiye ve tamirhane alât ve edevatı fenniye, in-
şaiye, ve telefon malzemesi ve tamiratı ve fidanlık ve idare bahçeleri İslâhat masa
rifi maddesine 1931 senesinde mevzu 10 000 lira 1932 senesi için kifayeti hasebile 
5 840 liraya indirilmiştir. 

Tamiratı mütemadiyede çalışacak amele postaları için geçen sene bütçesine vazo-
lunan 13 000 lira 1932 malî senesi zarfında mübrem bulunan tamirat ve tathiratı 
esasiyenin tamiratı mütemadiye ameleleri vasıtasile yaptırılması teemmül edilmiş 
olduğundan 1932 senesi için 3 500 lira ilâvesile 16 500 liraya iblâğ edilmiş ve fa
sıl yekûnu22 340 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl : 4 
Son altı sene zarfında memleketin her tarafmda başlanılan geniş imar işlerile 

mütenasip adedi pek mahdut olan idareyi mezkûre mühendislerine imar sahaların
dan en muvafık görülen mmtakalarda kolaylıkla hususî veya resmî iş ve vazife 
mevcut iken orta Anadolu ve Konya havalisi sulama işlerinde bağlı kalacak ve kıy
metinden uzun müddet istifade edilecek heyeti fenniyenin idamesi mümkün olamı-
yacağı aşikârdır. Bu sebebe mebnidir ki sulama tesisatı Alman şirketinden devre
dildiği tarihtenberi idare işleri uzun müddettenberi bilmecburiye yüksek ve orta 
fen mekteplerimizden mezun olmıyan memurlar ellerinde kalmış ve binnetice sula
ma tesisatı bakımı intizamında cereyan edememiştir. Şu vaziyete nazaran Konya 
sulama idaresi hizmetinde bağlı kalacak mütehassıs mühendislerin temini için şim
diden yüksek mühendis mektebi su şubesinden neşet eden bir mühendisin bu işler
deki müktesebatmı ilerletmek ve kesbi ihtisas eylemek üzere iki sene müddetle Av-
rupaya gönderilmesi için 1932 senesi bütçesine mevzu 2 500 lira vazedilmiştir. 

Fasıl : 5 
Bilûmum sulama tesisatında yapılacak her türlü inşaat masarifi faslma geçen 

sene vazolunan 18 000 lira 1932senesi için 72 000 lira tezyit edilerek 90 000 liraya 
iblâğ edilmiştir. 

Fasıl : 6 
İstikraz olunacak 9 000 liranın yapılacak itilâfnamesi mucibince kısım kısım 

alınacağından 1932 senesinde tahakkuk edecek faizin tesviyesi için bu fasla 10 800 
lira tahsisat vazedilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 21 -V -1932 

M. No. 124 
Esas No-1/253 

Yüksek Reisliğe 
Konya sulama idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanun lâyihası ile merbuta-

tının Büyük Meclise takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 29 şubat 1932 tarih 
ve 6/437 numaralı tezkeresile merbutları encümenimize havale buyurulmuş oldu
ğundan Nafıa vekili Bey hazır olduğu halde mütalea ve tetkik olundu. 

Lâyihanın birinci maddesi - Bu maddede işaret edilen (A) cetveli idarenin mas
raf tertipleri hakkındaki tekliflerini ihtiva etmektedir. 

Birinci faslın birinci memurlar ücreti maddesi 1931 bütçesindeki tahsisat daire
sinde 28 020 lira olarak teklif edilmiştir. Encümenimiz bu tertibe ait kadroyu tetkik 
ettiği sırada 1931 kadrosunda bulunan 100 lira ücretli bir fen memurunun teklif 
kadrosundan çıkarıldığını ve müdürü umuminin ücretine 100 lira zammedildiğini 
görmüştür. İdarenin bu günkü vaziyetini nazarı itibara alan encümenimiz müdürü 
umuminin ücretine zam yapılmasını muvafık görmemiş ve bu madde tahsisatını 
1 200 lira noksanile 26 820 lira olarak kabul eylemiştir. 

Bu faslın ikinci daimî müstahdemlerücreti maddesi 1931 bütçesindeki tahsisa
tına nisbetle 1 800 liralık bir tasarrufla teklif edilmiş olup bu tasarruf 50 lira 
ücretli bir kanal memuru ile 25 lira ücretli dört adet baraka bekçilerinin kadrodan 
çıkarılmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

1931 senesindeki tahsisatına nazaran 250 lira fazlasile teklif edilen üçüncü mec
lisi idare hakkı huzur maddesi teklif veçhile 1 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Sulama işlerinin daha muntazam bir surette ve yakından tedvir ve takibi için 
idare merkezinin 1932 haziranından itibaren Konyadan Çumraya nakli ahiren 
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan kanun iktizasından bulunmuş olduğu ve Çumra 
sahasında memurların ikametine kâfi mesken bulunmadığı anlaşıldığı cihetle bu
na karşılık olmak üzere ikinci faslın dokuzuncu bedeli icar maddesi tekliften 400 
lira fazlasile kabul edilmiştir. 

Hâli hâzırda sulama sahası dahilinde bulunan on köyün nüfusu 6811, arazi si
nin dönüm miktarı 259 274 ve zeredilen sahası ise 36 518 dönümdür. 

Halbuki sulama sahası dahilinde olup talî kanalların noksanlığından dolayı 
sulamadan istifade edemiyen 35 köyün nüfusu 13 049 zeredilen sahası 106 788 
dönüm ve arazisinin miktarı da 270 861 dönümdür. Şu hale nazaran talî kanalla
rın kifayetsizliğinden naşi mühim bir saha sulamadan istifade edememektedir. 

Bu kanalların inşası için 1932 senesinde bir istikraz akti düşünülerek beşin
ci fasıl ile kanal inşaat masarifi namı altında 90 000 ve istikraz edilecek mebali-
ğin 1932 senesi faizi olarak ta altıncı fasıl ile 10 800 liralık bir tahsisat teklif edil
miştir . 
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Her sene bütçelerinden tefrik edilecek tahsisat ile başa çıkarılması mümkün 

olamıyacağı anlaşılan kanal inşaatı işi için bir istikraz yapılması encümenimiz-
ce de muvafık görülmüş ve istikraz akti ise ancak kanunî bir mezuniyete müste
niden yapılabileceğinden bu bapta bütçe lâyihasına bir madde ilâve edilerek beşinci 
ve altıncı fasıllar tayyedilmiştir. 

Diğer tertipler teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle masraf bütçesi yekûnu 1931 bütçesine nazaran 23 241 ve 1932 senesi 
için teklif olunan yekûna nazaran 102 638 lira noksanile 85 022 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi idarenin varidat cetvelini ihtiva etmektedir. Bu cetve
lin 1, 2 ve 3 üncü fasılları teklif veçhile ve 5 inci bakaya tahsilatı kısmı ise senenin 
vaziyeti nazarı itibara alınarak 3 910 lira noksanile 25 000 lira olarak kabul edil
miştir. 

istikraz olunacak mebaliğ hasılı olarak teklifte 4 üncü faslı teşkil eden 90 000 
liralık tahsisatın varidat cetveline sureti kaydi bütçe kanununa ilâve edilen bir 
madde ile gösterildiğinden varidat vetvelinde bu tahsisatın muhafazasına lüzum kal
mamıştır. 

Bu suretle varidat yekûnu dahi 93 750 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Teklif lâyihasının 6 mcı maddesinde yazılı işler için kanunî bir mezuniyet alınma
sına lüzum olmadığından maddenin tedvinine ihtiyaç görülmemiş ve lâyihanın diğer 
maddeleri ibareye ait bazı tadillerle kabul edilmiştir. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası merbutu cetvellerle birlikte Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

Reis ' Bu M. M. 
Grümüşane Tokat Konya Çorum Elâziz İsparta 
H. Fehmi Süreyya K. Zaim Mustafa H. Tahsin Mükerrem 

Kırklareli Konya 
M. Nahit K. Hüsnü 

Niğde 
Faik 

Sivas 
Rasim 
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Konya ovası sulama idaresinin 1932 nıali senesi bütçe kanun lâyihası 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 
MADDE 1 — Konya ovası sulama 

idaresinin 1932 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere ( 187 660 ) lira tahsisat ita kılınmış
tır. 

MADDE 2 — Konya ovası sulama 
idaresi 1932 senesi masarifine karşılık 
olan vairdat merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere ( 187 660 ) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkur idarenin vari
datı (C) cetvelinde gösterilen nisbetler 
dairesinde istifa olunur. 

MADDE 4 — Konya ovası sulama 
idaresinin 1932 senesi müstahdemini da-
imesi merbut (D) işeretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 5 — Bakayanın suhuletle 
tahsili için haliye vergisini tam verenler 
bakayadan da asgari % 50 nisbetinde te-
diyat yaptıkları halde Konya ovası sula
ma idaresinin teşkilât ve vezaifi hakkın
daki 26 mayıs 1927 tarihli ve 1053 numa
ralı kanunun on beşinci maddesinin % 20 
fazlaya dair olan ceza kısmı bunlar hak
kında bu sene için tatbik edilmez. 

MADDE 6 — Tamiratı mütemadiye 
işlerinde çalıştırılmağa razi olanların 
sulama meclisi idaresince rayici mahalliye 
göre tespit edilecek yevmiyeleri haliye 
borçlarına mahsup edilir. Bu suretle teş
kil olunacak amele postaları kadrosu su
lama meclisi idaresince tertip olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Konya ovası sulama ida

resinin 1932 malî senesi masarifi için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği ü-
zere 85 022 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1932 
malî senesi masarifine karşılık olan vari
dat merbut (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 93 750 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Konya ovası sulama ida
resinin 1932 malî senesi memur ve müs
tahdemleri ile nakil vasıtaları kadrosu 
merbut (D) işeretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 5 — Üçüncü meddeye mer
but (C) işaretli tarife cetveline göre ta
hakkuk ve kesbi katiyet edecek ücretlerin 
1932 malî senesine ait olanını miatları 
zarfında tamamile tediye edenler, bakaya
ya kalmış olan borçlarından da asgarî 
yüzde elli nisbetinde tediyat yaptıkları 
takdirde bunlar hakkında Konya ovası 
sulama idaresinin teşkilât ve vazaifi hak
kındaki 26 mayıs 1927 tarih ve 1053 nu
maralı kanunun 15 inci maddesinde gös
terilen ceza kısmı 1932 malî senesi zar
fında tatbik edilmez. 

MADDE 6 — Umum sulama tesisatı
nın ova köylerindeki gayri muntazam 
şebekesinde ve konya civarındaki kanal
ların yeniden kuşat ve ıslahına tahsisen 
sarf ve beş senede itfa edilmek üzere Ma
liye vekâletinin kefaleti ile sulama idaresi 
90 000 liralık istikraz aktine mezundur. 



MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümle
rini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri me
murdur. 

28-11-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V." 
İsmet Yusuf Memal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya M. A bdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik .V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. I. M. V. V. G. I .V. Zr. V. 
M. AÖdülhalik Ali Rana Muhlis 
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MADDE 7 — 6 inci madde mucibince 

yapılacak istikraz hasılı varidat Cetvelin
de açılacak bir fasla irat kayit ve bundan 
müteallik olduğu hizmetlere verilecek me-
baliğ masraf cetvelinde açılacak bir fasla 
tahsisat olarak vaz ve tesviye olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümleri
ni icraya Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 



A - CETVELİ 

c<3 si 
muhassasatın nevi 

Ücret 

Memurin üeııratı ' 
Müstahdemini daime ücurat ı 
Meclisi idare hakkı -hıfzımı 

1932 srnesi için 

Fasıl yekunu 

2 Masarifi idare 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Harcırah 
Kır tas iye ve evrakı matbua 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhakeme ve avuka t ücreti 
Vesaiti ııaklive masrafı 
Tahsil a ida t ı ' 
Müteferrika. 
Bedeli icar 
Keddivat 

Fasıl yekûnu 

3 Tamiratı mütemadiye 

Tamira t ı mütemadiye ve tamirhane için 
alat ve edevatı fenniye ve iıışaiye ve tele
fon malzemesi ve numune ve fidanlık ve 
idare bahçeleri ıslahat masarifi 
İdarenin her tür lü tamira t ı mütemadiye, 
anrde postaları yevmiye ücretleri ve saire 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Memaliki ecncbiyeye g-önderilecck mühendis tahsil 
masrafı 

Kanal inşaat masarifi 

İstikraz olunacak mebaliğin 1032 senesi faizi 

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

UMUMÎ Y E K Û N 

Hükûınetee 

talep edilen 
hneuıııeııee 

kabul edilen 

28 020 
19-920 
1 000- ]«> 

48 940 

W 500 
400 
300 
500 
500 

1 000 
*4 000 ; 

200 
000 
200 

2ti 820 
.! 19 920 

1 000 
47 740 

:) 500 
400 
:ÎOO 
500 

. 500 
: ı ooo 

4 000 
200 

1 000 
200 

11 200 

5 840 

10 500 
22 340 

2 500 

90 000 

10 800 

1 880 
187 660 

11 600 

5 810 

Ki 500 
22 340 

2 500 

0 
0 

842 
85 022 



B - CETVELİ 

C3 ro 

*> 

:\ 

Varidatın nev'i 

1 9 3 2 senes i için 

Hükümetçe 
tahmin edil«en 

Sulama ücuratı 
. . . t 

Hasılatı müteferrika 

Değirmen ve fabrikalar su ücreti 

Olbaptaki kanun mucibince istikraz olunacak meba-
liğ 

Bakaya tahsilatı 

UMUMÎ YEKÛN 

67 500 

1 000 

250 

90 000 

28 910 

187 660 

'Encümence 
tahmin edilen 

67 500 

1 000 

250 

0 
25 000 

93 750 

O - CETVELİ 
Sulama ücreti: ; 

Şebekei muntazamadan olan birinci,5 ikin'ei, üçün<çü ve Elkaran ve Ovaköyleri 
ve Karaaslali esas kanalları şuabatmdan müstefit olan ••hububat' tai'lalarından 
dönüm başına (45) kuruş kısmen kendi taraflarından imal edilen kanallardan isti
fade eden hububat tarlalarından dönüm başına (30) kuruş, 

Suğlalardan istifade eden hububat tarlalarından dönüm basma (25) kuruş, bilû
mum şebekenin kanallarından istifade ed?u bostan, bağ, bahçelerden (.135 ) ku
ruş, suğlalardaıı istifade eden bostan, bağ ve bahçelerden (100) kuruş. 

Değirmen ve fabrikalar su ücreti: Kazanç vergilerinin azamî*bir"misline kadar 
meclisi idarece takdir olunur. / , 

Kazanç vergisile mükellef tutulmamış olduğu bittahkik anlaşılanlardan su üc
reti maclisi idarece resen takdir olunur. 

Hasılatı nıütefa rrika: Mey vali, mey yasız ağaçlar, fidan ve meyva satış hasılatı, 
Emvali gayrimenkulc bedeli icarları, 
Emvali menkule satış ve icar bedelleri,. Cezayi. iniktiler. 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Umum müdür (mütehassıs) 
Mümeyyiz 
Kâtip ve evrak memuru 
Telefon fen memuru 
idare ve ambar memuru 

Fen heyeti 
Mühendis 
Fen memuru 
Ressam 

Hesap heyeti 
Muhasebeci 
Veznedar 
Kâtip ve hesap memuru 

Mtntaka milhendisleri 
Mühendis 

» 
Fen memuru 

» » 
Mıntaka muhabere ve ambar memuru 

Su tevziat memurları 
Kanal memuru 
Savak » 
Ziraat ve fidanlık memuru [*] 
Merkez odacısı 
Mıntaka » 
Hat çavuşu 
Arabacı 

>> 
» 

Alıırcı 
Baraka bekçisi 
Savak amelesi 
Bahçivan 
Demirci ustası 
Marangoz 

Vesaiti nakliye kadrosu 
Adet 

3 Binek arabası 
1 Yük » 
9 Araba hayvanı 

/* / Çomrada ifayi vazife edecektir. 



Sıra No 171 

1932 
TÜTÜN İNHİSARI İDARESİNİN 

BÜTÇESİ 



Tütün inhisarı idaresinin 1932 mal? senesi 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 mevadeli infilâkiye idarelerinin 1932 malî senesine ait yeniden tertip olu
nan ve İcra Tekilleri Heyetinin 1 - V - 1932 tarihli ietimamda Büyük Millet Mecli
sine arzı kararlaştırılan bütçeleri kanun lâyihaları ile birlikte lef fen takdim kılın
mıştır-

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

• < •• : . : , • ; i " i V .;. :•_•;.: Dr. Refik 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 
Fasıl : 1 

Memur ve müstahdemler ücreti 
Madde: 1 - Umumî müdür: 1931 bütçesi!e kabul ve tasdik olunan kadroya göre 

teklif olunmuştur. 
Madde: 2 - Murakıpler ve kalemi: Keza 1931 kadrosuna göre teklif olunmuştur. 
Madde: 3 - Memurlar: Merbut (C) cetvelinde muharrer kadroya göre ve 1931 

senesi tahsisatına nazaran bir miktar tas ırrufla tesbit olunmuştur. Ancak 1935 nu
maralı kanun mucibince açığa çıkacak memurlara verilecek tazminat ile vefat eden 
memurların teçhiz ve tekfin masarifi ve ailelerine verilecek ikramiye bu tertipteki 
tasarrufattan tesviye olunacağı cihetle kadro yekûnuna ihtiyatan (20 000) lira ilâ
ve olunmuştur. 

Madde: 4 - Müstahdemler : Merbut ( V ) cetvelinde muharrer kadroya gö
re ve 1931 senesine nazaran bir miktar tasarrufla tesbit olunmuştur. Yal
nız senenin bir kaç ayına mahsus olmak üzere muvakkaten istihdam edilmek
te olan emanet ambarları bekçi kantarcı gibi müstahdemlerin ücretleri karşılığı ola
rak geçen sene bu fasla ithal edilmiş olan (40 000) lira bu fasıldan tenzil olunarak 
bütçenin masraf kısmına naklolunmuştur. kezalik bu tertibe açığa çıkacak veya ve
fat edecek müstahdemin tazminat ve teçhiz ve tekfin masarifi için (11 000) lira 
ilâve olunmuştur. 

Fasıl : 2 

Merkez ve mülhakat masrafları 
Madde: 1 - Masarifi idare: 1931 senesi bütçesinde masarifi idare kısmına mevzu 

160 000 liralık tahsisata sene içinde 30 000 lira ilâve edilmiştir. Bu sene tasarrufu 
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fevkalâdeye riayet olunmak üzere bu tertibe 175 OOO lira konulmuştur* 

Madde: 2 - Bedeli icar: işbu tertip 1931 senesi tahsisatının aynidir. 
Madde: 3 - Müfettişler harcırahı: Müfettişler harcırahı için 1931 senesi bütçesi^ 

ne bidayette mevzu 20 000 liranın ademi kifayesi dölayısile sene içinde 10 000 lira 
ilâve edilmiştir. Yeni sene bütçesinde 5 000 lira tasarrufla 25 ÖÖO lira teklif olun-
rmıştur-

Madde: 4 - Memurlar harcırahı: 1931 senesi bütçesine mevzu 75 ÖÖÖ lira ihtiya
ca kifayet etmediği gibi yeni tütün inhisar kanunu mucibince tahrir muamelâtının 
murakabesi için idare memurlarının müîıakatı devir ve teftiş esnasındaki harcırah
ları da bu tertipten verildiği halde geçen senenin tahsisatı aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 3 

Masarifi müştereke 
Madde: 1 - Masarifi muhakeme: 1701 numaralı kanunun 69 uncu maddesi mu

cibince heyetlerin verecekleri kararlara ait damga resmi ile hükmedecekleri para 
cezalarından köy ve nahiyelere ait olanının tahsili için maliye tahsildarlarına % 5 
aidat itası tekarrür etmiş ve teraküm eden davaların bir an evvel intacı için şim
dikinden fazla ücretle avukat istihdamına mecburiyet hasıl olmakla beraber yine 
geçen senenin tahsisatı ipka olunmuştur. 

Madde: 2 - Melbusat: Geçen sene tahsisatından 2 000 lira tenzil edilerek(2 000) 
lira konulmuştur. 

Madde: 3 - Ücretli muhabere ve mükâleme: 1931 bütçesinde bu tertibe mevzu 
8 000 liralık tahsisat kifayet etmemiş olduğundan 1 000 lira zammile 9 000 lira 
teklif olunmuştur. 

Madde: 4 - Akçe nakliyesi: Geçen sene tahsisatının aynidir. 

Fasıl : 4 

Ecnebi mütehassıslar 
İstifayı büzûr mütehassısı ile bir kimyagerin muhassasatı olup geçen seneki 

miktarın aynidir. 

Fasıl : 5 

Teerübe, ıslah, mücadele masrafları 
Madde: 1 - Fennî tecrübeler: 1701 numaralı tütün inhisar kanununun 10 

uncu maddesine tevfikan ziraat mmtakaları için yapılacak tecrübeler masarifi 
ile sair bu kabil ziraat fen masarifi için geçen sene bidayeten konulan 20 000 lira 
tahsisata 24 000 lira ilâve edilmiştir. 1932 senesi için de yine 44 000 lira teklif 
olunmuştur. 

Madde: 2 - Tütün hastalıkları: Geçen sone bidayeten konulan 25 000 lira tah
sisatın aynidir. 

Fasıl : 6 

Kars masrafları 
Madde: 1 - Talebe tahsisat ve yol masrafları: 1931 senesi bütçesine mevzu 

15 000 liralık tahsisattan 11 250 i ira noksanile 3 750 lira teklif olunmuştur. Bu 
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tenezzüİ kursun 1932 senesi eylülünde kapanacağından bütçeye yalnız üç aylık 
muhassatın yazından mütevellittir. 

Madde: 2 - Tedris ücreti: Kursun 1982 eylülünde kapanacağına binaen üç ay
lık muhassasat olarak geçen seneye nisbetle 2 250 lira noksanile 750 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 

Madde: 3 - Bu sene kurstan çıkacak talebe ücreti: 1932 eylülünde kurstan çı
kacak 20 talebenin eksper namzedi olarak istihdamı icap etmekle bunların şehrî 
80 liradan 9 aylık ücretleri karşılığı olarak bu fasla müceddeden 15 000 lira ilâve 
olunmuştur. 

Fasıl: 7 

Kontrol ve takip masrafları 
Madde: 1 - Ziraat masrafı: 1701 numaralı tütün inhisar kanununun icra tarzını 

mübeyyin nizamnamenin 13 ve 14 üncü maddeleri mucibince tahrir ve tartı mua
melesini yapacak olan ihtiyar meelislerileerbabı vukuf heyetlerine nısfı idareye ve 
nısfı ziirraa ait olmak üzere verilecek yevmiyenin zürraa ait kısmı 
bilâhare tahsilinde irat kaydolunmak üzere tamamı ve nizamnamenin d i 
ğer ahkâmının tatbiki için ilâveten ihtiyarına mecburiyet hâsıl olacak ba
zı masarif mukabili olarak geçen sene tahsisatına 46 000 lira ilâvesile 150 000 
lira teklif olunmuştur. 

Madde: 2 - İhtiyar heyetlerine ikramiye: Bu tertibe yalnız 10 000 lira vazı kâfi 
görülmüştür. 

Madde: 3 - Bilûmum takip raemurlarile kaçak mevaddının masrafları: Geçen se
ne tahsisatından 25 000 lira gümrük muhafaza kumandanlığı emrindeki vesaiti taki-
biye masrafı için tefrik ve 47 000 lirası tasarruf olunarak bu tertibe yalnız 125 000 
lira konulmuştur. 

Madde: 4 - Emanet ambarları masarifi: 1931 senesi tahsisatı olan 119 000 liraya 
emanet ambai'ları memurini muvakkate üeretlei'i karşılığı olarak birinci faslın 4 
üncü maddesinden naklen 40 000 lira ilâve olunduğu gibi Samsun, İzmir, Tokat, Ba
lıkesir gibi en mühim ziraat merkezlerinde tüccar mübayaatmm az olması dolayısile 
zürram ellerinde kalan tütünler için idarece fazla ambar tutulmasına mecburiyet 
hâsıl olacağından bu tertibe ihtiyaten 11 000 lira daha ilâvesile 170 000 liraya iblâğ 
olunmuştur. 

Madde: 5 - Kaçakçılıkla mücadele: Geçen sene tahsisatından 3 500 lira tasar
rufla 20 000 lira teklif olunmuştur. 

Madde: 6 - Satışlarda muvaffakiyet gösterenlere mükâfat: Geçen sene tahsisa
tının aynidir. 

Madde: 7 - Gümrük muhafaza kumandanlığı emrindeki vesaiti takibiye masrafı: 
Bu faslın 3 üncü maddesinden naklen vazolunmuştur: 

Fasıl: 8 

Şahit kvifmetler masraftan 
Madde: 1 - İnşaat ve tamirat: Bu sene inşa edilecek idarehane binalarının bede-

lâtı ile idare malı binaların tamirat masarifi karşılığı olarak 150 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

Madde: 2 - Makinalar ve teferruatı: Geçen sene tahsisatından 5 000 lira noksanı 
ile 30 000 lira teklif olunmuştur. 

Madde: 3 - İdarehane demirbaşları: Fabrika ve imalâthane ve yaprak tütün am-
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barlarının demirbaş eşyası mütedavil sermayeden tesviye olunacağı cihetle bu ter
tibe yalnız 5 000 lira konulmuştur. 

Madde: 4 - Fabrika, imalâthane, idarehane ve ambarlar mefruşatı: Geçen sene 
tahsisatının nısfı derecesinde 2 500 lira vazolunmuştur. 

Fasıl: 9 

Yaprak tütün- ücret ve masrafları 
Madde: 1 - Memurlar ücreti: ((•) cetveline dahil kadroya göre teklif olunmuş 

ve açığa çıkacak veya vefat edecek memurların tazminat ve cenaze masarifi için 
9 400 lira ilâve edilmiştir. 

Madde: 2 - Müstahdemler ücreti: Kadroya göre teklif olunmuş ve yukarıda 
zikredilen esbaba mebni 1 000 lira ilâveedilmiştir. 

Madde: 3 - Mükâfat: Geçen sene tahsisatından 10 000 lira noksanı ile 30 000 
lira teklif olunmuştur. 

Madde: 4 - Masarifi idare ve mütenevvia: Geçen sene iptidaen verilen 27 000 
lira tahsisatın ademi kifayetine mebnisenesi zarfında 42 000 liraya iblâğ olun
muştur. 19)32 senesi için 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde: 5 - Ambar kiraları: Geçen sene tahsisatı asliyesinin aynidir. 
Madde: b' - Harcırah: Geçen sene iptidaen verilen tahsisatın aynidir. 

Fasıl: 10 

Fabrika re atelıjeler ücret ve masraftan 
Madde: 1 - Memurlar ücreti: ((<) cetveline dahil kadroya göre vazolunmuş ve 

yalnız tazminat ve 'cenaze masarifi için7 200 lira ilâve edilmiştir. 
Madde: 2 - Müstahdemler ücreti: Kadroya göre vazolunmuş ve yalnız yuka

rıda gösterilen sebebe mebni 1 000 lira ilâve edilmiştir. 
Madde: 3 - Mükâfat: Geçen sene tahsisatından 2 000 lira noksanile 4 000 lira 

konulmuştur. 
Madde: 4 - Mütehassıslar ücreti: Geçen senenin aynidir. 
Madde: 5 - Bedeli icar: Geçen sene tahsisatı asliyesinin aynidir. 
Madde: 6 - Masarifi idare ve mütenevvia: 1931 senesi bütçesine mevzu 40 000 

lira tahsisatın ademi kifayesine mebni senesi zarfında 55 000 liraya iblâğ edil
miş oluduğundan bu sene dahi 55 000 lira teklif olunmuştur. 

Madde: 7 - Harcırah: Geçen sene tahsisatı asliyesinin aynidir. 
Madde: 8-Kazazede amelelere ve çocuk yuvalarına yardım: Geçen senenin ay

nidir. 

Fasıl: 11 

Vesaiti »akliye masrafı 
Madde: l - Mubayaa: Geçen sene iptidasında verilen tahsisattan 5 000 lira ten

zil ile 10 000 lira teklif olunmuştur. 
Madde: 2 - Tamir: Mevcut vesaiti nakliyenin tamiri için hali hazırda mevcut 

3 000 lira tahsisata mukabil 1932 senesi için 2 000 lira teklif olunmuştur. 
Madde: 3 - İşletme: Yaprak tütün vesaiti nakliyesinin işletme masarifi mü-

tevali sermayeden verileceğinden bu madde 'tayyedilmistir. 
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Fasıl : 12 

Ueddiyai 
Yalnız 18 000 lira teklif olunmuştur, 

tfasıl : 13 

Kaçak ihbariye, ve ikramiyemi 
1918 numaralı kamın ile ondan evvel cari olan kanunlar mucibince kaçak hıe-

vat ve eşyayi ihbar eden ve tutanlar île inhisar kanunlarına muhalif sair hare
kâttan dolayı istihkak sahiplerine peşinen veya para cezalarının tahsilini müteakip 
verilecek ihbariye ve ikramiyelere mahsus olan ve tasisatı mütehavviledcn bulu
nan bu tertibe geçen senenin 145 000 lirasına mukabil bu sene 75 000 lira vazolun-
ınuştur. 

Fasıl : 14 

Yardımlar 
Madde: 1 - Islahı hayvanat cemiyetine yardım: O ecen sene tahsisatının aynidir. 
Madde: 2 - Sergilere iştirak: Geçen sene tahsisatının aynidir. 
Madde: 3 - Hayır müesseselerine yardım: Geçen sene tahsisatının nısfı olarak 

1 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 15 

Geven sene borçlan 
Geçen 1931 senesi borçlarının tesviyesi için bu tertibe 100 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 16 

Es k i s e neler b o rclaı -ı 
1.9ol senesinden evvelki seneler borçları için bu tertibe 50 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 17 

17'J.o numaralı kanan mucibince: Ciimlııtriyet Merkez bankasına itfa karşılıyı 
Masraf yekûnunun % 1 i nisbetinde vazolunmuştur. 

Fasıl : 17 

Geçen seneye ait ikramiyeler 
Madde: 1 - İdare kısmı: Tamamen tenzil edilmiştir. 
Madde: 2 - Yaprak tütün kısmı: Tamamen tenzil edilmiştir. 
Madde: 3 - Fabrika ve atelyeler kısmı: Tamamen tenzil edilmiştir. 

Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesi 
1 - Mütedavil sermaye ile ifa edilecek hidematı tayin eden dördüncü madde 

bütçe masraflarile mütedavil sermaye arasında iltibasa mani olacak veçhile 
tavzih ve tevsi edilmiş ve mahiyetleri icabınca mütedavil sermayeden idaresi 
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icap eden yaprak tütün ve saire nakline mahsus olan vesaiti nakliyenin işlet
me masrafile fabrika ve imalâthanelerin işlctmiye müteallik ve tecdidi icap eden 
demirbaş eşyaları bütçeden çıkarılmıştır. 

2 - İdarenin kiralıyacağı ambar ve imalathane için üc seneye kadar mukavele 
aküne salâhiyet veren madde idarenin uzun müddetle yapacağı isticarlarda 
kiradan ve nakil masraflarından tasarrufu ve kiralanan yerlerde tesisat yapıla
bilmesini temin için konulmuştur. 

3 - Vefat eden memurlara teçhiz ve tekfinleri masraflarile ailelerine muave
net için bir aylık ücretlerinin tesviyesine dair olan madde, hakkı tekaüt gibi te
minattan mahrum olan ve mülhak bütçe ile idaresine kadar daha vasi bir nis-
bettc bu muavenetten istifade etmekte olan memurların vefatlarında cenazele
rinin tedfininde müşkülâta maruz kalmamaları için konulmuştur. 

4 - Mesai saatleri haricinde çalıştırılacak imalât ve sevkiyat amelesine mun
zam ücret verilmesine dair olan madde, bu işlerin saati mesaiye tâbi olmaması ve 
günün her hangi bir saatinde mutlaka görülmesi vücubuna binaen tehiri halinde 
idarenin mutazarrır olmaması maksadını temin için konulmuştur. 

5 - Ambar ve fabrika -mubayaa, inşa ve tesisatı için bir milyon liraya kadar 
kısa vadeli istikraz akti veya hesabı cari küşadma mezuniyeti mutazammın olan 
madde, idarenin pek ziyade muhtaç bulunduğu yaprak tütün imalâthane ve am-
barlarile emanet ambarlarının peydeıpey tedarik ve inşasını temine matuftur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

21 - V -1932 

Yüksek Reisliğe 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanun lâyihası Başvekâletin 

29 - I I - 1932 tarih ve 6/439 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilerek 
encümenimize havale edilmişti. 

Bilâhare bu idare için yeniden tertip olunan ve icra Vekilleri Heyetinin 1 - V -
1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının tak
dim edildiğine dair Başvekâletin 5 mayıs 1932 tarih ve 6/1277 numaralı tezkeresi 
ve merbutları encümenimize havale olunduğundan Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey ile idarenin Umum müdür vekili Hüsnü Bey hazır oldukları halde tet
kik ve mütalea olundu. 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 malî senesi bütçe kanun lâyihasının müzakeresi 
dolayısile encümenimiz evvelâ Gümrük ve inhisarlar vekâletinin teşekkülü dolayı
sile bu vekâlete raptedilmiş bulunan inhisarların gerek idarî ıslahatı ve gerek müs
takbel teşkilâtı üzerinde tavakkuf etmiş ve vekâletçe yapılan tetkikat neticesinde 
hatarlı bir isticale kapılmıyarak emniyetli bir yürüyüş ile esaslı ıslahatın icrası daha 
muvafık olacağı hususunda hâsıl olan kanaat dolayısile ıslahat sahasında tedricen 
ilerileneceğine ve tevhit suretile inhisar idarelerinin alacakları müstakbel şekille
rin de 1932 senesi zarfında kati surette taayyün edeceğine dair vekil Bey tarafından 
verilen izahata ıttıla hâsıl eylemiştir. 

T. B- M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 123 
Esas No. 1/250, 356 
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Tütün inhisarı idaresinin personel itibarile geçirdiği safalıat ve umumî faaliyeti 

hakkında yapılan tetkiklerin ve alman izahatın netayicini berveçhiati arzediyoruz: 
idarenin hizmete almmıyan memurların adedi hesaptan hariç tutulmak üzere 

reji idaresinden devren 2478 memur alınmıştır. 1930 senesinde memur adedi 5023 e 
baliğ olmuştur. O zamana kadar muhtar bir idare halinde bulunan idarei inhisa-
riye 1660 numaralı kanuna tevfikan mülhak bütçe ile idare edilmek üzere doğru
dan doğruya Maliye vekâletinin ve Divanı muhasebatın murakabesi altına alınmış 
ve bunun neticesi olarak 1931 malî senesinden itibai'en idarenin bütçesi Yüksek 
Meclisin tetkik ve kabulüne arzedilnıiştir. 1931 kadrolarında gerek Maliye vekâleti 
tarafından ve gerek encümenimiz tarafından icra edilen tenkihat neticesinde me
mur adedi 4 068 ze indirilmiş ve (îümrük ve İnhisarlar vekâleti tarafından ve en
cümenimizin tetkikatı esnasında 1931 kadrolarına nazaran yeniden yapılan teııki-
hatla 1932 kadrolarında bu adet 3 890 na tenezzül etmiştir. Bütün bu tenzilâta 
rağmen idare faaliyetinin aksamak şöyle dursun salâha doğru bariz bir temayül 
göstermesi personel bolluğunun hakikî ihtiyaçlara tekabül etmedikçe diğer muh
telif zararlarile beraber bir idare işlerinin evi yürümesinde hakikî bir âmil ola-
mıyacağmı bir defa daha tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. 

İnhisar idaresi rejiden devren Hükümete intikal ettikten sonra sarfiyat mik
tarları mühim tezayütler ar/etmiştir. Rejinin son seneki sarfiyatı 2 900 000 kilo 
iken inhisar idaresi altında 7 000 000 ile 10 500 000 kilo arasında temevvüç et
miştir. Sarfiyatın seyri 1925 ten 1929 iptidasına kadar mutenası ben artmış ve 
fakat 1929 senesinden itibaren tekrar yedi milyona doğru bir sukut ve tenezzül 
arzeylemistir . 

Bu tezayüt ve tenakusların çok muhtelif olan ve ekserisi memleketimizdeki 
umumî iktisadî harekâtın esbabı seyrinde mündemiç olan avamilini tadat ve teşrih 
etmekte esaslı bir fayda mülâhaza etmemekle beraber İnhisar idaresinin umumî 
faaliyetlerinin reji idaresi zamanına nisbetle çok geniş olduğunu ve bu itibarla 
yukarıda arzeylediğimiz memur adedinin seyrine nazaran normal şekline intibak 
cihetinde süratle yürümekte bulunduğunu ifade eylemek istiyoruz. 

Bununla beraber halen Devlet idaresi altında bulunan tütün, müskirat, tuz in
hisarları satış teşkilâtlarında mümkün olan tevhit ameliyeleri yapıldıktan son 
ra bunların münferiden idaresi şeklinde varılabilecek tasarruf hadlerinden çok 
daha ileriye; gitmenin mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Teşkilât itibarile asgarî ihtiyaç haddine inildikten sonra idarenin daha uzun 
zamana mütevakkıf olan ticarî ve teknik kabiliyetini yükseltmek ciheti kalacak
tır ki bu hususta devamlı bir ihtimam ve müteyakkız bir nezarete ihtiyaç vardır. 
Bu sahadaki ıslahattan âcil ve hemen kabili tatbik olanlara tevessül edilmiş 
olduğunu da Vekil Beyin ve umum müdür vekili Beyin izahatından anlaşılmış
tır. Bu cümleden olarak idarenin senelerdenberi envanteri yapılmamış bulunan 
ambarlar mevcudunun evsaf, kemmiyet ve kıymet itibarile tesbitine başlanmıştır. 
İdarenin 1931 bütçesi mazbatasında encünıenimizce bu hususta yapılan vesaya ica-
batını nazara almak hususunda gösterdiği itinayı memnuniyetle karşıladık. Am
bar mevcutlarının evsaf, kemmiyet ve kıymet noktai nazarından muayenesine de
vam ederek bu günkü evsaf ve piyasa rayiçlerine nazaran kıymetlendirilmesi ve 
bu suretle mütedavil sermayenin hakikî vaziyetinin anlaşılmasına medar ola
cak umumî envanterin tanzim edilmesi encümenimizin hususî bir ehemmiyet at-
feylediği bir mevzudur. Bu işin 1932 senesi zarfında intacile 1933 senesi bütçe 
tekliflerde birlikte Yüksek Meclise arz edilmesini hassaten tavsiyeye lâyik gör
mekteyiz. Bundan başka idarenin muhasebe kuyudatında dahi teahhur bulun
duğu nazarı dikkati celbeylemiştir. Ayni zamanda ticarî mahiyeti haiz bulunan 
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bıı müessesede muhasebe kuyudatının ve hatta ayni mahiyetteki müesseselerin 
mütenazır bir mükemmeliyete ifrağ edilmesi için lâzımgelen ihtimamın gösterilme
sini zarurî addederiz. 

Yaprak tütün manipülâsyonu, manipülatör eksperlerin nezareti altında yapıl
maktadır. Bu hususta matlup mükemmeliyet temin edilemediği için fabrikas
yon harmancılığının müşkülâta uğradığı ve mamul tütün içimlerinde istikrar te
min edilememekte olduğu anlaşılmıştır. İdarenin en büyük ihtimama tâbi tutul
ması lâzımgelen bu işte cezri ıslahat yapması gerek dahilî satışlardaki itimat ve 
memnuiyeti artırmak ve gerek haricî mamul satışlarının tevsii hususunda kıymet
li bir âmili lehine olarak kazanması ve fabrikasyon masraflarının düşürülmesi 
noktai nazarından lüzumludur. Bittabi hariçteki mamul tütün satışlarında müteza-
yit bir muvaffakiyet temin edecek diğer tedbir ve teşebbüslerin de çok dikkatli ve 
işin inceliklerine nüfuz edebilecek bir nazarla murakabesi dahi ehemmiyetle telâkki 
edilecek bir mevzudur. 

1925 -1931 seneleri arasında 39 000 ile 264 000 lira arasında bir kıymet ifade eden 
7 734 ilâ 42230 kiloluk haricî mamul tütün satışını tezyit etmek üzere idarenin al
makta olduğu ve ileride alacağı tedbirlerle çok daha yüksek miktarlara çıkacağını 
ümit ederiz. 

Dahildeki mamul tütün satışı vasati olarak senevi dokuz milyon kilodur. Bu 
satış muhtelif senelerde çok mütehavvil neticeler arzetmektedir. Hangi senelerde 
hangi nevi mamul tütünlerin satışında tezayüt veya tenakus olduğu istatistikî malû
matın noksanından dolayı tesbit edilememiş ise de son seneler zarfında yüksek kali
teli ve pahalı tütünlerin satışında bariz bir tenakus ve bilâkis aşağı kaliteli ve ucuz 
tütünlerin satışında da tezayüt bulunduğu anlaşılmıştır. 

1930 senesinin ilk 11 ayında 38 281 000 lira kıymetinde 9 024 000 kilo mamul tü
tün satıldığı halde 1931 senesinin ilk 11 ayında 32 748 000 lira kıymetinde 
7 788 000 kilo mamul tütün satılmıştır. Buna nazaran tenakus cihetinde olan satış 
farkı miktar üzerinden 1 236 000 kilo olduğu halde kıymet üzerinden 5 533 000 lira 
dır. 

Kaçak tütün istihlâkâtmın dalgalı bir surette eksilip artması dahi bu tenakusla
rın amilleri mey anında sayılabil irse de kıymetçe oaln tenakusta belli başlı sebep 
umumî iktisadî vaziyet dolay isi le iştira kabiliyetinin günden güne daralmasıdır. 0-
nümüzdeki sene zerfıııda bu kabiliyetin artacağına dair elimizde bir delil ve ema
re bulunmadığına nazaran bu tenakusun seyrini muhafaza etmesi ve hatta süratlen
dirmesi daha galip bir ihtimal dahilinde bulunmak dolayısile encümenimiz varida
tı, telâfisi çok müşkül olacak mühim tenakuslara maruz bırakmamak endişesi ve sa
tışı hiç olmazsa miktarca tenakustan kurtarmak ve hatta artırmak gayesile köylü 
sigarası fiatınm altı kuruştan dört kuruşa ve üçüncü nevi sigara fiatı-
nm da yedi buçuk kuruştan beş kuruşa indirilmesini ayni zamanda kaçağın artma
sının mümkün mertebe önüne geçmek hususunda dahi faydalı mülâhaza ederek e-
hemmiyetle tavsiye eylemeğe karar vermiştir. Yaprak tütün alım fiatlarımn düşme-
sile dahi bir dereceye kadar telâfi edilecek bu fiat farkından tevellüt edecek varidat 
noksanı bir milyon lira kadar tahmin edilerek vridat bütçesine ithal edilecek yekûn 
ona göre hesap edilmiştir. 

Bundan başka köylüye satılacak tütünün sigara veya kıyılmış ve harmanı her 
yerin itiyatlarına göre tertip edilmiş tütün halinde satılmasının fayda ve zararları 
hakkında muhtelif fikir ve kanaatler mevcut olduğuna nazaran idarenin mevziî ve 
mahdut mikyasta olmak üzere lüzumlu ve faydalı göreceği tecrübelerde bulunmağı 
da ihmal etmemesi faydalı olacağı kanaatindeyiz. 
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I)iı umumî mülahazatımızı arzeyledikten sonra bütçe kanun lâyihası üzerinde en-

cünıeninüzce yapılan tadilaiın esl)al)i mucibesinî arzedeceğiz: 
4>irinei madde - İ h ı maddede işarca edilen ve idarenin masraf tert ipler ini ih t i 

va eden (A) eetveli fasıl fasıl tetkik edilmişti r. 1. 2, 2, ve 4 üncü fasıllar tekli fe ve 
memur adetlerinde yapılan tenkihatın verdiği uctayice «-öro kabul olunmuştur. 

lîeşinci faslın ikinci tütün hastalıkları ile mücadele maddesi için tekl i f olunan 
25 000 l i ra işin. geçen senek i tahsisai ile idare edilebileceği anlaşıldığından o mik
tara .̂ öı-e 16 000 l iraya indir i lmişt i r . 

Altıncı faslın üçüncü bu sene çıkacak talebe üe.reli nıaddesile tekl i f edilen 15 000 
lira. tensikat dolayısile bu talebenin tavzif i mümkün görülmek dolayısile 5 000 liraya 
indiri lerek kabul olunmuşun*. 7 inci faslın 2 inci iht iyar heyetleri ikramiyesi esa
sen ücret almakta bulunmaları dolayısile layyedilmiş ve sekizinci faslın ikinci ma 
kinalar ve teferruatı nıaddesile tekl i f olunan 2>0 000 l i ra l ık tahsisat işin icabına 
.^öre 5 000 l ira tenzilde 25 000 lira ve dördüncü mefruşat maddesi dahi 1 500 lira 
noksanile 1 000 lira olarak kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu faslın üçüncü mükafat maddesinden mübavaatia bulunan eksper
lere dahi ikramiye verildiği ve bu zevatın ikramiyeye istihkak kazanabilmek üzere 
nıübavaatta müstahsillerin zararına olarak hareket etmelerine mani olmanın bu 
günkü evsafları it ibarile müşkül bulunacağı anlaşıldığından yalnız manipülâs-
yoıı eksperlerinden fevkalade itina ve gayreti görülenlere tevzi edilmek üzere 
bu madde ile tekl i f olunan 20 000 lira I 000 liraya indiri lerek kabul olunmuş
tur. İhı faslın altıncı harcırah nıaddesile tekl i f olunan 50 000 lira da harcırah 
sarfiyatının daha tasarruflu ve it inalı bir surette sarfile tasarrufa mütehammil. 
sürülmüş ve 40 000 l iraya indirilerek kabul olunmuştur. 

Onuncu faslın bir inci ve ikinci maddelerinde «'örülen farklar ücretlerini mü-
tedavil sermayeden almaları işin icabına, daha uygun olan memur ve müstahdem-
l'Tİn nıütedavil sermaye hesabına, alınmalarından mütevellit olup tenzilat ifade 
eder mahiyette del i ld i r . Yalnız bu faslın beşinci bedeli icar nıaddesile tekl i f 
edilen 10 000 l ira üzerinden hesap neticesinde 2 500 l i ra tenzil edilmesi kabul 
edilmiştir. 

On ikinci reddiyat faslı ile tekl i f edilen 18 000 liralık tahsisat ihtiyaca tföre 
10 000 l i ra olarak ve on dördüncü faslın birinci ıslahı hayvanat cemiyetine yar
dım maddesi ile tekl i f edilen tahsisat nısfına indirilerek ve ikinci sergilere iştirak 
masrafı ise idarenin mamulâtı ve yaprak tütünleri it ibarile memleket haricinde 
yapacağı propaganda gayesine matuf ve çok faydalı görülmüş olduğundan teklife 
nazaran 1.0 000 l i ra fazlasile 18 000 l i ra olarak kabul olunmuştur. Bundan başka 
düyun tertipleri le tekl i f olunan tahsisat icaba ve eski senelerden tahakkuk eden 
borçlara göre 25 000 l i ra noksanile kabul olunmuştur. 

Diğer fasıllarda tekl i f olunan tahsisatlar hizmetlerin icaplarına göre hesap edil
miş oldukları hakkında verilen izahat üzerin:' aynen kabul olunmuştur. 

İhı suretle (A) cetvelilo tekl i f olunan 5 408 250 liralık masraf yekûnu 2 000 
lirası hakikî bir tasarrufu ifade etmek üzere 182 2,87 lira noksanile 5 212 002, 
olarak tespit ve kabul olunmuştur. 

İkinci madde — İhı maddede isa.ret edilen ve varidat tert iplerini ifade eden 
(İS) cetveli de tetk ik edilmiştir, \et icedo köylü sigaraları ile üçüncü nevi siga
ralarından yapılması lüzumlu «-örülen ve yukarıda tafsilfıti le ar/edilen tenzilât 
payı olarak birinci fasıldan tekl i f yekûnu üzerinden bir milyon l ira tenzil edil
miş ve diğer fasıllar tekl i f veçhile ve umumî şerait nazarı dikkate alınarak geçen 
seneye nazaran idarece yapılmış olan tenzilat dairesinde aynen kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde — İhı maddede işaret edilen (O) cetveli Tütün inhisar idaresi-
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nin memur ve müstahdemlerile vesaiti nakliye kadrolarını ihtiva etmektedir. 

İnhisar idarelerinin bazı teşkilâtının tevhit edilmesi mukarrer bulunduğu ve 
ancak bu ameliyenin 1931 malî senesi nihayetine kadar ve hatta 1932 malî sene
sinin ilk aylarında intacı mümkiıı olamıyacağı için umumiyetle inhisar idareleri 
kadrolarında lüzumu tahakkuk edecek olan tebeddüllerin icrası hususunda salâ
hiyet ve mezuniyet talebini mutazammm olarak ayrıca bir kanun lâyihasının dahi 
Büyük Millet Meclisine arzedildiği Gümrük ve inhisarlar vekili Beyefendi tara
fından ifade edilmişti i'. Ya kadrolara katî bir mahiyet vererek tevhit ameliyesini 
idarelerin dahilî tensikatından sonraya ve önümüzdeki senelere bırakmak veya
hut ta 1932 malî senesi zarfında tevhit ameliyesi tatbikatına imkân bırakmak 
üzere vekâlet tarafından istenilen mezuniyet ve salâhiyetleri kabul etmek şıkla
rından birini tercih etmek muvacehesinde kalan encümenimiz tensikten sonra 
yapılacak tevhit ameliyesini, yerlerinde kalmaları nevama takarrür etmiş olacak 
memurların tekrar açığa çıkarılmasını intaç edeceği için muvafık görmemiş ve ge
rek tensik ve gerek tevhidin mütevazi ve birlikte olarak yapılması şıkkını tercih c-
derek vekâlet tarafından talep edilen mezuniyet ve salâhiyetin verilmesi esasını 
kabul eylemiştir. Bu şerait altında Umumî Heyetin tasvibine arzedüecek kadrolar hiç 
bir suretle katî bir mahiyeti haiz olamıyarak her türlü taklibata maruz bulunaca
ğından kadrolar üzerinde esaslı tetkikatm icrası zait görülmüş ve kadroların mahi
yeti muvakkatesini tebarüz ettirmek üzere bütçe kanun lâyihasının bu maddesine 
bazı hükümler ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde— (Her nevi işletme masrafları) yerine (bütçeye dahil olmıyan 
her nevi işletme masrafları) yazılmak sureti 1 aynen kabul olunmuştur. 

Beşinci madde — Bu madde, yukarıda arzedildiği veçhile ambar mevcutlarının 
evsaf, kemiyyet ve kıymetçe envanterinin sureti tanzimi hakkında olup encümeni-
mizce tedvin olunarak lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Altıncı ve yedinci maddeler •— Hükümetin teklifindeki beşinci ve altıncı mad
deler aynen kabul olunmuştur. 

Sekizinci madde— : Hükümetin teklifindeki yedinci madde ibareye ait bazı tadi
lâtla sekizinci madde olarak kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu madde •— Hükümetin teklifindeki sekizinci madde aynen kabul olun
muştur. 

Onuncu madde — "Hizmet müddeti ne olursa olsun vazifeleri dolayısile maruz 
kalacakları kaza ve arızalar yüzünden vefat edenlerin" hükmünün ilâvesile Hükü
metin teklifindeki dokuzuncu maddenin mütebaki ahkâmı aynen kabul edilmiştir. 

On. birinci madde — Hükümetin teklifindeki onuncu madde (memur) kaydinin 
ilâvesile aynen kabul olunmuştur. 

On ikinci madde — Bu maddeye mülhak bütçelerden tasfiye işlerde alâkadar o-
lanlar arasında tenazuru temin eylemek üzere tazminat alarak idareden ayrılmış 
olanlardan Devlet teşkilâtında ve belediyelerde bir vazifeye tayin olunanlar veyahut; 
idarece tekrar tavzif edilenler için Devlet demiryolları memurları hakkında olduğu 
gibi muamele yapılması esasına göre hükümler ilâve edilmiştir. 

On üçüncü madde — Tütün inhisar idaresinin ambar ve imalâthane olarak kulla
nılmak üzere binaya ihtiyacı bulunduğu verilen izahattan anlaşılmıştır. Tütün, ba
kımı müşkül ve çabuk müteessir olarak evsafını gaybeden bir madde olmak dolayısi
le bazı şeraiti fenniyeyi haiz depolara ihtiyaç göstermektedir. İdare hali hazırda 
kullandığı depolara verdiği kiralar dolayısile ağır masraflara katlanmakta olduğun
dan bu masrafları bertaraf etmek ve tütünlerin emniyetle muhafazasını temin et
mek üzere müsait şeraitli bina bulunduğu takdirde satın alınmak üzere bir milyon 
liraya kadar kısa vadeli istikraz aktetmek hususunda Hükümetçe istenilen sala-
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lıiyet daba büyük mikyasta mübayaat icrasına lüzum görüldüğü takdirde aynca 
Yüksek Meclise arzedilmek üzere şimdilik mütedavil sermayeden bu iş için 
250 000 liraya kadar sarfiyat icrasına müsaade verilmek suretile tahdit ve tadil 
edilmiş ve Hükümetin teklifindeki 12 inci madde yerine bu şekil ve miktara göre 
yeniden yazılan bu madde layihanın 13 üncü maddesi olarak arzedilmiştir. 

Diğer maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
Yeniden ve tadil en yazılan maddeleri ihtiva ederek hazırlanmış olan kanun lâyi

hasını Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 

Reis . Reis Vekili M. M. 
Gün nişane Konya Konya 
//'. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim 

hjlâziz Erzurum Giresun 
H. Tahsin Aziz Kâzım 

Kırklareli. Kırklareli Niğde 
M. Nahit Şevket Faik 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya A-

İsparta 
Mükerrem 

Sivas 
Bas im 

Aksaray 
Süreyya, 

Sivas 
Remzi 

Çorum 
Mustafa 

Kayseri 
A. Hilmi 

Yozgat 
S. Sırrı 



Tütün inhisarı idaresinin 
kanunu 

HÜKÜMET 1N TEKLİF t 

1 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 
malî sonesi masarifi için merbut «A» işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 5 498 250 
lira tahsisat verilmiştir. 

2 — Tütün inhisar idaresinin 1932 
malî senesi varidatı merbut «B» işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 26 498 250 
lira tahmin olunmuştur. 

3 — İdare memur ve müstahdemlerde 
vesaiti nakliye kadroları merbut «C» cet
velinde gösterilmiştir. 

1932 malî 
lâyihası 

senesi bütçe 

4 — İnhisar idaresince mubayaa olu
nacak mevaddı iptidaiye ile inhisar al
tında bulunan mevaddı ecnebiye bedelle
ri ve levazım ve fabrika ve imalâthane 
ve nakliye vesaitinin bilûmum işletme 
masrafları ve bunların kofra, sile ve 
yaprak tütünlerin nakli için kullanılan 
sandıklar gibi demirbaşları ile makine 
a la t ve edevatının yedek aksamı ve ame
le ücretleri ve inhisar mamulâtımn sa
tış aidatı ve bunların muhafazalarile nak
liye ve sigorta masrafları, emvali gay-
rimenkule ile diğer sabit kıymetlerin 
amortismanları ve bütçeye dahil olmıyan 
her nevi masarifin tedvir ve tesviyesi için 
1660 numaralı kanunun 6 inci maddesi 
mucibince yirmi milyon liraya kadar mü-
tedavil sermaye kabul olunmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Tütün inhisar idaresinin 

1932 malî senesi masarifi için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 312 903 liralık tahsisat vreilmiştir. 

MADDE 2 — Tütün inhisar idaresinin 
1932 malî senesi varidatı merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 25 500 000 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Tütün inhisar idaresinin 
memur ve müstahdemlerile vesaiti nakliye 
kadroları merbut ( C ) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Ancak bu cetvelde mevcut memur ve 
müstahdemlerin adedile (A) cetvelinin üc
ret fasıllarmdaki tahsisat miktarını teca
vüz etmemek şartüe Tütün inhisar idare
sinin merkez ve mülhakat teşkilâtında ge
rek adet ve gerek ücret itibarüe işin icap
larına ve görülecek ihtiyaçlara göre tadüât 
icrasına Gümrük ve inhisarlar vekâleti me
zundur. 

MADDE 4 — Tütün inhisar idaresinin 
mubayaa olunacak mevaddı iptidaiye üe 
inhisar altmda bulunan mevaddı ecnebiye 
bedelleri, levazım, fabrika, imalâthane ve 
nakliye vesaitinin bilûmum işletme mas
rafları ve bunların kofre, sile ve yaprak 
tütünlerin nakli için kullanılan sandıklar 
gibi demirbaşları ve makina, alât ve ede
vatının yedek aksamı ve amele ücretleri 
ve inhisar mamulâtının satış aidatı ve 
bunların mahfazalarile nakliye ve sigorta 
masrafları, emvali gayrimenkule ile diğer 
sabit kıymetlerin amortismanları ve büt
çeye dahil olmıyan her nevi işletme ma
sarifinin tesviyesi için 1660 numaralı ka
nunun 6 inci maddesi mucibince 20 000 000 
liraya kadar mü tedavi l sermaye kabul 
olunmuştur. 

MADDE 5 — Tütün inhisar idaresinin 
mütedavil sermayesini teşkil eden mevat-
tan yaprak tütün ile levazımın muaye
neleri icra ve keyfiyet ve kemiyetlerinde 



5 - Mülhak bütçesi bulunmıyan 1980 
senesi ile daha evvelki seneler hizmetleri
ne ait olan borçlar seneleri bütçelerinde 
bakiyei tahsisat aranmaksızın bütçenin 
eski seneler borçları faslından tesviye 
olunur. 

Bu fasıldaki muhassasat ile masarifi 
muhakeme ve 1918 numaralı kanun muci
bince muhbir ve musadirlere verilecek 
olan ikramiyeler tahsisatı kâfi gelmediği 
takdirde ilâveten sarfına lüzum görüle
cek mebaliğ. için muhasebei umumiye ka
nununun «48» inci maddesi hükmü cere
yan eyler. 

6 - Kaçak vukuatından dolayı müsta-
hiklere verilecek mebaliğ tediye olundu
ğu sene bütçesinin tahsisatından verilir. 

7 - İnhisar idaresi kiralıyacağı ambar 
ve fabrika ve imalâthane binaları için lü
zumu halinde üç seneye kadar mukavele 
aktedebilir. 

8 — Türkiye dahilinde inhisar mamulâ-
tını satanlara, esasları Gümrük ve inhisar
lar vekâletince tesbit olunacak teminat 
mukabilinde kredi ile satış icrası caizdir. 

9 — Hizmet müddeti iki seneyi tecavüz 
eden memur ve müstahdemlerden vefat 
edenlerin teçhiz ve tekfin masrafları, ve 
ailelerine yardım olmak üzere memur ve 
müstahdemler ücretleri tertiplerinren bir 
maaş nisbetinde muavenet yapılır. 

10 — Vazifelerinin mahiyeti icabı uca 
mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına 
Umum müdürlükçe lüzum görülecek ima
lât ve sevkiyat amelesine işin taallûk et
tiği masraf hesabından munzam ücret ve
rilir. 
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vukııa gelen tahavvülât ve ınevaddı moz-
kûrenin maliyet kıymetlerde ayni cins 
mevaddın 1931 senesindeki rayiç kıymet
leri arasındaki fark tespit ve ınütedavil 
sermaye hesabı ona göve tashih ile yeni 
envanter tanzim olunur. 1.981 senesi ra
yiç kıymeti için idarenin mezkûr sene 
zarfındaki mubayaat ve masarif maliyetle
ri esas ittihaz olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin f> inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 7 — Hükümetin 0 inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 8 — İnhisar idaresi kiralı
yacağı ambar ve imalâthane binaları için 
lüzumu halinde üç seneye kadar mukave
le aktedebilir. 

MADDE 9 — Hükümetin H inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 10 — Hizmet müddeti iki so
neyi tecavüz eden memur ve müstahdem
lerden vefat edenlerle hizmet müddeti ne 
olursa olsun vazifeleri, dolayısile maruz 
kalacakları kaza ve arızalar yüzünden 
vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masrafları 
için ücret tertiplerinden ailelerine bir ay
lık ücret miktarında muavenet yapılır. 

MADDE 11 — Vazifelerinin mahiyeti 
icabı olarak mesai saatleri haricinde ça
lıştırılmalarına umum müdürlükçe lüzum 
görülecek imalât ve sevkiyat memur ve 
müstahdemlerine işin taallûk ettiği mas
raf hesabından munzam ücret verilebilir. 
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11 — 1935 numaralı kanun mucibince 

vazifelerine nihayet verilecek memurların 
tazminatı bütçenin bilûmum ücret tertip
lerinden tesvive olunur. 

12 — Ambar ve fabrika mubayaa, in
şaat ve tahsisatı için bir milyon liraya 
kadar kısa vadeli istikraz aktı ne veya 
hesabı cari küşadma Gümrük ve inhisar
lar vekili mezundur. 

13 — Jiu kanun 1 haziran 
hinden muteberdir, 

1932 tari-

14 — Bu kanun hükmünün icrasına 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

1 - V -1932 
13ş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

S. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 
' Mf. V. ' Na, V. Ik. V. 

Esat Hilmi M. Şeref 
S. T. M. V. G. t . V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis, 

MADDE 12 — Vazifelerine nihayet ve
rilecek memur ve daimî müstahdemlere 
1935 numaralı kanun mucibince verilecek 
tazminat bütçenin bilûmum ücret tertiple
rinden tesviye olunur. 

Açıkta kalıpta tazminat almış olanlar
dan umumî, inhisar idaresi de dahil olmak 
üzere mülhak ve hususî bütçelerle belediye 
bütçelerine dahil bulunan teşkilâtta vazife 
alanlar eski vazifelerinden infikâk tarihi 
ile yeni vazifelerine mübaşeret tarihi ara
sında açıkta geçecek her aya mukabil yal
nız bir nısıf maaşlık tazminata istihkak 
kesbederler; aldıkları tazminatın müteba
kisini iade etmekle mükellef tutulurlar. 
Açıkta geçen müddetin on beş günden faz
la olan kesirleri tam ay itibar olunur. 

MADDE 13 — Yaprak tütün ambar 
ve imalâthanesi olarak kullanılmak üzere 
bedel ve şeraiti fenniye itibarile müsait 
ve muvafık bina bulunduğu takdirde satın 
almak ve gelecek seneler masraf bütçele
rinden kapatılmak üzere Tütün inhisar 
idaresi mütedavil sermayesinden 250 000 
liraya kadar sarfiyat icrasına Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti mezundur. 

MADDE 14 — Hükümetin 13 üncü 
maddesi aynen kabul 

MADDE 15 — Hükümetin 14 üncü 
maddesi aynen kabul 



A - CETVELİ 

•a S 

i 2 
Muhassasatın nevi 

Ücretler 

Umumî müdür 
Murakipler ve kalemi 
Memurlar 
Müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Merkez ve mülhakat masrafları 
Masarifi idare 
Bedeli icar 
Müfettişler harcırahı 
Memurlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Masarifi müştereke 

2 
3 

! 4 

Masarifi muhakeme 
Melbusat 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Akça nakliyesi 

Fasıl yekûnu 

6 

Ecnebi mütehassıslar 

Tecrübe, ıslah, mücadele masrafları 

Fennî tecrübeler 
Tütün hastalıklarile mücadele 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafı 

Talebe tahsisatı, yol masrafı 
Tedris ücreti 
Bu sene çıkacak talebe ücreti 

Fasıl yekûnu 

1932 senesi irin 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

(i GOO 
19 200 

1 9(58 440 
545 900 

2 540 140 

175 000 
125 000 
25 000 
75 000 

(> (500 
16 200 

1. 953 (>80 
538 400 

2 514 880 

175 000 
125 000 
25 000 
75 000 

400 000 

69 000 

3 750 
750 

15 000 

19 500 

400 000 

80 000 
2 000 
9 000 
(50 000 

- •- - t 

151 000 
13 000 

44 000 
25 000 

80 000 
2 000 
9 000 
(50 000 
151 000 
13 000 

44 000 
16 000 
60 000 

3 750 
750 

5 000 
9 500 
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Muhassasatın nev'i 

1932 sonesi için 

8 

9 

Kontrol ve takibat masrafları 

Ziraat masarifi 
İhtiyar heyetleri ikramiyesi 
Bilûmum takip memurlarile kaçak mevadm 
masrafları 
Emanet ambarları masarifi 
Kaçakçılıkla mücadele 
Satışlarda muvaffakiyet gösterenlere mü
kâfat 
Gümrük muhafaza kumandanlığı emrinde
ki takip vesaiti masarifi 

Fasıl yekûnu 

Sabit kıymetler masrafı 

İnşaat ve tamirat 
Makinalar ve teferruatı 
İdarehane demirbaşı 
Mefruşat 

Fasıl yekûnu 

Yaprak tütün ücret ve masrafları 

Memurlar ücreti 
Müstahdemler üc ret i 
Mükâfat 
Masarifi idare ve mütenevvia 
Ambar kiraları 
Harcırah 

Fasıl yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

150 000 
10 000 

125 000 
170 000 
20 000 

8 000 

25 000 

508 000 

831 900 

150 000 
0 

125 000 
160 000 
20 000 

8 000 

25 000 

488 000 

150 000 
30 000 
5 000 
2 500 : 

187 500 

150 000 
25 000 
5 000 
1 000 

181 000 

512 500 
39 400 
30 000 i 
40 000 
160 000 
50 000 

503 200 
39 400 
10 000 
40 000 
140 000 
40 000 

772 600 



18 

. 0> 

10 

11 

12 

1 ı:$ 

14 

15 

ı<; 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
2 

1 
2 
3 

Muhassasatcn nevi 

Fabrika ve atelyeler ücret ve masrafları 

Memurlar ücre t i ' 
Müstahdemler ücreti 
Mükâfat 
Mütehassısla.r ücret i 
Bedeli icar 
Masarifi idare ve nıütenavvia 
H a reli-alı 
Kazazede amele ye çocuk yuvalarına yardım 

1932 senesi irin 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masarifi 

Mubayaa 
Tamir 

Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve musadir 
lere verilecek kaçak ihbariye ve ikramiyesi 

Yardımlar 

İslahı hayvanat cemiyetine yard ım 
Sergilere işt irak (ve propaganda) 
Havıı* müesseselerine vardım 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borçları 

Eski seneler borçlan 

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

UMUMÎ Y E K Û N 

252 000 
80 680 
4 000 
11 100 
10 000 
55 000 
2 000 
25 000 

249 900 
79 820 
4 000 
11 100 
7 500 
50 000 
2 000 
25 000 

439 780 

10 000 
2 000 

12 000 

18 000 

75 000 

50 000 

4 2 9 J 2 0 

10 000 
2 000 

12 000 

10 000 

75 000 

20 000 
8 000 
1 000 
29 000 

100 000 

10 000 
18 000 
1 000 
29 000 

75 000 

40 000 

54 430 52 603 

5 498 250 5 312 903 



B - CETVELİ 

0> 

1 

2 

3 

4 

5 

Varidatın nev'i 

Satış kân 

Para cezalan 

Beyiye resmi 

Muhtelif hasılat 

İstirdat 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

26 118 250 

200 000 

60 000 

100 000 

20^00 
26 498 25U 

25 120 000 

200 000 

60 000 

100 000 

20 000 
25 500 000 



Adet 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücrei 

550 
350 
400 
250 
200 
100 
90 
m 500 

C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Merkez memurlun 
Umumî müdür 

» » muavini 
Başmurkaip 
Murakip 
Murakiplik kalemi şefi 

» tetkik memuru 
» » » 
» kâtibi 

Yaprak tütün ve mamulât şubeleri müdürleri 
Teftiş heyeti reisi, lıukıık müşaviri, birinci sınıf şu
be müdürleri, mubayaa komisyonu reisi, yaprak tü
tün şube müdür muavini, makina mütehassısı 7 300 
Şube müdürü, umum muhasebe muavini, merkez 
muhasibi mesulü 
Şube müdürü, muavin, basveznedar 
Müfettiş 

» 
» 
» 
» 
» muavini 

Kısım âmiri 
» » 
» » 
» » ziraat müfettişi piyasa tetkik memuru 12 

Hesap nıurakibi ve matbaa müdürü 
» » 

Masa âmiri veznedar 
» » ve mutemet ve ziraat müfettişi ambar 

memuru 
Memur 

» 2 adedi mütercim 
» 

Kâtip 
» 

Yekûn 266 

Merkez müstahdemleri 
Avukat 

» 
Asistan (ziraat) 

» 
Doktor 

4 
10 
2 
2 
4 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
12 
2 
2 
24 

27 
45 
38 
23 
31 
6 

250 
200 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 
200 
150 
175 
150 
125 

100 
90 
80 
75 
60 
50 

1 
1 
l 
2 
1 

200 
150 
100 
80 
125 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Telefon memuru 
» » 

Gece bekçisi 
Şoför 
Odacı, bekçi ve hademe ve saire 

1 75 
1 60 

12 50 
1 80 

40Muhtelif 

Gümrük muhafaza kumandanlığı emrindeki takip 
vesaiti müstahdemleri 

Kaptan 
» 

Makinist 
» 

Mürettebat 
» 

Başmüdür 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 

Mülhakat memurları 

ve başmemur 
» 

idare memuru 
» » 
» » 

Satış memuru 
» » 

Muhasibi mesul 
» » 
» » 

Şube âmiri 
» » 
» » 

Masa âmiri (muhasip) 
» » 

Memur 
» 
» 

Kâtip 
» 

Veznedar 
» 
» 

Satış depo müdürü 
» » 
» » 

2 
9 
2 
7 
17 
5 

5 
5 
5 
5 
22 
28 
49 
125 
140 
40 
25 
25 
10 
10 

1~ 

0 10 
12 
17 
9 
25 
183 
130 
140 
153 
100 
4 
10 
15 
2 
4 
7 

100 
80 
80 
70 
50 
40 

260 
230 
200 
175 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
125 
100 
90 
80 
75 
60 
50 
125 
100 
90 
150 
125 
100 



» » 
» » 
» » 

Şube âmirleri 
» » 
» » 
» » 

Masa âmirleri 
» » 

Veznedar 
ATn i" Arvı n'f 
i r i l i terli il. t 

» 

» 
» 
» 

Adet 

1 
• > 

5 
8 

30 
40 
40 
15 

210 

ücrel 

150 
125 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
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Memuriyetin nevi 

istanbul satış depolaı- müfettişi 
İstanbul baş kontrolörü 
Takip} kontrolörü 

>:> >> 
# » 

Tilki p âmiri 

a^irriat kontrol âmiri 
» » memuru 

Yekûn 1672 

Mülhakat müstahdemleri 

Takip memuru 
» » 

İstihbarat memuru 
Avukat 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Odacı, bekçi ve saire 
Yekûn 

Vaprali tütün memurları 
İstanbul depo müdürü 1 250 

» » müdür muavini 1 150 
Muhasibi mesul 1 150 
Stok ve lıesabat âmiri 1 150 
Depo ve imalâthane müdürü 2 200 

» » » 2 175 
3 150 
2 125 
2 100 
3 150 
5 125 
7 100 
5 90 
2 125 
2 100 
1 125 
2 100 
3 

150 
60 
38mv 

1 
1 
2 
2 
5 
7 
8 

40 
35 

ıh te l i f 

150 
125 
100 

80 
70 
60 
50 

900muhtelit' 
1174 
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Memuriyetin nevi Adet 

Memur 42 
» 30 
» 30 

Kâtip 70 
» . 40 

Baş eksper ve baş manipülatör 1. 
» » » » 4 
» » » » 5 

Eksper 11 
» 

» 
Eczacı 

Fabrika müdürü 

» » 

» » 

99 
» 49 
» 50 
» 30 

Yekûn 429 

Yaprak t üt üu m üst akdem l er i 
Istifci başı 12 

» » 14 
İtfaiye memuru 1 
Kaptan 2 
Makinist 2 

» ve elktirikci vamağı 3 
Doktor ^ ' 1 

9 

Yekûn 40 

Fab r ih al ar m em urla rt 

»> 
» » 1 

Atelve müdürü 2 
9 

Fabrika kontrolörü 1 
» » 3 
» » 1 
» muhasebe müdürü 1 
» » » 2 
» » » 1 

Makine şubesi müdürü 0 

Kutu atölye müdürü 1 
şube âmiri 19 

» » 3 
Masa âmirleri 1 

» » 4 
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Memuriyetin nevi 

Veznedar 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Baş harmancı 
» » 

Harmancı 
» 
» 
» muavini 
» » 
» namzedi 

Atelye harman ustası 
Yekûn 

Fa b ı ik ala r m üs t ah demle ı i 
Baş makinist ve makine usta basısı 

» » » » 
» » » » 

Atelye ser makinist muavini 
» » » 
» » » 

Baş elektirikci ve kondüktör 
» » » 
» » » 

Doktor 
» Âe dişçi 

Sıhhiye memuru 
Odacı, bekçi, asansörcü, kaloriferci ve saire 

Yekûn 

Vesaiti nakliye kadrosu 
Adet Cinsi 

9 Kamyonet 
2 Kamyon 
1 Otomobil 
2 Motorlu mavna 
1 Salapurya 
1 İstimbot 

10 Motor 


