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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Şûrayi devlet ve kazanç lâyihalarının muhtelit en

cümene havalesi karargir oldu. 
Tokat mebusluğuna intihap edilen Resai Beyin in. 

tihap mazbatası tasdik ve mumaileyhin tahlifi icra 
edildi. 

Konya mebusu Haydar Beyin vefatı tebliğ ve mu
maileyhin hatırasını taziz için bir dakika sükût edildi. 

Dahilî nizamnamenin 5 inci maddesinin tadili hak
kındaki nizam teklifi müzakere ve kabul olundu. 

Lâyihalar 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununun 1 inci 

maddesine müzeyyel kanun lâyihası (Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Adliye encüme
nine) 

Mazbatalar 
3 — Muvazene vergisi kanununun bir sene uzatıl-

1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyin, Iiaz-
grat vakası hakkında Hariciye vekâletinden şifahî 
sual takriri. 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1933 sene
si bütçesi hakkında 1/509 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

R E Î S — A n k a r a şehri î m a r m ü d ü r l ü ğ ü büt
çesinin müzakeres ine başlayoruz. Heyet i umu-
miyesi hakk ında söz is teyen v a r mı? 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bendeniz söz 
istiyorum. Fakat Dahiliye vekili Bey burada 
yoklar (Burada sesleri). 

fil 127 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

•mu 1 

Divan kâtipliği için intihap icra ve reylerin tasni
fine kadar celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Rize mebusu Ali ve Mersin mebusu Hamdi Beyle-

lerin Divan kâtipliğine intihap edildikleri tebliğ edildi 
ve cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Esat Avni Doğan Haydar Rüştü 

ması hakkında 1/562 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna-
meye) 

Muhtelif evrak 
4 — Demiryolunun Eskipazar durağına ulaşması 

münasebetile halkın saygılarına dair Eskipazar muh
tarlığından mevrut telgrafname 

REİS — Mazhar Müfit Bey burada olmadığı 
için sual takririni gelecek celseye talik edivoruz. 

Efendim, bütçe dolayısile imar müdürlüğü
nün işlerine ait bir nokta hakkında tenevvür 
etmek istedim. Aldığım bazı malûmata göre, 
İmar müdürlüğü işlerinde bir noktai nazardan 
tasarruf hakkına sebebsiz müdahale teşkil 
edecek mahiyette vaziyetler almaktadır. 
Ankara şehri İmar müdürlüğünün teşkiline 
dair olan kanunun Ankaradaki tasarruf 
işlerine bu müdürlüğün ne dereceye kadar 
alâka gösterebileceğine ait mevcut bütün 
hükümlerini tetkik ettim. Burada arsaların vüs
atini tayin etmek hususunda İcra Vekilleri Hey-
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2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,05 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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etinden alınacak bir karar ile kendisine vazife 
tevdi edildiği yazılıdır. Halbuki tatbikat ve fi-
liyatta îmar müdürlüğü bu gün bütün ka
dastro işlerini hemen hemen kendi eline almış 
vaziyettedir. Meselâ, Ankarada bir arsanız 
vardır. îki üç bin metre murabbaı genişliğinde-
dir. Bunu taksim veya talibine vermek isterse
niz, böyle bir muamelenin ifasında esas, plânı 
kabul asıldır. Aslen plân hâkimdir. Buna iti
raz olunamaz. Fakat plânın ifade etmek iste
diği noktai nazar Ankaranın inşası hususunda 
direktif vermekten başka bir şey olamaz, fakat 
bütün işler îmar müdürlüğüne gidince aylarca 
orada kalmaktadır. Kalması ve beklemesi bel
ki bir mesele teşkil etmeyebilir. Fakat binanın 
cephesi şu kadar, yüksekliği şu kadar, sıhhî, 
fennî evsafı şu olmalıdır. Şehrin güzelliği nok
tai nazarından konulacak kayitler bunlardır. 
Bütün bunlara tâbi olmak mecburiyetindesiniz 
diyebilir. Bütün bunları kabul ediyorum. Fa
kat; iki bin, üç bin metre murabbaı bir yer tak
sim olunacaktır. Bu yer iki, üç kısma taksim 
olunmayacaktır, yolunda îmar müdürlüğünün 
bir vazife sahibi olmasını, bütün bu işlere karış
masını tasarruf noktai nazarından haksız bir 
müdahale addetmelidir . Bu müdahale Anka
ranın iman işinde büyük bir mania teşkil etti
ği kanaatindeyim. Ben her hangi bir arsayı işi
min icabına göre, şehir müstakbelde nasıl bir 
vaziyet alıyorsa gidip arsamı alır, evimi yaptı
rabilirim. Elimdeki kanunu medenî bana büyük 
bir salâhiyet vermektedir. Hattâ yanımdaki ile 
anlaşarak onun arsasından da bir kısım satın 
alır ve binamı oraya tecavüz edecek şekilde inşa 
edebilirim. Ankara îmar müdürlüğünün vazi
fesi şehrin iman için tanzim ettiği plâ
nın tatbikatından başka bir şey olmamak lâzım
dır. Halbuki görüyorum ki tatbikat tamamen 
bunun aksinedir. Her hangi bir arsanın taksim 
işi, doğrudan doğruya îmar müdürlüğüne git
mekte ve orada şu veya bu şekilde plânla ve 
inşaatla alâkadar olmadığı halde değiştirilmekte
dir. Bu mesele kanunun îmar müdürlüğüne 
verdiği bir salâhiyet meselesi değildir. Binaena
leyh bu idarenin böyle fuzulî vaziyetlerden kaçın
ması suretile daha salim bir mecraya gireceği 
kanaatindeyim. Bunu Vekil Beyden rica ediyo
rum. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Efendim, 
bendeniz îmar müdürlüğüne hacet kalmamış ol
duğu kanaatindeyim. Bu lüzum bu gün mürte-
fidir. Esasen belediyenin vazaifi asliyesinden 
olan bu işin, neden dolayı böyle bir müdüriyeti 
umumiye ile idare edildiğini anlamak için 1929 
tarihli İmar müdürlüğünün teşekkülüne ait 
olan kanunu gördüm. Orada Bütçe encümeni 
diyor ki: Makarri idare olması hasebile Devlet 
bütçesinde büyük bir yekûn da tutsa Ankara 
şehri için böyle bir îmar müdürlüğünün kurul
masına behemehal lüzum vardır. Çünkü bura

sı bir makarri devlet olmuştur. Ankaranın 
şerefile mütenasip bir tarzda fedakârlık ede
ceğiz. Bu işi borç içinde bulunan bele
diyeye verirsek imar işlerile uğraşamaz, 
işler muntazam yürümez. Onun için bunun 
Devlet bütçesine alınmasına lüzumu katî var
dı. 

O zaman hakikaten Ankara imara muhtaçtı. 
Devlet bütçesinden azamî fedakârlık yapmak 
icap ediyordu. Bunlar yapıldı, edildi. Anka
ra bu gün mamuriyete mazhar olmuştur. Bu 
idareye, Devlet bütçesinden yardımımız 165 
bin liraya münhasırdır. Böyle 165 bin liralık 
bir idare için böyle bir teşkilâta vücut vermek 
doğru mudur, değil midir? Beni tetkike sev-
keden saik bu olmuştur. Bu bütçenin kısmı 
azamı maaşattan ibarettir. Bu kadarcık bir he
sabı gördürmek için de (210) liralık bir muha
sibe lüzum görülmüştür. Bundan başka (150) 
lira maaşlı bir de tahrirat kâtibi vardır. Ne
tice itibarile muhasibin vazifesi; ay başında bir 
bordro tanzim etmek ve bir de istimlâk bedeli 
olan borçların tediyesinden ibarettir. Bu ka
darcık iş için bu kadar fazla para vermek doğ
ru mudur? 

Geçen sene memleketin plânını tanzim et
mek için masraf ihtiyar edildi. Bu sene bu 
masraf kaldırılmış. Boşta kalan bir mühendi
si de başka tarafa nakletmişler. Bununla bera
ber plân ve harita kısmı için bu teşkilât mev
cuttur. İnşaat faslına bir kuruş dahi konmuş 
değildir. Fakat inşaat için de mükemmel bir 
teşekkül mevcuttur. Bu memleketin mun
tazam bir mamureye dönmesi için fennî kısım
lara ihtiyaç yoktur diye söylenemez. Benim 
demek istediğim şey bunları kaldırarak bele
diyenin zaten vazifei asliyesi olmak itibarile 
oraya vermektir. Bu takdirde bir çok tasarruf 
temin edilmiş olacaktır. Bu yapılacak tasarruf 
memleketin doğrudan doğruya ümranına sarfe-
dilmek suretile tam yerine sarfedilmiş olacak
tır. Sonra istimlâk bedelleri vardır. Bunu, 
gazetelerde okudum ve endişe ettim. Vekil be
yefendiden bilhassa bunu sormak isterim. İs
timlâk edilmişte parası tediye edilmemek su
retile emlâke vaziyet edilmiş midir, edilme
miş midir? Bu takdirde istimlâk borcu görü
yorum. Tenevvür etmek için bunu vekil beye
fendiden soruyorum. 

DAHİLİYE VEKİLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
i (Muğla) — Efendim, îmar müdüriyeti, Ankara 
i şehri Devlet merkezi olmak itibarile görülen lü-
i zum üzerine tesis edilmiştir ve bu lüzum elan 
I bakidir ve devam etmektedir. Çünkü her ne ka-
i dar plânın tanzimi bu sene bitecekse de tatbiki 
i daha senelerce devam edecektir. Orada görü

len mühendisler ve inşaat memurları plânın tat-
bikına aittir. Yoksa îmar müdüriyetinin inşaat 
işile alâkası yoktur. Başkalarının inşa edecek-

— 115 -
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leri binalara nezarettir. Bu lüzum gün gibi aşi
kârdır. Memleketin umumî vaziyetini tanzim 
sırasında tesadüf ettiğimiz buhran gelmeseydi 
belki bu g'ün îmar müdüriyeti vazifesine kifayet 
etmeyecek kadar küçük bir teşekkül olarak ka
lacaktı. Fakat inşaatın bir dereceye kadar dur
muş olması eskiden, ilk teşekkülündeki miktar
la idareyi temin etmektedir. İmar müdüriyetinin 
bir lüzumu daha var. O da memleketin her ta
rafında bir plân tanzim etmek meşru arzusunu 
artırmış olması, memlekette ayrıca bu işlere mah
sus bir teşekkül ve teessüsün bulunmaması İmar 
müdüriyetini diğer belediyelerin bu işlerinde yar
dıma sevketmektedir. Nitekim bu sene Malatya, 
Kayseri, Uşak belediyelerinin imarlarına yar
dım etmiştir ve nezaret etmektedir. Biraz ev
vel Zafranboludan da bir telgraf aldım. Bir mü
hendisin gönderilmesini istiyorlar. Devletin bi
raz masraf ederek memleketin muhtaç olduğu 
imara yardım etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 
Hattâ yeni yollar ve yapılar kanununda umum 
memlekete şamil olacak şekilde belediyelerin y&-
pacaklan plânlara bu merkezdeki bu teşekkülün 
nezaret etmesini ilâve edip tasvibinize arzedece-
ğiz. 

Diğer imarın kendi vazifesine ait olmayan iş
lere karışma davasına gelince: bunu hiç zannet
miyorum, çünkü işleri başlarından aşmış olan bir 
daire kendi vazifesinden başka fuzulî işler pe
şinde dolaşmış olmasını zannetmiyorum. Bu her 
halde plânın ve çapların tatbikından ibaret bir 
mesele olsa gerektir. Yani bir arsanın cephesi ne 
kadar olacak, bu arsaya ne şekilde bir ev yap
tırılacaktır diye mevcut ola.n bir plânın tatbiki
dir. Fuzulî olarak hukuku tasarrufiyeye ka
rışacağını tahmin etmek istemem. Maamafih böy
le bir vaka varsa derhal mâni olmak ta vazife
mizdir. 

İstiralâk; istimlâkin bir kısmı, beş sene müd
detle istimlâki mevzu olan arsalardır. Bazıları 
arsalarının vaziyetini düzeltmek istediklerinden 
istimlâk bedelini almayarak istimlâk muamele
sini bitirmişlerdir. Bunların alacakları vardır. 
Bizim borcumuz 100 bin lira olarak tahakkuk et
miştir. Bu sene getireceğimiz kanunlarla bunun 
40, 50 bin lirasını vereceğiz ve gelecek sene de 
diğer kısmını ödeyeceğiz. Zaten alacaklılar bu 
parayı hemen istemiş değillerdir. Bize; size ait 
olan kısmı alınız, ben sizden parayı alırım di
ye muameleyi yaptırmışlardır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu; teşkilâtı esasiyenin gösterdiği bir lüzumdur, 
onun için sordum. Eğer bunların muvafakat im
zaları alınmışsa mesele yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Muvafakatleri alınmıştır efendim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
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Ankara şehri İmar müdürlüğü 1933 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1033 malî senesi masrafları için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 170 000 lira tah
sisat verilmiştir. 

[A] Cetveli 

F. Lira 
1 Ücretler 41 460 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
birinci faslın ikinci maddesinde görülen bir mas
raf vardır. İdare heyeti reis ve azalan ücreti
dir ki bütçe kanununun 4 üncü maddesindeki 
esasa istinat ediyor. 4 üncü maddede 1932 büt
çe kanununun 5 inci maddesi hükmü 1933 se
nesinde de caridir; diye bir fıkra vardır. 5 inci 
maddeye göre bir heyeti idare teşekkül edecek
tir, bu heyeti idare müsteşarın tahtı riyasetinde 
olacak, belediye reisi ve daha bir iki aza orada 
bulunacak, müsteşara 75, diğer azalara da 50 
şer lira şehrî olarak verilecektir, denmektedir. 
Bu fıkrayı Devlet memurları maaşatmın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna uygun bulmuyo
rum. Çünkü o kanunun 15 inci maddesinde; 
« ihtisas ve komisyon ücreti ve makam tahsi
satı ve tahsisatı maktua ve hakkı huzur namla-
rile memurlara aynca umumî ve hususî bütçeler
den hiç bir meblâğ verilmez. Ancak kanunun 
tahmil ettiği munzam bir vazifeye veya ihtisas 
dolayısile tesis olunacak komisyonlara memur 
edilenlere muayyen çalışma saatleri haricinde
ki mesailerine mukabil İcra Vekilleri Heyetince 
takdir olunacak bir ücret verilebilir » . Buradaki 
belediye reisi ve müsteşardan maada aza vazi-
fei asliyelerini yaupmaktadırlar, bunlara kolaylık 
olsun diye Devlet bir fedakârlık yapmış bu te
vekkülü vücude getirmiştir. İmar işi belediye-

j nin vazifei asliyesine dahildir. 
Vezaifi asliyeden olan işler nerede yapılırsa 

yapılsın başka türlü telâkki edilemez. Müsteşara 
gelince; gerçi doğrudan doğruya bu işle alâkadar 
olmayan bir zattir. Fakat kabili tasavvur mudur 
ki bunlar saati mesai haricinde teşekkül edebil
sinler? Saati mesai haricinde teşekkül ederler-

I s e kendilerine vazifelerini teshil edecek memur 
bulamazlar. Muhakkatır ki saati mesai dahi
linde çalışılacak ve bu para alınacaktır ve niha
yet müsteşar ihtisas sahibi değildir. Belediye re
isinin tahtı riyasetinde bu komisyon teşekkül 

! eder ve bilâ bedel işi yapar. Gerçi 3 000 lira 
kadardır, fakat bu vaziyette bizim için bu para
nın çok kıymeti vardır. Memlekette meccani ta
lebeyi çoğaltabiliriz. 

İkincisi, esas kanunları böyle müteferrik hü
kümlerle değiştirmeyelim. Şüphesiz ki Hükümet 
bilhassa böyle büyük memurlara kendilerine lâ
zım gelecek miktarda para verir. Ayrıca böyle 
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munzam paralar vermeğe lüzum yoktur, kanaa
tindeyim. Binaenaleyh faslın ikinci maddesinin 
kaldırılmasını teklif ederim. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Arkadaşım esbabı mucibesini okudukları ka
nunun son fıkrasında Meclisi Âliyi tenvir et
miş oldular. Bunların mesaisi vazifeleri hari
cindedir. Bu teşekkül esas kanuna dahildir. 
Yalnız daha fazla tasarruf olsun diye o hale 
koyduk. Buna lüzum vardır. Ayni zamanda 
bu iş siyasî bir iştir. Nasıl ki şimdi olduğu gi
bi Meclisi Âlinize karşı bunun idaresinden her 
an mesul olan benim, ben de her zaman ken
dime muvafık olan bir zati getirip iş başına 
koymağa mecburum. Saniyen bu, belediye rei
sinin vazifesi değildir. Belediyenin işini kolay
laştırmaktan ibarettir. Devlet teşkilâtı Ankara 
belediyesine bir çok külfetler tahmil etti. Za
ten vazife de bundan doğdu. Ankaranın her 
tarafında gördüğümüz büyük binaların Ankara 
belediyesi bin sene daha belediye olarak kal
saydı hiç birisi bulunmıyacaktı. Fakat bu gün 
Devlet merkezi olmak dolayısile bu gördüğü
müz büyük binalar vücude gelmiştir. Binaen
aleyh Devletin başım bu yükten kurtarmak lâ
zımdır. Bu itibarladır ki Ankara imar müdür
lüğünde, bu teşekkül yapılmıştır. Bu teşek
kül Sıhhiyeden, Maliyeden, Dahiliyeden alı
nan mesullerinden mürekkep bir heyettir. Bu 
heyeti mütehassısa vazifeleri haricinde çalış
maktadırlar. Müsteşar ve diğerleri hakikaten 
vazifei resmiyeleri haricinde çalıştıktan sonra 
tekrar zaman ayırarak bu işle meşgul olmakta
dırlar. Binaenaleyh kendilerinin hallerine bak
mak bizim vazifemizdir. Onun için bu para de
vamlarını temin etmek için konulmuştur, de
vamları lâzımdır. Binaenaleyh Heyeti âliyenin 
bunu çok görmeyeceğini ümit ederim. 

REİS — Reye arzediyorum. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Bir teklifim 

var. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba mebni birinci faslın ikinci 
maddesinin ilgasını teklif ederim. 

İzmir 
Hüsnü 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Efendim, Ankara şehri 
imar müdürlüğü kanununda bir idare heyetinin 
teşkili ve kimlerden teşekkül edeceği yazılıdır. 
Masrafı da burada görülen 3 000 liradan biraz 
fazladır. Masrafı tenkis etmek üzere resmî sa
lâhiyeti olmayan teşekkülden bu vazife alınarak 
doğrudan doğruya hususî ve bu işin takibi ile 
mesul olacak mahiyette tesis edilerek makamlar
dan alınan birer zattan teşekkül etmiştir. İmar 
kanunundaki maddeler onu takyit ediyor. Onu 
feshetmiş hüküm yoktur. Binaenaleyh bu madde
yi tayyetmekle arkadaşımın istediği tasarruf 

olamayacaktır. Bilâkis o kanun meriyete girmiş 
olacaktır. Mademki maksatları tasarruftur, tak
rirlerinden sarfı nazar etsinler. Dahiliye vekâ
leti lüzum görmüyorsa imar kanunundaki o mad
denin tadilini teklif etsin. Lüzum varsa büt
çe kanunile takyit edilen daha az masraflı bu he
yetin kalması faydalıdır. Bu maddeyi, tayyet
mekle esas ana kanundaki hükmü iade etmiş 
oluruz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
teklifimin böyle makûs bir netice vereceğini bil
seydim serdetmek istemezdim, istediğim şey 
o maddenin kalkması ile yine imar heyetinin ça
lışması ve kalması mahiyetindedir. Bu heyet 
yine teşekkül edecek. Fakat para verilmeyecek
tir. Tabiî teşekkülü kanun muktazasıdır. Ge
çen sene sekiz bin lirayı üç bin liraya indirmiş
tik. Bu sene de hiç vermeyelim diyorum, yani 
tehlike yoktur, demek istedim. Faslın maddesi
nin kaldırılmasını talep ettim. Asıl faslı kaldır
mayacağız. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... (Anlaşılmadı, 
takrir tekrar okunsun sesleri). Takriri tekrar 
okuyoruz efendim. 

(Takrir tekrar okundu) 
REİS — Şu halde yeniden reye arzediyorum. 

Takriri nazarı itibare alanlar... Almayanlar... 
Takrir nazarı itibare alınmadı efendim. 

Faslı aynen kabul edenler . . . Etmeyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, geçen senelerde olduğu gibi üzerin
de itiraz olmayan fasılları kabul edilmiş telâkki 
edeceğiz. 

F. Lira 
2 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 

tazminatı 20 550 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
3 Harcırah 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. 
4 

Lira 
150 

Lira 
Demirbaş eşya, alât ve edevat 

levazımı fenniye 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Levazım 2 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
6 Mütenevvi masraflar 3 670 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
burada bedeli icar nazan dikkatimi celbetti. Büt
çenin eski senelerdeki vaziyetini tetkik ettim. 
930, 931, 932 senelerinde kabul edilmiş olan 2 500 
lira aynen devam edip geliyor. Ankaradaki be
deli icar düşmüştür. Eğer mesele bir mukavele
ye bağlanmışsa mesele yoktur. Böyle değilse 
% 50 düşen bedeli icarın burada da tenzili icap 
eder. 

- 1 1 7 
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DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, mukavele yoktur. Her se
ne mukavele cari idi. Bu sene böyle değildir. 
Teklif nazarı dikkate alınabilir. 

REİS — Hüsnü Beyin teklifini nazarı dikkate 
a l an la r . . . Almayanlar . . . Nazarı dikkate alın
mıştır. O halde fasıl kabul edilmiştir. 

F.' ' Lira 
7 İstimlâk ve inşaat masrafı 50 732 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
8 İstikraz faiz ve itfa bedeli ve 

masrafı 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
9 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet merkez bankasına verile

cek itfa karşılığı 38 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1933 malî senesi varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 170 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

B - Cetveli 

F. Lira 
164 512 1 Umumî bütçeden muavenet 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Müteferrik varidat 5 488 

REİS — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 

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

MADDE 3 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1933 malî senesi memur ve müstahdemleri 
kadrosu merbut (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REİS — Maddeyi (C) cetvelile beraber ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İmar müdürlüğünün 1932 se
nesi bütçe kanununun 5 inci maddesi hükmü 
1933 senesinde de aynen tatbik olunur. 

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

MADDE 5 — Mukaddem caddesinin tevsii do-
layısile yapılmış olan istimlâklerden dolayı ta
hakkuk eden istihkaklara sarfediimek üzere 
İmar müdürlüğü Dahiliye vekâletinin tasvibile 
150 000 liraya kadar istikraz aktine ve Ma
liye vekâleti de bu istikraza kefalet etmeğe me
zundur. 

Bu suretle hâsıl olacak mebaliğ bir taraftan 

bütçenin varidat kısmında (istikraz hâsılı) na-
mile açılacak bir fasla irat, diğer taraftan mas
raf kısmında istimlâk bedelleri tertibine tahsi
sat olarak ilâve ve kayit ile usulen sarfolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 
tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, « Dahiliye ve Ma
liye vekilleri » şeklinde olacak. 

REİS — Efendim, maddeyi tashihle beraber 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzedeceğim. 

2 — Van gölü işletme idaresi 1933 senesi büt
çesi hakkında 1/508 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Van gölü sefain işletme idaresi 1933 
malî senesi bütçe kanunu 

MADDE 1 — Van gölü sefain işletme idaresi 
1933 malî senesi masrafları için merbut (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 73 600 lira tah
sisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

Lira 
33 000 

Lira 
1 600 

Lira 
10 914 

F. 
1 Ücretler 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
2 Mütenevvi masraflar 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 
3 İnşaat ve tamirat 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Mubayaat esmanile nakliye masrafı 28 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 86 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1J 128 numaralı matbua saptın sonundadır. 
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MADDE 2 — Van gölü sefain işletme idare-
si 1933 malî senesi varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 75 500 lira tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 
jı Lira 
1 Umumî bütçeden muavenet 65 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
jı Lira 
2 Muhtelif hasılat 10 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu) 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1933 malî senesi me
mur ve müstahdemleri kadrosu merbut (0) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İdarenin 1932 malî senesi bütçe 
kanununun 1 inci ve 5 inci maddeleri hükümleri 
1933 malî senesi zarfında da meridir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İdarece vaki olacak sarfiyat 
evrakı müsbitesi malî senenin hitamından itiba
ren üç ay zarfında idare hesabile birlikte Divanı 
muhasebata gönderilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

3 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi 
bütçesi hakkında 1/505 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

SIRRI B. ( Kocaeli ) — Vekil Beyefendi iza
hat versinler. 

NAFIA V. HİLMİ B. ( Adana ) — Ne em
rediyorlarsa arzedeyim. 

REİS — Tasrih buyurun. Hangi maddeye 
aittir, Sırrı Bey? 

SIRRI B. ( Kocaeli ) — Mektepten senede 

Fi] 129 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

vasata olarak kaç efendi çjkar, her efendiye 
diploma alıncaya kadar millet kesesinden kaç 
lira sarfediliyor, bu efendiler Avrupada ikmali 
tahsil ettirilirse her birisi için ne vereceğiz? 
( İşitilmiyor sesleri ). 

REİS — Lütfen kürsüye geliniz, işitilmiyor. 
SIRRI B. ( Devamla ) — Efendim, maksa

dım Vekil Beyefendiyi müşkül mevkie şevket-
mek değildir. Onun için eğer şimdi soracağım 
suallere verecekleri cevaplar kendilerinde yok
sa zaptederler ve Nafıa vekâleti bütçesi geldi
ği zaman münakaşa esnasında bunlara da ce
vap verirler. Maksadım budur. Onun için su
allerimi lütfen kayit buyursunlar. 

Mühendis mektebinden senede kaç efendi 
diploma almaktadır, 

Her efendi için neticede kaç lira sarfedilmiş 
oluyor, 

Bir efendiyi ayni derecede mühendis şeha-
detnamesi almak için Avrupaya gönderecek 
olursak oradaki masrafı ne olacaktır, 

Bizim mektepten çıkan bir efendi tekrar 
ikmali tahsil için Avrupaya gittiği zaman tah
sil masrafı olarak ne vermek lâzımdır? Sual
lerim budur. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. (Adana) — Efen
dim, Sırrı Beyefendi sualleri arasında bendenizi 
müşkül mevkide bırakmamak endişesini de izhar 
buyurduklarından teşekkür ederim. 

Malûmu âliniz Mühendis mektebi memleketi
mizin en eski müesseselerinden birisidir ve şim
diye kadar memlekete irfan ve fen sahalarında 
büyük hizmetler etmiş ve büyük elemanlar ye
tiştirmiştir. Bu vazifesine elan devam etmekte 
ve mütezayit bir tekâmülle ilerlemektedir. Nite
kim son senelerde yani millî idarenin teessüsün
den itibaren daimî surette lâboratuvarlan daha 
ziyade tekemmül ettirilmiş ve yüksek tahsille
rini daha fennî bir şekilde ikmal etmek fırsa
tı efendilere verilmiştir. Bu gün bu müessese
de, yol, köprü mühendisi, su mühendisi ve in
şaat mühendisi olmak üzere üç branştan mühen
dis yetiştirmektedir, Bunların heyeti umumiyesi 
de mühendistir. Fakat bir branşta ayn bir ih
tisasla mektepten çıkmaktadırlar. Mektep bütün 
âli müesseselerimizde olduğu gibi harbi umumî 
içinde talebe yetiştirmek mebzuliyet itibarile kü
çük bir tevakkuf devresi geçirmiş ve ondan son
ra mütemadiyen tekâmülüne tekrar devam et
miştir. Mektepten her sene ne kadar talebe çık
tığım anlamak için daha evvel o sene için ne 
kadar talebe girdiğini aramak lâzımdır ki bun
lar birbirlerile mütenasiptir. Onun için mek
tepten her sene ne kadar talebe çıkar şeklinde ri
yazi katiyetle bir rakam ifade etmeğe imkân yok
tur. Bu sene mektepten 28 talebe mezun olmuş
tur ve 13 talebe de haziranda imtihanlara gir
mek istediklerinden hazirana bırakılmıştır. 28 
rakamı üzerine 13 ü de ilâve edebilirsiniz. 

Her talebenin bize kaça mal olduğu nihayet 
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bir hesap meselesidir ki bütçeyi talebe adedine 
taksim etmekle çok kolay bulunur. Eğer mühen
dis mektebini memleketimizde idame etmek yani 
mühendisi kendi memleketimizde çıkarmakla Av-
rupada yetiştirmek böyle maddî bir rakam mese
lesi olsaydı, mesele daha çok basit olurdu. Fakat 
kendi muhitimizde mühendis yetiştirdikten sonra 
ancak stajiyer olarak filî ve hakikî hayata ka
rıştıktan ve orada da muvaffakiyeti görüldük
ten sonra Avrupaya tahsile göndermeği, talebe 
göndermekten daha faydalı görmekteyiz. Onun 
için bu sene Nafıa vekâleti bütçesinde manzu-
ru âliniz olacaktır. Bütçemize stajiyer tahsisatı 
namı altında bir tahsisat koyduk. Bunu tas
vibi âlinize arzedeceğiz. Maksadımız, mektepte 
iyi yetişmiş, hayatı tahsiliyesini iyi geçirmiş, ha
yatı hakikiye ve filiyede de muvaffakiyetle se
neler geçirmiş, memleketimizin köylerine kadar 
iyi tanınmış olanlarını Avrupaya göndererek tah
sillerini ikmal ettirmek fikrindeyiz. 
Avrupada tahsil masrafı mektebi ikmal ettik

ten sonra ne olur? Bu da malûmu âliniz Avru-
panın her yerine göre az çok değişir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Hattâ her 
sene ayrıdır. 

NAFIA VEKİLİ HİLMİ B. (Devamla) — 
Amerikada ayrıdır, Fransada ayrıdır, Almanya-
da ayrıdır. Hattâ her sene ayrıdır. Bilmi
yorum kendilerini tatmin edebildim mi? 

SIRRI B. (Kocaeli) — Umumî bütçenin mü
nakaşasında Beyefendi ile daha fazla görüşürüz 
(Âlâ sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

meyenler . . , Kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 325 356 lira tahsisat ve
rilmiştir. 
F. Lira 
1 Maaş ve ücretler 151 206 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 İdare masrafları 118 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Kitap ve mecmua, tercüme, telif 

ve tabiye masarifi 11 258 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Ecnebi muallimler ve su lâbura-

tuan ( şef de Travo ) ücret ve 
harcırahları 26 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Ecnebi memleketlerdeki talebe 

tahsil masarifi 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Temsil ve kongreler masarifi 1 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 788 numaralı kanunun tatbiki 

masarifi 2 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Geçen sene düyunu 752 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Eski seneler düyunu 48 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Tekaüt eytam, ve eramil maaşı 700 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına iştirak his

sesi 1 015 
REİS — Kabul edilmiştir. 

( Birinci madde tekrar okundu ) 
REİS — Bütçenin birinci maddesini reye 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis mektebi 
1933 malî senesi masarifine karşılık olan vari
dat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 325 356 lira tahmin olunmuştur. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
222 850 1 Umumî bütçeden muavenet 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Muhtelif varidat 17 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Ruhsatname, şehadetname ve im

tihan harçları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümüşa-

ne ) — Efendim, dördüncü ve beşinci fasıllar 
yekûnu birleşerek bir rakam olarak [ geçen se
nelerden 1933 senesine devredilecek mebaliğ ] 
unvanı altında bir fasıl olacaktır. Rakamı da 
(84 306) olacaktır. 
F. Lira 
4 Geçen senelerden 1933 senesine 

devredilecek mebaliğ 84 306 
REİS — Kabul edilmiştir. 

( İkinci madde tekrar okundu ) 
REİS — İkinci maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 2 0 -
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MADDE 3 — Yüksek mühendis mektebi hak
kındaki 1275 numaralı kanunun 3 üncü madde
sinde yazılı varidatın 1933 malî senesinde dahi 
tahsiline devam olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 numaralı 
kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası muci
bince verilecek ruhsatnamelerle zayiinden veri
lecek şehadetnamelerden Nafıa vekâletinin tas
dik edeceği miktarlar üzerinden harç alınır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yüksek mühendis mektebinin 
ücretli müstahdemler kadrosu merbut (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yüksek mühendis mektebinin 
1932 malî senesi bütçe kanununun 5, 6, 7, 9 ve 10 
uncu maddeleri hükümleri 1933 malî senesi zar
fında dahi meridir. Ancak 7 inci maddenin 
(A) fıkrasında gösterilen % 55 miktarı 1933 ma
lî senesi için % 75 se çıkarılmıştır. 

REFİK ŞEVKET E. (MANİSA) — Bu mad
dede; «7 inci maddenin (A) fıkrasında» denili
yor. Bu hangi 7 inci maddeye matuftur? 

MÜKERREM B. (İsparta) — 1932 malî se
nesi bütçesindeki 7 inci maddedir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nîafıa vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

i — İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi hali
kında J/503 numaralı kanun lâıjihası re Bilice 
encümeni mazbatası [1] 

REİS — İnhisarlar bütçesine geçiyoruz efen
dim. 

MOLLAOĞLU CEMAL B. ( Afyon Karahi-
sar) — Efendim, geçen yıl inhisarların ilk kuru
mu senesi, bütçenin tetkiki esnasında muhterem 
Rana Beyefendiden bu vekâletin ana hatları üze
rinde üç esaslı dilekten bahsetmiştim. Birincisi 
hesap, ikincisi kadro, üçüncüsü de tevhit mese-

fll 131 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

leşidir. 
Şimdi bu sene tetkik ettiğimiz bütçede hesap 

meselesi çok hoşnutluğu mucip bir derecededir. 
Yine geçen sene, altı ay geçtikten sonra Rana 
Beyefendiden ayrıca bir dilekte bulundum. Bu 
hesaplardan endişe etmiştim. Muhterem vekil 
Bey hesaplar için endişeye mahal olmadığını ve 
size istediğiniz gibi hesaplar göndereceğim de
mişti. Yevmî hesaplardan çıkarılmış aylık blân-
çoian lütfen gönderdiler. Bunlar tütün, tuz, müs
kirata aitti, bendeniz bunları aklım yettiği kadar 
ve büyük bir dikkatle tetkik ettim. Bu hesaplar
dan aldığım netice şayanı memnuniyet bir dere
cededir. 

Sonra tevhit meselesi; İnhisarlar vekâleti bu 
hususta büyük bir verim göstermiştir. Yarım 
milyon liradan daha fazla tevhitten; bu sene 
tetkik ettiğimiz bütçede tasarruf yapılmıştır. 

Varidatta üç milyon lira fazlalık vardır, 
hepsi 40 milyona çıkmıştır. 

Masraf kısmı ise; yaptığımız tetkiklere naza-
| ran % 7, 3 kâr kadar tutuyor. Bu sene tetkik et

tiğimiz bütçe, ticarî bir zihniyetle verimli 
bir şekilde olduğundan şayanı memnuniyettir. 
Buradan muhterem Rana Beyefendiye teşekkür-

j lerimi arz ve kıymetli mesailerini esirgememe-
| lerini temenni ederim. 
j REİS — Efendim, Bütçe encümeni kanunun 
! bazı maddelerini tefrikle müstakil bir kanun 
! halinde tedvin etmiştir. Evvelâ bunların mü-
| zakeresi lâzımgelir. Tensip buyurulursa evvelâ 

bunları müzakere edelim. 
j MÜKERREM B. (İsparta) — Tercihan ve 
i müstacelen müzakere edilsin. 
i REİS — Tercihan müzakeresini kabul eden-
| 1er ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
! Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... 
; Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
I Bu kanunun müzakeresine başlıyoruz. Heye-
j ti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı^ 
! (Hayır sesleri). 
j Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme-
• yenler ... Kabul edilmiştir. 

i İnhisarların idaresi hakkındaki 1660 
i numaralı kanuna müzeyyel kanun 
i MADDE 1 — İnhisarlar idaresince satın 

alınacak iptidaî maddelerle idarenin inhisarı al-
1 tında bulunan ecnebi maddelerin bedelleri fab-
| rika, imalâthane, memleha ve yaprak tütün de-
! polarile nakliye vesaitinin levazımı ve bilûmum 
i işletme ve idare masrafları ve bunların demirbaş 

eşya ve mefruşatile makina ve alât ve edeva
tının yedek aksamı bedel ve tamir masrafları, 
amele ücretleri, inhisar mamulâtının muhafa-
zalarile nakliye masrafları, satış aidatı, men-

S kul, gayrimenkul kıymetlerin itfa bedelleri ve 
| bilûmum sigorta ücretleri ve bütçeye dahil ol

mayan sair her nevi işletme masrafları için 
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25 000 0000 liraya kadar mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur. 

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

MADDE 2 — İnhisarlar idaresi kira ile tu
tacağı binalar için lüzumu halinde üç seneye ka
dar mukavele aktedebilir. 

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

MADDE 3 — İnhisarlar mamulâtını satan
lara esasları Gümrük ve inhisarlar vekâletince 
tesbit olunacak teminat mukabilinde veresiye 
satış icrası caizdir. 

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

MADDE 4 — İnhisarlar idaresinde vazife
lerinin mahiyeti icabı olarak mesai saatleri ha
ricinde çalıştırılmalarına lüzum görülecek ima
lât, sevkiyat ve satış memur ve müstahdemlerine 
işin taallûk ettiği masraf hesabından munzam 
ücret verilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etm.eyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi memur ve 
müstahdemlerinden vefat edenlerin teçhiz ve 
tekfin masrafları için ücret tertiplerindeki ta-
sarrufattan ailelerine bir aylık ücret miktarında 
muavenet yapılır. 

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

MADDE 6 — Vazifelerine nihayet verilecek 
memur ve müstahdemlere 1935 numaralı kanun 
mucibince verilecek tazminat bütçenin ücret ter
tipleri tasarrufatından tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Maaşla müstahdem tuz memur
larının maaşları 1 haziran 1933 tarihinden itiba
ren ücrete tahvil olunarak haklarında idarenin 
diğer ücretli memurları gibi muamele ifa ve aşa
ğıdaki hükümler tatbik olunur: 

(A) 1 haziran 1933 tarihinde maaşlı hizmet
leri 15 seneyi doldurmuş olanların bu tarihten 
sonra ücretle istihdam edilecekleri müddet teka
üt hesabında sayılıp 31 mayıs 1933 tarihinde 
aldıkları maaş üzerinden 1683 numaralı kanuna 
tevfikan tekaüt maaşları tahsis olunur. 

(B) Maaşlı hizmetleri 15 seneyi doldurmamış 
olanların bu tarihten sonraki ücretli hizmetleri 
tekaüt hesabında sayılmaz. Bunlardan arzu eden
lere sene kesirleri tam sayılmak üzere filen 
maaşlı memuriyette geçen her sene için iki aslî 
maaş hesabile tazminat verilir. Bu yolda tazmi
nat alanların tekaüt haklan sakıt olur. 

(C) 1 haziran 1933 tarihinde vekâlet emrin
de veya işten el çektirilmiş vaziyette bulunan

lardan tekrar idare hizmetine alınacaklar hak
kında son aldıkları memuriyet maaşlarına ve 
hizmet müddetlerine göre yukanki fıkralar hü
kümleri tatbik olunur. Bunlardan idare hizme
tine alınmasına lüzum ve ihtiyaç görülmeyen
lerden tekaüt müddetini ikmal edenler tekaüde 
sevk ve ikmal etmeyenlere sene kesirleri tam 
sayılmak üzere her filî hizmet senesi için iki aslî 
maaş verilerek alâkaları kesilir ve tekaüt hak
lan kalmaz. 

(D) 1 haziran 1933 tarihinden sonra ücretli 
hizmette devam eden (A) fıkrasında yazılı me
murlardan idarece hizmetlerine nihayet verile
cekler hakkında (C) fıkrası hükmü tatbik olu
nur. 

(E) Şimdiye kadar tahsis edilmiş olanlarla 
bundan sonra tahsis edilecek tekaüt maaşları 
umumî bütçeden tesviye edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İnhisarlar idaresi lehinde in
taç edilen davalardan dolayı hükme rapt ve tah
sil olunan vekâlet ücretleri Devlet davalarını 
intaç eden avukat ve saireye verilecek vekâlet 
ücreti hakkındaki 4 - II -1929 tarih ve 1389 nu
maralı kanuna tevfikan müstahiklerine bütçenin 
masarifi muhakeme tertibinden tesviye olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ambarlarda tutzun satış fiatı-
nın tesbitine dair olan 24 - XII -1333 tarihli ka
nunun 2 inci maddesinde yazılı masraflardan 
yalnız nakliye ve sigorta masrafları memlâhalar-
daki kanunî fiata ilâve olunmak suretile ambar
ların tuz satış fiatı tesbit olunur. Bu kanunun 
neşri tarihinde ambarlarda mevcut bulunan tuz
ların fiatlan dahi bu esasa ve 1933 senesindeki 
nakliye rayicine göre tadil olunarak satılır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
tuz bir maddei iptidaiyedir. Devletin de tahtı 
inhisarında olmasına nazaran da memleketin her 
tarafında ayni fiatla satılmasına taraftarım. 
Onun için bütün masraf birleştirilmen ve diğer 
inhisar maddelerinde olduğu gibi her tarafta 
ayni fiatla satılmalıdır. Memlâhaya yakın olan 
yerlerde ucuz, uzak olan yerlerde pahalı satıl
mamalıdır. 

REİS — Efendim, tayini esami ile reyinize 
arzedilen evvelki kanuna rey vermeyen zevat 
var mı?... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

G. ve İ. V. ALİ RANA B. ( İstanbul ) — 
Efendim, tuzun satışı diğer inhisar madde
lerinde olduğu gibi inhisarda değildir. Fakat 
şimdi pahalılığına vekâlet te kanidir. Ucuzluk 
temin etmek için 1933 senesinde buna çare ola
cak tekliflerle huzuru âlinize geleceğiz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
teklifim varidata dokunacak mahiyette değil-

' dir. Siz uzak yerlere gönderirken sigorta ve 
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nakliyat masraflarını da zammederek satıyor
sunuz. Meselâ tuz fiatı 6 kuruşmudur; 6,5 ku
ruş olsun, fakat memleketin her tarafında ay
ni fiatla satılsın. Ihtiyaçlı olan uzak yerler faz
la fiatla almasınlar. 

G. ve t V. ALÎ RANA B. — Şimdiki kanun 
tuzun fiatını memlâhada tayin ediyor efendim. 
Bütün memlâhalarda tuzun fiatı yeknasaktrr, 
orada tuz altı kuruşa satılır. Memlâhalardan 
ambarlara kadar olan fiat aynca zammedilerek 
fiat yükseltilir. Kanun mevzuu böyledir. Tu
zun ucuzlatılması mevzubahis olduğuna göre 
buna çalışmakta bulunduğumuzu demin arzet-
tim. Muhtelif cihetler üzerinde tetkikatta bu
lunuyoruz. Gelecek sene zarfmda Meclise tek-
lifatta bulunacağız efendim. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE 10 — İnhisarlar idaresi Çamaltı 
memlahasınm yükletme ve boşaltma işlerini 
kendi vesaitile idareye mezundur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
bu malî servetin en iyi şekilde idaresi matmahı 
nazarımız olmalıdır. Zaten bir çok noktalar 
bu merkezdedir. Dikkat ediyoruz; bu servet
ler mahvolmamak icap ederken nedense aksi ba
zı haller zuhur ediyor. 

İzmirde bir ( Tahmil ve tahliye şirketi ) 
vardır. Bu Tahmil ve tahliye şirketinin bir çok 
vesaiti mevcuttur. Bu vesait bir yerde durur. 
Diğer taraftan ayn vapur, ayn vesait vücude 
getirilir. Bu, manasız bir şeydir. 

Yalnız İnhisar vekâletinin çok haklı bir va
ziyeti var: Çünkü diyor ki, biz bunu vaktile 
40 - 50 kuruşa tahmil ediyorduk, şimdi 140 -150 
kuruşa tahmil edilebiliyor, tuzun fiatı pahalı-
laşıyor. 

Vaktile tuz hususunda vaziyetimiz çok ileri 
bulunuyordu. Bu gün mevkiimiz düşmüştür, ye
rimizi İspanya işgal etmiştir. İzmirin tahmil ve 
tahliye yolunda vaziyeti çok müsait iken bu ha
lin neden olduğunu anlayamadım. Fakat şüphe
sizdir ki İzmirin tahmil ve tahliye ve sair hu
susları bu kadar pahalı gittikçe tuzun haricî pa
zarlarda satılmasına imkân pek azdır. 

Demek istiyorum ki, mevcut olan vesait ay
nen kullanılmalı, fakat diğer taraftan tuzun 
ucuz satılması yolları araştırılmalıdır. Efendim, 
hatırımda kaldığına nazaran bu vesait Düyunu 
umumiyede idi. Sonra aynen tahmil ve tahliye 
şirketine devredilmiştir. Bunlarda maliyenin 
hakkı zahirdir. Zaten hususî bir şirkete muvak
katen verilmiştir. Sermaye de maliyenindir. Ma
liye, elinde bulunan vesaiti istediği gibi kullana
cak takate malik değil midir? Değilse bunu ka
nunla hallederiz. Vaktile Tuz inhisar idaresi Dü
yunu umumiyenin sahip bulunduğu vesaiti eline 
aldığı zaman bunları şirkete verirdi ve bu şe

kilde arada bir nüfuz temin ederdi. Binaenaleyh 
böyle vesait mevcut iken bunlar uyusun, öbür ta
raftan para ile yeniden vesait tedarik edelim. Bu, 
tuhaf bir şeydir, bu şekil Devlet teşkilâtı ara
sında tesanüdün kalmadığım gösterir. Bu, hiç 
bir zaman doğru değildir. Encümen buna bir 
çare bulsun. Yoksa böyle servetler birbirini im
ha eder. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Bu gün Çamaltmda tu
zun yükleme ve boşaltma ameliyesi İzmir körfezi 
liman şirketi tarafından yapılmaktadır. Hüsnü 
Beyefendi de bilirler ki bu şirket tuzun taham
mül edemeyeceği derecede bir nakliyat tarifesi 
tatbik etmektedir. Bu tarifenin ağırlığı, bir ta
raftan ihracatı güçleştirdiği gibi diğer taraftan 
tuz müstehliklerinden vergi almak şekline var
maktadır. Şirketin onlardan aldığı fazla para 
tuzun fiatına inzimam etmektedir. Binaenaleyh 
inhisar idaresi bunun karşısında nakil ücretle
rini ucuzlatmak için tedbir almaktadır. Şirkete 
daha mutedil bir tarife tatbik etmesini bildirdik. 
Eskiden Düyunu umumiye idaresinin 40 kuruşa 
yaptırdığı bu nakliyat şimdi 150 kuruşa mal 
olmaktadır ve nihayet teşebbüsümüz üzerine 
bu fiat 130 kuruşa kadar indirilmiştir. Eğer 
şirket mutedil bir tarife yapmış olsaydı böyle bir 
tedbire hiç hacet kalmayacaktı. 

Şirket fazla masarifini tuz müstehlikleri
nin omuzuna yüklüyor. İnhisar idaresi bunun 
devamına muvafakat etmeyecek bir vaziyete gel
miştir. Esasen şirket, hususî bir şirkettir, tari
fesini kendisi tanzim ediyor. Yalnız bu tarife İk
tisat vekaletinin kontrolü altındadır. Bunu me-
nedecek bir tarife yapılmazsa tuz müstehlikleri
nin şirkete vergi vermeleri gibi bir vaziyet 
hâsıl olacaktır. Bu kanun kabul edildiği tak
dirde zarurî olarak inhisar idaresi kendilerine 
makul bir tarife tatbik etmek üzere teklif ya
pacaktır. Kabul ettikleri takdirde kendilerile 
uyuşacağız ve nakliyatımızı yapacağız. Şimdi
ki gibi bütün zararları tuz müstehliklerinden te
min etmek siyasetine devam etmek isterlerse o 
vakit biz de başımızın çaresine bakacağız. Yani 
bu kanun şirketin bizim işlerimizi yapmasına mâ
ni değildir, Makul bir tarife yaptıkları takdirde 
biz de kendilerile iş yapmağa devam edeceğiz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, bu 
kanunun icrasına ayni zamanda Maliye vekili 
de memurdur. Kendilerinin noktai nazan ne
dir? Acaba bir taraftan Devletin sermayesile te
şekkül eden bir şirketin yapmakta olduğu işi, 
taksime uğratmak mahiyetinde olan bu teklif 
hakkında ne düşünüyorlar? 

REFİK B. (Konya) — Bu Çamaltı memlâhası 
İzmir tahmil ve tahliye şirketinin imtiyazı için
de midir? Eğer böyle ise verilmiş bir imtiyazı 
alabilirler mi ve almak doğru olur mu? 

Bu sualim Refik Şevket Beyefendinin sualini 
ikmal etmiş bulunuyor. Çünkü anlaşılıyor ki o 
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şirket Maliye vekâletil.3 de alâkadardır. Hisse
leri Devletin olan bir şirketin faaliyetini böyle 
bir kanunla tenkis etmeğe imkân var mıdır ve 
doğru mudur? 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHA-
LÎK B. (Çankırı) — Refik Şevket Beyefendi ar
kadaşımız, burada Maliye vekâletinin alâkası do-
layısile tarifenin değişmesi muvafık olup olma
yacağını sordular. îzmirde tahmil ve tahliyede 
doğrudan doğruya noktai nazarımız, İzmir ih
racatını ucuz mal etmektir. İhraç edilirken az ve 
ithal edilirken yine evvelki zamanlardan daha az 
yükleme parası almaktır. 

Evvelce hakikaten şirket bir çok hissedarla
ra malikti. Fakat bu gün doğrudan doğruya 
Devlete aittir. Çünkü Devlet hissedar olduktan 
sonra yavaş yavaş diğer hissedarların hissesi Dev
letçe alındı. Binaenaleyh bir taraftan kaybeder
sek, diğer taraftan kazanmış olacağız. Bura
da bizim maksadımız oradaki sermayemizden yal
nız % 4 almak ve ihraç tarifelerini mümkün ol
duğu kadar indirmekten ibarettir. Liman ve kör
fez için imtiyaz vardır zannediyorum - orasını 
pek iyi bilmiyorum - Biz doğrudan doğruya ilk 
teşekkülde hissedar olduk ve yavaş yavaş diğer 
hissedarların da hisselerini aldık. Hususî his
sedarlar menfaat görmediler, hisselerini Hükü
mete sattılar. O suretle tamamen Hükümete in
tikal etmiştir. Eğer orada imtiyaz varsa kör
fez imtiyazından şirket memnun değildir. Kör
fez imtiyazının bir kısmının kendisinden alın
ması için o zaman heyeti umumiyede karar ve
rilmiş ve teşebbüste bulunulmuştur zannederim. 
Bu maddenin burada yazılmasında maliye iti-
barile hiç bir zarar görmüyorum. Çünkü vari
dat biraz tenakus etse bile diğer taraftan yine 
biz kazanırız. 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Efendim, Ma
liye vekili bey diyor ki îzmirdeki tuz menılâ-
îıası Hazineye intikal etmiştir. O fcalde şirketi 
mevzubahis etmeye ne lüzum vardır? 

Bir de kanunen tuzun kilosu altı buçuk ku
ruşa satılması icap ederken bizim oralarda ye
di buçuk kuruşa satılmaktadır. Bu tuzlar İz
mir memlâhasından Antebe ve civarına geli
yor ve arzettiğim gibi kilosu 7,5 kuruşa satı
lıyor. 

MALİYE V. MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 
( Çankırı ) — Efendim, Tahmil ve tahliye şir
ketinin hisseleri bizimdir. Hissedar srfatile ha
riçte kimse kalmamıştır. Yoksa şirket bakidir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Şu halde 
mesele kalmamıştır. Maliye vekili Beyefendi 
doğrudan doğruya bu şirketin sahibi biziz ve 
bu maddenin konulmasına muarız değiliz diyor
lar. Halbuki vaziyet böyle olunca bu maddeye 
lüzum yoktur demeleri lâzımdır. Çünkü ha 
bize verilmişte biz kazanmışız; ha bizden alı
nıp İnlüsar idaresine verilmiş, İnhisar idaresi 
kazanmış. Bunu kabul ettikten sonra bu mad

denin burada ipkasına lüzum kalmamıştır. İn
hisar idaresinin bu külfetlere girmesine artık 
hacet kalmamıştır. Çünkü şirket İnhisar idare-
sile anlaşamazsa vaziyet ne olacaktır? Hatta 
şirket bu maddenin tehdit mahiyetinde olduğu
nu anlarsa daha ziyade yanaşmamak ister. 
Sonra mademki kazancı yalnız tuz işine inhisar 
ediyor. Şu halele netice itibarile tuzu kurtar
mak lâzımdır. Binaenaleyh evvelâ bu işi hal
letmek lâzımdır. 

Maliye vekili bey bunu kabul etmelidir. O 
takdirde bu maddeye lüzum kalmaz. Her halde 
iki idare arasında böyle tereddüde ve birbir-
lerile anlaşamamazlığa delâlet eden bir madde
nin burada kalmasına lüzum yoktur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. (Çankırı) — Bir defa liman şirketi tari
fesini doğrudan doğruya kendisi yapar, biz ka
rışmayız. Onlar biz tarifemizi yaptık, her cins 
eşyadan ayrı ayrı şunu alacağız, bunu alacağız 
derler ve nihayet bu maddeyi kabul etmekle ve 
malların her hangi birinden tenzilât yapmakla 
tuzun naklinde de tenzilâtı tercih ettiğimizi is
pat etmiş oluyoruz. Onun için bu maddenin bu
rada kalması ile belki tuzun fiatmın inmesinde 
bir faide vardır. Zaten şirketin meclisi idare ve 
sairesi de vardır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaşlar, Çam-
altı memlâhasının vaktile tahmil, tahliye işlerile 
rıhtım iskele tamir masrafları senede 29 bin lira 
ile 32 bin lira arasında bulunuyordu ve bunlar 
doğrudan doğruya bütçenin masarifi umumiye-
sinden veriliyordu. Râna Beyefendi arka
daşımız beher tonu 30, 40 kuruşa ida
re naklediyordu, Tahmil ve tahliye şirketi 
bu, vazifeyi ele aldıktan sonra 150 ku
ruşa çıktı buyurdular. Bu 150 kuruş ininde is-
kelenin ve bazı rıhtımların tamiri de dahildir. De
nizin tecavüzüne mâni olmak için ittihaz edilen 
tedabir masrafı da dahildir. Şirkete devredilme
den evvelki idarenin masarifi umumiyesi kayit-
lerini çıkarırsak, aynen arzettiğim gibi göre
ceksiniz. Bu memlâhanın tuzu hem memlekette 
istihlâk ediliyor ve hem de bazı memleketlere 
ihraç ediliyor. Tuz sarfiyatının takriben beşte 
dördü o memlâhadan sevkedilir ve harice bazı 
senelerde tuz satıyoruz. Yalnız ihraç masrafı 
alınmak suretile ecnebi parası memlekete girsin, 
döviz tedarik edelim ele ihracatımızı kolaylaştı-
raimi diye yaptığımız sevkiyatta yalnız ihraç 
masrafı neden ibaretse onu almak suretile 15 -
20 paraya tuz sattığımız dahi vardır. Böyle mü
him bir membaın - her nasılsa - tahmil ve tahli
ye işleri hiç münasebeti olmayan İzmir tahmil 
ve tahliye şirketine verildi. 

Bu şirket ilk tarifesini İktisat vekâletine tek
lif ettiği zaman tuzun tonundan beş lira alınma
sını istemiş. Hükümet buna razı olmadı. İlk se
ne 250 kuruşla başladı. Seneden seneye tenzilât 
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yapıla yapıla Maliye vekili Beyefendinin izah 
ettikleri 150 ve nihayet 130 kuruşa kadar indi. 
Şirketin eğer ilk teşekkülü anında olduğu gibi 
hisseleri eşhas, efrat elinde bulunsaydı - yan
lış bir kayit dahi olsa - sonradan ilâve suretile 
bu iskelenin tahmil ve tahliye hakkı ona veril
diği için bir hak mevzuu belki tereddüdü mucip 
olabilirdi. O müessese ilk senelerde dolgun al
dığı ücretlerden temettü tevzi ediyordu. Fakat 
Hükümet tarifelerini son zamanlarda makul bir 
hadde indirdi. Hisselerin hepsi Maliyeye geçti. 
Maliye istemiyordu ki İzmir gibi Türkiyenin 
mühim limanlarından birinin tahmil ve tahliye 
işleri başka ellerde bulunsun. Binaenaleyh or
tada bir şirket vardır. Fakat bütün hisseleri Ha
zinenin elindedir (Tamam sesleri). 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — O halde şirket 
yok. 

HASAN FEHMİ B. (Dvamla) — Fakat bu gün 
bunun mahiyeti budur. Buna muhtar bir idare 
deyiniz. Yahut imtiyaz kanununu değiştiriniz. 
Heyeti umumiye halinde toplansınlar, şeklini 
değiştirsinler. O bizi alâkadar etmez. Şimdi 
memlâhamn tuz nakliyatında ton başına 130 ku
ruş alınmaktadır. Halbuki 20 kuruşa yapmak 
mümkündür. Buna rağmen 130 kuruş almak ve 
bu masrafı tuz müstehlikleri üzerine ilânihaye 
yüklemek için hiç bir sebep yoktur. Hususile 
idarenin elinde vesaiti nakliye olmadığı için ne 
iskeleye bakabilmiş, ne de rıhtımları tamir ede
bilmiştir. İş şirkete devredilmiş, elindeki vesa
it te oraya verilmiş, onun elinde bir şey bıra
kılmamıştır. İşte Hükümet bu gayri tabiiliği ber
taraf etmek için memlâhaya ait tahmil ve tah
liye işleri - İzmir limanına ait olan değil, memlâ
haya ait olan tahmil tahliye işleri - doğrudan 
doğruya eskiden olduğu gibi yine memlâhaya 
verilsin, şirketler İzmir limanındaki ticareti 
umumiye ile meşgul olsun, şu kadar mesafeye gi-
dipte Foça limanındaki tahmil ve tahliye işle-
rile uğraşmasın, diyor. Teklif Hükümettendir 
ve encümeniniz gayet yerinde bulmuştur. Bun
dan ne endişe ediliyor? Şahsan mutazarrır 
olacak kimse yoktur. Olsa olsa şirket namını ta
şıyan müessesenin hasılatı azalır. Onun kân ki
me gelecektir? Maliyeye gelecektir. Yine ayni 
zamanda memlâha kendi vesaiti ile iskelesini, 
rıhtımlarını tamir edecek ve binnetice müesse
senin emniyetini tesis edecek ve tahmil tahliye 
ücretlerini ucuzlatması dolayısiles de hem tuz 
fiatleri ucuzlamış olacak ve ayni zamanda ha
rice ihracat yapabilmek imkânları araştırılacak
tır. Bu kadar menafi elde dururken, yani eş
hasa taallûk eder maddî bir zararı olmayan ve 
her iki taraftan da Hazineye müntehi olan bu 
işte, olmasın diye ısrar etmenin mânasını anla
mam. İzmir tahmil tahliye şirketi zarar ederse, 
endişe bu mudur? Mademki Devlet hissedar
dır, zararı çekecek olan hissedarlardır. O hal
de zararı Devlet te çeksin. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — En ziyade 
benim korktuğum da odur, Devletin zarar etme
sidir. Devlet ne için zarar etsin! 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Devamla) — Eğer İzmir limanı tahmil tah
liye işinin hali tabiide yapılması icap ediyorsa 
o tatbik edilir. Bu hususta iktisadî sebeplerle 
tarifeleri zararına kadar tenzil etmek icap edi
yorsa devlet o zarara da katlanır. Fakat mut
lak bu zarlarlan tuz fiatlarile tahtı emniyete 
alacağız, denilirse - ki neticede tuz fiatının yük
selmesini mucip olacaktır - tuz fiatlannın yük
selmesini encümenimiz doğru görmediği için 
Hükümetin teklifini memnuniyetle kabul etti. 
Şunu da arzederim ki Hacı Memet Bey arkada
şımız bu işlerin içinde bulunmuştur kendisinin 
daha fazla malûmatı vardır. 

MEMET B. (Kütahya) — Bu 10 uncu mad
de bu meseleyi halletmez, bitirmez. Bunu Ha
san Beyefendi de iyi bilirler. Çünkü esasen bu 
memlehalardaki vesait hazırlanmamıştır ki ya
pılsın. Vekil beyefendi buyuruyorlar ki onlarla 
karşı karşıya geleceğiz, anlaşacağız, O adamlar
la anlaşmak kabil değildir. Bendeniz çok çalış
tım, anlaşmak kabil olmadı. Bu vesaiti mem-
lehaya vermekten başka çare yoktur. Bunlar bir 
takım mavnalar üzerindeki ambarlardır. Bun
lar tamir edilmediği için çürüyorlar. Maksat bu 
yüz küsur bin lirayı almaktır. Madem ki 
Hükümet bunu almıştır. Çünkü onlar ihracata 
mâni oluyorlar. Eğer bu iş devletin elinde ol
saydı emin olunuz buna mahal kalmaz, tahmil 
ve tahliye masrafı az olacağı için harice sarfiyat 
yapılacağı gibi halka sattığımız tuzun fiatı da 
indirilecekti Başka türlü bu fiatlarm indiril
mesine imkân yoktur. Bir çok arkadaşlar 
haklı olarak tuz fiatlannın indirilmesini istedi
ler, ısrar ettiler. Buna muvaffak olunamadı. 
Çünkü limana verilen para çoktur. 

Saniyen vesaiti nakliye memlehanın hayatı
dır. Memleha deniz içindedir, setler yapılmış, 
doldurulmuştur. Bunlar vesaiti nakliye değil
dir. Bunların tamiri yüz bin lira ile yapılamaz. 
Vekil Hasan Bey memlehaya geldiği zaman ken
dilerine uzun uzadıya izahat vermiştim. Bende
nize hak verdiler ve doğrudur dediler. Şimdi 
Meclisi Âliden, arkadaşlardan, Hükümetten, 
encümenden rica ederim, bu vesaiti nakliye şir
kete 67 000 liraya verilmiştir. Bunu geri alsın
lar. Şirkete lüzumu yoktur. Şirkete para la
zımsa verilsin. Fakat istenildiği zaman şirketin 
müdürü faizden ve saireden bahseder. Halbuki 
para vermemişlerdir ki böyle şeylerden bah
setsinler. Gasbetmişlerdir. Ecnebiye ihracat ya
pılamadığının sebebi, bu vesaiti nakliye mese
lesidir. Encümen reisi beyefendi bilhassa bu 
meselenin hükmüne vâkıftır. Binaenaleyh bu 
maddeyi encümene iade edelim, tetkik etsinler. 
Çok mühim bir meseledir. Şirket ameleye su 
taşıyacak kayıkları bile almıştır. Bunlar ise 
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İnhisar idaresinin kendi kendine vazettiği müş
külâttır. Tuz fiatinin ucuzlaması lâzımdır. 3 
kuruşa buğday satıldığı bu zamanda köylü 10 
kuruşa tuz alamaz. Kaçakçılık kanunu müna-
sebetile de arzetmiştim. İstasyonlarda tuz sat
sınlar. Bu yüzden Nafıa vekâleti ambar ve 
memur masrafım çıkartır. Anlaşmak üzere ol
duklarını söylemişlerdi. Fakat daha anlaşama
mışlar. Birisi Hükümetin Nafıa vekâleti, di
ğeri inhisar vekâletidir. Niçin anlaşamıyorlar 
bilmiyorum. Anlaşsınlar. Şimendiferler şimdi 
memleketin ekseri yerlerine gidiyor. İstasyon
larda tuz satılırsa hem ambarlar boş kalmaz, hem 
de memurlar tatmin edilmiş olur. Ayni zaman
da da tuz satılmış olur. Binaenaleyh Heyeti 
muhteremeden rica ederim; bu meseleyi bir an 
evvel halletsinler. Tuz fiatinin pahalı olması
nın başlıca ve mühim sebebi budur. Daha başka 
sebepleri de vardır. Onları da arzu ederlerse 
encümende anlatırım. Dosyayı getirerek mese
lenin künhüne vâkıf oluruz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendiler, bendeniz 
müzakerenin iptidasından beri cereyan etmekte 
olan sözler arasındaki bu « şirket » kelimesinden 
bir şey anlamıyorum. Maliye vekili Beyefen
dinin beyan buyurdukları veçhile bu şirketin 
hisse senedatını tamamile Maliye almıştır. 

Şirket, içinde hissedarları bulunan; bir çok 
kimseler tarafından birlikte tesis edilmiş ve işle
tilmekte olan bir müessesedir. Halbuki burada 
bu kayitlerin hiç birisi kalmıyor ki ortada bir 
şirket bulunsun. Bu, olsa olsa Hükümete ait bir 
tahmil ve tahliye müessesesidir. Hükümetin 
140 -150 kuruş olan tahmil ve tahliye masrafını 
130 kuruşa indirmesi, hakikaten bir muvaffaki
yet ve hizmettir. Esasen oldukça pahalı olan 
tuzun bu kadar masrafa tahammül etmeyeceği 
aşikârdır. 

Hacı Memet Bey biraderimiz, bu mavunalar, 
bu vapurlar burada çalışıyor, hatta tuz kayığı 
bile mevcuttur, bu adamlar burada çalışıyor di
yorlar. Ortada bahsettikleri adamlar kalmamış
tır. Acaba neden hâlâ bunu ileri sürüyorlar. 
ve niçin Rana Beyefendinin dedikleri gibi bun
larla idare olunamayacağından bahsediyorlar. 
Neyi idare edemiyoruz? 

Tuzu on kuruşa satarken bir taraftan da tah
mil ve tahliye diye bunca masraf çıkarılması 
doğru değildir. Fakat burada şayanı dikkat bir 
mesele vardır. Tahmil ve tahliye şirketi yalnız 
İzmirin rıhtımına, İzmirin limanına ait bir şir
ket olduğu halde, tahmil ve tahliye vesaiti mev
cutken ve bu kadar muntazam işlerken nasıl 
olmuşsa ve ne gibi bir maksada mebni masra
fın 150 kuruşa kadar çıkması hususunda Hükü
meti mecbur etmiştir?... 

Bunun üzerinde çok tevakkuf etmeliyiz. Bu, 
tahkik edilmek lâzımgelen bir meseledir. Bu ka
dar menfaat, Devletin ve milletin zararına olarak 
verilemez. O zaman bu işi yapanları; kıymetli 

tarihî evrakı satan adamlar gibi mahkemeye ver
mek lâzımgelir. Bunlara yaptıkları işlerin hesabı
nı, adaletin pençesi altında verdirmezsek, bu gi
bi işler ilânihaye devam edip gider. Bunun hak
kında Meclisi Âlinin nazarı dikkatini celbederim. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Arkadaş
lar; üzerinde iştigal ettiğimiz mevzuun, bir defa 
kanun noktasından, bir defa da daima ehemmi
yetle mevzubahs ettiğimiz iktisadiyatımıza tesi
ri noktasından ehemmiyeti inkâr edilemez. İzmir 
körfezi dahilinde seyrüsefer imtiyazile muayyen 
hudut dahilinde tahmil ve tahliye salâhiyeti bir 
kanunla bu şirkete deredildikten sonra bütün 
körfez dahilinde vesaiti nakliye ashabının elin
den, gene o kanun dairesinde mallan alınarak 
kendilerine hisse senetleri verilmiştir. Bu gün bu 
hisse senetleri Maliye vekili bey arkadaşımızın 
ifadeleri veçhile Hazinenin elinde bulunmakta
dır.. 

Şurasını bir hakikat olarak ifade etmek lâ
zımgelir ki İzmir tahmil ve tahliye şirketi netice 
itibarile kârlı bir vaziyettedir. Fakat tahmil ve 
tahliye işlerinin yanında bulunan körfez va
purları mütemadiyen zararına çalışmaktadır. 
Şirket bu gün zararmı tahmil ve tahliye işile te
lâfi etmektedir. Bu şirketin işine artık nihayet 
verilerek bu işi doğrudan doğruya muhtar bir 
idareye vermek için teklif atta bulunulsun. Şirket 
mukavelenamesinin çizdiği hudut dahilinde 
Çamaltı memlehası da bulunduğundan dolayı 
orada senede memleketin en ehemmiyetli tuz ih
racatının bilhassa tahmil keyfiyeti - tahliye bura
da mevzubahs olmaz tabii - bu şirketin imti
yaz ile haiz olduğu hukukundandır. Bu şirketin 
mukavelenamesi mucibince tahmil ve tahliye ve 
vapur ücretleri, orada tahmil ve tahliyeden bir 
aza, belediyeden bir aza, liman reisinin tahtı ida
resinde olmak üzere üç kişilik bir komisyon ta
rafından tertip olunur ve bu komisyonun tertip 
ettiği cetvel İktisat vekâletine getirilir. Bu cet
vel vekâletçe tasdik edilirse bu iş kanuniyet kes-
beder. Şimdi kanunen kendisine bu salâhiyeti 
devretmiş olduğumuz ve o salâhiyete müsteniden, 
işi eyi veya kötü görmekte olan bir müessesenin 
yanına yine bir kanun ile inhisar idaresini rakip 
bir vaziyete sokarak iki hakkın müsademesine 
meydan vermeğe bizim mevzuatı hukukiyemiz 
müsait değildir. İşi bu şekilde muhakeme etmek 
ve bu şekilde muhakeme ile hedefimize vasıl ol
mak en doğru yoldur. Biz bir taraftan tuz fiat-
lannın yüksekliğinden şikâyet ediyoruz ve yü
reklerimiz yana yana buna çareler arıyoruz, diğer 
taraftan tuzumuzun her sene ihraç miktarının 
azalmasından dolayı millî servetimizin beklediği 
faydanın temin edilmediğinden muztarip oluyo
ruz ve diğer taraftan bu ıstırabı arttıran bir âmil 
karşısında kalıyoruz. Bu madde, bu âmilin kal
dırılması için bir vasıta teşkil edemez. O halde 
maddenin heyeti umumiyesile ilgasına gitmek, 
tahmil ve tahliye şirketinin almakta olduğu yük-
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sek ücretin devamına meyden vermektir. Tadil 
etmek ise tahmil ve tahliye şirketinin kanunen 
haiz olduğu hakkı iptal etmek demektir ki bu 
doğru olamaz. O halde bendenizce bu işin ta-
mamile şekli halli şudur: 

İzmir tahmil ve tahliye şirketi denilen mües
sese artık şirket olmaktan çıkmış, tamamen ha
zinenin malı olan, iş gören bir müessese haline 
gelmiştir. Hazinenin malı olan, iş gören bir 
müessese haline gelince artık imtiyazlı şirket 
mevzubahs olamaz. 

Ticaret kanunumuz mucibince teşekkül ede
cek anonim şirketlerin asgarî azasının beş ol
ması şarttır. Vakıa bu işte sarahati kanuniye-
ye muhalefet edildiğini zannetmeyiz. Çünkü 
Devlet idaresinde bulunan zevatın böyle aksi
yonları almağa adamlara şirket azalığmı ver
meyeceklerine eminiz. Elbette bu cihet kitaba 
uydurulmaktadır. VelevM beş aza, sekiz aza 
içinde meclisi idare azası olmak için lâ-
zımgelen asgarî sermaye sahibi bulunsa dahi 
- sermayesini bilmiyorum, bir milyon mu, 500 000 
lira mı - bu kadar sermaye ile müteşekkil ve 
kuvvetini Devletten alan bir müesseseye şirket 
demek bendenizce hakikattan ziyade zavahirle 
uğraşmaktır. Bendenizce en iyi noktai nazar şu
dur: Maliye, İktisat ve inhisarlar idaresi ara
sında böyle ihtilâfı nazarın husulü, menfaati u-
mumiyeye tamamen muhaliftir. Eğer tensip bu
yurursanız ve Maliye vekili bey arkadaşımız bu 
şirket işini sureti mahsusada bu sene - müddet 
takyit etmeğe lüzum yok - yakın bir zamanda 
halletmek vadinde bulunursa bu, halledildikten 
sonra Devlet müessesesi meyanma girer, şirket 
olmanın verdiği imtiyaz ortadan kalkar. 

O takdirde T. B. M. M. Hükümetinin iktisadî 
siyasetinin icap ettirdiği ahenk dairesinde İkti
sat, Maliye ve İnhisarlar vekâletleri arasında 
bir program tertip olunur ve tatbik olunur. Bu 
şekilde olursa bendenizce hem kitabî olur ve 
hem de menafii umumiye ve iktısadiyeye çok 
muvafık hareket edilmiş olur. Şu takdirde tensip 
buyurursanız her şeyden evvel Maliye vekili bey 
arkadaşımız bize bu müessesenin istikbali hak
kındaki fikirlerini söylesinler. Yoksa bu günkü 
vaziyet minküllilvücuh gayri tabndir, ve tahmil 
ve tahliye şirketi tuz üzerine ağır bir yük tah
mil etmektedir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — Efendim, anonim şirket ha
line nihayet vermek mukarrerdir. Nitekim inhi-
lâl eden azalıklara kimseyi tayin etmiyoruz. Es
ki hissedarlara borcumuz vardır; bu sene bütçe
sinde verilecek salâhiyetle bu borcumuzu tesviye 
edeceğiz. Bir kısım borcumuz var, bu sene ma
yıs içinde tesviye edilecektir. Burada Hazinenin 
noktai nazarı, menfaat almak değildir, kar iddi
ası yoktur. Zaten arzetmiştim, oradaki sermaye
mizden % 4 ten başka bir şey almıyoruz. Şu şart-
laki hiç bir para başkasına temettü ve saire ve

rilmeyecektir. Kârı varsa o tarife tenzil edile
cektir ve kâr yapmayacaktır. Bu sene tamami-
le kimsenin hissesi kalmadıktan sonra gelecek 
seneden itibaren şirketi kaldırmak ve muhtar bir 
idare yapmak lâzımdır. Bendenizin kanaatim 
budur. 

REŞİT B. (3azi Antep) — Efendim, Şirket 
demek bir taknn hissedarların bir araya toplan-
masıdır. Burada artık şirket kalmamıştır. Çün
kü bütün hisse senetlerini satmış ve Hükümet 
almıştır. Burada aslında şirket kalmamıştır. 
Yalnız bir kanunla şirketi kaidırmak lâzımgelir-
se kanunun esbabı mucibesinde, hisse senet
lerinin Hükümet tarafından tamamen satın alın
dığım zikretmek kâfidir. 

MALÎYE VEKİLİ ABDÜLHALIK B. (Can
lan ) — Efendim, henüz şirketin bütün hisse
leri tamamen alınmış değildir. Bu sene tama
mım alacağız ve birer birer hissedarlarının alâ
kasını keseceğiz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RANA 
B. (İstanbul) — Memet Beyefendi, şirkete vak-
tile satılmış olan vasıtaların geri alınmasını te
min şeklinde maddenin tadilini iltizam buyurdu
lar. Vasıtalar vaktile şirkete satılmış ve şir
ketin malı olmuştur. Şirket bunu tekrar inhi
sar idaresine satabilir. Bunlar doğrudan doğ
ruya şirketin kendi malıdır. Biz icap ederse 
kendilerile uyuşup bunları geri alabiliriz. 

İstasyonlarda satış için de soruyorlar efen
dim, Nafıa vekâleti muvafakat etti. İnhisar ida
resi şimdi şimendifer idaresile mukavele yapmak 
üzeredir. Pek yakmda tatbikma başlanacaktır. 

Refik Şevket Beyefendi, tahliye işi olmadığını 
da söylediler. Tahliye işimiz de vardrr. Bu gün is
tihsal ettiğimiz tuzu Foça ambarlarına nakil için 
bu şirketten istifade edilmektedir. Tuzun satış 
yeri olan Foça ambarına nakli için behemehal 
bir şirkete ihtiyacımız vardır. Bu şirketten bu 
suretle istifade ediyoruz. 

inhisar idaresinin vermekte olduğu para
nın fazlalığına herkesin kani olduğu bütün ha
tiplerin sözlerinden anlaşıldı. Müsaade buyuru-
lursa, bu madde kabul buyurulur, bir kere inhi
sar idaresinin tuz işi hallolunur, şirket te kendi 
hakikî mevzuile kalır. O hakikî mevzu için de 
icap eden tedabir alınır. 

REİS — Takrirleri okutuyorum efendim. 
Yüksek Reisliğe 

İzmir liman şirketi tarafından Hazineye her 
sene verilen nakliye fiatımn yan bedeline dev
redilmiş olan Hazine nakil vesaitinin derhal in
hisarlara iadesini ve onuncu maddenin tatbiki 
kabil bir hale getirilmesini teklif ederim. 

Kütahya 
Memet 

Yüksek Reisliğe 
Maliye vekili tarafından verilen izahata göre 
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ve arzettiğim sebebe binaen maddenin tayyini 
teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

REİS — Evvelâ tay teklifini reyinize arzedi-
yorum; kabul edenler .... Etmeyeaier ... Tay tek
lifi reddedilmiştir. ^ 

Hacı Memet Beyin teklifi kalıyor. Fakat bir 
noktaya nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
Şirket henüz mevcuttur. Sermayedarların his
seleri tamamen tesviye edilmemiştir. Şirkete ait 
mallar üzerinde karar verelim mi? (Reye konma
sın sesleri). Nazarı dikkatinizi celp için arzettim. 

HAMDI B. (Yozgat) — Ait olduğu vekâlete 
verelim de tetkik etsinler. 

MEMET B. (Kütahya) — Biraz daha izahat 
vereceğim. 

Maliye vekili beyefendiye ehemmiyetle arze-
deceğim ki vesaiti nakliye işinden dolayı mem-
lâhanın hesabatı da teşevvüştedir. Vesaiti nak
liye elde iken ambarlara naklediliyordu, vezne-
diliyordu, satılırken veznediliyordu, fire hesap
lan yapılıyordu. Bu gün vezinsiz yopılıyor. Bi
naenaleyh Heyeti Muhteremeden çok rica ede
rim; bunların iadesine karar veriniz. Senelerden 
beri Hazine yüz binlerce lira nakil ücreti verdi. 
Muamelede de teşevvüşler olmaktadır. Sonra bir 
kaza halkı bu yüzden muhtaç kalmıştır. Fo-
çaiatik kazasında ambarlar vardı. Tuzlar veznedi-
îerek derambar edilirdi, satılırken gene tartılır-
dı. Çok rica ederim, encümen bunu ehemmiyetle 
tetkik etsin. Bu maddeyi de tatbik edilebilecek 
bir şekle soksun. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bu ona mâni 
değildir Hacı B. anlaşabilirler. 

MEMET B. ( Devamla ) — Nasıl anlaşmak 
efendim? Vermiyorlar, 7 senedir bu mesele de
vam ediyor. 

Bendenizce Meclisi Âli buna karar verirse 
hem Hazineyi büyük bir zarardan vikaye et
miş, hem de tuz muamelâtını anarşiden kurtar
mış olur. Sonra Refik Beyefendinin bir endi
şelerine de cevap vereyim. Bu, liman ve kör
fez şirketidir. Vesaiti nakliye alınırken bende
niz itiraz ettim ki o dosya meydandadır. Ma
alesef dinletemedim. Nizamnameye bir körfez 
kelimesi ilâvesi - ki bunu yeni yaptılar - mesele 
budur. Maddenin encümene iadesini çok rica 
ederim. 

ŞÜKRÜ B. ( Bolu ) — Maliye vekâletine 
tevdi edelim. 

AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Maliye ve
kilinden bir sual. 

Efendim, bir şirket buyurdunuz, hissele
rini biz aldık dediniz. Heyeti umumiyenin, 
meclisi idarenin teşkili sizin reyinize bağlıdır. 
Yeni bir heyeti umumiyede istediğiniz heyeti 
teşkil ettirirsiniz. O heyet isterse takımı satar. 
Karan Heyeti Umumiye verdikten sonra bu ka

dar geçirdiğiniz saatlere bendeniz acıyorum. 
MALİYE V. MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. 

( Çankırı ) — Demin de arzettim efendim. 
esas, ihracat eşyamızın ucuz tahmil ve tahli
ye ücreti vermesidir. Sanayi ve maadin hisse
leri de bizim olduğu zaman, heyeti umumiye 
ile ona bir şey verebiliriz. Şimdi imtiyazımızın 
bir kısmından vazgeçmek istiyoruz. Ondan vaz
geçtikten sonra bunları indirmek kabildir. 
Maamafih onların vesaiti nakliyesini hakikaten 
satın almışsa ve duruyorsa onlan yine iade et
mek mümkündür ( O halde mesele yoktur ses
leri ). 

REÎS — Takrirden sarfı nazar ediyormu-
sunuz Memet Bey? ( Maliyeye tevdi edilsin ses
leri), ( Tevdi edilemez sesleri ). 

O halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bendeni
zin takririmde ne kadar el kalktı ise bunda da 
o kadar el kalktı. Lütfen bir daha reye koyu
nuz efendim. 

REİS — Divanı riyaset tetkik ediyor. 
MADDE 11 — İspirto ve ispirtolu içkiler in

hisarı hakkındaki 790 numaralı kanunun 29 un 
cu maddesi mucibince hasılatı safiyeden idarei 
hususiyelere ve Tayyare cemiyetine terkedilmiş 
olan hisseler 1933 malî senesinden itibaren ispir
to ve ispirtolu içkilerin satış kârı üzerinden he
sap olunarak bu satış kârının % 9 u idarei hu
susiyelere ve % 4,5 ğu Teyyare cemiyetine tah
sis ve tesviye ile nâzım varidat ve masraf he
saplarında bütçeye lahika olarak gösterilir. 

ŞÜKRÜ B / ( Çanakkale) — Efendim, 790 
numaralı ispirto ve meşrubatı küuliye hakkında
ki kanunun 29 uncu maddesi hasılatı safiyenin 
% 10 unu idarei hususiyelere, % 5 ini Tayyare 
cemiyetine terketmiştir. 

Şimdi bu madde ile % 10, % 9 a, Tayyare ce
miyetinin hissesi de % 4,5 a indiriliyor. Malû
mu âlileridir ki vergilerde yapılan tenzilât do-
lâyısüe idarei hususiyelerin varidatları azalmış, 
belki % 40 a tenezzül etmiştir. Hususî idareleri 
takviye için her Devlet umumî bütçelerinden 
onlara yardım yaparken, onlara verdiğimiz bu 
hakkı tekrar istirdat etmek ve daha fazla zâfa 
düşürmek zannederim muvafık değildir. Onun 
için bendeniz tezyidini teklif ediyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Tenzil edilme
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, eski kanunu tadil 
etmek zarureti vardır. Çünkü kanun ispirtolu 
maddelerin safi kârından % 10 idarei hususiye
lere, % 5 Tayyare cemiyetine verilmesini âmir
dir. Malûmu âlileridir ki inhisarlar tevhit edil
di. Evvelce bu kanunu tatbik etmek mümkün
dü. Çünkü ayrı ayn bütçeleri vardı. Bunlar da 
safi kârları taayyün ediyordu. Şimdi inhisarlar 
tevhit edilince ispirtolu mevaddm satışından, tü-
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tün satışından, tuzdan hâsıl olan safi kân tayin 
etmek, her ay ayn ayrı hesap etmek, idare mas-
raflarile memurların masrafları tevhit edildiği 
için tefrik etmek mümkün değildir. Bu masraf
lardan ne kadarı müskirata, ne kadarı tuza isa
bet ettiğini ayırmak imkânsız olduğu için o ka
nunu tadil etmek zarureti hâsıl oldu. Fakat bu 
tadili yaparken % 10 nu, % 9 za indirmekle nis-
bet tenzil etmek değil, bilâkis hakikatte artırıl
mıştır. Çünkü bu madde ile ispirtolu mevaddın 
temettüü safisinden ayrılarak % 10 yerine satış 
kârından % 9 verilecektir. Bunu blânço üzerin
den tayin etmek mümkündür. Bu kanunun mü
zakeresi esnasında Tayyare cemiyeti reisi de 
encümene geldi. Hesaplan gösterdik. Hakikatte 
% 1,5 tan biraz fazla zam yapılmıştır. 

Hem idarei hususiyelere, hem de Tayyare 
cemiyetine Bu şekilde hisse ayrılmıştır. Haki
kî hesap, temettüü safi ile satış kârı arasın
daki idare masraflan nazan dikkate alınınca 
4 olması lâzrmgelirdi, 4,5 denmiştir. 8 kuruş 
15 para olması lâzrmgelirdi, 9 denmiştir. Ka
nunu değiştirmekte zaruret vardır. Eski kanun 
kâr üzerinden diyor. Bugünkü tevhitten son
ra kân tefrik edemeyiz. Çünkü inhisar memu
ru, bazı yerde tütün, bazı yerde tuz ve saire 
memurudur. Müskirata ne kadar masraf isabet 
etti diye hesaplara giripte idarei hususiyelere 
hisse ayıracağız diye beyhude yorulmağa değ
mez bir mesai olur. Maddei iptidaiye fiatlan-
nı düştükten sonra maaşlan ve idare masrafla
rını tenzil etmeksizin satış kân olarak ne ka
lıyorsa hesap edilerek % 9 ve % 5 tefrik edi
lecektir. Yani memur maaşlan ve idare mas
raflan tenzil edilmeksizin yapılacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Yani sa-

RElS — Celse açılmıştır efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

B. (Gümüşane) — Reis bey; müstacelen müza
kere ettiğimiz kanunun heyeti umumiyesi zanne
derim reye vazedilmemiştir. 

REİS — Evet efendim, reye koyacağız. 
Efendim, inhisarlar bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Birinci söz Hüsnü Beyindir, ikin
ci olarak ta Refik Şevket Bey söz istediler. Baş-

tıs kârmdan maksat nedir? 
' BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. — Blân-

çoda varidat hesabında ne kâr ediyorsa bütçe
nin varidat kısmına, ne masrafı oluyorsa büt
çenin masraf kısınma girer. Satış kân blânço-
daki masraf tenzil edildikten sonra bütçede ya
zılı idare masraflan ve maaşlar tenzil edilme
den evvelki kârdır. 

ŞÜKRÜ B. ( Çanakkale ) — Vekil Beyefen
di de iştirak ediyorlar mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — kanunun metni öyledir. 

REİS — Başka söz yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Efendim, siyak 
ve sibaka ait bir şey arzedeceğim. Burada (mem-
lehalar) deneceğine (tuzlalar) denmesi daha 
doğru olmaz mı? (doğru sesleri). 

REİS — O suretle tashih olunur. 
Efendim, 10 dakika istirahat için celseyi ta

til ediyorum. 
Kapanma saati: 16, 20 

ka söz isteyen var mı? 
ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Bendeniz de is

tiyorum. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

inhisarlar bütçesi, bir defa umumî varidatımı
zın yüzde yirmisini teşkil etmesi itibarile haizi 
ehemmiyettir. 

İkinci derecede mabihil iştigalleri olan tütün, 
üzüm, incir, gibi memleketin hayatı iktısadiyesi-
ne destek teşkil eden mühim mahsullerimizin in-

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 16,30 

REİS — Refet Bey 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 
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kişaf ve yükselmesi için de tesiri olan bir idare
dir. 

Bu itibarladır ki geçen sene Meclisimiz bü
yük bir hassasiyetle idarenin intizam tahtına 
alınmasını vekaleti aidesinden istemişti. Şaya
nı şükrandır ki esbabı mucibe lâyihasile bütçe 
teferruatından anladığımıza göre, bir kere he
saplan Kemal Beyefendinin söylediği gibi 
tahtı intizama alınmıştır. Zaten en büyük 
tehlikeyi bais ve en çok tenkidi mucip olan 
mesele bu idi. Teşekkür olunur. İkinci iş te 
envanter meselesi idi. Görülüyor ki envan
ter meselesi için de elden geldiği kadar çalış
mışlar ve onlara bir fiat koymuşlardır. Yalnız 
bendeniz envanter işinin yalnız bir defaya mün
hasır olmasını muvafık bulmuyorum. Gerçi bu 
iş biraz müşküldür. Fakat her sene yapılacak 
olursa iş kolaylaşır. Üç, dört senede bir yap
mak çok zordur. Memurlar her sene blânço 
tanzim ettikleri vakit hakikî vaziyetleri anla
mak için mevcut olan emtiaya kıymet biçerler
se, geçen sene olduğu gibi, îzmir deposunda 
bir çok tütünlerimiz mahvu heder olmuştu, ona 
imkân kalmamış olur. Hem de idareye verilmiş 
olan 25 milyon mütedavil sermayenin hakikî 
manasile kullanılıp kullanılmadığını anlamak ka
bil olur. Eğer idare bir şirket halinde olsaydı 
ne olacaktı? O her sene blânçosunu tanzim et
meyecek mi idi? Kazanç kanunu nasıl ki her 
şirketi her sene blânço vermeğe mecbur edi
yorsa biz de ticarî mahiyette olan İnhisar ida
relerini bize blânço vermek mecburiyetine sev-
ketmek salâhiyetine malikiz. Bu zorluk, tea
mül haline gelince kalmayacaktır, her sene 
yapılmazsa dediğim gibi, ambarlarda çürüme
nin ve bozulmanın önüne geçmeğe imkân yok
tur. Evvelce de bu usule müracaat edilseydi 
İzmirdeki sui istimal meydana gelmezdi. Onun 
için bu noktayı bilhassa vekâleti aidesinin na
zarı dikkatine arzederim. 

Sonra geçen sene encümenin yapmış oldu
ğu mazbatada bir noktaya işaret etmişti: Ma-
nipülâsyon.. Bu nokta hakkında sakittirler. 
Ümit ediyorum ki bu iş te tahtı intizama gir
miştir. Sonra idarede şayanı memnuniyet olan 
bir cihet te tevhitten dolayı 7 yüz bin lira gibi 
bir tasarruf hâsıl olmasıdır, tevhide karar ve
rildiği zaman bu derece kâr olacağını tahmin 
etmemiştim. Fakat görüyoruz ki çok kazan
mışız. Bu da idarenin iyi kısmına şükranla 
ilâve edilecek bir noktadır. Yalnız bu tevhit
ten maddeten olduğu gibi manen de idareyi 
yükseltmek, bilhassa memurları, yine kendi 
esbabı mucibelerinde izah edildiği gibi, gerek 
idarenin gerek halkın hukukunu vikaye ve lâ-
zımgeldiği kadar hassas olmaları, sözümün ba
şında söylediğim gibi memleketin hayatı iktı-
sadiyesinin amudu fıkarisini teşkil eden mah
sulâtımızı gerek kemmiyet itibarile yükselt
mek, gerek keyfiyet itibarile çoğaltmak için 

lâzımgelen tedbirleri almak ve sonra ticarî bir 
zihniyet ve süratle işleri görmesi için onları 
yetiştirmesi lâzımdır. Gerçi bunu idarenin na
zarı tetkikinden kaçırmadığını görüyoruz. İda
re diyor ki; bir mektep açacağım ve bilhassa 
taşrada bulunan memurlarımı oraya getirerek 
kurslarda iyi bir şekle koyacağım. Yalnız bu 
noktada idareye bir şey arzetmek isterim. Me
murlar esasen memuriyete tayin edildikleri va
kit lâzımgelen kifayete sahip olmalıdırlar. 
Yoksa memuriyete tayin edildikten sonra ken
disine vazifesini bildirecek mektepler, kurs
lar açmak ne dereceye kadar doğrudur bil
mem. Bu gün memleketimizde lise, orta 
mektep tahsili görmüş bir çok gençler var. 
Bilhassa ziraat mekteplerinden bir çok efendi
ler yetişmiştir ki bunların âli kısmı olmadığı 
için mektepten çıkar çıkmaz muhtelif yer
lerde muallim veya memur oluyorlar. Esas 
mevzuları ziraate taallûk eden maddelerdir. 
Bunlardan inhisar idaresinde bihakkın istifa
de edilir zannederim. 

Bu kursun açılmasına lüzum gösterdikleri 
fıkrada diyorlar ki: ( .... muamelâtın heyeti 
umumiyesi itibarile yekdiğerine rabıt ve ten-
siki pek ziyade müşkülleşmiştir.... ) Yani her 
üç idarenin birleşmesinden sonra kavanin ve ni-
zamat birbirine o kadar karışmış ve bu; mua
melâtı o kadar müşkülleştirmiştir ki ben bu
nu hiç bir vakit kabul edemem. 

Yani idare böyle kendi emirlerini, kanunla
rını anlayamayacak derecede memurları esasen 
kullanmamalı idi. Bir işte kemal aranır. Fakat 
muamelâtın heyeti umumiyesinin bir birine rap
tı pek ziyade müşkülleşmiştir sözünün manasını 
anlayamam. Onun için bilhassa memur intihap
larında itina lâzımdır kanaatindeyim. 

Ecnebi malmın tedariki imkânsızlığı karşı
sında kamyonlar alınamamış, ben isterdim ki ge
çen sene kabul etmiş olduğumuz takas kanunu 
idareye büyük bir revaç vermeliydi. Şirketler 
alış verişlerini takasa tâbi tutmuştuk. Bunlar 
için elde en mühim stok idarei inhisariyenin 
mallan olacaktı. Binaenaleyh değil kendi ma
lını tedarikten izharı aczetsin, idarei inhisariye
nin mallannı da çıkarmağa çalışacaktı. Bu hu
susta da idarenin lâzımgeldiği kadar çalışmadı
ğını istidlal ediyorum. Geçen sene vekil beye
fendi haricî ticarete bilhassa ehemmiyet verildi
ğini tasrih etmiş ve hatta İsviçrede bir mümes
sil vasıtasile anlaştıklarını ve hariç için bir çok 
düşünceleri olduğunu söylemişti. Bu düşünceleri 
netice itibarile ne oldu? 

Gerçi bazı hususlarda da idarenin nazarı dik
katimizi celbedecek noktalar olduğunu görüyo
rum. Meselâ propaganda için 100 000 liralık 
tahsisat istiyorlar. Bu çok doğru ve yerinde bir 
iştir. Bilhassa müskirat maddelerimiz için, tü
tünlerimiz için söylemiyorum - zira tütünleri-
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miz için büyük bir propagandaya belki lüzum ; 
yoktur. Hariçte zaten tütünlerimizin büyük kıy- J 
metini her kes tanımıştır. Hariçte iyi mümes- ^ 
siller bulalım. O mümessiller bizim mallarımızı j 
meydana koysunlar. İdare böyle hususî bir te- : 
şekkül vücude gelesiye kadar kendisini ne derece ; 
vazifedar addediyor ve vücude gelmezse ecnebi ] 
memleketlerde inhisar maddelerini satacak, bun- ' 
lann sürümünü çoğaltacak böyle bir hususî te- ; 
şekkül daha temin edilemezse bunlar için ne ; 
yapmayı düşünüyor? Çünkü bu öyle bir şey- j 
dir ki geçirilecek her gün bizim için bir paza- ı 
rın, bir piyasanın kaybedilmesi neticesini vere- | 
bilir. Binaenaleyh hiç tevakkuf edilmeden yü- j 
rümek lâzımdır kanaatindeyim. Sonra hususî i 
1 - 2 teşekkül müracaat etmiş. Bence bunları i 
çoğaltmak mümkündür. İdare ken# mallarımı- J 
zı sürecek zevat için bir şartname yapmalıdır. \ 
Dışarıda mallarımızı sürecek zevatın ne gibi şart- j 
lan haiz olmasını istiyorsa bunları tesbit ve ilân ı 
etmelidir. j 

Bu takdirde şimdi müracaat eden bir iki mü
essese ise o vakit beş, on belki 20 olacaktır. Bun
lar tetkik edilir en iyileri muhtelif yerlerde kul
lanılır kendilerinden çok istifadeler edilebilir. 

Sonra gazetelerde okudum, beni çok mütees
sir etti. Bu da şudur: Memlekette sarf edilecek 
likörün miktarını 25 000 kilo tahmin eden bu ga
zete diyor ki 400 000, 500 000 kiloluk likör çı- j 
karacak fabrika yapılmış, bu bizi çok müteessir i 
edecek bir keyfiyettir. Yalnız bu olmuş, bunu I 
yapanlar hakkında bir takibat var mıdır? Bu i 
fabrikadan istifade için ne yapılmıştır. Biraz 
değişiklik mi yapılacaktır? Yoksa alâhalihi ka
lacak mıdır? Bu serveti milliye için tecviz edi
lir bir hal değildir. 

Sonra ikinci bir şey var. Bir gazetede oku
muştum. Şaraplarımız çok pahalıya mal oluyor. 

Bütün bizim muvaffakiyetlerimiz her şeyi 
ucuza mal etmekten ibarettir ki zaten bunu ida
re nazarı itibara almış. Yalnız bizim şaraplar
da neden maliyet fiati yüksektir? Bunu da lüt
fen izah etsinler. Sonra geçen senelerde vekil 
beyin taahhüt ettikleri bir iki şey var. İzmirde- i 
ki vaziyet mesulleri taayyün etmiş midir? O so- | 
rulduğu zaman tahkik buyuracaklarını vadetmiş- j 
lerdi. İstanbulda da bir sui istimalden bahsedil- j 
misti. İkramiyeler memurlar arasında taksim j 
edilmiş. Orizdibaktan mı bir yerden bir miktar i 
para alınmış, bu para memurlar arasında tak- j 
sim edilmiş. Hatınmda kaldığına göre bu ci- | 
heti arkadaşlarımızdan ya Zülfü Bey veya Maz- i 
har Müfit Bey mevzubahs etmişti. Zati âlileri i 
de bu nokta hakkında tahkikat yapıp bildirece- j 
ğinizi söylemiştiniz. O zaman Hazinei Maliye I 
müfettişi işe vaziyet etmiştir buyurdunuz. ! 

Hulâsa heyeti v.mumiyesi itibarile idarenin I 
aldığı şekil şayanı memnuniyettir. İki seneden-
beri görülen bu terakkiyi, müteakip senelerde ! 
de gösterecek olursa biz bihakkın mükemmel bir i 

inhisar idaresi teşkil edeceğiz demektir. Yalnız 
halkın menafimi Hükümetin menafii ile telif 
edecek eleman kullanmakta çok dikkatli olmak 
lâzımdır. Çünkü memurlar için bazı şeyler gös
teriliyor. Bu gösterilen noktalarda bana hak 
biraz ihmal ediliyor gibi geliyor. Bu esbabı mu
cibe mazbatasında yazılmıştır, memurlar için şu
nu isteyeceğiz, bunu isteyeceğiz filân. Yalnız 
idarenin menfaati iltizam ediliyor. Ben istiyo
rum ki halkın menafii de nazara alınsın. Memur
ların ; yalnız ucuz mal almak gayesini gütmeme
leri lâzımgelir. 

Nitekim geçen sene bu mesele mevzubahs ol
muştu. Bunun için arkadaşların ikramiyeyi 
kaldırmaya kadar gittikleri de görülmüştür. 

REİS — Buyurun Zülfü Bey. 
ZÜLFÜ B. ( Diyarbekir ) — İnhisarlar ida

resinin tevhidi hakkında geçen sene bir büt
çe verildi. O bütçede dahil olan ispirtolu me-
vat ile tütünden ibaretti. Halbuki bunların 
haricinde kalan mevaddı infilâkıye ve barut 
inhisarı vardır, onun geçen seneki bütçede 
inhisarlar bütçesine alınacağı yazılmıştı, şim
diye kadar niçin yapılmadı? 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Arkadaş
lar, İnhisar idaresinin bence Devlet tarafın
dan idare edilmiş olmasının manası; her halde 
para kazanmadan ziyade mümkün olabileceği 
kadar içerisinde mevcut, hatta bazılarının sıh
hate muzır olmasına rağmen efradı milletin 
sıhhatleri pahasına para kazanmak değil; bel
ki onların sıhhatine en az zarar verecek şe
kilde yardım etmekten ibarettir. Bu sebepledir 
ki Müskirat idaresinin bilhassa Devlet tarafın
dan idare edilmiş olmasının en büyük faydası, 
Devlet gözile ispirto tesiratının elden geldiği 
kadar sıhhate muzır olmasının önüne geçilme
sine dikkat edilmesidir. Çok temenni ederiz ki 
köylerde, köylülere daha ucuz tütün satılması
nı temin etmekle beraber bunun daha sıhhî 
olması yolunda tecelli etsin. Bu münasebetle 
bu mukaddemeyi yaptıktan sonra İnhisarlar 
vekili arkadaşımızdan bir şey rica edeceğim: 
Satış çokluğunu temin etmek üzere küçük şi
şe ile rakı satışı vardır. Bu küçük şişelerin 
alınması ucuz ve saklanması kolay olması do-
layısile maalesef gençler arasında bizim takip 
ettiğimiz millî terbiye ve millî sıhhat gayesine 
mugayir olarak ayyaşlığın vaktinden evvel ta
ammümüne sebebiyet vermektedir. Bu defaki 
seyahatimde bir kaç yerde bu noktai nazarı, 
gerek halk ve gerek onu idare edenler tara
fından şikâyetli bir surette işittiğimden nazarı 
dikkati celbetmeyi kendime bir vazife bildim. 

Bundan maada idarenin her hareketi 
mutlaka Devlete muzaf olması noktasın
dan Devlet gibi ağır başlılığı ve ciddi
yeti kendisinde tamamile aramak tabii
dir. Onun içindir ki ben kendi hesabı
ma inhisarlar idaresi tarafından Türkiye dahi-
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linde tütün, alkol, şarap, likörün reklâm edil
mesinin şahsen aleyhindeyim. Türkiye hari
cindeki reklâmlara taraftarım. Reklâm, malû
mu âliniz insana bilmediği şeyi tavsiye etmek 
olduğu için alkolün ve arzettiğim diğer madde
lerin memleketimiz sıhhatine faydalı olduğuna 
kani değilim. Halbuki inhisar idaresi dekolte 
kadınların eline likör kadehini vererek iyi bir 
şeymiş gibi resimli büyük reklâmlarla propa
ganda yapıyor. Bu propaganda Devletin pren-
siplerile de kabili telif değildir. Bu reklâm
ların arzettiğim gibi böyle iştiha aver olmasını 
asla kabul etmiyorum (Gülüşmeler). 

Arkadaşlarıma bu ufak iki mühim noktayı 
arzettikten sonra İnhisar vekili Bey arkadaşımı
zın geçen sene işe yeni başladığı tarihte burada 
cereyan eden müzakerelere canı gönülden alâka 
gösterdiklerine şahit olduğumuz gibi, filen de 
gösterdikleri alâka ve muvaffakiyetleri şayanı 
şükrandır. Bütçe encümeni arkadaşlarımızın 
da iştirak ettikleri üzere vekil Beyefendinin müs-
bet neticeler veren faaliyetlerini şükranla söyler
ken arzettiğim iki mühim noktaya da ehemmiyet 
vermelerini rica ederim. 

ŞEREF B. (Edirne) — Arkadaşlar, yaptığı
mız en âkilâne bir iş varsa o da bu inhisarları 
birleştirmek olmuştur. İnhisarlar birleştikten son
ra biraz takip ettim ve ayrı ayrı yerlerden ge
len bu kazançları bir elin toplamasile duydum 
ve gördüm ki, bu işin başında bulunan zat, - ki 
kendisile şahsen teşerrüf edemedim - se bütün 
idarelerde eskiden kalmış olan vazife naşinaslığı, 
işi benimsememezliği, ihmali ve işten kaçmaklığı 
tamamen derlemiş, toplamış idareyi bir maki-
na gibi işletmekte bulunmuştur. Bunu her yerde 
gördüm. 

Tütün işi, benim doğduğum vilâyeti alâka
dar etmesi dolayısile söylüyorum, çok mühim bir 
iştir. Hükümetin bütçesine çok büyük varidat 
veren bu idarenin ihmal edilmesi asla doğru de
ğildir. Nasılsa bizim bazı şeyleri lâyikile idrak 
edemediğimiz gibi bunda da biraz bilmemezlik 
kokusu seziyorum. Çünkü labada yaprağı gibi 
tütün yetiştirmedense hiç yetiştirmemek daha 
iyidir. Türkiye hakikaten malûm, cihanşümul 
şöhretini kazanabilmişse haklıdır. Türkiye büt
çesinin en mühim bir varidat membamı tütünde 
bulmaktadır. 

Dikkat ettim, meselâ Trakyada 1,5 milyon 
okka tütün yetiştiriliyorsa bu miktar arttıkça 
tütün satışı, para kazanma hususu azalıyor. 
Çünkü Edirne vilâyeti, Kırkkilise, Tekirdağ vi-
lâyetlerile Uzunköprü kazasında, bilhassa Ye-
niköy ve Harmanlı köylerinde enfes tütün yeti
şir. Bu tütün iyi yetişmişse para kazanılır. Bi
zim tuhaf bir âdetimiz vardır. Meselâ bir 
yerde bir bakkal bir dükkân açtımı bir çokları
mız da bakkal dükkânı açmağa kalkar. O da if
lâs eder, öteki de.... 

Tıpkı bunun gibi her kes tütün ekmeğe başla-

J yınca bizim Trakyadaki 5 - 6 milyon tütün 30 
i paraya kadar düşüyor, müşteri bulamıyor. İn-
| hisar idaresi tütün ekimini meselâ Samsun, Ak-
| hisar ve İzmir gibi nefis tütün yetiştiren yerlere 
| hasrederse, bu ekim işini harita içine alarak tah-
I dit eder ve şu şu yerlerde tütün ekilmelidir 
j derse çok faydalı olur. 
I İnhisar bütçesini baştan aşağı tetkik eden ar-
| kadaşlar iyi bilirler ki bir şey daha nazarı dik-
i katimi celbetti. İnhisarları tevhitten, kaçakçı-
I lık kanununu da çıkardıktan sonra kaçakçılık 
I gittikçe azaldı. Ben temenni ederim ki, inhisar 
| idaresi biraz halkın, köylünün içtiği tütünün, 
! nefasetine dikkat etsin ve köylü cigarasının içi-
| ne konan kâğıtları artırsın. Çünkü bu kâğıtlar 
! kâfi gelmiyor. Ben Türkiyenin en tiryaki ada-
I mı, inhisarın aşınmaz, yenilmez müşterisi oldu-
ı ğum için biliyorum. Köylülerin, içtiği sigara kâ-
I gıdı kifayet etmiyor. Hatta kadınlar paketin ya-
I rısım bitirmeden içindeki kâğıt bitiyor. Onun 
j için bu ciheti vekâletten rica ederim. 
i Bir şey daha nazarı dikkatimi celbetti. İnhi

sar idaresinde çok kıymetli memurlar vardır. 
I Bunların içinde mülkiyeden, harbiyeden çıkmış 

değerli arkadaşlar vardır. Çok yüksek bir tef
tiş heyeti, bir muhasebe heyeti mevcuttur. Ora
da öyle kıymetli adamlar var ki bizim Dahiliye 
vekilinin eline geçse hemen vali olarak kullanır. 
Diğer vekillerin eline geçse büyük mevkilerde 
kullanır. Fakat bunların istikballeri, tekaüt 
hakları yoktur. Mülkiyeden çıkmış, senelerce 
çalışmış ve şimdi idarede çok mümtaz hizmetler 
görüyor. Fakat bu biçarenin tekaüt hakkı yok
tur. 

Şuraya bir para koymuşlar bunu nemalan-
dıracaklar mı, ne yapacaklar? Vekâletin bun
ları da düşünmesini temenni ederim. 

Üçüncü bir noktayı da arzetmekliğime mü
saadenizi rica ederim. Bizde muhasebe kanun
ları diye bir takım kanunlar vardır, bu ka
nunlar temin, murakabe ve sui istimalleri me-
nedecek bütün tedbirleri haizdir, fakat İnhi
sar idaresinin bazı hususiyetleri vardır, o ida
renin başmüdürlerine, umumî müdürüne bazı 
salâhiyetler verilmek lâzımdır. Size bir misal 
arzedeyirn: Ben İsmitte iken, sevdiğim bir 
zat olan İnhisar müdüründe misafir kalmıştım, 
o gece dehşetli bir yağmur yağdı, orada tütün 
ambarları olduğu için ambarlara yağmurun tah
ribat yapmasından korkuyordu, çoktanberi 
ambarın camları kırılmış, kırtasiyeciliğimiz 
yüzünden üç a.ydır muhabere ile vakit geçi
rilmiş, bu camlar yapılamamıştı. O zat dedi-
ki beş kuruş sarfetmeğe salâhiyetim yoktur. 

Soma tütün işlerinin bazı ufak tefek mas-
| rpfları oluyor. Bunları hemen temin etmek im-
j kânı olmuyor. Bu, bizim kırtasiyecilik dediği-
j iniz hastalıktan yukarıya yazmak illetinden 
I ileri geliyor. Alemdarın menzil eminine; bu 
! arpalar Rusyaya gidinceye kadar Ruslar bura-
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ya gelecekler, çızıktırıver bir kâğıt, dediği gi
bi olmalı. Müdürü umumide, başmüdürlerde 
biraz salâhiyet olmalıdır. 

Demin arkadaşımız dedi ki; tütünün harice 
ihracı hakkında ittihaz edilen tedbirler nok
sandır. Hayır, bu tedbirler tamamen alınmış 
ve tütün tüccarları da bu hususta İnhisar ida
resinden memnundur. Demek ki İnhisar ida
resi çok iyi tedbirler almıştır. Yalnız Refik Şev
ket Bey reklâm olmasın diyor. 

Bütün çektiğimiz çilenin en büyüğü, biz 
Türkler çok alicenap ve çok yüksek kalpli adam
lar olduğumuz halde kendi davamızı müdafaa 
etmekte pek pısırganız ve reklâmı kabul etme
yiz. Onun içindir ki hiç bir işimiz muayyen 
olarak yürümez. Halbuki yirminci asır reklâm 
asrıdır. Bir vaka anlatayım. Türkün bir da
vasını müdafaa etmek için garp ellerine gitti
ğim bir zamanda açık bir kapı bulamadım. Her 
nereye baş vurdumsa dinlemediler. Hiç unut
mam, o vakit Fransa hariciye nazın Müsyü 
Pişon idi. Altı defa gittim. Yanına kabul et
medi. İngiltere hariciye nazın Edvar Grey idi. 
Ona da sekiz defa gittim. O da kabul etmedi. 
Gazetelere baş vurdum. Onlara da derdimi an
latamadım. Söz bile söyletmiyorlardı. Bir gün 
Pariste Bulvar dezitalyen denilen caddeden aşa
ğı iniyordum. Duvarda bir reklâm gördüm, bir 
çok insanlar toplanmıştı. Karşıdaki lâvha o va
kit Türk milletinin yegâne müdafii olan Piyer 
Lütinin lâvhası idi. Onu karikatürize etmişler. 
Lâvhada kırmızı fesli ve püsküllü insanlar yal-
vanyorlar ve oradaki insanlar bununla alay edi
yorlardı. 

Bunu o zamanki, balkan harbindeki düşman-
lanmız yapıyorlardı. Bunu görünce yaklaştım 
ve dedim ki; tarihi, cihan tarihi ile başlamış olan 
bir Türk milleti vardır, bu Türk milletine bir 
hücum vavki olmuştur. Bu hücum neticesinde 
doğranan cesetlerin, ırzı yırtılan kızlann ses
lerine kimse kulak aşmazken onu asil Fransız 
milletinin içinden yetişen Piyer Lüti işitti. Asîl 
ve necip Fransız milleti için Alsas - Loren neyse 
bizim için de Rumeli ve Trakya odur. O zaman 
orada toplanmış olan halk yaşa; yaşasın Türk 
milleti diye bağırdılar. 

Ertesi günü bütün telefonlar işledi. Beni 
Hariciye nazın da kabul etti, gazeteler de lehi
mize yazmağa başladılar ve nihayet davamızı 
bu suretle kazandık efendiler. İşte reklâmın te
siri. Onun için bu propagandaya çok ehemmiyet 
verelim. Hatta propaganda için tütünü işle
yen ameleye verdiğimiz paradan fazla para 
verelim. Zira hariç piyasalarda tütünümüzün 
nefasetini ne kadar tanıtırsak bizim mahsulü
müz için o kadar nafi olur. 

MAHMUT RASİM B. (Tekirdağ) — Arka
daşlar, bu gün huzurunuza büyük bir şikâyetle 
çıkıyorum. Türkiye inhisarlar idaresi ispirto 
kısmı iktisadî siyaseti hakkında müsaadenizle bir 

iki tenkitte bulunacağım. Devlet inhisarın
dan maksat müstahsillerden hariç piyasaya nis-
betle ucuz mal alarak müstehlike hariç piyasa
ya nisbetle pek ucuz satmaktır. Bizim inhisar 
idaremiz ispirto meselesini bunun tamamile ak
sine yapmaktadır. Hiç şüphesiz mevzubahs olan 
madde mevaddı küuliye olduğu için onu pahalı 
alıp ucuz satmak ahlâkî bir şey değildir. Nasıl 
ki bunlar hakkında bir arkadaşımız da beyanat
ta bulundular. Fakat mesele bu sanayi ile ya
şayan halkın hiç olmazsa ekmek parasını temin 
etmektir. Eğer inhisar idaresi bunu da bilmi
yorsa zannetmem ki bir çok masraflar, bütçeler, 
memurlarla kurulan ve ileri götürülmeğe çalışı
lan bu müessesenin manayi hakikisi kalsın. Bu 
kış iptidasından bu güne kadar dairei intihabi-
yem halkının, en büyük tüccanndan en küçük 
köylüsüne kadar geldiler, rica ettiler, yalvardı
lar, bize biraz yardım ediniz dediler. Fakat 
ricalan kabul edilmemiştir. Müreftede binlerce 
okka - tabir budur - şarap kalmıştır; ekşimiş
tir, satılmamıştır. İnhisar bütçesinde 48 000 
lira mütehassıs masrafı vardır. Bu parayı Türk 
köylüsü veriyor. Bu mütehassıslar, Fransız müte
hassıstan Müreftedeki bütün mağazalan gezi
yorlar, bunlar bir şeye yaramaz, bir kibrit ça
kıp yakmalı diyorlar. Türk köylüsü ve Türk şa
rapçısı yalvarıyor. 

Bu şarabı nasıl yapalım, ekşiyor, maya na
sıl kullanılır? Bunları soruyor. Hiç bir idare 
memuru, hiç bir kimse gelip Türk köylüsüne 
bu izahatı vermiyor. İsteyene de kâfi derece
de maya verilmiyor. Yok deniyor. 

Mesele ne dir arkadaşlar? Şimdi bu gün üç 
dört sene evelisi 60 kuruşa alman soma 18 ku
ruşa kadar tenezzül etmiştir. İnhisar idaresi 
bunu halktan 18 kuruşa alıyor. Bir okka so
madan 5 ilâ 5,5 kilo şarap yapılır, bu hesaba 
nazaran şarap sudan ucuz olur. 

Mesele ne dir? Hükümetin meselesi değil
dir. Hükümetin bundan haberi yoktur, vekil bey
ler anlamazlar bu husus orada bir iki memurun 
eline kalıyor, onların gayretkeşliği. Memurlar 
ne derlerse vekil bey onu yapar. Halk ötede is
tediği kadar bağırsm, dursun. Kıymeti yoktur. 
Bendeniz tahkikat yaptım. Geçen sene 32 ku
ruşa aldığı şaraba idare bu sene 18 kuruş ver
miş. Müracaatlar üzerine 24 kuruşa çıkarıl
mış. Bu ne demektir? Sonra efendim, Şarabı 
halk yaptı. Bu sene aylarca şarabın fiatı 17 -
18 kuruşu geçmemiştir. Bu fiattan yahudi ve 
rumlardan mürekkep komusyonculara verilmiş
tir. Oradaki Türk halkının ekseriyeti üzüm müs
tahsilidir. Bu yüzden üzüm müstahsillerinin isti
fade imkânı kalmamıştır. Esasen 17 kuruştan 
verdiği şarabın 6 buçuk kuruşunu rüsum ola
rak idareye veriyor, idare numune olarak bin
lerce, yüz binlerce lira sarfile bir fabrika vü-
cude getirmiş. Bu iyi şarap çıkarmak için ise 
ayrı bir meseledir. Fakat bunu kim içecektir? 
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Halkın yüzde kaçı şarap içiyor? Bu gün bir 
çok şarap çıkarılıyor. Fakat idarenin 10 dere
ceye kadar yaptığı bu şarap yerine Müreftede 
13 dereceye kadar şarap yapılabiliyor. 

Türk şarapçısı beş on kişidir. Fakat idare 
Türk köylüsünün tamamile ekmeğine mâni ol
muştur. Bu, Devlet prensibi değildir. Bir iki 
memurun gayretkeşliğinden ibarettir. İyi bir 
idare, halkın menfaatini düşünen, gören bir 
mefkure hem üzümü iyi alır, köylüyü iyi ya
şatır, hem şarabı satar bütçesine varidat temin 
eder. Köylüler, şarapçılar idareye gitmişler, 
müsaade ediniz şaraptan soma yapalım, size 
satalım; çünkü şaraplarıamız para etmiyor 

« demişlerdir. Elli derecesine 48 kuruş istemiş
lerdir. İdare bunu kabul etmiş, fakat 48 ku
ruşu 100 derecesine vermiş ki, idare halkı bu
rada aldatmıştır. Vekil Beyefendinin haberi 
bile yok. Belki de memurlar ahali 48 kuruş is
tedi, bizde verdik diye Vekil Beyefendiyi al
datmışlardır. Fakat haddi zatinde mesele 100 
ile 50 derece arasındadır. Halk elli derecesine 
48 kuruş istemiş idare elli derecesini 24 kuruşa 
almıştır. 

Sonra halk idareye rica etmiş, biz bu so
mayı idareye fazlaya vermek istemiyoruz; ida
reye kaça mal oluyorsa % 10,20 aşağı vermeğe 
razıyız, bizim somamızı alınız demiş. Elli de
recesi 35, 40 kuruş yapar. İdare ona bile razi 
olmamıştır. Bu sefer şahit oldum, Bozcaadada 
ekşimiş şaraplar dolu duruyor. Bunlar için halk 
kime yalvaracağını soruyor. Vekil Beye, Ve
kil Beye değil; memurlara ( Handeler ). Bu 
gün arkadaşlar, idare şaraptan yaptığı soma
yı kendisi satamıyor. Ticaret sahasma atamı
yor. O zaman biz diyebilirdik ki bu kadar 
somayı biz ne yapacağız. Fazla miktarda ihti
yacımız yoktur. 

Mesele öyle değildir arkadaşlar, idare so
madan konyak yapıyor. Binaenaleyh hariç 
piyasada kullanılması lâzım gelen, diğer me-
vaddı iptidaiyeyi, somayı halktan alabilir ve 
aldığı takdirde halk istifade eder. Kendisi 
yalnız alacağını vadetmekle memlekette daha 
fazla soma yetişmiş ve satılmış olur. Tekrar edi
yorum, bundan ucuz alınabileceği için, kendisi 
istifade eder, hem de köylü müstefit olur. 

Memurlara gelince; geçen sene Tekirdağ'ın
da idarenin memurları bağlan dolaşmışlar, köy
lere gitmişler ve bir köyden 200 000 okka üzüm 
alacaklarını söylemişler ve başkalarına satma
malarını tembih etmişler. Memurlar gitmiş, hiç 
bir ses çıkmamış, sonra ben îstanbula gittiğim 
vakit o gezen memuru buldum, söyledim, motor 
göndereceğini söyledi; aradan iki hafta geçmiş 
ondan sonra mtör göndermiş, fakat o vakte ka
dar toplanmış olan üzümler hep bozulmuş. Bu 
meseleyi Vekil beye de anlatmıştım, acaba bu 
köylüleri ekmek parasından alakoyan bu memur 
hakkında ne yaptılar? 

Sonra efendim; Mürefteye üzüm zamanı in
hisar idaresi bir memur göndererek bir labora
tuarda mayanın nasıl kullanılacağını gösterebi
lir. İnhisar idaresinin yaptığı şey, bozulmuş 
şarapların asit miktarını tayin etmekten iba
rettir. 

İdare rakıyı kaçtan satıyor, biliyor musunuz? 
Hepimiz alıyoruz. Halbuki bunun somasını 16 
kuruştan alıyor. Bu gün Türkiyede çıkan bütün 
şarap somasını tahlil etsek 150 000 okkadan faz
la somayı geçmez. Bu gün köylüler yüz paradan 
üzüm vermiştir, fakat alan yok, şarap yapsalar 
okkasını 17 kuruşa alıyorlar. 6 kuruş ta rü
sum veriyorlar. Sonra daha bir şey var. 

Hükümet yeni bağ dikenlere beş sene vergi
den muafsınız demişti. Böyle bir prensip takip 
edilirken çıkardığı mahsulü de satacak yollan 
göstermesi veya bulması da lâzımdır. Halbuki 
şimdi bu muafiyetten istifade ederek bağ yetiş
tirmiş olan köylüler üzümlerini satamıyorlar. 
Sonra inhisar idaresi soma fiatini bildirmeli
dir. Üzümü halk veriyor. Şarapçılar şarap ya
pıyor. İnhisar idaresinin memurlan sonra otu
rup fiat tayin ediyorlar. Bu olmaz. Eğer efen
diler Hükümet okkada 10 kuruş fazla fiat verse 
30 000 lira kadar bir yekûn tutar. Trakyada 
Mürefte ve sair havalide üzüm satan halka okka
da 10 kuruş fazla fiat verse bu 10 kuruş Türk 
köylüsü için mühim bir paradır. Çünkü o beş 
lira ile geçiniyor. Fazla verilecek olan 20 - 30 
bin liranın feda edilmemesi yüzünden halk ek
meksiz kalıyor. Almanya bile çiftçisini ayak
landırması için 1918 den geçen seneye kadar 
180 - 200 milyon mark feda etmiştir, sübransi-
yon vermiştir. Biz ise bir avuç köylüyü müref
feh yaşatamıyoruz. Halbuki inhisar idaresine 
gidiniz, bendeniz belki otuz defa gittim, bir 
salon içerisinde bir sürü memur masalara otur
muş. sigara içiyorlar. İş yoktur. Bütün bu mas
raflara göre burada da Türk köylüsü aç kalıyor, 
sefil kalıyor. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendiler; para
nın azlığı, iktisadî buhran münasebetile emtia
dan fiat itibarile tenzilât yapıldığı gibi tütünden 
de tenzilât yapılmıştır. Yani 100 kuruşa alman tü
tün bu gün 60 kuruşa alınıyor. Satış cihetine ge
lince ; bu, aynidir. Maliyet fiatı yarı yarıya düştü
ğü halde satışlarda hâlâ tenzilât yapılmamıştır. 
Zannediyorum ki tütünlerimiz pahalı olduğundan 
satılmıyor. Köylüye mahsus tütün göndermiş
ler, benim memleketime de göndermişler, ucuz 
olduğu için bu tütünden 30 sandık satıldığı hal
de diğer muhtelif tütünlerden pahalı olması mü
nasebetile belki ancak beş sandık satılıyor. Her 
halde pahalı satıp az satmaktansa, ucuz satıp 
çok satmak daha yerindedir. Bu bir taraftan 
da kaçakçılığa mâni olacaktır. Vekil Beyefendi 
dediler ki: mahallindeki memurlardan sordum, 
şöyle dediler. Emin olunuz; eğer oradaki me
murlar ticaret zihniyetini taşımış olsalardı satışı 
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artırmak için ucuz satmak yoluna giderlerdi. 
Ben de vekil Beyin fikrini kabul ederim. İster
lerse tecrübe etsinler; esasen tecrübe edilmiştir, 
köylü tütünü diğer tütünlerin 5 - 6 misli çok 
satılmıştır. 

Binaenaleyh, tütünümüz satılmıyor, istok ola
rak beş milyon kilo tütnümüz kalmıştır, şikâye
te hiç mahal yoktur; tütünümüz pahalıdır. 

Öküzüm büyük olsun, ne çifte koşulsun, ne 
araba çeksin! Hayır efendiler, öküzüm, küçük 
olsun, hem çifte koşulsun, hem araba çeksin. 

Emin olunuz ki bu söylediklerim birer ha
kikattir. Geçen sene vadettikleri halde ten
zilât yapmadılar. Halbuki bu tenzilât yapıl
malı ve köylünün tütünü bir an evvel satıl
malıdır. Efendim müdür böyle demiş, şöyle 
demiş. Bunların sırası değildir. Bir kere tec
rübe etsinler. Eğer» sonunda ziyan ederlerse 
yine eski fiata satarlar. Bu fiatlar kanunla 
konulmamıştır ki değiştirilmesi zor olsun. Bu
nu vekil beyden rica ediyorum. Ucuz satsınlar, 
çok satsınlar. 

REÎS — Efendim, geçen lâyiha için rey 
vermeyen var mı? Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

G. ve İ. V. ALİ RANA B. ( İstanbul ) — 
Evvelâ idareye teşvikkâr sözler söylemek lût-
funda bulunan arkadaşlara hem kendi tarafım
dan, hem de mesai arkadaşlarım namına te
şekkür ederim, bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında maruzatta bulunmak için 1932 senesi 
içinde yapılmış başlıca işlerin evvelâ hesapla
rın teehhürünü izale etmek, istoklarm 1933 
senesinde fiatlannı tayin etmek, işe yarama
yanları ayıklamak bir taraftan da tevhit işleri
ni yapmak oldu. Şimdi idareye tabiî vaziyeti 
vermiş bulunuyoruz. Bundan sonraki senelerde 
çalışmağa devam edeceğimiz nokta idarenin 
tekâmülü olacaktır. Bu tekâmül meyamnda 
idarenin hem iktisadî hem malî noktai nazar
dan daha iyi netice verecek bir surette çalışa
bilmesini temin etmek için idarei merkeziye, 
fabrikalar ve teşkilâtın bütün cüzlerinde ne 
gibi ıslahat yapmak lazımsa bununla meşgul 
olacağız. Bu işleri bir taraftan kendimiz ya
parken diğer taraftan da çok büyük tecrübe
ler kazanmış bazı ecnebi mütehassısları isti
şare için celbettik. Onlardan alacağımız nasi
hatlere göre yeni esaslar tesbit edip huzuru âli
nize arzedeceğiz. 

Gelecek sene içinde yapmak istediğimiz iş
ler meyamnda ambarlar da vardır. Malûmu 
âlileri şimdiye kadar kullanılan ambarların 
evsafı her yerde tütünleri hüsnü muhafazaya 
kâfi değildir. Bu ambarları yapmak için ya
kında bir kanun lâyihası takdim edeceğiz. Mec
listen, dört beş seneye taallûk eden bir devre
de taahhüt edilmek ve bu suretle ambarları 
müteaddit seneler içinde yaptırıp paralarım da 
bir çok senelere taksim ederek tediye etmek 

suretile müsaade isteyeceğiz. S. B. Tütün ka
nun lâyihasını tekrar mütehassıs bir heyet ta
rafından tetkik ettirdik, vücude gelen lâyi
hayı memleketin her tarafına yolladık, bütün 
alâkadarların mütalealannı aldık ve idare bu 
mütalealan tasnif etti, biz de Hükümet tara
fından yapılacak tetkikatı yaptıktan sonra ümit 
ediyorum ki tatilden sonra Meclise takdim ede
ceğiz. S. B. Tetkik mevzulanmızdan biri tuz 
satışlarının tanzimidir, daha ucuz satmak im
kânları aranmaktadır. 

Bu umumî maruzatım suallerin bir kısmına 
cevap teşkil etmekle beraber ayrıca da arzı ce
vap edeyim: 

Zülfü Beyefendi tevhitte Barut ve patlayıcı 
maddeler idaresinin dahil olmadığını söyledi
ler. Bu idare henüz muvakkat şeklini muha
faza etmektedir. Ancak tasfiyeden sonra teş
kilâta dahil olacaktır. O vakit İnhisar idaresi
nin teşkilâtına tâbi olması tabiidir. Tasfiye 
kanunen bir senede bitmiş olmak lâzımdı, fa
kat bitirilemedi. Tasfiye tamam olduktan son
ra idareye verilecek katî şekil belli olacaktır, 
idarenin yeni alacağı şekilde müstakil kalma
sında bir sebep yoktur tevhide dahil olur. 

Hüsnü Beyefendi envanterin her sene yapıl
masını, yani her sene tütünlerin tamamen yeni
den elden geçirilerek, bu son sene yaptığımız 
muamelenin her sene yapılmasını arzu ediyorlar. 
Bu nazarî olarak gayet doğrudur. Fakat amelî 
olarak yapılması mümkünmü dür? Zannetmiyo
rum. Maamafih bunu da tetkik ettiriyorum. 
Gelen mütehassıslara sorduğum suallerden birisi 
de budur. İçlerinde bir tane tütüncü de var. 
İdarenin ambarlarında bulunan tütünler her se
ne böyle bir muameleye tâbi olur mu? Bunu 
da ayrıca tetkik ettiriyorum; manipülâsyon de
nilen bazı harmanların ıslahı hususuna son dere
ce itina ediyoruz. Eskisine nazaran biraz daha iyi 
harman yaptığımızı zannediyorum. Çünkü mut
tali olduğumuz şikâyetler azalmaktadır. Diğer 
taraftan da istiyoruz ki gayet nefîs tütün çıkara
lım ve biraz daha pahalıya satalım. Fakat bu 
derhal mümkün olmadı. Çünkü o nefîs tütün
ler henüz elimize gelmiştir, aradan tahammür için 
iki sene geçmek lâzımdır. Ancak 934 senesinde 
bu nefîs tütünü çıkarmak mümkün olacaktır. 
Tevhitten sonra yapılacak işin birisi de memu
rinin manen yükseltilmesi olduğunu söylediler. 
Bendeniz de bu kanaatteyim. Memurinin manevî 
seviyelerini yükseltmek için çalışıyoruz. Bir 
defa memurların intihabında çok itina etmek lâ
zımdır buyuruyorlar. Halbuki biz şimdilik halen 
kadro harici kalıpta istihdam edilmesi caiz olan 
arkadaşları yerleştirmekle meşgulüz. Bu devir 
bittikten sonra hiç şüphe yok ki yapacağımız ni
zamname ile inhisar memurları için arayacağımız 
evsafta memur alacağız. Sonra tevhit muamelâ
tının işleri pek ziyade müşkülleştirdiğini söyle-
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diler. Esbabı mucibe arasında buna yakın bir 
şey vardır. 

Maksat şudur. Bir memur eskiden bir tek 
işe bakarken, tevhitten sonra bir çok muame
leye bakmak mecburiyetinde olduğu için ihata 
güçlüğü vardır. Bunları ayrıca bir yere topla
yıp muamelâtı öğretmek iyi olacaktır. Yoksa 
tevhit müşkül bir iş meydana getirmiş değildir. 
Maksat işlerin daha salim bir vaziyette gitme
sidir. 

Alınması gecikmiş olan kamyonları lâyiha 
takdim edildikten sonra almak mümkün olmuş
tur. 

Evet, en mühim ihracat maddelerinden olan 
tütünün takasta çok rol oynayacağı tabiidir. 
Fakat bu da tütün ihracı meselesidir. Doğru
dan doğruya inhisar idaresinin işi değildir. Son
ra inhisar idaresi kendi tütünlerile de takas ya
parak bazı mallar almaktadır. Fakat bizim iste
diğimiz malı satanların tütüne ihtiyacı olduğuna 
tesadüf etmek güç oluyor. Yoksa tütünü taka
sa tâbi tutmağa çok çalışıyoruz. Hem biz, hem 
de İktisat vekâleti çalışıyor. 

Haricî ticaret yani mamul tütün ticareti, bi
zim yaptığımız sigaraların haricî ticareti geçen 
senekinden fazla olmamıştır. Bunun sebebi, ya
pılan bir şartname üzerine zuhur eden taliplerle 
yapılmış mukavelelerin icra ve tatbiki meselesi
dir. Bunların içinde mukavelesini tamamen ifa 
eden ve muvaffak olanlar vardır. Olmayanlar 
da vardır. Muvaffak olamayanları birer birer 
değiştiriyoruz. Fakat bu tecrübe bize gösteri
yor ki iyi mukavele yapan adamları bulmakla 
bu mesele halledilmiyor. Bu çok müşkülâta 
maruz olan bir meseledir. Malûmu âlileridir ki 
hemen her memlekette tütün inhisarı vardır. 
Tütün inhisarı yoksa gayet büyük tütün tüccar
ları vardır. Hariçten gelen tütünlere ve kendi
lerinin olmayan tütünlere bir çok müşkülât çıkar
maktadırlar. Tütrk tütününü mamul olarak, 
yani sigara halinde satmak yalnız müteahhit işi 
olmadığını görüyoruz. Onun için Bütçe encüme
ninin mazbatasında işaret edildiği veçhile başka 
bir usul bulmak mecburiyetini hissettik ve zan
nediyorum ki inhisar idaresinin her hangi bir 
hususî teşekkül yaparak onun iktisap edeceği 
ticarî elestikiyetten istifade etmek daha iyi ne
tice verecektir. Bu husustaki tetkikatımız ta
mam olunca - ki heyetle onun için de istişare edi
yoruz - tekliflerimizi Meclise arzedeceğiz. 

Likör ve şarap imalâtı meselesi: 
Likör, daha bidayetinde bir iş olduğu için 

şimdilik satışı pek inkişaf edememiştir. Hakika
ten fabrika yapılırken tasavvur olunan satış mik
tarı bu gün elde edilmiş değildir. Fakat bu bir 
başlangıçtır. Tahmininde bazı isabetsizlik ol
muş olan bu işte yapacağımız şey, likörün çok 
satılması ve çok sarfedilmesi için ne yapılmak 
lazımsa onu yapmak, elimizde mevcut binadan en 
muktesidane istifade çaresi ne ise ona tevessül I 

etmektir, ki bunu da yapıyoruz. 
j İzmirde mesuliyet meselesi: 
| Geçen sene burada mevzubahs olmuştu. Me-
; seleyi arizuamik tahkik ettirdim. Vâsıl olunan 
| netice şudur: 
I İzmirde tütünlerden bir kısmınm evsafını 
i kaybetmesinin yegâne sebebi, sarfedilmeyecek 

derecede fazla tütün alınmasıdır. Bunun sebebi 
I de idaresizlik ve saire değildir, daha ziyade iç

timaidir. O havalinin çektiği iktisat buhranı 
karşısında Hükümetin arzusile bu mubayaa ya
pılmıştır ve senelerce sarfedilemediğinden bi
rikmiştir ve neticede kısmen evsafı bozulmuştur. 
Şimdi fazla tütün alınmadığından ve mevcut tü
tünün sarfı için çareler arandığından bundan 
sonra böyle bir vaziyet mevzubahs olamaz. 

Birde Adanada Orizdibak mağazasından alı
nan sigara kâğıdı ihbariyesinin tevziinde suiis
timal meselesinin mevzubahs olduğunu hatırlı
yorum. Bu meseleyi tahkik ettirdim. Bazı me
murların lüzumu muhakemesine karar verilmiş
tir. Mesele Şûrayi Devlettedir. 

Refik Şevket Beyefendi küçük şişe ile rakı 
satılmasının aleyhinde bulundular. Malûmu 
âlileri bizde ispirto inhisarı, malî bir inhisardır. 
Bazı memleketlerde olduğu gibi bu, yalnız hal
ka az içki içirmek için inhisar altına alınmış 
olsaydı dediklerine derhal tebaiyet etmek ve o 
maksadı temin etmek gayet tabiî olurdu. Fakat 
bizim inhisar mevzuumuz malidir. Binaenaleyh 
malî inhisar mevzuu olan meselede az satım ted
biri almak, ne dereceye kadar kabili tatbiktir, 
kendileri takdir buyururlar. 

Reklâma gelince efendim; dahildeki yaptı
ğımız reklâmlar pahalı mallan halka tanıtmak 
içindir. Ancak tütünde yaptığımız reklâmı tü
tünün pahalı kısmı için yapıyoruz. Çünkü her
kes ucuz tütün alıyor. Pahalı tütünü de alması 
için daha iyi tününün reklâmını yapıyoruz. 

Likör için işaret buyurdukları reklâm belki 
tenkit edilebilir. Fakat zannediyorum ki likö
rün alkolü az olduğuna ve alındığı zamanda az 
miktarda alındığına göre teşvikinde pek büyük 
mahzur olmasa gerektir. Maamafih şayanı tav
siye bir şeyse ona dikkat edelim. 

Şeref Beyefendi tütün ektirme yerlerinin tah
didine işaret buyurdular. Yeni tanzim edilmek
te olan kanun lâyihasının en mühim maddele
rinden birisi de budur. Düşünebileceklerimizi 
Meclise arzedeceğiz efendim. 

Sigara kâğıtlarının azlığından şikâyet buyur
dular. Bundan şikâyet edenler yok değildir 
efendim. Fakat yapılan hesaba nazaran, o sigara 
kâğıdının vasatî yapılacak sigaralara kâfi gele
ceğini zannediyoruz. Bu günkü satışm % 85 i 
sigara olmuş, tütün satışı günden güne azalmış
tır. Yakın bir zamanda bir sigara kâğıdı mese
lesi mesele olmaktan çıkacaktır. 

Memurların tekaüt hakkı olmadığına işaret 
buyurdular. Bunun için bir şey düşünüyoruz. 
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Fakat kendilerinin istikbalini temin etmek için 
ne yapmak lazımsa yapmağ,a çalışıyoruz. Bunun 
için de icap eden kanun lâyihalarının gelecek 
malî sene içinde takdim edeceğimizi umarım. 

İstikbal noktai nazarından yapılacak şey, 
kendileri çekildiği zaman her hangi bir şekilde 
muavenet etmektir. Bunu da yapabileceğimi
zi, buna imkân bulabileceğimizi tahmin edi
yorum. 

Salâhiyetin azlığından bahsettiler. Bir tica
rî müessesenin icabatından olan salâhiyetin nok
sanlığını yakında takdim edeceğimiz lâyiha
larla Meclisten rica etmek istiyorum. 

Rasim Beyefendi şarapçıların maruz olduğu 
müşkülâttan bahsettiler. • Evvelâ şunu arzede-
yim ki şarapçılarla bizzat kendim meşgul ol
dum, memurlar, âmirler, hatta vekil bu işle 
meşgul olmuştur. Kendilerine ne yapmak la
zımsa yapmıştır. Şarapçılarla olan vaziyeti
miz şudur: îdare, dahilde satılması arzu edi
len şaraptan kilo başına 5 kuruş resim alır. Bü
tün vaziyet budur. İdarenin katiyen muraka
besi yoktur, hiç bir müşkülât göstermez. İda
renin şarapçılarla bütün münasebeti bu resim
den ibarettir. Şarapçıların istedikleri, Kaba
taş ambarlarından alman ardiye ücretinin çok
luğundan dolayı indirilmesidir. Halbuki bu 
Kabataş ambarma kimsenin şarap getirmek 
mecburiyeti yoktur. Yalnız idare, onlara bir 
kolaylık olmak için, isterseniz şaraplarınızı Ka
bataş ambarında saklayabilirsiniz demiştir ve 
idare, burada ikinci bir kolaylık göstermiş olu
yor ve onlara diyor ki buraya şarabınızı ge
tirdiğiniz takdirde malmız kendi ambarınız
dan çıkmamış gibi muamele yaparım ve resmi 
şaraplarınızın satışına tehir ederim. 

Farzediniz ki Tekirdağrndaki bir şarapçı ma
lını mağazasından çıkarırken resim verir, biz 
ona dedik ki Kabataşa getireceğin malı da ken
di mağazasındaki gibi saklayabilirsin. Bun
lar hep şarapçılara gösterilmiş olan kolaylık
lardır. Yalnız onların getirdiği maldan muay
yen zaman zarfında satmazlarsa resim alınır. 
Çünkü bunu yapmazsak koyacak yer bulamayız. 

Ardiye ücretinin azaltılmasını talep ettiler. 
Bu, emek mukabili olduğu için azaltamadık. Yal
nız müddeti çoğalttık. Bir ay ise bir buçuk ay 
yaptık ve kendi evlerinde saklarla gibi saklama
ları için bir kolaylık yaptık. 

Sonra şaraptan yapılan somalara fazla fiat 
verilmesini sitediler. Biz onların şarabmdan yap
tığımız somayı rakı yapmak için kullanırız. Kon
yak yapmak için değil. Somanın asıl maddeleri 
üzümle incirdir. Memleketin bir çok yerlerin
de ise üzüm, incir yetişiyor. Soma yapılacak 
maddemiz bunlardır. Rakı soması yapmak için 
şarapçılardan soma almak mevzubahs değildir. 
Buna rağmen sırf şarapçılara bir kolaylık olmak 
için idare kendi soma ihtiyacının cüzî bir kısmı
nı şarapçılardan almıştır. Rakının somasına ver

diği paradan bir kaç kuruş ta fazla vermiştir. 
Daha fazla vermeği Meclisi âli de müsaade et
mez. Çünkü şarapçılara bütçeden malî yardım 
demek olur. Buna salâhiyetimiz yoktur. Salâ
hiyette verilse takdir buyurursunuz ki şarapçılık 
yalnız Mürefteye münhasır değildir. Memleke
tin her yerinde şarapçı vardır, hepsine vermek 
lâzımdır. 

Şarap mütehassısından istifade edilemediğini 
söylediler. Mütehassıs bir tanedir. Bu müte
hassıs iyi şarap yapmak için getirilmiştir. Mem
leket fabrika yaptırmıştır. Gayemiz de şarabın 
iyisini yapmak ve satmaktır. Bağcılar için mü
tehassıs getirilmiş değildir. Fakat bu mütehas
sıs bütün büyük mmtakalan dolaşmıştır. Dolaş
tığı bağcı mıntakalarda mütehassısla temas et
miş mebus arkadaşlarımız da aramızda vardır. 
Bu mıntakalara vesayada bulunmak için risale 
de dağıtılmıştır. 

Bu, mümkün olduğu kadar yapılmıştır. 
Maamafih şarapçıların bu mütehassıstan daha 
fazla temasta bulunmasına imkân varsa araya
cağım. 

Sonra nerede olduğunu iyice anlayamadım; 
bir çok memurlar koca bir salonun içinde siga
ra içmişler.... Tasrih buyururlarsa, eğer böy
le bir müessese varsa, vazifemiz inhisarları 
mükemmel çalıştırmaktır, derhal tedbirine te
vessül eder, müsebbiplerinin icabına bakarız. 

Reşit Beyefendi ucuz tütünden bahis buyur
dular. Biz tütünleri ucuzlattık efendim. Bil
mem daha fazla ucuzlatmağı mı istihdaf ediyor
lar. Biz siparişler karşısında nasıl yetiştire
ceğiz diye müşkül vaziyette kalmakta, gece, 
gündüz fabrika çalıştırmaktayız. Tasrih bu
yurdukları mesele eski zama ait olsa gerektir. 

RÜŞTÜ B. ( Bursa ) — Efendim, arazi ver
gisi kanunu yapıyoruz, bağ yetiştireceklere 10 
sene muafiyet veriyoruz. Bir taraftan da üzüm 
yetiştireceklere, Mahmut Rasim Beyin dedik
leri gibi, bazı müşkülât gösteriyoruz. Vekil 
beyefendi beher kilonun beş kuruşa mal oldu
ğunu söylediler. Böyle olmakla beraber ben de 
arzedeyim ki doktorun tavsiyesi üzerine şarap 
içtiğim zaman bir kiloluk şişeyi yetmiş kuru
şa aldım ( Raporunu göster sesleri ). Şundan 
şu kadar resim almalı, sonra ne isterlerse yap
sınlar. Şarabın en hücra köşelere kadar satıl
dığı yerleri tetkik etmek İnhisar idaresinin 
vazifesidir. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Şara
bın satıldığı yer İnhisar idaresi değildir. 

RÜŞTÜ B. ( Devamla ) — Yine İnhisar ve
kâletinin çok yüksek menfaati namına söyle
rim ki; eğer şarabı ucuz satarlarsa, çok sar-
f edilecek ve inhisar idaresi bundan çok resim ala
caktır. Fakat şarap pahalı olacak olursa o za
man idarenin varidatı da azalacaktır. Bu işte 
biraz da köylüyü düşünmek lâzımdır. Bütün 
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gayretlerine, emeklerine rağmen yaptıkları iş 
sermayesiz kalıyor. Eğer bunları ucuzlatacak 
olursak çok bağ yetişecek, memlekette faaliyet, 
hareket olacaktır. 

Bundan başka sigarayı da ucuzlatmalıdır. 
Fabrika gece gündüz çalıştığı halde köylü siga
rasını yetiştiremiyormuş, çünkü köylü sigara fi-
atinin ucuzlatılması bu sigaraya rağbeti artır
mıştır. 

Komşumuz Bulgaristan şarabın kilosundan 12 
para Devlet resmi alıyor ve orada her kesin 
sofrasında şarap bulunuyor. Ben geçen sene 
Manisaya gitmiştim. Bana dediler ki; Akhisar-
lılar tütüncülüğü bıraktılar. Üzümcülüğe baş
ladılar, üzümcülüğü berbat ettiler. Manisalılar 
da üzümcülüğü bıraktılar, tütüncülüğe başladı
lar, tütüncülüğü berbat ettiler. Arkadaşlar, bu
nun sebebi hep rağbetsizlikten ileri geliyor. Mem
leketimizin her tarafında mükemmel surette 
bağ yetiştirilebilir. Yalnız ucuz satılmasının 
teminini vekil beyefendiden rica ederim. 

Almanlar, Bulgarlarla altı senelik bir muka
vele yapmışlar. Bulgarlar yetiştirdikleri tütün
leri Almanİara satacaklar ve buna mukabil on
lardan makine alacaklarmış. Halbuki pahalılılk 
yüzünden Almanya gibi büyük bir müşterimizi 
kaybetmiş oluyoruz. Bu hususta bizim vekâleti
mizin de biraz gayretli olmasını rica eder ve bu 
bapta nazarı dikkatlerini celbederim (Müzakere 

MAHMUT RASİM B. (Tekirdağ) — Vekil 
Beyefendiyi dinledim. Kendi beyanatları yuka
rıdan aşağıya kadar gayet mantıkidir, inhisar
cılık zihniyetile ve başında bulunmuş büyük bir 
adam sıfatile söyledikleri baştan aşağı mantıki
dir. Fakat halk ile alâkası yoktur. Kabataşta-
ki ardiye meselesinden bahsettiler, ben onu mev-
zubahs etmemiştim, zamanında söylediğim gibi, 
ardiye resmi olarak alınan okka başına iki aya 
kadar kırk paradır sonra birdenbire 60 paraya 
çıkıyor, halk bundan şikâyetçidir, halbuki iki ay 
halkın beklemesi züm fiatlerinin biraz yüksel
mesi içindir, halbuki beklediği faydayı ardiyeyi 
yükseltmekle mahvediyoruz. Bunlar ehemmiyet
siz gibi görünürse de halkın vaziyeti iktisadiyes^. 
üzerinde tesiri haizdir. Maksadım zamanı vekâ
letlerine ait olan işleri mevzubahs etmek değil
dir, arzettiğim şeyler çok evveldenberi vaki-
dir. Yalnız inhisarcılık noktai nazarından dü
şünmek değildir. Ya Hükümet tamamen inhi
sar altına alsın veya tamamile serbest bıraksm. 
Birinci halde halk üzümcülükle iştigal eder, ser
best bıraktığı takdirde halk şarabını kendisi ya
par. Rakı meselesi ise üzümden yapılan raki ile 
incirden yapılan rakı arasında kendileri de pek 
âlâ bilirler ki, çok fark vardır, aralarındaki fiat 
farkı da bundan ileri gelir. İncirin başka istih
lâk suretleri ve mahreçleri vardır, halbuki üzüm 
uzun asırlardanberi bizde yalnız rakı ve şaraba 
tahsis edilmiştir. İnhisar idaresi iyi şarap yap-

| mak istiyorsa bunun gayesi halkı ezmek demek 
değildir, bilhassa halkı da düşünmek lâzımdır. 

Eğer mütehassıslar arzettiğim gibi ufacık 
i bir ehemmiyet vermiş olsalardı bir teftiş mese

lesi idi. Biraz dikkat etmek lâzımdır. Nasıl 
ki her zaman teftiş ediyorlar. Kendilerine te
şekkür ederim. Maruzatımı nazan dikkate ala-

I caklannı vait buyurdular. 
Bir mesele daha efendim: Memur meselesi. 

Bendeniz dairei intihabiyemde şarapçılıkla meş
gul olan halktan işittim. Memurların birisi 
deftere kaydediyor, birisi numara koyuyor, 
birisi imza ediyor. Velhasıl on beş memur var. 
Bizzat gidip gördüm. Filhakika böyledir. Me
murların bir kabahati yoktur. Yalnız bu iş için 
bu kadar memur fazladır. 

Sonra tütün meselesi. Yine dairei intihabi-
yemden bir çok şikâyetler aldım. İnhisar me
murları tütün toplanır toplanmaz gidiyorlar ve 
en iyi tütünlere vaziyet ediyorlar ve ambara 

I kapıyorlar. Sonra tüccar geliyor ve iyi fiatla 
| tütün almak istiyor. Fakat iyi tütünleri inhi-
I sar memurları angaje ettiklerinden başka tü-
I tün bulamıyorlar ve gidiyorlar. Tüccar gittik

ten sonra memurlar geliyorlar. 30 kuruştan 
evvelce pazarlık yapılmışken şu tütüne 20 ku
ruş, şu tütüne 15 ve buna 10 kuruş veriyorum, 
ötekilerini de toptan bedava verirsen alırım 
diyorlar. Memurlar bu suretle gayretkeşlik ya
pıyorlar. Binaenaleyh vekil beyden rica ederim, 
kuvvetli emirlerile halkın serbestçe tütün 
satmasını temin etsinler. En iyi tütünler me
murlar tarafından kapatılıyor. Fakat karşılık 
verilmiyor ( Müzakere kâfi sesleri ). 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Madde-
lere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler 

ı kabul edilmiştir. 

j İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresi 1933 malî se
nesi masrafları için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 390 412 liralık tahsisat ve
rilmiştir. 

F. Lira 
I 1 Ücretler 3 431 860 
j REİS — Kabul edilmiştir. 
i F. Lira 
| 2 Merkez ve mülhakat masrafları 698 000 
| REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Kurs masrafları 38 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Tecrübe, ıslah ve mücadele mas

rafları 53 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 
5 Takibat ve tütün ziraati masraf

ları 530 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
6 Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
7 Sabit kiymetler masrafı 313 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 

bu dördüncü maddede 43 000 lira vardrr. Bu
nun 28 000 lirası beş motor mukabilidir. İstan
bul köylerindeki nakliyatı temin için bu motör-
lere lüzum gösteriyorlar. Bendenizce bu nak
liyatı daha pahalı yapacak bir iştir. Bir defa 
28 000 liranın faiz ve amortismanı olacaktır. 
Motörleri sevk için adam tutulacak, ondan son
ra bir çok mahrukat yakacak ve bir çok fazla 
masrafa ihtiyaç hâsıl olacaktır. Istanbulda bir 
çok vesaiti nakliye vardır, bunlardan istifade 
edilmesi her halde daha doğru bir iş olur. Zira 
hususî motor kullanmak külfetli ve masraflı bir 
iştir. Acaba ne kadar fazla masraf yapılıyordu 
ki bu motörlere ihtiyaç hâsıl oldu? Bunu adetle 
tesbit etmelerini isterim. Bu işi kendisi yaparsa 
mı ucuz oluyor, yoksa hariçteki vesaiti nakli
yeye yaptırırsa mı? 

ALİ RANA B. — Kendi yaparsa daha ucuz 
olacağına kani olduğu içindir ki bu teklifte 
bulunmuştur, yaptığı hesaba göre kendisi ya
parsa daha iyi olacağı neticesini vermiştir. 

REİS — Başka bir itiraz yoktur efendim. 
Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
8 Depo, imalâthane ve fabrika me

murları ücreti 1 279 580 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Ecnebi mütehassıslar ücretlerile 

harcırahları 48 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Muhtelif masraflar 39 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Memurlar ikramiyesi 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
12 Tasarruf sandığına muavenet 100 000 

(kanunu mahsusuna tevfikan 
istimal edilecektir) 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
13 Reddiyat 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
14 Eski seneler borçlan 80 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Fevkalâde masraflar 545 000 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( İzmir ) — Efendim, 
bu faslm birinci maddesinde 150 000 lira var
dır ki ambarların tathirine sarfedilmek üzere 
konmuştur. Esbabı mucibe lâyihalarında yal
nız bir ambarın tathire müsait olduğu tasrih 
edilmiştir ki o da Şemsipaşadadır. Kabili tat-
hir bir ambar bulunduğuna göre bu 150 000 li
ra yalnız bunun tathirine mi sarf edilecektir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, tathir için iki 
vasıta vardır. Birisi siklonbe dedidkleri bir mad
denin kullanılması, diğeri de vakuum dedidkleri 
diğer bir usul. Bunlardan birincisine Şemsipaşa-
daki ambar müsaittir. Diğer ambarlan da bazı 
tamiratla müsait bir hale getireceğiz. Siklonbe 
dedikleri, bazı eczanın tütünler üzerinde konul 
masından ibarettir Ambarlarımız tamir edilmek 
suretile İslahı mümkün olabilecek bir haldedir. 
Diğer vakuuma gelince onun için bir çok teşkilât 
ve masrafa lüzum vardır. Paramız müsait olursa 
yapacağız. 

REİS — 15 inci fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

16 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 73 172 

REİS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

REİS — Bütçenin birinci maddesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.... Etmeyenler .. 
Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresi 1933 malî se
nesi varidatı merbut «B»işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 40 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

B - Cetveli 
Lira 

38 950 000 
F. 
1 Satış kârı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
2 Muhtelif rüsum 670 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
3 Para cezaları 160 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
4 Muhtelif hasılat 180 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 İstirdat 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
(ikinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin daimî 
memur ve müstahdemlerile nakil vasrtalan kad-
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rosu merbut «C» işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
REİS — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1932 senesi tütün inhisarı büt
çe kanununun beşinci maddesi mucibince yap
rak tütün kıymetlerinin kemmiyet ve keyfiyet-
lerindeki tahavvülün tesbiti ve bunların 1930 
rayicine ircaı dolayısile 1930 ve daha evvelki 
seneler mahsulü tütünlerin 1932 senesi iptida
sında taayyün eden kıymetlerinden hali hazır \ 
rayice göre ayrıca yüzde on fark tenzil ve müte-
davil sermaye bu veçhile tesbit edilerek 1932 
blânçosu işbu esas üzerine tanzim olunur. Tütün 
inhisarı için bütçe kanunlarile tesbit olunan 
sermayenin f azlasile 1932 ve daha sonraki seneler 
muhammenatına göre tebeyyün edecek varidatı 
safiye fazlaları bu tenzilâta karşılık tutulur. 

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

MADDE 5 — İmalâtın tezyidi ve satış teşki
lâtının tevsii için ilâveten istihdamına lüzum gö
rülecek memur ve müstahdemlerin ücretleri büt
çenin ücret fasıllarındaki tasarrufattan temin 
olunur. 

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

MADDE 6 — İnhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılı
ğından dolayı 1918 numaralı kanun mucibince 
verilecek ikramiyelerle bu suçlara ait davaların 
muhakeme ve saire masrafları bütçesinin taallûk 
ettiği fasıllarından tesviye olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İnhisar idarelerinin mülhak 
bütçesi bulunmayan 1930 ve daha evvelki seneler 
hizmetlerine ait olan borçlan seneleri bütçelerin
de karşılığı aranmaksızın işbu bütçenin eski 
sene borçlan faslından tesviye olunur. Bu fa
sıldaki muhassasat ile muhakeme masarifi ve 
1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve musa-
dirlere verilecek olan ikramiyelere tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görü
lecek mebaliğ için muhasebei umumiye kanunu
nun 48 inci maddesi hükmü cereyan eder. 

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

MADDE 8 — Sergilere iştirak ve propagan
da masarifi namile bütçeye mevzu tahsisatın su
reti sarfı ve evrakı müsbitesinin ihzarı müteda-
vil sermayeye dahil masraflar hakkındaki usul
lere tâbidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 9 — Fabrika ve memlâhalarda ya
pılacak inşaat ve tesisat (makineler dahil) ile 

idare ve zürra malı tütünler için şeraiti fenniye-
ye muvafık ambarlar mubayaa ve inşası ve Ça-
maltı memlâhasında kullanılmak üzere nakil va
sıtaları mubayaası için gelecek senelyer masraf 
bütçelerinden kapatılmak üzere inhisarlar ida
resinin mütedavil sermayesinden 950 000 liraya 
kadar sarfiyat icrasına Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti mezundur. Alınacak nakil vasıtaları (C) 
cetvelindeki kadroya ilâve olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
madde sarihtir. Yalnız esbabı mucibe lâyihası 
lâyikile anlaşılmak için bunu bir dereceye kadar 
tefrik etmek lâzımgelir. Çünkü Bütçe encümeni 
diyor ki yeniden ambar yaptırmak doğru değil
dir, hazır ambar almak daha muvafıktır. Bu
rada bu esbabı mucibe lâyihasındaki sarahate 
karşı ambar yapılması dahi kabul edilmiştir. Şim
di bu gösterilen 250 000 lira üç milyon liraya 
mahsuben mi veriliyor? Yoksa münferiden 
ambar almak için konulan bir para mıdır? Mad
denin yazılış tarzı bu üç milyon liradan mahsu
ben verilmiş gibi manayı tazammun ediyor; 
yoksa müstakil midir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Encümende bunun bir 
kanunu mahsusa muhtaç olduğu anlaşıldı. Biz 
de teklifimizden vazgeçtik. Onun için ayrı bir 
teklif getireceğiz. 

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

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Bundan evvelki kanundaki memlâha 
kelimeleri tuzla'ya tebdil edilmişti. Şimdi bütçe 
kanununda geçen kelimeler de tuzla olarak tas
hih edilecektir. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

Tekaüt kanununa ait bir mazbata vardır, oku
yacağız : 

5 — Askerî re mülkî tekaüt kanununun 51 re, 
;">.! üncü maddelerinin tefsiri hakkında ,'>/(i2 nuına-
ralı. Başvekâlet, tezkeresi ve Millî Müdafaa, Mali
ye re Bütçe encümenleri mazbataları [lj 

REİS — Söz isteyen yoktur. Mazbatayı re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

fi] 131 numaralı matbua zaptın son ima mer-
1) uttur. 
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6 — Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî masu

niyetinin kaldırılması hakkında 3/220 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliy ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası [1] 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

7 — Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/223 numara
lı Başvekâlet tezkeresi re Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü
men mazbatası [2] 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

S — Eskişehir mebusu Emin Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/221 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası [3] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9 — Mersin mebusu Ferit Celâl Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması halikında 3/159 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâ
tı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası [4J 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10 — Siirt mebusu Mahmut beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/144 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye re teşkilâtı esasi
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası f5j 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

11 — Sivas mebusu Necmettin Sadık Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/230 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümen mazbatası [6] 

REİS — Mazbatayı kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorıtm. 
Ankara şehri imar müdürlüğü 1933 senesi büt

çesi hakkındaki kanuna (195) zat iştirak etmiş
tir. Bir ret vardır. Binaenaleyh kanun (194) 
reyle kabul edilmiştir. 

Van gölü işletme idaresi 1933 senesi bütçesi 
hakkındaki kanuna (199) zat reye iştirak etmiş-

[1,2, 3, -1. 5, 6,] 133, 136, 137, 1-10, 139, 13S 
'numaralı matbualar zaptın sonuna merbutur. 

tir. Binaenaleyh kanun (199) reyle kabul edil
miştir. 

Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesi 
hakkındaki kanuna (200) zat iştirak etmiştir. Bi
naenaleyh kanun (200) reyle kabul edilmiştir. 

İnhisarlar idaresi hakkındaki 1600 numaralı 
kanuna müzeyyel kanuna (174) zat reye iştirak 
etmiştir. Binaenaleyh kanun (174) reyle kabul 
edilmiştir. 

İnhisar idaresi 1933 senesi bütçesi hakkındaki 
kanuna (160) zat iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun (160) reyle kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiştir. Tensip buyurursanız celseyi 
tatil edelim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ ZEKÂÎ B. (Di-
yarbekir) — Müdafaaya ait ve ikinci müzakeresi 
yapılacak iki kanun vardır, müstaceldir, müsa
ade ederseniz onlan da çıkaralım (Ekseriyet kal
madı sesleri). 

REÎS — Ekseriyet vardır, reylerden anlaşıl
mıştır. 

12 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanuna müzeyyel 1/556 
numaralı askerî izin kanunu lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Buna dair bir takrir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
912 numaralı kanundan sonra ordu memurini 

1455 numaralı kanunla (askerî memurlar) unva
nını almış ve Bahriye vekâleti de bir kanun ile 
ilga edilmiş olduğundan 114 sıra numarasını ta
şıyan kanun lâyihası başlığının (askerî izin ka
nunu) suretinde yazılmasını encümen namına 
teklif ederim. 

M. M. Encümeni Reisi 
Giresun 
îhsan 

REÎS — Takriri kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî izin kanunu 

MADDE 1 — Hazarda ordunun kara, deniz 
ve hava ve jandarma kısımlarına mensup zabit, 
askerî memur ve gedikli küçük zabitlerin senede 
bir buçuk ay izin hakkı vardır. 

Seferde başkumandan bu hakkı tenkis veya 
büsbütün refedebilir. Zabit, askerî memur ve ge
dikli küçük zabitlerin vazifeleri başından izinle 
bir günden ziyade ayrılmaları (tatil günleri ha
riç) ancak mezuniyetleri hakkına mahsuben 
mümkün olabilir. 

Senelik izin verilmesinde hizmetin sektedar 
olmamasına dikkat ve ona göre bu mezuniyetten 

[1] Birinci müzakeresi 38 inci inikat zaptın-
dadır. 
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istifade zamanlarını tesbit etmek âmirin vaza-
ifi cümlesindendir. 

RElS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yıllık izni her sene kullan
mayanlar sonraki yıllar içinde bu hakkın yal
nız ikisini birden toplu olarak alabilirler. Faz
lası sakıt olur. 

Yıllık izin yalnız nısfına kadarını kulla
nanlar fazlasından ertesi sene içinde istifade 
edebilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Fevkalâde bir mazeret dola-
yısile zabit, askerî memur ve gedikli küçük 
zabitlere müteakip sene iznine mahsuben bir 
sene içinde yalnız bir defa olmak ve memleket 
dahili için nihayet bir buçuk ayı geçmemek 
üzere ayrıca izin verilebilir 

Mazeret dolayısile memleket harici için izin, 
senelik izinle beraber nihayet altı aydır. 

Mezuniyetlerin üç aydan fazlasına maaş ve
rilmez. Ancak tahsil ve tetebbu için M. M. Ve
kâletince altı aydan fazla izin verilebilir ve bu 
halde maaşları tamamen verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen
ler. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Havatebdilinde ve tedavide 
bulunan zabit, askerî memur ve gedikli küçük 
zabitlerin raporları müddetince maaşları kesil
mez. 

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

MADDE 5 — tzin, tedavi ve havatebdili 
müddetleri zabit, askerî memurların kıdemlerin
den ve gedikli küçük zabitlerin filî hizmetlerin
den indirilmez. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Gidiş ve geliş için yolda ge
çecek zaman, izin müddetinden her sene bir de
fa için hariçtir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İşbu kanundaki esasatın te
ferruatı ve tatbik salâhiyeti ve usulleri bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

REtS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Şimdiye kadar meri bulunan 
24 haziran 1325 tarih ve 772 numaralş askerî 
mezuniyet nizamnamesi ile zeyilleri ve 14 hazi
ran 1341 tarihli bahriye zabit ve efradma mah
sus mezuniyet talimatnamesi ve askerî izinlere 
ait diğer bilcümle mukarrerat bu kanunun neşri 
ile mülgadır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilleri memur
dur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden-
edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi ka
nununun 10 uncu maddesine bir kelime ilâvesi 
hakkında 1/557, ordu zabıtan heyetine mahsus 
terfi kanununun 14 üncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/564 ve ordu zabıtan heyetine 
mahsus terfi kanununun 16 ncı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/565 numaralı kanun lâyi
haları ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası [1 j 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Ordu zabitan heyetine mahsus 29-IV-1926 ta
rih ve 863 numaralı terfi kanununun 14 üncü 
maddesi ile bu kanunun, 8-VI-1929 tarihli ve 
1494 numaralı kanun ile tadil edilen 10 uncu 

ve 16 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 863 numaralı kanunun 1494 
numaralı kanunla tadil edilmiş olan 10 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umum zabitanın terfie hak kazanmaları için 
her rütbede filen asgarî bulunacaklan müddet 
âtide gösterilmiştir. İşbu müddetler harpte 
başkumandanlığın göstereceği lüzum üzerine 
nısfına tenzil edilebilir. Harp takdirnamesile 
taltif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri 
alanlar dahi işbu müddetleri filen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 

Zabit vekili 6 ay 
Mülâzim 3 sene (Denizde iki sene) 
Birinci mülâzim 3 » 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 » 
Kaymakam 3 » 
Miralay 3 » 
Mirliva 3 » 
Ferik 3 » 
Birinci ferik 3 » 
Harbiye mektebinden çıkan zabitana zabit 

vekili rütbesi verilir. Bunlar 6 ay sonra göste
recekleri liyakate nazaran mafevkleri tarafın
dan yapılacak teklifle münhal aranmayarak 

[1] Birinci müzakeresi 38 inci inikattadır, 
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mülâzimliğe nasbolunurlar. Tıp fakültesi aske
rî kısmından ve askerî baytar mektebinden çı
kanlara mülâzimlik rütbesi Tıp ve Baytar tat
bikat mektep ve seririyatlarmda bir seneyi bi
tirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilen mülâ-
zim tabip ve baytarlara da birinci mülâzimlik 
rütbesi verilir. Bunlar orduya gönderilerek ta
limatı dairesinde iki sene kıta ve hastanelerde 
(baytar kıta veya bakteriyolojihanelerinde) staj 
gördükten sonra yüzbaşılığa terfi ederler. 

Askerî tıbbiyeden çıkan eczacı, dişçi ve kim
yager talebeye mektepten çıktıkları zaman mü
lâzimlik ve bunlardan eczacı ve diş tabipleri 
askerî tababet ve tatbikat mektebinde ve kim
yagerler askerî kimyahanede bir sene mümarese 
kazanan ve ehliyetini ispat edenlere birinci 
mülâzimlik rütbesi verilir. 

Tabip, baytar, eczacı diştabibi ve kimya
ger mülâzimlerden muvaffakiyetle imtihan vere
meyenlerin kıtalarda, hastanelerde ve kimya 
laboratuarlarında terfie liyakat sicilli alıncaya 
kadar birinci mülâzimlik rütbesine terfileri ya
pılmaz. 

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

MADDE 2 — 863 numaralı kanunun 14 ün
cü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir: 

Hazarda kıta hizmetini yapamayacak şekil
de hastalananlar, hastalıkları geçici ise, ayni rüt
bede ay ve gün sayısı ile ceman ve filen iki sene
yi tecavüz etmemek üzere (hât hastalıkların te
davi müddeti dahil değil) iklim değiştirme veya 
hava tebdili veya tedavi muamelesine tâbi tutu
lurlar. 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmak
tan ve kırılmaktan doğan arızalar « tromalar » 
için verilecek tedavi müddetleri evvelki tedavi 
ve hava tebdili müddetlerine bakılmayarak iki 
senedir. 

Bu her iki senenin bitmesinde, kıtada hizme
te yine bilmuayene kabiliyet kazanmazsa tekaüt 
muamelesi yapılır. Bir rütbede on seneden faz
la kalanlar için tedavi ve hava değiştirme müd
deti mecmuu üç sene hesap olunur. 

Hazarda illetleri tedavi ve hava değiştirme 
ile geçmeyecek olanlardan bu illetleri hasebile 
kıta nimetini yapmağa daima kabiliyetsizlik gös
terenlerin yukarıda yazılı müddetleri beklemek
sizin tekaütlükleri yapılır. 

Seferberlikte kıta hizmetini ifaya mâni arı
zası tahakkuk eden bilûmum zabitan rütbe ve 
sınıfı ve yapacakları vazife nazarı itibare alın
mak ve kabiliyeti bedeniye talimatnamesinin 
mahsus maddesine ittiba edilmek şartile (musad-
dak raporlara göre) sabit hizmette « daimî, mu
vakkat » istihdam olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 863 numaralı kanunun 1494 nu
maralı kanunla tadil edilmiş olan 16 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harp akademisi tahsilini muvaffakiyetle bi
tirenler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye ayrı
lır ve kıdemler buna göre verilir. Bu ayrılış dip
lomalara aynen geçirilir. 

A) Birinci zümre - Erkânı harbiye stajrna bi
rinci derecede ayrılanlar; 

İkinci zümre - Erkânı harbiye stajına ikinci 
derecede ayrılanlar; 

Üçüncü zümre - Erkânı harbiye stajına ayrıl
mayan ve fakat erkânı harbiyeye yardımcı vazi
felerde kullanılmağa elverişli olanlar. 

B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tah
sil İademi verilir . 

Birinci ve ikinci zümreye seçilenler lata ve 
erkânı harbiye stajına tâbi tutulurlar. Bunlar
dan iki sene içinde kıtada ve erkânı harbiye va
zifelerinde ehliyet göstererek liyakatleri tasdik 
edilenlere iki sene daha kıdem zammı verilir. 

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek 
tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üst ta
raf âmirleri tarafından sırasile tasdik olunanla
ra tez talimatı şartlarına uygun olarak bir sene 
daha kıdem zammı verilir. 

Üçüncü zümreye (Erkânı harbiye yardımcı 
vazifelere seçilmiş olanlara) bir seneden başka 
kıdem zammı verilmediği gibi bunlar Erkânı 
harbiye stajına da tâbi tutulmazlar. 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık ve
ya her hangi bir sebep dolayısile dersleri anla
mak ve ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle 
devamsızlığı, tembellik ve kayitsizliği tesbit olu
nanlara diploma verilmez. 

D) Kaymakam rütbesinden yukan rütbede kı
dem zammı verilmez. 

E) Tatbikat mekteplerinden tabip ve baytar
ların muavinliğe ayrılanlarından muvaffakiyet
le imtihan verip mütehassıs diploması alacak
lara bir sene kıdem zammı verilir. Mevcut mü
tehassıslardan bu zammı almamış olanlara da bir 
sene kıdem zammı verilir. 

F) Eczacılardan tatbikat mekteplerinde kim
yager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ayrı
lanlara, iki sene tahsili muvaffakiyetle bitirmek 
şartile, bir sene kıdem zammı verilir. 

G) Yüksek levazım mektebini muvaffakiyet
le ikmal edenlere bir sene kıdem zammı verilir. 

Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı 
almış olanlar aldıkları zamlarile tashih edilen 
nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve 
kendileri de rütbeleri müddeti asgarisini filen 
ikmal eylemiş iseler derhal, değil iseler bu iki 
şartın itmamında terfi ettirilirler. Bu gibilerin 
almış oldukları kıdem zammı müddetlerinin faz
lası yeni rütbelerine devrolunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Millî Müdafaa vekili memurdur. 
BEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ekseriyet olduğundan şüphe ediyorum. Pa

zartesi günü saat 14 te toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

TASRÎH 

— 134 numaralı matbuanın 6 ncı sayıfasmm 5 inci satınndaki « 26 kânunuevvel 1932 », « 26 
teşrinisani 1932 » olacaktır. 

— 129 numaralı matbuanın 10 uncu sayıfasmm '9 uncu satırındaki « şef dö Aravo », « şef 
de Aravo » olacaktır. 

Ankara şehri imar müdürlüyü 1 9 3 3 malî senesi bütçe kanununa verilen 
reylertin ııeiecsi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karakisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
195 
194 

1 
0 

120 
2 

/ Kabul edenler ] 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B, 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naei Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB 
Rifat B. 
Talât B. 
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Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B, 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlıı Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. ^ ! W 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

I : 4 3 2 9 - 4 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. ' 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. j 
Hamdi Mustafa B. 
ilayrullah B. 
tbrahim Tali B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

îzmir 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

/ Redde 
Balıkesir y 
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Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 1 
Memet B. 
Ömer Davut B. ' 
Recep B. 

Malatya 
Talât Haşim B, 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
AJımet Vcfik B s 

Galip B. 
Ordu 

Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
itsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
i Samsun 
jDr. Asım B. 

edenler / 
^asfi Memet B. 

Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. •; 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

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

Tokat 
Hüsnü B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B s 

Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmeyenler J 
Adana 

Hilmi B. (V.) 
Ankoğhı Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. (Mezun) 

Artvin 
Âsim B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Pertev Etçi B. 

Bilecik 
Salih B. (Mezun) 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. (Me
zun) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
tsmet B. 
Münir B. 

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

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Şevket B, ""** 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdı B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karamursal B 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

Mahmut Celâl B, (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. *-
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülm ut talip B. 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Riza B. (Mezun) 

îrfan Ferit B. (1. A.) 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
tlalit B. (Mezun) 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B, 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

TJrfa 
Ali Saip B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halil B. 
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Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 199 

Kabul edenler : 199 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 116 
Münhal ler : 2 

Kanun kabul edilmiştir ] 

Kabul edenler 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Art vin 
Memet Ali B ' ' ^ 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 

Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
B-ayraktaroğlu Halit B. 
thsaıı B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
tbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. < 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Ceva<t B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 

İsmail Kemal B. 
İNabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
İYusuf B. 

Diyarbekir 
[Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
A.sım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. ; 

Gümüşane '' 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. <% 
Dr. İbrahim Tali B. 
İMitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazmı B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut, B. 
Recep B. 

Malatya 
Talât Haşim B, 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Naki B. " 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

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

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

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

JJrfa 
Behçet B. 
M. Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rif at B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. (Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

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

Balıkesir 
Ali Şuur i B. (Mezun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
Salih B. (Mezun) 

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

Burdur 
Mustafa Şeref B. (Mezun) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum, 
ismet B. 
Münir B. (Mezun) 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Mezun) 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
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Nuri B. 

ihsan Pş. 
Gümüşane 

Edip Servet B. (Mezun) 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusui B.
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimooz B. 
Ziyaettin Karamursal B, 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi. B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 

Hasan Fehmi B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
Sim B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 

Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Rıza B. (Mezun) 
İrfan Ferit B. 
(t A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
HalitB. (Mezun) 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun, 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar. 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik Bi 

Trabzon 
Hasan B. ! 

Urfa 
Ali Saip. B. 

Van 
Münip B. 

Yozgrt 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Halil B. 

Y ü k s e k m ü h e n d i s m e k t e b i 1 9 3 3 m a l î senes i b ü t ç e k a n u n u n a ve r i l en 
peyler in i ne t ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adama 
Ali Münif B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 200 

Kabul iedenler : 200 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler ; 0 

Reye iştirak etmeyenler : 115 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler J 

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

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

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

• 

Yaşar B. 
Amasya, 

İsmail Hakkı. B. 
Nafiz B. 

- 1 4 9 -
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Ankara 

Âka Gündüz B. 
Eşref B # 

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali ti. \m, *,'% 

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

Balıkesir 
Enver B, 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Yasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Ba 

İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
^eref B < • » ( • • > * 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
İbrahim Tali B 
Hayrullah B. ... ^^Lfc' 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

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

Kocaeli 
|Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B, 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Talât Haşim B. 

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

Maraş 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. v.v ,«ı 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 

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

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
îsraail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

I : 4 3 2 9 -
|Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
jVasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
[Celâl Nuri B. 
Faik B. 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. "% * 
Resai B. 

/ j -1933 C : 2 
Trabzon 

İDaniş B. 
Halil Nihat B. 
pebizade Hamdi B. 
Raif B. 
'Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
[Behçet B. 
plemet Emin B. 
İRefet B. 

Van 
İHakkı B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
JEsat B. 
Halil B. 
İHasan B. 
Ragıp B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Arjkoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B, 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Fş. 
(R. C.) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. (Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. 
K&aım Pş. (M. R.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cavat Abbas R -•-, 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (Me-| 
zun) 

Bursa 
lAsaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
[Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çankırı 
Talât B. 
|Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 
Nuri B. (Mezun) 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
İMazhar Müfit B. 
|Necip Ali B. 

Edirne 
İFaik B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
jMemduh Şevket B. 

Erzincan 
iSaffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
(Mezun) 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf 3iya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettin Karamursal B 
Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 

Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
lAhmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
İMustafa B. 
İTahsin B. 

Kütahya 
[Muhlis B. (V.) 
İRasim B. 

Malatya 
lAbdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
İVasıf B. 

Manisa 
İDr. Saim B. 
Kani B. 

[Memet Sabri B. ^ 
[Mustafa Fevzi B. 
[Yakup Kadri B. 

[Abdülkadir B. 
İMitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Riza B. (Mezun) 
llrfan Ferit B. 

Muğla 
p r . Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
lYunus Nadi B. 

Muş 
jHasan Reşit B. 
İKılıcoğlu Hakkı B. 
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Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. (Mezun) 

Rize 
AÜ Ö. 
Fuat B. 
Hasarı Cavit B. 

t : 43 29-4*1933 C : 2 
Samsun 

Emin B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Rasim B. 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Tokat 

Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzoü 
Hasan B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B 
Avni Doğan B. 

İnhisarların idaresi hakkındaki 1660 numaralı kanuna müzeyyel kanuna 
verilen reylerin neticesidir 

{Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

• Afyon Karahisar 
îzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 317 
174 
174 

0 
0 

141 
2 

/ Kabul edenler ] 

Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

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

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

Diyarhekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Emin B. 
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Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
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Malatya 

Abdülmuttalip B. 
Manisa 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Mardin 
İAbdürrezzak B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
[Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

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

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
lAtıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 
Ruşeni B. 

Sinop 
[Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
İMustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
jSırn B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
[Memet B. 
Ömer Davut B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
[Remzi B. 
Şemsettin B. 
|Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
[Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
[Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
[Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
[Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
[Memet Emin B. 
İRefet B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
[Halil B. 
Hasan B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Ankoğlu Damar B. 

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

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

|Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C.) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. (Mezun) 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (1. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Haeim Muhittin B. ?. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bilecik 
[Hayrettin B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. '.;:....'-'''' 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
[Mustafa Şeref B. (Me
zun) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
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Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (R. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevdet B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. (Mezun) 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmet B. 
Münir B. (Mezun) 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Söffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

(Mezun) 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. (Mezun) 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi-B. 
Alâettin Cemil B. ' 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
İbrahim Tali B. (Mezun) 
Salâh Cimcoz B. 
Ziyaettiıı Karamuı-sal B. 
(Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Faik B. 
Menıet Nazif B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 7'<•»«*«# 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. f ' 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. (Mezun) 

Mardin 
Ali Rıza B. (Mezun) 
trfan Ferit B. (J. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

M us 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

•>>M 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

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

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebi?ı Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragrp B. 
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İnhisarlar umum müdürlüyü 1933 mali senesi bütçe kanununa 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. % 
Ömer Eesul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürüt B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Kabul edenler : 160 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 155 

Münhaller : 2 

/ Kabul edenler J 

Vasfi Memet B. 
Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B., 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

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

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 

Zülfü B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B, 1 *\^t*** 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih. B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. ' 
İbrahim Tali B. "* ""—*\ 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B 

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

Kars 
Baha Tali B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B, 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

155-
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Talisin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Manisa 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Naki B, -J**JI*#W£ 

Niğde 
Faik B. 

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

Rize 
[Akif B. 
[Ali B. 

Samsun 
[Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
[Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ttbrahim Alâettin B. 

Sivas 
[İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
feemsettin B. 
[Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
[Celâl Nuri B. 
İMahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. ( 
Rcsai B. 

Trabzon 
İDaniş B, 

[Halil Nihat B. 
Raif B. 
[Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Behçet B. 

İMemct Emin B. 
IRcfet B. 

Van 
İHakkı B. 

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

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

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arıkoğhı Damar B. 

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

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Aka (iürıdüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B 
Rasıh B. (Mezun) 

Artvin 
Asım B. 

Ay'dın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhitttin B, 
Kâzım Pş. (Reis)' 

m 

Bilecik 
{Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 
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1933 

ANKARA ŞEHRİ İMAR 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 



Ankara şehri imar müdürlüğü 1933 senesi bütçesi hak
kında 1/509 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. (\ 
Başvekâlet 27 - U - 1033 

Muamelât miidürlüyii 
Sayı: 0/517 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1933 senesi bütçesi hakkında hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 27 - I I - 1.933 toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Başvekil 
txmet 

Ankara Şehri îmar müdürlüğünün 1933 senesi bütçe lâyihasının esbabı mucibe 
mazbatasıdır 

Mukaddeme: 
înıar müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesini tanzim ederken umumî bütçeye 

konulan masarif karşılığının her sene sabit bir rakam halinde tahakkuk etmekte 
olması hizmetlerde daha geniş mesai sistemi düşünü]) teklif etmeğe imkân bırak
mamakta olduğundan yine geçen seneki had dahilinde bir bütçe esası kabul edil
miş, teşkilât ve idare masrafları yekûnu umumiye müessir olmamak şartile gecen 
seneye nazaran vaz ve tertip olunmuştur. 

Metnin izahı : 
Kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddelerinde müdüriyetin 1933 senesi ma

sarifine (170 000) lira tahsis ve varidatı da o miktar tahmin edildiği kavil ve işa
ret edildikten sonra üçüncü maddesile teşkilât kadrosu ve dördüncü maddesile de 
geçen sene bütçe kanununun da dahil ve imar idare heyetinin teşkilât ve mesaisini 
mutazamımn hükmün devamı meriyeti teyit ve tasdik edilmiştir. Binaenaleyh 
üçüncü maddeye merbut olan teşkilât kadrosu keyfiyet ve kemmiyet itibarile ^eç.eu 
senekinin tamamen ayni olduğundan bu hususta izahat dercine lüzum görülmemiş
tir. Dördüncü madde ile teyit edilen hükme gelince: 

Geçen sene bütçesinin encümende müzakeresi esnasında görülen lüzum üzerine 
teşkil edilen imar idare heyetinin mevcudiyetini muhafaza etmek için bu hükmün 
bu sene bütçesile de teyidine kaideten ihtiyaç görülmüştür-

Lâyihanın altıncı maddesile müdüriyetin her sene bütçelerile tekrar edilen istik
raz işi teemmül edilmiştir. Birinci maddeye merbut (A) işaretli cetvelde görülece
ği üzere geçen sene bütçe kanunile mezuniyet verilen istikrazdan mütevellit borcun 



~ 3 -
itfa karşılığı masraf rakamları arasında oldukça bir yekûn ifade eden tahsisat ha
linde vaz ve teklif edilmektedir. Binaenaleyh geçen sene bütçesile otuz beş bin lira 
tahsis edilen Mukaddem caddesi istimlâkâtından mütevellit borçlarm bu tahsisatla 
cüzi bir kısmı ifa edilerek mütebakisi ödenmeyip kalmış, mebde ve müntehası filen 
tesviye ve inşa edilen bu caddenin merkezi bu yüzden natamam ve harap bir manza
ra arzetmekte bulunmuştur. Bu gün için kesbi katiyet etmiş olan istimlâk muame
lâtı neticesinin ifade eylediği yekûna göre mezkûr cadde istimlâk işinin halledile
bilmesi daha yüz bin lirayı mütecaviz bir para sarfına ihtiyaç göstermekte olup bu
nu müüdriyetin bu günkü bütçesi karşılığı ile temin etmek maddeten mümkün gö
rülmediğinden geçen sene elli bin lira olarak tayin edilmiş olan istikraz salâhiyeti
nin yüz elli bin liraya çıkarılmak suretile bu sene içinde kabul ve teyidi muvafık 
olacağı mütalea olunmuştur. 

Fasılların izahı: 
Birinci maddeye merbu (A) işaretli cetvelde münderiç birinci fasıl yekûnu 

41 460 muhtevi olup geçen seneye nazaran bu miktar 1 200 lira bir fazlalık 
göstermektedir. İşbu fazlalık esbabı kadrolarda bir ilâveden münbais olmayıp geçen 
sene bütçesine tahisatı ağustostan itibaren on aylık olarak vazedilmiş olan müdür 
ücretinin bu bütçede bir senelik tam olarak mevzu bulunmasından ibaret bulun
maktadır. Binaenaleyh memur ve müstahdemlerle idare heyetinin adet ve ücretleri 
aynen muhafaza edilmiştir. 

İkinci fasıl yekûnu: 
Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminattı karşılığı olarak yirmi bin beş yüz lirayı 

muhtevi olup, bu miktar geçen seneye nazaran 4 700 lira bir noksanı ifade etmekte
dir . 

Bu tenakus iıışaiye müşaviri olarak müstahdem iken ahiren hizmetine nihayet 
verilen M. örleyin geçen sene bütçesinde iki aylık tahsisatının dahil olmasından 
v e P r . Yansenin aylık büro ücretlerinin geçen senenin ilk üç ayında bu günkü mik
tardan fazla bir miktarda olarak dahil bulunmasından ileri gelmiştir. Maahaza bu 
fasla vezedilen tahsisat P r . Yansene mukavele ile teahhüt edilen ayda 1250 serden 
senevi (15 000) lira büro ücretinin mukavele icabınca müdüriyet tarafından ayrıca 
tediye edilmesi lâzım gelen tevkifatile birlikte baliğ olacağı masrafı karşılamakta
dır. Üçüncü fasla vazedilen rakam gecen senekinin ayni olduğundan bu hususta 
izahat dercine mahal görülmemiştir. 

Dördüncü fasla tertip edilen 1250 lira demirbaş, alât ve edevat ve levazımı fen-
niyenin mubayaa veya tamir masrafları için vaz ve tertip edilmiştir. Fen heyeti
nin arz üzerinde çalışabilmesi için bazı fennî aletlere ihtiyaç olup mubayaası za
ruret halindedir. Binaenaleyh bu tahsisatla bu gibi malzeme ve aletler mubayaa 
edilebileceği gibi mevcut eşyanın ufak tefek tamir ve idame masrafları temin edile
cektir. 

Beşinci fasla vaz ve tertip edilen (2 200) lira tenvir ve teshin, kırtasiye ve mat
bu evrak masarifi karşılığıdır. «Plânların tabı masrafı » namile geçen sene bütçe
sile bu fasla ilâve edilen üçüncü madde bu sene kaldırılmıştır. Bu sebeple fasıl ye
kûnunda hâsıl olan (1500) liralık tasarruftan bir kısmı hakikî ihtiyaç üzerine kır
tasiye ve matbu evrak maddesine ilâve edilmiştir. 

Altıncı fasıl mütenevvi masraflar karşılığını muhtevi olup bu fasla bu sene için 
«masarifi muhakeme » namile üç yüz liralık bir ilâve yapılmıştır. İstimlâk mu-
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amelelerile diğer kanunî bazı muameleler neticesinde tahaddüs eden dava ve ihti
lâfların mehakim ve devair nezdinde takip ve intacı her zaman bir masrafı müstel-
zim olmaktadır. 

binaenaleyh maruz ilâve bu gibi masrafları karşılamak için yapılmıştır. 
Diğer fasıllarda muhtacı izah bir cihet görülmemiştir. Lâyihanın bu veçhile 

müzakere ve kabulü arz ve teklif olunur. 
Dahiliye vekili 

Ş. Kaya 

Bütçe encümeni mazbatası 

19-IV-1933 

Yüksek Reisliğe 
Ankara şehri imar müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçesi hakkında Başvekâ

letin 27 - I I -1933 tarih ve 6/517 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edi
lip encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Dahiliye vekili.bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Tahsisat itibarile 1932 bütçesine nazaran 4 512 lira bir noksan ile teklif olunan 
varidat ve masraf bütçeleri teklif veçhile kabul edilmekle beraber umumî bütçeden 
muavenet olarak verilen paranın Cumhuriyet merkez bankasnıa ait itfa karşılığı yi
ne umumî bütçeden ayrılmakta olduğu cihetle masraf bütçesinin bu tahsisat mikta
rındaki yekûnu üzerinden mükerrer olarak ayrıca bir hisse tefrikine hacet görülme
miş ve bu sebeple 9 uncu fasıl ile teklif edilen 1 700 liralık itfa karşılığı hesaba 
göre 38 liraya tenzil ve tasarruf edilen miktar 7 nci faslın 1 inci istimlâk bedeli ve 
muhamminler ücreti tertibine nakil ve ilâve edilmiştir. 

İdarenin 1932 kadrosunun plân ve harita kısmında mevcut iki adet 300 lira ücret
li mühendisten birinin fen işleri kısmına nakli ile teklif olunan 1933 kadrosu teklif 
veçhile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın 4 ve 5 inci maddeleri idarenin 1932 bütçe kanununun 5 inci maddesi 
ile teşkil edilen idare heyetinin mevcudiyetini muhafazaya ve Mukaddem caddesinin 
tevsii dolayısile yapılmış olan istimlâklerden dolayı tahakkuk eden istihkaklara 
sarf edilmek üzere 100 000 liralık bir istikraz akti mezuniyetine dair olup teklif veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. Aza Aza Aza Asa 
Gümüşane Konya Çorum Edirne Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik H. Tahsin Asım 

Aza Aza Aza Aza Aza 
istanbul Kayseri Kırklareli Mğde Sivas 
Sadettin A. Hilmi M. Nakit Faik M. Remzi 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 101 
Esas No. 1/509 
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Ankara şehri İmar müdürlüğü 1933 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 
MADDE 1 — Ankara şehri imar mü

dürlüğü 1933 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 170 000 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Ankara şehri imar mü
dürlüğü 1933 malî senesi varidatı mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 170 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Ankara şehri imar mü
dürlüğünün 1933 malî senesi memur ve 
müstahdemleri kadrosu merbut (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — İmar müdürlüğünün 
1932 senesi bütçe kanununun 5 inci mad
desi hükmü 1933 senesinde de aynen tat
bik olunur. 

MADDE 5 — Mukaddem caddesinin 
tevsii dolayısile yapılmış olan istnnlâk-
lerden dolayı tahakkuk eden istihkakla
ra sarf edilmek üzere Maliye vekâletinin 
kefaletile 100 000 liraya kadar istikraz 
aktine Ankara şehri İmar müdürlüğü 
mezundur. 

Bu suretle hâsıl olacak meba-
liğ bir taraftan bütçenin varidat kıs
mında (istikraz hasılı) namile açılacak 
bir fasla irat diğer taraftan masraf 
kısmında istimlâk bedelleri tertibine tah
sisat olarak ilâve ve kayit ile usulen sar-
folunur. 

MADDE 6 — Bu kanun 
1933 tarihinden muteberdir-

1 haziran 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına 
Dahiliye vekili memurdur. 

27 - I I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekât 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya S. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. tk. V. 

Dr- Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. İ . M. V. G. İ . V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Avnen kabul 

MADDE 2 — Avnen kabul 

MADDE 3 — Avnen kabul 

MADDE 4 — Avnen kabul 

MADDE 5 — Avnen kabul 

MADDE 6 — Avnen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 

> 



A CETVELİ 

I O) 

t İS 

2; 

3 

4! 

1 
i 2 

6! 

8! 

9 

Mulıassasatm ııev'i 

Ücretler 

Memur ve müstahdemler ücreti 
İdare heyeti reis ve azaları ücreti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve tazminatı 

Harcırah 

Demirbaş eşya, alât ve edevat ve levazımı fenniye 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Müteferrika 
Melbusat 
icar bedeli 
Muhakeme masrafı 

Fasıl yekûnu 

İstimlâk ve inşaat masrafı 

istimlâk bedeli ve muhamminler ücreti 
inşaat 

Fasıl yekûnu 

İstikraz faiz ve itfa bedeli ve masrafı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankaı "îma verilecek itfa karşılığı 

f UMUMÎ YEKÛN 

11)33 senesi için 

Hükümetçe ' Encümence 
talep edilen , kabul edilen 

38 160 
3 300 
41 460 

20 550 

150 
1 20C 

1 000 
1 200 
2 200 

38 160 
3 300 
41 460 

20 550 

150 
1 200 

1 000 
1 200 
2 200 

750 
120 

2 500 
300 

3 670 

49 069 
1 

49 070 

50 000 

1 700 

750 
120 

2 500 
300 

3 670 

170 000 

50 731 
1 

50 732 

50 000 

3£ 
170 000 



B CETVELİ 

• <b 

'T3 
i Tİ 
i o3 Varidatın nev'i 

1 Umumî bütçeden muavenet 

2 Müteferrik varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1033 senesi için 

Hükûme&çe Encümence 

tahmin edilen i tahmin edilen 

! 

164 512 

5 488 i 
170 000 

1 

164 512 

5 J ^ 
170 000 



C CETVELİ 

Memuriyetin rıev'i Adet Ücret 

Müdür ( mühendis, mimar veya şehir mimarı 
ve mühendisi) 1 600 

Fen işleri 
Şef mühendis 
Mukayyit ve kâtip 
Daktilo 

İnşaat ve tatbikat kısmı 
Şef mühendis 
Ressam 
Kondoktor 

Plân ve harita kısmı 
Şef mühendis 
Plân mühendisi 
Ressam 
Filâmacj 

Hesap işleri şubesi 
Müdür 
Mukayyit ve kâtip 
Areznedar 
Avukat 

Yazı işleri kısmı 
Yazı işleri şefi ve evrak memuru 
Daktilo 

Hizmet erbabı 
Müvezzi 
Kapıcı 
Odacı 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

f ;• 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1. 
1 

300 
80 
75 

300 
130 
130 

300 
300 
130 
40 

210 
«so 
<)0 
80 

150 
75 

40 
40 
30 
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VAN GOLÜ SEFAIN İŞLETME 
İDARESİ BÜTÇESİ 





Van Gölü işletme idaresi 1933 bütçesi hakkındaki 1/508 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 28 - Tl -1933 

Muamelât müdüHüğü 
Sayı: 6/»30 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Van gölü işletme idaresinin 1933 malî senesi için hazırlanan ve icra Vekilleri 

Heyetinin 27 - I I - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
bütçe kanun Lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzolunmuştur efendim-

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Van vilâyeti hususî idaresine devredilerek vekâletçe idare edilmekte bulunan 

(Van gölü sefain işletme idaresi) nin 1933 senesi varidatı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (75 500) lira tahmin edilmiş ve (A) işaretli cetvel ile de (73 600) 
lira masraf tesbit olunarak bu tahsisata göre de müstahdemin kadrosu tertip edil
miştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 19 - IV - 1933 
M. No. 102 

E ma No. 1/508 
Yüksek Reisliğe 

Van gölü işletme idaresi 1933 senesi bütçesi hakkında Başvekâletin 28 şubat 
1933 tarih ve 6/530 numaralı tezkeresi 1 e Yüksek Meclise takdim edilen kanun lâ
yihası Dahiliye vekili Bey ile Birinci umumî müfettiş Hilmi Bey hazır oldukları hal
de tetkik olundu. 

1347 numaralı kanun mucibince Van vilâyeti idarei hususiyesine devredilmiş 
iken 1932 senesi bütçe kanununun birinci maddesile mezkûr malî sene iptidasından 
itibaren mülhak bir bütçe ile idaresi kabul buyurulan bu idarenin 1933 senesine 
mahsus olarak teklif olunan bütçesinin varidat ve masraf yekûnları ile kadrosu 
1932 bütçesinin ayni olduğundan heyeti umumiyesi itibarile kabul edilmiştir. 
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Ancak serdolunan ihtiyaç nazarı itibare alınarak masraf bütçesinin 4 üncü fas
lının 1 ve 2 inci maddelerinden 4 000 lira tenzil edilmiş ve bundan 3 914 lirası 3 üncü 
inşaat ve tamirat faslına, 86 lirası da Cumhuriyet merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı için yeniden açılan 5 inci fasla nakledilmiş ve bu tadilât dolayısile her 
iki fasıl yekûnları yeniden tesbit edilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 inci ve 5 inci maddeleri idarenin 1932 bütçe kanununda 
mevcut maddelerin ayni olduğu ve tesise taallûk eden daimî hükümleri ihtiva ey
lediği cihetle müstakil bir lâyiha teklif edilinceye kadar meriyetlerinin temini için 
mezkûr maddelerin tekrar yazılmasına lüzum görülmemiş ve lâyihaya ilâve olu
nan bir madde ile hükümleri ipka edilmiştir. 

Bu esas dahilinde hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzolunur. 

Reis R. Vekili 
Gümüşane Konya Çorum Edirne Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik H- Tahsin Asım 

İstanbul Kayseri Kırklareli Niğde Sivas 
Sadettin A. Hilmi M. Ndhit Faik M. Remzi 
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Van gölü sefain işletme idaresi 1933 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
MADDE 1 — 1347 numaralı kanu

nun birinci maddesile Van vilâyeti ida-
rei hususiyesine devredilmiş olan teşki
lâtın idare ve işletilmesi için (Van gölü 
sefain işletme idaresi ) namı altında Da
hiliye vekâletine merbut 1 idare teşkil 
edilmiştir. 

Bu idare şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
olup mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

MADDE 2 — Van gölü sefain işlet
me idaresi 1933 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 73 600 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 3 — Van gölü sefain işlet
me idaresi 1933 malî senesi varidatı mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 75 500 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 4 — İdarenin 1933 malî se
nesi memur ve müstahdemleri kadrosu 
merbut (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 5 İdarece vaki olacak 
sarfiyat evrakı müsbitesi malî senenin 
hitamından itibaren üç ay zarfında ida
re hesabile birlikte Divanı muhasebata 
gönderilir. 

MADDE 6 — Bu kanun 
1933 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 7 — Bu kanunun hükmünü 
icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 27 - I I - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş.Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celal 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — İdarenin 1932 malî se
nesi bütçe kanununun 1 inci ve 5 inci 
maddeleri hükümleri 1933 malî senesi 
zarfında da meridir. 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 



A - CETVELİ 

H3 >lu hassas;» l in ııev'i 

3 

Ücretler 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu. 

Mütenevvi masraflar 

Harcırah 
Mefruşat ' 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Tenvir ve teshin 
Müteferrik masraflar ve posta ve telgraf 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

însaat ve tamirat 

Ebniye inşaat ve tamiratı 
Duba ve iskele inşaat ve tamiratı 

Fasıl yekûnu 

Mubayaat esmanile nakliye masrafı 

Demirhane ve inşaat dairesi için mubayaa 
olunacak makine ile sair alât ve edevat 
Marangozhane için mubayaa olunacak ma
kine ile sair al at ve edevat bedeli 
Motor için mubayaa olunacak mazot maki7 
nesi esmanı 
Mayiî mahrukat ve yağ esmanı 
Fabrika ve gemiler için mubayaa olunacak 
sair levazım esmanı 
Mubayaa olunacak makinelerle alât ve ede
vat ye sair malzeme nakliye masrafı 

t Fasıl yekûnu 

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

UMUMÎ YEKÛN 

M0 

1 9 3 3 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

32 700 
300 

33 000 

600 
200 
200 
400 

200 
1 600 

3 000 
4 000 
7 000 

32 700 
300 

33 000 

600 
200 
200 
400 

200 
1 600 

5 000 
5 914 

10 914 

4 500 

3 500 

5 000 ! 
10 000 

2 500 

1 500 

5 000 
10 000 

3 000 3 000 

.. ..... 

6 000 ; 
32 000J 

0__ 
73 600 

6 000 
28 000 

86 
73 600 



B- CETVELİ 

3 • « Varidatın nev'i 

Umumî bütçeden muavenet 

Muhtelif hasılat 

Yolcu ve nakliye hasılatı 
Tamirat ve satış hasılatı 

Fasıl yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1933 senesi i cin 

Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen talimin edilen 

65 000 

10 000 
500 

10 500 

75 500 

65 000 

10 000 
500 

10 500 

75 500 



C - CETVELİ 

Memuriyetin ııev'i 

Müdür 
Makina mühendisi 
Muhasebeci 
Başkâtip 
Bilet M. kâtip 
Kaptan 

» 
» muavini 

Makinist 
» muavini 

Yağcı 
Dümenci 
Gemici 
Gemi inşaiye ustası 
Demirci ustası 
Torna, tesviye ustası 
İnce marangoz ustası 
Gemi marangozu, kalafatçı 
Kalfa 
Çırak 
Odacı 
Bekçi 

» 
Daimî amele 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
2 
3 

Ücret 

250 
200 

90 
80 
40 

120 
100 
60 

120 
80 
30 
40 
30 

120 
100 
100 
100 
120 
20 
15 
20 
30 
25 
20 

t m t 
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Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi bütçesi 
hakkında 1/505 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet .27 - II - JüJiS 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/oJö 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî senesi için hazırlanan ve îcra Vekilleri 

Heyetinin 27 - 1.1 - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
bütçe kanun lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî senesi bütçe kanunu esbabı mucibesi 

İ dür e ve talim heyetleri maaşatile iicurat 
Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi masraf bütçesinin birinci faslın birin

ci maddesini teşkil eden idare memurlarında bir tebeddül olmadığından 1932 senesi 
bütçesindeki tahsisat aynen ipka edilmiştir-

İşbu faslın ikinci talim heyeti maaşatı 
1932 bütçesinde baremin mühendis mektebine de tatbiki cihetine gidilmiş şu kadar 

ki 1931 bütçesindeki yekûnuna dokunmamak icap eden miktarın % 55 inin itası cihe-
kında barem derecatma nazaran verilmesi icap eden miktarın % 55 inin itası cihe
tine gidilmiştir. Darülfünun müderris ve muallimleri için barem derecatma naza
ran verilmesi lâzımgelen zamların nısfının itası sureti tatbik edilmekte bulunması
na nazaran mühendis mektebi müderris, muallimleri için de Darülfünun müderris 
ve muallimlerine tatbik edilmekte olan şekle muadil bir şeklin tatbiki muvafıkı ma-
delet olacağından yukarıda zikredilen % 55 nisbeti % 75 e çıkarılmıştır. Bundan 
dolayı (23 294) lira bir fark husule gelmiştir. 

üçüncü memurin ve müstahdemin maddesine mevzu tahsisat 
Tesisatı ikmal ve faaliyete başlamış olan su lâburatuarma bir şef ilâvesile üç 

lâburatuar şeflerinin ücretleri seyyanen (200) lira olarak kabul ve halen mevcut 
3 asistan kadrosuna (125) lira ücretle, elektrik lâburatuarı için bir asistan daha 
ilâvesine de zaruret hâsıl olmuştur. Halen mevcut lâburatuarlar hademesinden 
gayri mektebin umumî tathirat çamaşırhane ve bulaşıkhane işlerinde istihdam olu
nan hademenin adeden kifayetsizliğine binaen 4 hademe daha ilâvesile işbu madde
de geçen seneye nazaran (5 340) lira bir fark tevellüt etmiştir. 
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İkinci masarifi idare faslı 
Mektepte halen mevcut elektrik tesisatı bilhassa sınıflarla talebenin müzakere 

odalarındaki lâmbalar talebenin gözlerini bozacak derecede olmasına mebni tesisatın 
tebdiline zaruret görülmekte ve bu yüzden elektrik sarfiyatının tezayüt edeceği
ne nazaran tenvir ve teshin maddesine ( 1 100 ) lira bir zam yapılmıştır. Lâbu-
ratuarların kısmı küllisinin faaliyete geçmiş bulunmasına mebni lâburatuaıiarm 
işletme masrafı geçen seneye nazaran ( 2 300 ) lira fazla bir tahsisata arzı ihtiyaç 
etmiştir. Ayni sebeple su sarfiyatı için de ( 500 ) liralık bir zam yapmağa lü
zum görülmüştür. Laburatuarlar için mubayaa edilmiş olan makine ve alât ta 
mektebin umumî eşya ve binasına mevzu sigortanın tezyit edilmesi muktazi bu
lunduğundan bu maddeye de ( 200 ) lira zam edilmiştir. Mevcut lâburatuarlar-
dan azamî istifade etmek için bunların ikmali mü brem derecede bulunan aksa
mının ikmalde beraber küçük bir atelye teşkili zarurî bulunmuş olduğu gibi ders
hanelerle müzakere salonlarının pek bozuk olan ve talebenin gözlerini bozmakta 
bulunduğu tebeyyün eden mektebin tenviratına ait elektrik tesisatının ıslahı husu
su da . zaruret halini almış bulunmasına mebni bu maddeye dahi geçen seneye 
nazaran ( 22 803 ) lira tahsisat ilâve edilmiştir. Bundan başka müzakere salon
larında müzakere esnasında sükûnetin muhafazası için bu salonların taksiminden 
başka çare olmadığı bittecrübe anlaşılmış olmasma binaen icap eden bölmelerin 
yapılması ve yemekhanenin muntazam bir hale getirilmesi zaruretine binaen in
şaat ve tamirat maddesine ( 3 000 ) lira ilâvesi muktazi görüldüğü gibi ihtiyaca 
kifayetsizliği anlaşılmış olan muallim ve talebenin fennî seyahat masrafına dahi 
( 1 000 ) lira ilâve edilmiş olduğundan işbu fasıl 1932 senesine nazaran (30 903) 
lira bir fark hasıl etmiştir. 

Üçüncü mecmua, kitap, telif ve tercüme faslını teşkil eden üç maddeye mevzu 
tahsisatlardaki fazlalık ders kitaplarının sürati mümküne ile ikmali için bu hususa 
kermiyet vermek mecburiyetinden neşet etmekte olup işbu fazlalık ( 4 535 ) li
radan ibarettir. 

Diğer fasıllardaki tahsisatlar 1932 senesindeki tahsisatların ayni olup yalnız ha
len mevcut bir mütekait memurun istihkakı nazarı itibare alınarak geçen seneki 
tahsisata nazaran (200) liradan ibaret bir zam yapılmağa lüzum görülmüş di
ğer taraftan ecnebi muallimlere mevzu tahsisat, ecnebi memleketlerde tahsilde 
bulunan talebe tahsisatından hakikî ihtiyaçlar nazarı itibara alınarak birincisinden 
(4 640) lira ve ikincisinden (3 000) lira bir tenzilât icra edilmiştir. Cumhuriyet 
merkez bankasına verilmesi lâzımgelen hisse için de masraf bütçesinin tezayüdüne 
gör,e geçen seneye nazaran (134) lira bir fark husule gelmiştir. 

Bu suretle masraf bütçesinin 1932 senesine nazaran fazlalığı (56 766) liraya 
baliğ olmaktadır. 

îşbu masraflara karşı muhammen varidat 

Mektebin muhtelif varidatı için 1932 senesi bütçesine mevzu miktarın aynen 
tahakkuk edemeyeceği anlaşılmış olmasına binaen bu miktar bu sene (1 300) lira 
noksan olarak tahmin edilmiştir. 

Umumî bütçeden muavenet miktarını fazla kabartmamak için 1931 senesinden 
hâsıl olan ve miktarı (45 306) liraya baliğ bulunan tasarruf varidat bütçesine ithal 
edildiği gibi 1932 senesinden hâsıl olacağı tahmin edilen (39 000) lira dahi ilâve 
edilmiş ve tevazün husule getirebilmek için 1932 senesine mevzu umumî bütçeden 



- 5 -
nıuavenet faslına dahi (43 902) lira ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu suretle 
(1 000) liradan ibaret olan ruhsatname harçları dahi dahil olduğu halde varidat 
vekûnu masraf bütçesi yekûnile tevazün husule getirilmiştir. 

8 - TT -1933 
Rektör 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni .W - IV - 1933 
M. No- 103 

E ma S o. l/r>or> 
Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi için hazırlanan ve icra 'Vekilleri 
Heyetinin 27-11-1933 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Başvekâletin 27 şubat 1933 tarih ve 6/515 numaralı tezkeresile encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Nafıa vekili Hilmi Beyefendi ile mektep rektö
rü Fikri Hey hazır oldukları halde ınütalea ve tetkik olundu. 

Belli başlı varidatı umumî bütçeden temin edilen yardımla idare olunan bu mü
essesenin 1933 senesi bütçe lâyihası heyeti umumiyesi itibarile tetkik edilerek 
1932 senesine nazaran 56 766 lira bir fazlalıkla teklif edildiği görülmüş ve bu fazla
nın Hükümetçe 1933 senesinde 43 902 lira derecesinde bir fazlalıkla yapılacak yar
dımdan maada müessesenin elde edeceği varidat fazlasile karşılanacağı anlaşılarak 
lâyiha esas itibarile kbul edilmiştir. 

Bu fazlanın 23 294 lirası 1932 bütçesinde 79 684 lira olarak tesbit edilen 
talim heyeti maaşları tertibine aittir. 1932 malî senesinden itibaren tatbik edilen 
barem cetveli mucibince verilmesi lâzımgeien maaş karşılığı mezkûr malî sene büt
çesinin darlığı münasebetile tamamen temin edilemediğinden aslî maaşları 45 lira
dan fazla olan müderris ve muallim maaşlarının, bütçe kanununa ilâve edilen ye
dinci madde ile yüzde elli beş olarak verilmesi kabul edilmişti. 

İstenilen bu tahsisat bütçe lâyihası ile teklif olunan bir maddede dahi gösterildi
ği üzei'e bu kısım ıhaaşlarm Darülfünunda olduğu gibi yüzde yetmiş beş üzerinden 
verilmesini temin maksadile olup kabul edilmiştir. 

Kezalik bu fazladan 5 340 lirası ücret tertibine ve 28 132 lirası da diğer masraf 
tertiplerine ilâvesine lüzum görülen miktarlara ait olup esbabı mucibelerine bina
en bu tertipler dahi teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Teklif olunan lâyihanın beşinci maddesi, 1932 bütçe kanununda mevcut 
beşinci maddenin ayni olup tekra rina lüzum görülmediğinden altıncı madde 
ile 1933 malî senesi zarfında dahi meriyetleri kabul edilen maddeler arasına ko
nularak lâyihadan çıkarılmıştır. 

Teklif lâyihasının altıncı maddesi, müessesenin 1932 bütçe kanununun yedinci 
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maddesindeki % 55 miktarının % 75 e çıkarılmasına dair olup bu hüküm dahi al 
tıncı madde ile temin edildiğinden mezkûr madde lâyüıadan çıkarılmıştır. 

.Bu esaslar dairesinde hazırlanan kanun lâyihası umumî heyetin yüksek tasvibi 
ne arzolunur. 

Reis R. Vekili Çorum 
(lüınüşane Konya Çorum 
/ / . Fehmi. K. Hüsnü Mustafa 

Edirne El âz iz İsparta 
Faik II. Tahsin Müh evrem 

Kayseri 
A.Hilmi 

Kırklareli 
M. Nakit 

Manisa 
M. Turfjut 
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Yüksek mühendis mektebi 1933 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 
MADDE 1 — Yüksek mühendis 

mektebi 1933 malî senesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 325 356 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 Yüksek mühendis 
mektebi 1933 malî senesi masarifine 
karşılık olan varidat merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 325 356 
lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3 — Yüksek mühendis 
mektebi hakkındaki 1275 numaralı ka
nunun 3 üncü maddesinde yazılı vari
datın 1933 malî senesinde dahi tahsili
ne devam olunur. 

MADDE 4 — Mühendislik ve mi
marlık hakkındaki 19 mayıs 1927 tarih 
ve 1035 numaralı kanunun birinci mad
desinin (B) fıkrası mucibince verile
cek ruhsatnamelerle zayiinden verilecek 
şehadetnamel erden Nafıa vekâletinin 
tasdik edeceği miktarlar üzerinden harç 
alınır. 

MADDE 5 — Yüksek mühendis 
mektebinin teadül esası üzerine tanzim 
olunan kadrosu merbut (O) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu kadroda halen 
münhal bulunan 7 nci dereceden beş ve 
cS inci dereceden sekiz -müderris ve mu
allim muavinliklerine 1933 malî senesi 
zarfında müderris ve muallim muavini 
tayin olunamaz. 

MADDE 6 — Aslî maaşları 45 lira
dan fazla olan müderris ve muallimlere 
maaşlarının emsal hasılının yüzde yet
miş beşi ve aslî maaşları 45 lira ve bun
dan dun olan müderris ve muallim mu
avinlerde muallimlere maaşlarının em
sal hasılının tamamı verilir. Bu suret
le verilecek miktarlar 1931 senesinde al
dıkları maaş ve tahsisatı fevkalâde mik
tarları yekûnundan noksan olursa nok
san farkı ayrıca olarak verilir. İdare 
memurlarına tayin edilmiş olan derece 
maaşının emsal hasılı tamamen verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Avncn kabul 

MADDE 3 — Avncn kabul 

MADDE 4 — Avncn kabul 



MADDE 7 — Yüksek mühendis mek
tebinin ücretli müstahdemler kadrosu 
merbut (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 8 — Yüksek mühendis 
mektebinin 1932 malî senesi bütçe kanu
nunun 9, 10 madde hükümleri 1933 malî 
senesi zarfında dahi caridir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve "Nafıa vekilleri 
memurdur. 

27 - II - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsın el \rıt.su f Kemal Zekât 

Da. Y. Ha. V. V. Mal. V. 
S. Kaya S. Kaı/a M. AbdüUtalil: 

Mf. V. Na. V. İk. Y. 
Dr. Resif Galip Hilmi M. Celâl 
S. T. M. Y. (İ. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Yüksek mühendis 
mektebinin 1932 malî senesi bütçe ka
nununun 5, (), 7, 9 ve 10 uncu maddeleri 
hükümleri 1933 malî senesi zarfında 
dahi meridir. Ancak 7 inci maddenin A 
fıkrasında gösterilen % 55 miktarı 1933 

lî senesi için % 75 şc çıkarılmıştır. 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul 



A - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

2 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
1 

Maaş ve ücretler 
İdare heyeti maaşları 
Talim heyeti maaşları 
Ücretler 

ı Fasıl yekûnu 

İdare masrafları r 

îaşe masarifi 
Talebe ve hademe melbusatı 
Tenvir ve teshin ( elektrik, havagazı, mah
rukat ) 
Levazımı tersimiye ve kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua ve teclidiye 
Laboratuarlar ( işletme, bakım, muharrik 
ve müteharrik edevatın tamir ve tathir ma
sarifi ) 
Müteferrika ve nakliye 
î lânat 
Telefon mükâleme ücreti 
Kamp masarifi umumiyesi (talebenin kamp
ta yemek ücreti) 
Mualece ve revir masrafı 
Su sarfiyatı 
Sigorta bedeli 
Tesisat masrafı ( laboratuarlar alât ve ede
vat mubayaası ve tesis masrafı, mutbah, 
yemekhane, yatakhane levazımı, kütüpha
ne için kitap ve mecmua bedelleri ve tecli-
diyesi, demirbaş eşya, mefruşat, su, elek
trik, telefon, havagazı tesisatları, ders
hane eşyası ve alâtı dersi ye bedelleri ) 
înşaat ve tamirat 
Muallim ve talebenin fennî seyahat masrafı 
Harcırah 
Mahkeme masarifi ve harçları 

Fasıl yekûnu 

1 9 3 3 senesi i cin 

Hükümetçe ; Encümence 

talep edilen kabul edilen 

10 848 
102 978 
37 380 
151 206 

10 848 
102 978 
37 380 
151 206 

38 000 ! 
13 000 | 

7 500 ! 
4 000 ı 
500 ' 

5 000 ; 
1 800 1 
1 000 | 
300 j 

2 500 j 
1 000 ! 
3 500 ! 
1 000 ! 

38 000 
13 000 

7 500 
4 000 
500 

5 000 
1 800 
1 000 
300 

2 500 
1 000 
3 500 
1 000 

33 000 
4 000 
2 000 
400 
400 

18 900 

33 000 
4 000 
2 000 
400 
400 

118 900 



- 10 
1 I H ' • t H'IWMMHIW 

1933 senesi ieiıı 

Fa
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M
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 Mulıassasatın ııev'i 

3 

(îi 

Kitap ve mecmua, tercüme, telif ve tabiye masarifi 

Mecmua telif, tercüme ve irsaliye ücreti 
masrafı 
Kitap telif ve tercüme ücreti 
Tabiye, işletme, yevmiye, demirbaş, eşya 
mubayaa ve tamirleri, mevacldı iptidaiye, 
teclidiye ve taba müteallik levazım masarifi 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi muallimler ve su laboratuarı ( şef dö Tra-
vo ) ücret ve harcırahları 

Ecnebi memleketlerdeki talebe tahsil masarifi 

Temsil ve kongreler masarifi 

Temsil masarifi •' 
Kongrelere iştirak masarifi 

Fasıl yekûnu 

»I S 
î ) 

10 

11 

788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 
Tedavi ve yol masrafı 
Ayık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu f 

Eski seneler düyunu 

Tekaüt, eytam ve eramil maaşı 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez bankasına iştirak hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

1 000 
5 000 

5 285 

11 285 

26 000 

12 000 

450 
900 

1 350 

100 
2 000 

1 000 
5 000 

5 285 

11 285 

26 000 

12 000 

450 
900 

1 350 

1.00 
2 000 

2 100 

800 
0 

700 

_JJ)15 
325 356 

2 100 

752 
48 
700 

1015 
326 356 



B - CETVELİ 

eö 

73 
Varidatın nev'ı 

1 9 3 3 senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

l | Umumî bütçeden muavenet 

2 Muhtelif varidat 

Talebe ücuratı 
2 Kimyalıane ve tecrübehane hasılatı 
3 Kütüphane ve matbaa hasılatı 

Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Ruhsatname, şehadetname ve imtihan harçlan 

1931 malî senesinden müdevver mebaliğ 

1932 senesinden devredileceği tahmin olunan 

UMUMÎ YEKÛN 

3 

i 

5İ 

222 850 

700 
4 500 
3 000 
9 000^ 

17 200 

1 000 

45 306 

39 000 
325 356 

222 850 

700 
4 500 
3 000 
9 000 
17 200 

1 000 

45 306 

39 000 
325 356 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Rektör 
Doktor 
Ressam 
Matbaacı 
Marangoz 
Aşçı (Kalfa ve yamaklarile beraber) 
Hademe [1] 

Laboratuarlar 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40 

Ücret 

150 
50 
80 
65 
60 

120 

Baliği 

960 

Malzeme, su, kimya laboratuarları şefleri 3 200 
Asistanlar ( malzeme, su, kimya, elektrik 
laboratuarları için) 4 125 
Laboratuarlar memuru 1 80 
Su ve elektrik laboratuarları makinisti 1 125 
Tornacı ve frezeci (laboratuarlar tamirha
nesi için) 1 90 
Laboratuarlar, müze, alâtı fenniye hade
meleri [2] * 7 235 

[l] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisatı dahilinde beherinin tayini ücreti mektep rektörüne 
aittir. 

[2] Azamî kırk beş lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisatı dahilinde beherinin tayini ücreti mektep rektörüne 
aittir. 

» e « 
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İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi hakkında 1/503 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 27 -II -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/528 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İnhisarlar idaresinin 1933 malî senesi bütçesi hakkında hazırlanan ve icra Ve

killeri Heyetinin 27 - I I - 1933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun layihası esbabı mucibe ve teferruatı ile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
, -, ı . . . . • i .• .. ı . İsmet 

Müttehit inhisarlar idaresinin 1933 senesi bütçe lâyihası hakkında 
Esbabı mucibe 
Mukaddeme 

inhisarlar idarelerinin 1932 senesi bütçeleri tehvitten evvel ayrı ayrı tanzim ve 
tasdik edilmiş olduğu cihetle idarelerin tevhidinden sonra dahi tatbikına devam 
olunmuş idi. 1933 malî senesi bütçesi ilk defa olarak müttehit inhisarlar idaresinin 
bilûmum varidat ve masarifini ihtiva etmektedir. Mezkûr bütçenin tanziminde na
zarı itibare alınan esaslar aşağıda arzedilmiştir. 

Varidat 
İnhisarlar idaresinin varidat bütçesi 5 fasıldan terekküp eder. Bu varidatın en 

mühimmi inhisar maddelerinin satış kârlarını teşkil eder. Diğerleri inhisar kanun
ları mucibince alınan rüsum, kaçak hâdiselerinden dolayı alınan para cezaları, vari
datı muhtelife, istirdattan ibarettir. 

Bu varidatın tahmininde tütün ve müskirat için 1932 sonesinin yedi aylık 
gayri safi hasılatı ve bunların satış kârı nazarı itibare alınarak bu hasılatta 1931 
senesinin yedi aylık hasılatına nisbetlte görülen farklar ayni nisbet dahilinde 
on iki aya teşmil ve senesinin muhammen hasılatı hesap edilmiştir. Tuz satış 
kârının sureti tahminine gelince: 

Tuzların ambarlarda satış fiatmı tesbit eden ahkâmın değiştirilmesi bu sene 
bütçesile teklif edilmiş ve bu teklifte satışa ait masarifin gerek memlehalarda ve 
gerek ambarlarda satılacak tuzlara teşmili esas ittihaz edilmiş olduğundan bu su
retle fiatlarm normal bir hale geleceği ve binnetice tuz satışının ve hasılatının ar
tacağı ümit edilmiş ve tuz inhisarının 1931 ve 1932 seneleri bütçelerinde satış kârı 
olarak kabul edilen ( 8 159 579 ) rakamı 1933 bütçesinde ( 8 150 000 ) olarak ipka 
edilmiştir. Yalnız tütün satış kârlarının hesabında ucuz sigaralar satışından üç 
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dört ay zarfında miktar itibarile temin olunan fazlalık ve yaprak tütün stokunun 
1930 senesi mubayaa fiatlarma irca edilmesinden dolayı maliyetlerde husule ge
lecek tenezzülü fi at dahi tütün satış kârının tahmininde nazarı dikkate alın
mıştır. 

Bu suretle 1933 senesi varidat muhammenatı gecen seneye nazaran ( 683 029 ) 
lira ııoksanile (40 000 000) lira olarak tesbit edilmiştir. Bu tenakusun (489 579) li
rası inhisar mevaddııım satış kârlarından ( 107 500 ) lirası muhtelif rüsumdan 
( 72 200 ) lirası para cezalarından (13 730) lirası muhtelif hasılat ve istirdatlardan 
ileri gelmiştir. 

Masarif 
İnhisarlar idaresinin işletme muamelâtı kısmen bütçe dahili, kısmen de müte-

davü sermayeden bütçe harici olarak tedvir olunmaktadır. İnhisar maddelerinin 
mamul bir hale ifrağ edilinceye kadar yapılan bilûmum masarif ile mamulâ-
tm muhafaza bedelâtı ve satış mahallerine kadar nakli ve sigorta masrafları ve 
beyiye ücreti ve menkul ve gayrimenkulemvalin amortismanı ile sigorta ücretleri 
gibi masraflar kamilen mütedavil sermayeden tesviye olunmaktadır. Yalnız inhi
sar maddelerinin istihsal ve imal mahalleri olan fabrika ve imalâthane ve memleha-
larda çalışan memur ve müstahdemlerin ücretlerde depo ve fabrikaların kiralan 
bütçeye konulmakla beraber mamulâtm maliyet bedellerine de ilâve edilmekte
dir. Bu son kısım masraflar haddi zatinde fabrikasyon masrafları olmakla bera
ber miktarının ve sureti istimalinin bütçe kavaidile tahdidi için bütçenin gerek irat 
ve gerek masrafına ithal edilmiş bir tahsisattır. 

Bütçe dahili masarif berveçhi ati beş kısmı ihtiva eder: 
1 - İdare memur ve müstahdemlerinin ücretleri, 
2 - İdare masarifi umumiyesi, 
3 - Doğrudan doğruya işletme umuruna taallûk etmeyip fakat inhisar kanunla

rının tatbiki dolay isi le idareye tahmil olunan masraflar, 
4 - Mubayaa veya inşa olunan emlâk, makina, mefruşat gibi sabit kıymetler, 
5 - Reddiyat, eski seneler borçları, Cumhuriyet merkez bankasına verilecek 

itfa karşılığı gibi nâzım muhassasat, 
A - Memurin ve müstahdemin: 
1933 bütçesile teklif olunan kadrolar 1932 senesinde yapılan birleştirilme ame

liyesi üzerine tesbit olunan ihtiyaçlara göre tanzim edilmiştir. Her üç idarenin 
1932 senesi birleşmiş kadroları ile 1931 ve 1932 kadroları neticeleri aşağıda göste
rilmiştir: 

Adet Tahsisat 
1931 6 163 5 163 408 
1932 5 966 5 007 108 
1933 5 308 4 479 287 

Görülüyor ki tevhit ameliyesinin tevhidin icrasına kadar verildiği 1931 senesi
ne nazaran temin ettiği tasarruf (855) adet (684 121) lira ve 1932 senesine naza
ran (658) adet ve (527 821) liradır. 

Ancak işlerin mahiyeti itibarile aşağıdaki zikrolunduğu üzere ilâve ve ihdasına 
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lüzum görülen memuriyetler bu tasarrufun (30) adet ve (50 953) lirasını eksilterek 
1932 senesine nazaran tasarrufun neticesi (628) adet ve (476 868) liraya tenezzül 
etmiştir. 

İlaveler şunlardır: 
1 - Memlehalar: Memlehalarda hemen umumiyetle 20 lira maaşı aslî alan bir 

memur ile 40 lira ücretli bir kantarcı bulunmaktadır. Cümlesi dağ başlarında her 
türlü vesaiti istirahat ve maişetten mahrum ve ailelerinden uzak yaşayan ve elle
rine ancak 40 - 50 lira gibi gayet cüzî bir para gecen bu memurların tuzu istihsal 
ve istihsalâtı tesbit ve tuzu satmak gibi vazifeleri yaparken evsaf ve ahlâkını 
mahfuz tutabilmek için ücretlerine zamlar yapılmış ve bu sebeple senede (Ki 032) li
ra fazla ücret kabul olunmuştur. 

2 - Tuz fen heyeti: Bu heyetin takviyesi için kadrosuna yeniden dört memur ve 
1 380 lira tahsisat ilâvesi zarurî görülmüştür. 

3 - Müskirat fabrikalarında mahiyetleri itibarile kadroya alınması icap eden 
ve halen yevmiye ile mütedavil sermayeden idare edilmekte olan işlerin kadroya 
alınması zarurî görülerek 16 memur ve 19 500 lira tahsisat konulmuştur. 

4 - Müskirat imalât şubesinin, takviyesi için 3 memura 6' 480 lira tahsisat ilâve 
edilmiştir. , i • •/ T "i • ; 

5 - Ziraat fen şubesinin fennî mesaisini takviye için 7 adet ve 7 560 lira tahsi
sat ilâve olunmuştur. 

Yukarıda bahsedileni 5338 memurdan 1 084 adedi fabrika ve imalâthane4 ve 
memlehalar memurları olup, bunların tahsiatları yekûnu olan ( 1 109 580 ) lira in
hisarlar muamelâtının maliyet bedellerine inzimam ettirilmek üzere ayrıca 8 inci 
fasla ithal edilmiş ve kalan 4 254 adet idare memur ve müstahdemlerine ait 
( 3 421 860 ) lira 1 inci fasla konulmuştur. Bu idare memurlarının ücretleri hasılatı 
umumiyenin yüzde 5,96 ve4 bütçe varidatının yüzde 8,58 teşkil etmiştir. 

B - Merkez ve mülhakatın idare masrafları (944 300) liraya baliğ olmaktadır ki 
bu ı ney ana yeniden dahil 100 000 lira propaganda masrafı hariç tutulduğu halde 
1932 senesinin ayni nevi masraflarına nazaran ( 200 000 ) lira kadar noksandır. 
Bu tasarruf idarelerin tevhidi keyfiyetinin bir neticesidir. Bu nevi masarif hasılatı 
gayrisafiye yekûnunun yüzde4 1.64 nü ve bütçe varidatının yüzde 2.36 sim teşkil 
etmektedir. 

C - İnhisar kanunlarının idarece teinini tatbiki için ihtiyar olunan masarif tü
tün ziraat ve tahririne ait kontrol masarifi, zürraa tütünlerinin muhafazası için ki
ra ile tutulan depoların icar ve muhafaza masrafları, kaçak takibat masarifi, ka
çak ikramiye ve ihbariyesi, tütün hastalıklarının tedavisi ve fennî tecrübeler gibi 
hususattan ibaret olup bu uğurda ihtiyar olunan masrafların heyeti umumiyesi 
( 633 500) liraya baliğ olmaktadır ki hasılatı gayri saf iyeye nazaran yüzde 1,20 ve 
bütçe varidatına nazaran yüzde 1,70 isabet eder. 

I) - Fabrika ve imalâthane ve memlehalarda kullanılan ve az zaman zarfında isti
mal ile aşınmakta olan demirbaş eşya ve alât ve edevatının ve makinaların yedek 
aksanımın bedelleri mütedavil sermayeden tesviye4 ve4 maliyet bedellerine ithal 
edilmekte ise4 de miiceddeden mubayaa veya tecdit olunacak makinelerin bedelle/rile 
buıılai'in tesisat masrafları ve idarehaneler ile4 satış depolarının demirbaş eşya ve 
mefruşatları bedeli ve idarehane ve satış deposu olarak idarece elverişli bina bu-
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lunmayan veya pek fazla miktarda kira istenilen yerlerde her sene peyderpey 
mubayaa veya inşasına lüzum görülen binalar için yapılan masraflar bütçenin sa
bit kıymetler kısmını teşkil eder. Bu sabit kıymetlerin her seneye ait itfa akçesi 
mamulâtın mahiyetine inzimam etmekte ve mubayaa bedelleri her sene blânçoları-
ııın aktif kısmında gösterilmekte olmasına göre bu kısım sarfiyatı hakikî bir masraf 
olmayıp ııaktiu ayniyata inkılâbından ibarettir. 1933 bütçesinde bu kısım tahsisatın 
yekûnu (818 000) liraya baliğ olmaktadır ki gayrisafi hasılatın yüzde 1.42 ve bütçe 
varidatının yüzde 2.05 ni teşkil eder. 

E - Nâzım masraflar: Eski senelerde fazla alman varidatın reddi evvelki sene
ler bütçelerinde mevcut tahsisattan tahakkuk edipte tediye olunamayan borçla
rın tesviyesi ve Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı gibi nâzım masraflar ha
kikati halde işletme masarifini tezyit edecek mahiyette olmayıp bütçe zarureti veya 
bir kanun icabı olarak konulmuşlardır. 

F - Yalnız bir sene için ihtiyarı icap eden fevkalâde masraflara gelince: Bu 
masraflar Paşabahçe müskirat fabri kasınca yapılacak inşaat ve tesisat için yaprak 
tütün ambarlarının fennî tatlı iratı ve sunî fermantasyon tecrübeleri. Mal tepe
deki tütün teerübegâhının mubayaa bedeli ve masarifi ve hizmetleri on beş seneden 
eksik olan maaşlı tuz memurlarına verilecek bir defalık tazminat bedelini teşkil 
edip bunların kâffesi inhisarların iyi işlemesi için ihtiyarı zarurî olan masraflardır. 

Netice: tş te bütçenin bu muhtelif aksamı masarifi, hasılatı gayrisafiyeye ve büt
çe varidatına nisbet edildikte bervechi ati netayic istihsal olunur: 

İdare memur ve müstahdemleri ücretleri 
İdare masarifi umumiyesi 
İnhisar kanunlarının tatbikına ait masarif 
Sabit kıymetler bedeli 
Nâzım masraflar 
Fevkalâde masraflar 
Fabrika ve imalâthaneler 

Satılan mamulâtın maanakliye ve bey'iye 
bedeli 
Safi hasılat 

Y<: 

maliyet • 

I v l l l l 

I 

3 
1 

1 
7 

17 
32 

Vüktarı 

431 860 
063 300 
683 500 
313 000 
164 062 
545 000 
279 580 
480 302 

405 000 
519 698 

T>7 4 0 5 OOO 

Gayri safi 
ııisbeti u/0 

5,98 
1,81 
1,19 
0,56 
0,28 
0,95 
2,23 

1 3, 

30,30 
56,70 

1 0 0 , 

Bütçe 
varidatı 
nisbeti°/0 

8,58 
2,65 
1,70 
0,80 
0,41 
1,36 
3,20 

18,70 

— 
81,30 

ıoo, 
Bu hesaptan anlaşılacağı üzere 1933 senesi muhammen hasılatı safiye yekûnu 

( 32 519 698 ) liraya baliğ olmaktadır. Bundan bütçe kanun lâyihasının 6 inci 
maddesi mucibince ( 480 000 ) lira idarei hususiye ve ( 240 000 ) lira Tayyare cemi
yeti hisseleri ki ceman ( 720 000 ) lira tefrik ve tenzil edildikte Hazineye ait inhi
sar hasılatı safiyesi (31 799 698) liradan ibaret kalır ki 1932 senesi muvazenei unııı-
miyesinde tütün, müskirat ve tuz inhisar hasılatı olarak muhammen (31 800 000) li
ranın aynidir. 
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Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - Ücretler 

Bu fasıl umum müdür ile bilûmum idare ve satış memurları ve müstahdemlerin 
ve bir de murakıplerin tahsisatlarını ihtiva etmektedir. 

Müskirat ve tuz bütçelerinde satış mağazalarının maaş ve masraflarile tuz 
kolcularının ücretleri eski bütçelerinde diğer fasıllarda gösterilmiş ise de maliye
te inzimam etmeyen memur ve müstahdemlerin ayni fasılda gösterilmesi esasına 
müstenit bulunan tütün bütçe usulü tercih edilerek muhtelif fasıllardaki bu ka
bil ücretler toplanmış ve memurlar ile müstahdemler kadroda ayrılmış olduğu 
cihetle tahsisatları birleştirilerek bu fasıl vücude gelmiştir. 

İ ler üç idarenin 1932 senesi bütçelerinde mevzubahs ücretleri yekûnu (3 973 688) 
liraya baliğ olmaktadır. Müttehit idarenin işbu 1933 senesi bütçesinin ayni 
faslına konulan meblâğ ( 3 431 860 ) liradır. Aradaki fark tevhitten dolayı te
min edilen tasarruf olup bu tasarrufun memur adedi itbarilc nisbeti % 11 ve tah
sisat itibarıle nisbeti % 13,6 dır. 

Her üç idarenin 1932 bütçeleri ise 1931 bütçelerine nazaran adette (197) ve 
tahsisatta ( 156 300 ) lira tasarrufla tanzim edilmiş olduğu nazarı dikkate alınırsa 
bu sene gösterilen tasarruf yekûnunun 1931 senesine nazaran adet itibarıle % 13,4 
ve tahsisat iti bar ile % 12,3 e baliğ olmuştur. 

Fasıl : •> Merkez ve mülhakat masrafları 

Madde : 1 - İdarehane ve ambarlar kirası 
Bu madde maliyete inzimam eden fabrika, imalâthane, yaprak tütün depoları 

ve memlehalar hariç olduğu halde idare teşkilâtının işgaline mecbur olduğu me-
baninin ve satış mağazalarile mamulât depolarının kiralarını ihtiva etmektedir. 

Her üç idarenin 1932 bütçelerinde bu nevi masarife tekabül eden tahsisatları 
yekûnu ( 261 500 ) liraya baliğ olmuşken tevhitten dolayı bu sene bütçesinde 
(175 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisat meyanmda şimdiye kadar mütedavü sermayeden idare edilen müs
kirat satış mağazalarının senede (3 572) liraya baliğ olan bedeli icarları geçen se
ne bütçesine dahil olmadığı halde bu defa ithal edilmiştir. 

Madde: 2 - Memurlar harcırahı 
Memurların harcırahı için 1932 senesi bütçelerinde konulmuş olan ( 123 000 ) 

lira tahsisat tevhit ve tasfiye dolayısile kâfi gelmediğinden münakale suretile 
(57 500) lira ilâve edilmiştir. 1933 senesinde bu fevkalâde vaziyetin devam etmemesi 
tabiî olmakla beraber müttehit teşkilâtın tam ve kâmil bir şekilde iş göreceği mez
kûr sene zarfında ve alelade tahvil ve tebdillerin fevkinde ve haricinde bazı tebed
dülat icrasına lüzum ve zaruret görülmesi ihtimalinden bait olmadığından bu mad
deye (100 000) lira konulması muvafık görülmüştür. 
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Madde: 3 - Müfettişler harcırahı 

Bu maddede mevzubahs olan hizmetin geçen senenin (f>0 000) lirasına mukabil 
(40 000) lira ile ifa edilebileceği tahmin olunmaktadır. 

Madde : 4 - Mahkeme masrafları 
1932 bütçelerindi; bu masrafların mecmuu (89 000) liraya baliğ olmuştur. 1933 

senesi için (80 000) lira ile bu masrafın temini mümkün görülmüştür. 

Madde: 5 - Ücretli muhabere ve mükâleme 
Bu maddeye her üç bütçede mevzu (19 000) lira yerine bu sene (15 000) lira 

konulmuştur. 

Madde: () - Akçe nakliyesi 
Geçen sene bütçelerinde mevcut ( 07 700 ) liraya mukabil bu sene bidesine 

(55 000) lira konulmuştur. 

Madde : 7 - Melbusat 
İdarei merkeziye ve Ankara, İstanbul başmüdürlüklerde fabrika ve imalâtha

neler ve yaprak tütün depoları.nıüstahdemininin elbise ve potinlerine ve tahsildar 
ve şoför ve sevkiyat memuru gibi binalar haricinde çalışmak mecburiyetinde olanla
ra verilmesi, icap eden muşamba ve kaput nevinden ınelbusatm teminine matuf olan 
bu tahsisatın 1932 her üç. bütçesindeki yekûnu (2 880) liradan ibaret olduğundan 
kâfi gelmemiştir. 1933 bütçesinde bu miktar (8 000) liraya iblâğ olunmuştur. 

Madde : S - İdare masarifi 
Bu madde idarenin evrakı matbuasını ihzar vden matbaanın masarifi umumiye-

si, kırtasiye, tenvir ve teshin, ilânlar, su, elektrik, numunelik mamulât ve müte
ferrik masraflarla diğer tertiplerde mukabili olmayan alelûmunı idare masrafları 
karşılığı olan işbu tahsisatın her üç bütçedeki yekûnu 1932 senesinde (396 100) lira 
iken 1933 bütçesinde idarelerin tevhidi münasebetile yapılacak tasarruf nazarı 
dikkate alınarak (225 000) lira tahsisat konulmuştur. 

İkinci faslın her üc bütçesindeki vekûnlarına nazaran bu sene yapılan tasarruf 
(211 280) liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl : :i - Kars masrafları 

1932 senesinde yalnız tütün bütçesinde ilga edilen eksper kursunun son dört aylık 
masrafı için (4 500) liralık bir tahsisat konulmuş ve bununla kursun son dev
resi ikmal edilmiştir. 

Ancak tevhit olunan inhisarların her üc kısma ait muamelâtı pek muhtelif ve 
ayrı ayrı kavaniıı ve nizamat ve mukarrerata tâbi bulunduğu cihetle bunları tat-
bika memur olan mülhakat memurlarının muamelâtı nıezkûrey i kamilen ve mat
lup veçhile ihata edebilmesi ve muamelâtın heyeti umuıniyesi itibarile yekdiğe
rine rapıt ve tensiki pek ziyade müşkülleşı niştir. Mülhakat memurlarımızın sevi-
yei tahsili mevcut kavaniıı, nizamat ve mukarreratı okuyarak onları matlûp veç
hile ve bilâ tereddüt sahai tatbika vazıııa müsait olmadığı cihetle halen bir çok 
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muamelât istilâm ve istizahlarla tealıhur etmekle ve bundan idarenin muamelâtı 
umumiyesi muhtel olmaktadır. 

İşte inhisarlar idaresi memurlarının kendi vazifelerine müteallik ahkâmı mev-
zuayı ve bunların muamelâtı ruzmerreye sureti tatbikini öğrenerek vazifesini vâ
kıf an e ve tereddütten azade olarak ifa edebilmesini teminen idarei merkeziye-
de biı* kurs küşadı zarurî görülmüştür. Nitekim 1926 senesinde dahi bu maksatla 
açılmış olan kurstan mühim fevait elde edilmiş ve bu kurstan mezun olan memur
lar en güzide memurlarımız âdadına girebilmiştir. Bu kurs yalnız tatbikî bir ma
hiyeti haiz olup yalnız idare memurlarına mahsus olacak ve talebesi merkez ve 
mülhakat memurları mey anında genç ve müsteit olanlar mey anından intihap ve 
tefrik edilecektir. 

Kurs biri idarî diğeri fennî nıebahisi ihtiva (itmek üzere iki kısma ayrılarak 
her biri dört aylık bir tahsil müddetini ihtiva edecek ve senede iki devre kuşat olu
nacaktır. Her devre.de idarî kısım için 30 ve fen kısmı için 10 talebe celp ve kayde
dilecektir. Bu kursun her* iki kısmında tedris edecek olan muallimlere verilecek 
tedris ücreti ile mülhakattan gelecek talebenin azimet ve avdet harcırahları ve bu
rada ikamet yevmiyeleri ve sair müteferrik masarif için 1933 bütçesine 38 000 lira 
tahsisat konulmuştur. , ) , , . , , , 

Fasıl : 4 - Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Bu fasıl geçen sene yalnız tütün bütçesinde tütün ziraatine müteallik fennî 

'"ecrübeleri ve tütünlere arız olan hastalıkların tedavisini temine matuf idi. Bu sene 
darelerin tevhidi hasebile müskirata taallûk eden fennî tahlillere ait masrafların 
la bu fasıldan ihtiyarı icap ettiğinden birinci madde ( Fennî tecrübeler ) namı al
ında müşterek masraflara tahsis edilmiştir. Bu tahsisat Maltepe ve Samsun is-
asyonlarının umumî masraflarile kimyalianeler masarifi, muhtelif mahallerde 
ütün çiftliklerine verilen camekânlar ve tütün kalbur makineleri bedeli ve fen 
nemurlarmm seyahat harcırahlarını ihtiva etmektedir. 

Geçen sene muhassas ( 44 000 ) lira meyanmda 1701 numaralı kanunun 10 
•ncu maddesi mucibince yapılacak tecrübeler masarifine karşılık olmak üzere ko
ldan 15,000 lira mezkûr maddenin hükmü gelecek sene hitam bulmasından do-
ayı tayyedilmiş ve kalan 29 000 liraya Maltepe ve Samsun tecrübehaneleri masa-
ifi ve tütün monografisi tabı ve tütün haritası için iptidaî ihzarat icrası ve tecrübe-
311 ve meccanen zürraa kimyevî gübre tevzii ve saire için 8 500 lira ilâve oluna-
ak 1933 senesi için 37 500 lira tahsisat konulmuştur. 

İkinci hastalıkla mücadele maddesinde mevcut 16 000 liradan gerçi altı ay 
artında iki bin lira sarf edilmiş ise de bu tahsisat hastalığın zuhur halinde is-
male amade olması icap ettiğinden kıyasen tenzili cihetine gidilmemiştir. 1701 
ımaralı kanunun neşri olan 28 -VI -1930 tarihinde tütün tohumu ekmek 
inanı geçmiş olduğundan bir mevsim kaybedilmiştir, tkinci sene de Erzincan-
a ve Karahisarı Şarkî, Koyulhisar, Mesudiye , Alucrada yapılan tecrübeler-
-i de yetiştirilen tütünlerin hiç bir kıymeti olmadığı anlaşılmış yalnız Kara
sal' merkez kazası mahsulünün içim itibarile Taşovanm üçüncü ve belki de ikin-
derecesinde yetiştirildiği derecede tohumlar yetiştirebileceği anlaşılmıştır. 
Üçüncü senede Antalyanm Akseki kazasında ve Malazkirtte tütün ziraati tec-

besi icrasına teşebbüs edilmişse de civardan gönderilen fideler yolda tamamen 
rümüş tecrübe imkânı kalmamıştır. Gazi Antebin Behisni kazasında yapılan 
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tecrübede elde edilen tütünün sigara ha rinanla rında istimale elverişli olmadığı 
yalnız Sofrasköyü tütünlerinin tatlı sert harmanlarına az miktarda karıştırılabile-
ceği ve keza Mardin merkez nahiyesine merbut Kabala köyünde ve Rişmilde yapı
lan tecrübede elde edilen tütünlerin sigara harmanlarına elverişli olmadığı yalnız 
% 10 nisbetinde tatlı sert harmanalrına karıştırılabileceği anlaşılmıştır. 

Ayni zamanda muhtelif mahallerde tömbeki tecrübeleri yapılmış ve yalnız An
talya vilâyetinin Ivurkuteli ve Elmalı kazalarında oldukça iyi tömbeki yetişti
rileceği anlaşılmıştır. 

Esasen tütün ziraatine halen mezun olan tütün mmtakalarının tahdidi ciheti 
derdesti teklif olduğundan kanunda derpiş edilmiş ziraati menimi olan nııntaka-
larda tekrar zeriyata müsaade itası için bu mıntakalarda tecrübe icra ve masraf 
ihtiyarına hacet kalmayacağı melhuzdur. Maahaza buna rağmen tecrübelerin icrası 
lâzımgelecekse kanunun 10 uncu maddesinin tayin ettiği üç sene nihayeti 28 hazi
ran 1933 te hitanı bulacağından ve bu tarih te tütün garsiyat mevsimi başlangıcı ol 
(Ilığımdan kanun hükmünün temdidine Büyük Millet Meclisince ileride karar veril
diği takdirde işbu tecrübelerin devamı için icap eden tahsisat ayrıca-alınmak üzere 
bütçeden tayyedilmiştir. 

FdHil : n - Koıılrol vo. lakibal masrafı 

Madde: 1 -Ziraat ve tahrir masarifi 
Bu madde bütün tahmin ve tahrirde meşgul olan ihtiyar heyetlerinin ve erbabı 

vukufun yevmiyeleri ve bunlarla birlikte gönderilen idare memurlarının harcırah
ları ve memnuiyet hilâfında yapılan zeriyatın kal ve istimale gayrisalih tütünle
rin ilırak ve 1701 numaralı kanım mucibince itiraz heyetlerine ait masrafları ih
tiva etmektedir. 1932 bütçesinin bu maddeye mevzu (150 000) liralık tahsisatın
dan altı ay zarfında 129 000 liranın havalesi verilmiş olduğuna ve önümüzdeki se
ne zeriyatmın haddi zatinde pek az olan 1932 mahsulüne nazaran her halde daha 
fazla olacağı şüphesiz bulunmasına binaen mezkûr tahsisat yeni bütçede aynen mu
hafaza edilmiştir. 

Madde : 2 - Emanet ambarları 
Bu maddeye mevzu tahsisat kemale eren tütün mahsulünün muhafazası için kira

lanmakta olan emanet ambarlarının icar bedellerde bu ambarların içinde mev
cut tütünlerin hüsnü halde muhafafazasını temin için istihdam olunan 
amele ve aktarmacıların yevmiyeleri ve gerek derambar zamanında ve gerek 
fermantasyon esnasında fazla olarak muvakkaten istihdamına mecburiyet hâsıl 
olan amele ile kantarcı, istife.i ve saire gibi müstahdemin yevmiyeleri ve tüccar am
barlarının içinde tütün bulunduğu müddetçe idarenin müşterek muhafazasını te-
ıninen istihdamı icap eden muvakkat bekçilerin ücretini ihtiva etmektedir. Geçen. 
sene bütçesinde bu maddeye konulan (160 000) liradan altı ay zarfında (111 000) 
küsur liranın havalesi verilmiş olup 1933 senesi zarfında masarifi mezkfırenin ten
ziline imkân görülemediğinden aynen bırakılmıştır. 

Madde : 3 - Takibat masarifi ve muvakkat takip memurları ücreti 
Bu maddeye mevzu tahsisat takip memurlarının kaçak dolayısile ihtiyarına 

mecbur oldukları masraflarla kaçak eşyanın nakli ve bunların muhafazası ve 
mevsim dolavısile bilhassa memlâhalar ve civarlarında senenin muvakkat zaman-
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İarında ilâveten istihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ihtiva eder. Bel 
üç idarenin 1932 bütçesinde bu içe mahsus tahsisatın mecmuu (235 500) liraya 
baliğ olmaktadır. Altı ay zarfında verilen havale takriben 158 000 liradan ibaret 
olup tevhit dolayısile bu masraflardan azamî (35 000) liranın tasarruf edilebileceği 
tahmin edilerek bütçeye (200 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Madde: 4 - Kaçak mücadele masarifi 
Kaçakla mücadele için istimal edilmekniAi? umauos ıraSaS Î-ÜSTSI^ nq \ue\o &] 

olarak ipka edilmiştir. 

Fasıl : d - Kaçak ihbariye re ikramiyesi 
1918 numaralı kanun mucibince kaçak eşyanın haciz ve müsadirlerine nisbeti 

kanuniye dairesinde gerek peşinen ve gerek badettalısil verilecek ikramiyeleri ih
tiva eden ve tahsisatı mütehavvileden olan bu fasla geçen sene her üç idarenin büt
çelerinde (100 000) lira mevzu olup 1933 senesi için aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Sabit 1,-ıı/nıetlcr 

Madde: 1 - İnşaat ve tamirat 
İdarehane ve ambar ittihaz edilmek üzere mubayaa ve inşasına lüzum görülen ve 

her sene bütçelerinde konulan tahsisatla temin olunan binalar için sarfolunan ırıe-
baliğile idare» malı binaların tamir ve tecdidi tahsisatı olarak 1932 senesi bütçele
rinde (342 000) lira mevcuttur. 1933 senesinde, fevkalade inşaat.ve tesisat karşılığı 
olarak bütçenin masarifi fevkalâde faslına konulan tahsisattan fazla sureti adi-
yede yapılacak inşaat ve tamirat karşılığı olarak bu tertibe (200 000) lira konul
muştur. Bu tahsisatın (44 000) lirası Bursa idarehanesile tütün ambarlarının in
şaatı, (55 000) lirası memlâhalardaki tesisat ve tamirata, (6 000) lirası müskirat fab-
rikalarmdaki tesisat masarifine (75 000) lirası da idare.malı binaların tamirat 
masarifi karşılığıdır. 

Lira 

15 
20 
5 
15 
9 
3 
1 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
500 
500 
000 

Bursa başmüdüriyet binasının tevsi ve tadili, 
Cibali fabrikasında yapılacak bazı tamirat, 
Ödemiş mamul tütün ambarı, 
(iemlik yaprak tütün ambarı (Mühim transit merkezi), 
Urla yaprak tütün ambarı (Zürra tütünleri için kâfi miktarda ambar 
yoktur). 
Likör fabrikasnıda dahilî nakliyat ve tesisat, 
Gazi Antep müskirat fabrikasında su ve elektrik tesisatı, 
Maraş müskirat fabrikasında su ve elektrik tesisatı. 

70 000 

r)ö 000 Muhtelif memlâhalardaki tesisat ve tamirat ve inşaat, 
75 000 Mevcut idarehane ambar ve fabrika binalarının tamiratı mütemadiyesi. 

Madde: 2 - M akmalar ve teferruatı 
Fevkalâde tahsisat faslında izah edildiği üzere tütün ve müskirat fabrikaların

da yeni vücuda getirilecek tesisat dolayısile müceddeden alınacak ınakinalardan 
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başka mezkûr fabrikalarda alelade4 mubayaa ve tecdit olunacak ma kulalarla bunla
rın teferruatı için 1932 senesi bütçelerinde1 mevzu (100 000) liraya mukabil 1933 
bütçesinde (50 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Madde : 3 - İdare demirbaşlarile mefruşatı 
Bu maddeye mevzu tahsisat fabrika, imalâthane, yaprak tütün deposu ve 

memlâhaların gayri idarehane ve satış depolarında kullanılmak üzere mubayaa 
edilecek olan demirbaş eşya ve mefruşat bedellerini ihtiva etmektedir. Ihı mad
deye her üç idarenin geçen sene bütçelerinde ( 7 500 ) lira mevzu olup tevhit dola-
yısile masa ve mefruşatı saire gibi levazıma ihtiyaç yok ise de müskirat satış depo
larının kısmı azanımda kantar, baskül, terazi gibi tartı aletleri olmamasından 
ve gerek tedarikine lüzum görülen hesap makinelerde dosya ve evrak dolapları 
bedelleri için ( 20 000 ) lira tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

Madde : 4 - Vesaiti nakliye mubayaa ve tecdidi 
Yalnız tütün bütçesinde mevcut olan bu tahsisatın geçen seneki miktarı (12 000) 

lira idi. Bundan ecnebi malının tedariki imkânsızlığı hasebile mubayaası zarurî 
olan üc kamyonun şimdiye kadar tedariki kabil olamamakla beraber ihtiyacın te
mini ve köhneleşerek kabili istimal bir vaziyetten çıkmağa başlayan diğer kamyon
ların da tecdidi icap ettiği gibi İstanbul limanı dahilindeki kıyıdan kıyıya olan 
nakliyatımızın doğrudan doğruya kentli vesaitimizle icrası halinde hem işlerimizin 
zamanında yapılması ve hem de az, çok bir tasarruf temini imkânı hâsıl olaca
ğı yapılan tetkikattan anlaşıldığından takriben ( 15 000 ) lirası kamyonların tec
didine ve ( 28 000 ) lira da liman dahilindeki nakliyatımızın icrası için mubayaa
sına lüzum görülen beş motorun tedarikine mahsus olmak üzere işbu maddeye ce
man ( 43 000 ) lira konulmuştur. İşbu vesaiti nakliyenin ifa ettikleri hizmet
lerin mahiyeti itibarile mütedavil sermayenin sarfiyatına taallûk etmediğinden 
ve esasen işletme masrafları mezkûr sermayeden idare edildiğinden idare kendi 
vesaitile bu hizmetleri ifa etmeyip te her hangi bir müteahhide ihale suret ile ted
vir ettiği takdirde bu uğurda ihtiyar olunan masrafların bütçeye aksetmemesi ta
biidir. Binaenaleyh bu maddede mevzu olan ve bükere tezyit edilmiş bulunan 
tahsisatın bütçe masraflarının tozayüdü şeklinde telâkki edilmemesi ve bilâkis fil
imi yapılmakta olan ve mütedavil sermayeden idare edilmekte bulunan masarifi 
eksilerek bütçeye intikali suretinde kabul edilmesi icap eder. 

Fasıl: S - Depo, imalâthane, fabrika ve nıemlâhalar üerel ve masraflar/ 

Bu fasıl bütçeye taallûk ettirilmiş olmakla beraber maliyete inzimam eden 
masrafları ihtiva etmektedir, (iecen sene tütün bütçesinde bu faslın ihtiva ettiği 
maddeler mey anında fazla olarak depo, imalâthane ve fabrikaların masarifi idare 
ve mütenevviasıııı ve yaprak tütün ve fabrikalar memurlarının harcırahlarını ve her 
iki kısma ait mükâfatı ihtiva etmekte idi. Fakat haddi zatinde maliyete inzimam 
eden ve vukuu işletme muamelâtının azlığı veya çokluğuna tâbi olup her hangi bir 
imalâthanenin veya deponun yeniden açılması ile çoğalan veya kapanmasile eksilen 
ve kezalik yekûnu mevadeli iptidaiye mııbayaatının azlığı veya çokluğuna tâbi bu
lunan bu gibi masarifin bütçenin sabit rakamlarile tahdidi hiç bir faidei umumi-
yeyi intaç etmemekle beraber bazan en lüzumlu hizmetlerin ademi ifası neticesini 
de verebileceğinden ve esasen müskirat kısmında masarifi mezkûreden bazıları 
mütedavil sermayeden idare edilmikte olduğundan hem işi mahiyetine göre idare 
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etmek ve hem de yeknesaklığı temin etmek için masarifi mezkûrenin bütçeden 
çıkarılması ve fasıl muhteviyatının yalnız mezkûr müesseselerdeki memur ve 
müstahdemler ücretlerile binalarının kiralarına ve bir de kazazede ameleye yapıla
cak yardımlara hasredilmesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 9 - Ecnebi ııtiitehassisları ücret ve harcırahları 
Ecnebi mütehassıslarının tahsisat ve harcırahı olarak 1982 senesi her üç bütçede 

(88 000) lira tahsisat konulmuştur- Tütün tohumlarının istifası için mütehassıs 
ücreti olarak tütün bütçesine mevzu şehrî(650) lira ile ve bilûmum vergiler kendi
sine ait olmak üzere ecnebi bir mütehassısın celbine imkân bulunmadığından bu se
ne bütçesinde bu tahsisat şehrî (1 100) liraya ve kimyager tahsisatı (400) liraya 
iblâğ olunmuş ve gerek bunların ve gerekmüskirat mütehassıslarının azimet ve av
det harcırahları da ilâve edilerek 1933 bütçesine geçen seneye nazaran (10 800) li
ra f'azlasile (48 800) lira konulmuştur. 

Fasıl .- 10 - Muhte/if masraflar 

Madde : 1 - Şaraplılara ikramiye 

Madde : 2 - İmbik mubayaası 
Tuz ihracat primi 

Madde : 3 - Hayır müesseselerine yardım 
Bu faslın ihtiva ettiği maddelerden biri 1518 numaralı kanun mucibince tuzlu 

balık, peynir ve zeytin ihraç edenlere nisbeti muayyene dairesinde verilmekte olan 
primlere mahsus ve geçen sene tuz bütçesinde bunun için (30 000) lira mevzu ise 
de muamelenin mahiyeti bütçe ile tahdide müsait olmadığı gibi esas itibarile evvel
ce bu sanat erbabına tuz satıldığı zaman tahsil olunan tuz resminiu bir kısmının 
iadesi mahiyetinde bulunduğundan bütçe masrafları meyanından çıkarılarak mü-
tedavil sermayeden tesviyesi münasip görülmüştür. 

Madde: 4 -
Bu madde inhisar mamulâtmm hariç ve dahilde ve bilhassa ecnebi memleket

lerde propagandasını yapmak için konmuştur. 
Ecnebi memleketlerde rekabete maruz kalan mamulâtımızın sürümünü temin ve 

tezyit edebilmek için her tüccarın yaptığı gibi geniş propaganda vesaitine müra
caat etmek ve bu propagandayı mütemadi, muntazam ve müessir bir tarzda ve bir 
program dahilinde tatbik eylemek icap eder. Avrupada Devlet inhisarları propa
gandayı kendi memleketlerinde yapmaktadırlar. 

İdarece bu uğurda sarfedileeek mebaliğ yelnız idarenin menfaati namına değil, 
bütün memleketin menfaati namına savfedilmiş olacaktır. Zira sigara propagan
dası Türk tütününün propagandası demek olduğuna göre yapılacak reklâmlar ayni 
zamanda Türk tütünlerinin sürümünü tezyit edebilmek için pek müessir vasıta ola
caktır. 

Ecnebi memleketler için reklam ne derece lâzım ise memleketimiz dahilinde de bu 
hususa ehemmiyet verilmesi pek ziyade faideli olduğu kanaatindeyiz Vakıa mem-
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lekette tütün inhisar altında olduğu için dahilde propagandaya lüzıını olmadığı 
hakkında bazı kanaatler varsa da halkın rekabetini ucuz nevilerden pahalı nevilere 
sevketmek için buna lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Memaliki ecnebiyedeki. satışlar hususunda inhisar idaresine1 terettüp eden va
zife Türk tütüncülüğünün hariçte kaybettiği mevkii mümtazı tekrar ele geçirmek 
için mamul tütün ihracatını bir kazanç vasıtası olarak değil, bilâkis ham tütünüıi 
reklamı olarak istimal etmektir. Bu ise mamul fitimizin ecnebi memleketlerde ma
liyet pahasına ve hatta eksiğine satılması, satış formüllerinin rekabeti mümkün 
kılacak bir tarzda tesbit edilmesi iktiza (H\OV. Teşkilât ve sarfiyatı bütçe ve kadro 
ile ve muamelâtı muhasebei umumiye ve müzayede kanunlarile takyit \ e tahdit 
edilmiş olan ve her biri başka başka şekillerde beş altı türlü murakabeye manız 
bulunan inhisarlar idaresinden mutlak bir serbesti ile yürünebilecek olan bu sahada 
müsbet neticeler beklenemez. 

Binaenaleyh; Ticareti hariciye işinde her türlü kavait ve şeraitten azade ve 
bir tacil- gibi seri ve merasimsiz hareket, faaliyete muktedir hususî bir teşekküle 
vücut vermek mecburiyeti tebarüz ettiğinden propaganda, reklâm ve saire gibi faa
liyetleri de ihtiva eden ticareti hariciye işlerini böyle bir tertibe tâbi tutmak için 
vekalete teklifatta bulunulmuştur. Vekâletçe tetkik edilmekti1 olan bu teklil'at üze
rine kati bir şekil alıncaya kadar propaganda işlerinin inhisar idaresince idaresi 
zarurî görülmüş ve bu bapta yapılan program üzerne ecnebi memleketler ile dahilî 
propaganda için asgarî (100 000) lira masraf ihtiyarı lâzımgeleceği anlaşılmıştır. 
Afiş ve pankart tabı ve tevzii, dört, beş büyük şehirde vitrinler tesisi, sigara, pa
ketlerinin içine resim konulması, muamelâtımızın hakkında türkçe ve fransızca 
katalog ve broşürler tabı ve sergilere iştirak suretile propaganda yapılması bu mas
rafların mevzularını teşkil etmektedir. 

Fa ful : 11 

Bütçe kanununun 8 inci maddesi mucibince memurin ikramiyesi ve tasarruf 
sandığı hissesi olarak konulan 159 000 lira tahsisat 1932 senesi tütün ve müskirat 
ve tuz hasılatı safiyesi olarak muhammenin 800 000 liranın yüzde yarımı nisbetin 
de olmak üzere konulmuştur. 

Fasıl : 1:2 - İteddiyat 
Bu fasla 1932 senesi bütçelerinde mevzu (15 000) liraya mukabil tahakkuk eden 

reddiyatın miktarına göre 1.933 senesi için(10 000) lira kâfi görülmüştür. 

Fasıl : 1:1 - (Jeeeıı ve eski seneler borçları 
Bu fasla 1932 bütçelerinde mevzu (127 000) liraya mukabil tesviyesi tahakkuk 

eden borçların miktarına ^övv 1933 senesi için ( S0 000 ) lira kâfi görülmüştür. 

Fasıl : 14- Madde: 1 
İnhisarlar idarei umumiyesinin gerek emanet ve gerekse idare malı ambarla

rının hemen cümlesi gerek ( tatlı kurt ) denilen ( Lâsioderma ) ve gerekse ( Gü
ve ) denilen ( Epestia ) 1ar ile mülevves olduğundan konulan tütünler az zaman 
sonra musap alarak yenilmekte ve tulü müddet kaldıkları zaman % 30 za kadar 
fire vermektedir. Her ne kadar tartıda bu fire bu nisbette gözükmüyorsa da 
tütün yerine mevcut haşerat kazuratı ve enkazı kaim olmaktadır. Bir çok yer-
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lerdeıı bu sebeple ambarlar hakkında şikayet vukubıılmakta olduğu gibi böyle 
mülevves tütünlerle yapılan sigaraların içinde kalan haşerat tohumları bilâhare 
yazın vurudile inkişaf ederek sigaraları delmekte ve inhisarlar mamulâtına karşı 
fena bir fikir vermektedir. 

Buna binaen gerek ambarların ve gerekse tütünlerin tathiri tahtı vücupta ol
duğu görülerek Almanyada yapıldığı gibi hamızı kiyanusma ve sülfür dö karbon 
ve mümasili zehirli gazlar ile bunların dezenfeksiyonu ve tstanbulda büyük de
polara ithal edilecek tütünlerin böyle büyük nisbette fire vermemesi için mevritte 
dezenfekte edilip bilâhare tathir edilmiş ambarlara konulması ve şu kadar ki bir 
semini katil olan kiyanusma gazini havi ( B. Zyklon ) nun sureti tatbikinde bir 
kazaya meydan vermemek üzere fabrikasından eelbedilecek bir ustanın maiyetine 
lâzımgelen yerli muavinler verilerek işbu ambarların tathir edilmesi ve ileride 
bunlar usta oldukça Almanyalıdan istiğna hâsıl olacağından onun yerine ipka 
edilmeleri ve tütünler peyderpey vurııt ettikçe bir tebhirhane misillû karantina
dan geçirilerek badehu ambarlara şevki ve şu kadar ki ( Tonga ) larcn derununa 
( B. Zyklon ) gazinin hulul edebilmesi meşkûk olduğundan bu gibi balyalar 
içinde havası tahliye edilerek gaz ithal etmek için bir tesisatın ( Vucufum ) celbi 
ve B. Zyklon ve sair mevat ve iktiza eden maske ve mevaddı kimyeviye ve saire 
için bütçeye ( 150 000 ) lira fevkalâde tahsisat vazedilmiştir. 

Yalnız elyevm inhisarlar idaresinin yedinde bulunan ambarların hiç birisi böy
le bir tathir ambarına muvafık olmadığından tîsküdarda Şemsipaşada sabık 
( Dıılıan şirketine ait ) ( beton anne ) bir ambarın bu hususa gayet muvafık 
olacağından işbu ambarın ( 20 000 ) liraya isticarı da ve bedeli icarın yaprak tü
tün depoları kiraları tahsisatından tesviyesi mümkün görülmüştür. 

Madde : 2 
Türkiye tütünlerinin ıslahına en ziyade hadim olacak olan tohumların tesb.it 

ve istifası hususu şimdiye kadar Maltepe ve Samsunda tesis edilmiş olan tecrübe-
gâhlarda temine çalışılmaktadır. Bu mahallerde gerek ebniye ve gerekse tarlalar 
icar ile tedarik edilmekte olduğu ve ekseri seneler gerek mebani ve gerekse tarlala
rın icar müddetleri inkıza edince sahipleri tekrar kiraya vermeyip diğer tarlalar on
ların yerine ikame edilmektedir ki bu da yeknesaklığa zarar vermekte ve mukayese 
keyfiyetini güçleştirmektedir. Derdesti teklif yeni tütün inhisarı kanunu muci
bince idarei aliye Maltepe, Samsun, İzmir ve daha münasip göreceği yerlerde teeni-
begâhlar tesisini taahhüt etmiş olduğundan şimdilik Maltepede arazi ve mebani işti
ra ve inşası için (50 000) lira tahsisatı fevkalâde olarak bütçeye konulmuştur. 

Madde : 3 
Tütünler her iki ihtimarmı geçirdikten sonra fabrikaya verilmesi lâzımgel-

mekte ve bunun için bir çok ambar ve imalâthaneler isticar edilmekte 
bulunduğundan maada (20 000 000) kiloyu mütecaviz bir stok ta bulundurmağa 
mecburiyet hâsıl olmakta olduğundan tütünlerin ya tamamen veya hiç. olmazsa 
bir senelik ihtimarmı sunî olarak geçirtilerek bir sene müddet kazanılması ve bu sa
yede milyonlarca stok tütünün sermayesinin bilânema kalmaması ve bir çok ambar 
isticarından da istiğna hâsıl olması gayesi de lâburatuvar tecrübesi olarak yapılan 
ve mühim neticeler vereceği istidlal edilmekte bulunan usulün küçük mikyasta 
fabrikasyon halinde yapılması ve bilâhare büyük mikyasta tatbiki için tesisat ya
pabilmek üzere bütçeye (25 000) lira konulmuştur. 

http://tesb.it
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Madde : 4 
790 numaralı kanunun 5 inci maddesi mucibince memleketin ihtiyacını tatmin 

edecek müessesat vücude getirmekle mükellef olan mülga müskirat inhisar idaresi 
içki sarfiyatının en fazla kısmının garp vilayetlerinde yapıldığını anladığı için 
1 stanbulda bir fabrikanın tesisine lüzum görmüş ve bunun için de evveldenberi bu 
işlerde meşgul olan Paşabahce fabrikasını satın almış ve ayrıca likör, Tekirdağ, 
Gazi Antep fabrikaları'! e Mersin imalâthanesini ve henüz faaliyete başlamamış bulu
nan Diyarbekir fabrikasını vücude getirmiştir. 

Paşabahce fabrikasına Avrupadan celp edilen son sistem bir ispirto cihazı ve so
ma imal edecek büyük bir taktir cihazı konmuş ve bu suretle memleketin muhtaç ol
duğu ispirtolarla rakının esasını teşkil eden somaları temin edecek ilk tedbirler 
ittihaz kılınmış ve Paşabahçenin aşağıda zikrohınan eksikleri hariç olduğu halde 
diğer fabrikaların inşaat ve tesisatından noksan olan kısımları tamamen ikmal, olu
narak bu fabrikaların ihtiyaç nisbetinde istilısalât yapabilmeleri temin edilmiştir. 

Esasen idarenin senevi ihtiyacı olan bir, bir buçuk milyon rakı yapabilecek ka
biliyeti haiz olması ve bu rakının bizzat imal edilmesinin tekarrür etmesi hasebile 
mubayaa edilmiş olan Paşabahce fabrikasının mubayaa olunduğu sırada soma ka
biliyeti noksan olduğu gibi ispirto tasfiyesine de iktidarı bulunmamakta idi. 

Gecen seneler bütçesinden tefrik edilen tahsisatla bu gün Paşabahce fabrikası 
Uşakta, imal edilen ve ham neviden bulunup mutlaka tasfiye edildikten sonra sa
fiyet kesbeyliyen ispirtoları her türlü sanayide olduğu gibi bilhassa ciheti askeri
ye hidematmda kullanılabilecek ve Alman ve İsviçre inhisar idarelerinin son kabul 
ettikleri evsafta ispirto vücude getirebilecek kabiliyette cihazla teçhiz edilmiş 
ve yevmiye 100 derece hesabile 6 000 litre ispirto tasfiye edebilir vaziyete geti
rilmiş olmakla memleketin her nevi ispirto ihtiyacı temin edilmiş bulunmaktadır. 
İnşaatı ikmal edilmiş ve cihazları da mubayaa edilmiş olan filitre dairesi de ya
kında faaliyete geçtikten sonra Paşabahce fabrikasının ispirto tasfiye dairesi dün
yanın en az masraflı en modern istihsalâtını yapan müesseselerin çıkardığı evsaf
ta ( ince ispirtolar ) yapabilecek kabiliyete getirilmiş olacaktır. 

Ancak gecen sene kabul buyurulaıı tahsisatın kifayetsizliği hasebile bu fabrika
nın noksan kabiliyette çalışmakta olan soma imal dairesi bu yeni cihazların ka
biliyetinde mevaddı iptidaiye işleyemeyecekleri için evvelce tasavvur edilip kıs
men vücude getirilmiş bulunan ıslahatın bu sene de devamı tabiî görülmektedir. 

Memleketimizde yetişen üzümlerin tahammül- işlerini tetkik ve tahsil etmek 
üzere Berlin tahammür enstitüsüne gönderdiğimiz başkimyagerimizin mahallin
de yaptığı tetkiklere gövo çalışma usullerinin tebdili suretile 100 kilo üzümden 
halen alınmakta olan küıılün yüzde 3,5 ila 7 nisbetinde tezyidi mümkün görülmüş 
ve bunun için de yapılacak ıslahatın ba^ı hususiyetleri haiz bulunması iktiza et
miştir. 

İnşaat kısmı için ( 7b 750 ), tesisat ve makine kısmı ( 75 500 ) lira ve .esasen 
fabrikanın takviyesi iktiza eden kuvve i muharrike kısmı için de ( 135 250 ) li
ra ki ceman ( 287 500 ) liralık tahsisata ihtiyaç görülmektedir. 

Fabrikanın rakı dairelerinde ve ambarlarında yapılması tasavvur edilen diğer 
ıslahat için bu seneden icraata girişmeğe lüzum görülmediğinden bu kısmı seııei 
atiye terketmek şartile soma kısmının derhal ıslahını muvafık bulmaktayız. 

Yeni vücude getirilecek soma dairesi yapılır ve faaliyete geçirilirse fabrika-
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nm bir senelik faaliyetinde yalnız üzüm miktarından asgarî. 500 000 kiloluk bir 
tasarruf- temin edilecektir ki beher kilo üzümün fabrikaya maliyeti vasatî 15 kuruş 
olduğundan vasatî bir senelik randman tasarrufu 75 000 liraya baliğ olacak ve 
bu suretle yeni yapılacak soma tesisatı iki sene zarfında tamamen amorti edilmiş 
bulunacaktır. 

Bu kadar mühim bir faidc temin eden bir ıslahatın gecikmesinden tevellüt 
edecek zararlar yalnız randman ziyama münhasır olmayı}) idarenin muhtaç olduğu 
somaların ekserisini hariçte hususî amillere yaptırmak suretile mühim nisbette 
fazla ücreti imal iye vermekte ve bu da ayrıca bir zarar teşkil etmektedir. Esba
bı anifeden dolayı Paşa bahçenin süratle ıslahını zarurî görmekteyiz. 

Madde : 5 
Bütçe kanun lâyihasının yedinci maddesi izahatında dahi beyan edildiği üzere 

tuzun memurlarından maaşlı hizmeti on beş seneye baliğ olmayanların 1 haziran 
1933 tarihinden itibaren idaredeki hizmetleri tekaüt müddetine ithal olunmayacağı 
cihetle bunlardan arzu edenlere iki maaşı aslî nisbetinde tazminat verilerek tekaüt 
haklarının sureti kafiyede kesilmesi teklif olunmuştur. Bu kabîl maaşlı hizmeti 
on beş seneye baliğ olmayanların adetli takriben (90) kişiye ve maaşı aslileri (1766) 
liraya baliğ olduğuna göre bunların beheri vasatî on sene maaşlı hizmette bulunduk 
lan farzedildiği takdirde verilecek tazminatın miktarı (35 000) lirayı tecavüz ede
ceğinden bütçeye (40 000) lira tahsisatı fevkalâde konulmuştur. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - Madde : / 
Tütün satışı kârı : 1932 senesinin ilk üç ayı zarfında satılan mamul tütün ve 

sigaranın miktarı geçen senenin hemen ayni olmak üzere vasatî (850 000) kilodan 
ibaret olduğu halde köylü sigaraların Hatlarının tenzili ve yeniden halk sigarasının 
ihdası üzerine satışlarda tezayüt husule gelerek eylül, kânunuevvel, dört ay zarfın
daki satışların aylık vasatisi geçen senenin (713 000) kilosuna karşı bu sene vasatî 
(955 000) kiloya baliğ olmuştur. Ayni terel'füün senei haliyenin son beş ayı zarfın
da da devamı memul olduğuna göre bu senenin satışları yekûnu (11 000 000) kilo 
ya baliğ olması kaviyyen memuldur. 

Bu sene istihsal olunan tecrübenin gelecek 1933 senesinde de aynen baki kalma
sı kabul edildiği takdirde 1932 senesinin ilk üç ayı satışlarına (1 000 000) kilo te
zayüt miktarı da ilâve ile (12 000 000) kiloya vâsıl olacaktır. 1933 senesi satışla-
î'.nda husulü memul olan küşayiş te nazarı dikkate alınarak 1933 senesi satışları 
(12 250 000) kilo olmak üzere tahmin edilmiştir. 

Satış bedellerine gelince: 1932 senesinin ilk üç aylık satışının beher kilosu (380) 
kuruş iken onu müteakip dört aylık satışın kilosu vasatî (320) kuruşa ve son kânu
nuevvel ilk satışı (315) kuruşa kadar inmiştir ki ucuz nıanıulât satışından dolayı 
kilo miktarında husule gelen tezayüde mukabil satış bedellerinde kiloda (60) ku
ruş bir tenakus husule geldiği anlaşılmaktadır. 

1933 senesinde satılması tahmin olunan (12 250 000) kilo nıamıılâtın en ihtiyat-
kâr bir fiat olmak üzere şalifüzzikir (315)kuruş esas ittihaz olundukta bu miktar
dan mamulâtın satış bedeli (38 600 000) lira tutar. Bu satış bedelinden satılan 
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mamulâtm maliyet bedelde beyiye ücreti ve nakliye ve sigorta masarifi ve sabit 
kıymetlerin amortismanı karşılığı olarak ceman (13 950 000) lira tenzil olunduk
tan sonra satış kârı olarak (24 050 000) lira bulunur- Ihma idarenin harice sat
tığı yaprak tütünlerden istihsali memul olan (150 000) liranın da ilâvesi halinde 
tütün satışından (1933) senesinde husule gelecek olan satış kârı (24 800 000) liraya 
baliğ olacaktır. 

Tütünlerin maliyet bedelinin hesabında yaprak tütün stoklarımızın 1930 senesi 
fiatlarıııa imandan dolayı stok fiatlarmda husule gelen tenezzül dahi nazarı dik
kate alınmış ve bütçe dahili masariften maliyet bedellerine inzimam ettirilen yap
rak tütün ve depo ve imalâthanelerde fabrika ve atölyelerin memur ve müstahdem
leri üeuratile kiralar karşılığı bütçeye dahil bulunmakla berayi tevazün satış kârı
na ilave olunmuştur. 

I Madde: 2 -
Müskirat satış kârı: - İspirto ve ispirtolu içkilerin satışı 1932 senesi teşrinisani 

nihayetine kadar altı ay zarfında (4 764 495) Liraya baliğ olmuştur ki bu miktar 
gecen ilk altı aylık satışına nazaran (138 090) lira noksandır. Bu senenin ikinci altı 
ayı zarfında dahi ayni vaziyetler devam edeceği mülâhaza edilerek geçen seneye 
nazaran bu senenin (12) aylık satışı (8 762 000) liraya baliğ olacaktır. Bundan sa
tılan nıaınulâtın maliyet bedelile beyiye ücreti ve nakliye ve sigorta masarifi ve 
amortisman mukabili olan ceman (2 854 000) lira tenzil olundukta bir senelik sa
tış kârı ( 5 908 000 ) liraya baliğ olur. 

1933 senesinde şarap ve konyak ve likör satışlarında tereffü husulü memul bu
lunduğundan 1933 senesi için (6 000 000) lira satış kârı tahmin edilmiştir. 

Madde: 3 -
Tuz satış kârı: - Tuz satışları 1932 senesinin ilk altı ayı zarfında (100 347) toııoya 

ve satış hasılatı gayrisaf iyesi (5 632 822) liraya baliğ olmuştur ki bundan satılan 
tuzun maliyet bedeli olaı-ak (375 590) lira tenzil olundukta satış kârı ( 5 221 402 ) 
liradan ibaret bulunur, (iecen senenin yedi aylık satışı (98 257) tondur. Satış kârı 
(5 319 780) lira olduğuna göre bu sene bu yedi ay zarfında satış kârı (98 000) lira 
tenakus etmiş demektir. 

Bu senenin son beş ayında da ayni halin devamı memul olduğuna göre bu sene
nin 12 aylık satışlarından husule gelecek kâr ( 7 635 000 ) lira tutar. Ancak tuzla
rın ambarlarda satış fiatlarmı tesbit eden ahkâmın değiştirilmesi bu sene bütçesile 
teklif olunmuş ve bu teklifte satışa ait masarifin gerek memlâhalarda ve gerek am
barlarda satılacak tuzlara teşmili esas ittihaz edilmiş olduğundan bu suretle fiatla-
rm normal bir hah1 geleceği ve binnetice tuz satışının ve hasılatının artacağı ümit 
edilmr ve tuz inhisarının 1931 ve 1932 seneleri bütçelerinde satış kârı olarak kabul 
edilen ( 8 159 579 ) rakamı 1933 bütçesinde ( 8 150 000 ) lira olarak ipka edilmiş
tir. Bu suretle 1933 senesinde her nevi inhisar maddelerinin satışından husule gele
cek kâr, geçen seneye nazaran (989 578) lira noksanile (38 450 000) lira tahmin 
olunmuştur. 

Fasıl: 2 - Muhtelif riisınıı 
Bu fasıl tütün ve müskirat beyiye resimlerde bira ve yerli şaraplardan ve ec

nebi memleketlerden gelen içkilerle ıtriyat ispirtolarından alman rüsumu ihtiva 



eder. 1932 senesi bütçelerinde bu faslın varidatı (777 500) lira tahmin edilmiş olup 
bu senenin tahsilat vaziyetine göre 1933 senesi için ( 107 500 ) lira noksanile 
(670 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 3 - Para cazaları 
Bu fasıl mevaddı inhisariye kaçaklarından ve tütünlerin nizamsız zeriyatmdan 

ve sair inhisar kanunlarına muhalif harekâttan dolayı alman bilcümle para cezalarını 
ihtiva eder. 1932 bütçelerinde bu nevi hasılat (232 200) lira tahmin olımmuşsa da bu 
senenin hasılatına göre 1933 senesi için (160 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl: 4 - Muhtelif hasılat 
Bu fasıl (3) üncü fasılda muharrer rüsumun gayrimuhtelif suret ve sebeplerle 

tahsil olunan müteferrik varidatı ihtiva eder. Bomoııti fabrikasından % 7,50 nis-
betinde alman hisse ile idarenin tahtı tasarrufundaki bomoııti hisse senedatmm te-
mettüatı da bu fasla dahildir. 1932 bütçesinde bu fasla (213 750) lira mevzu olup 
bu senenin vaziyetine nazaran 1933 senesi için (180 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : ~> - İstirdat 
Bu fasıl geçen seneler zarfında bütçeye masraf kay dile tediye olunan mebaliğden 

bilahare istirdat olunan mebaliği ihtiva eder. 1932 senesinde yalnız tütün bütçesin
de bu namla (20 000) lira mevzu olduğundan 1933 senesi müttehit bütçesinde 
( 40 000 ) lira konulmuştur. . 

Maddelerin esbabı mucibesi 

Madde : 4 
Bu madde sureti umumiyede her üç idarenin geçen seneki bütçe kanunlarının mü

masili maddelerinin aynidir. Bu sene yalnız fabrika ve imalâthane ve yaprak 
tütün depolarile memlehalarm mahrukat, tenvir ve teshin ve mefruşat gibi müte
ferrik masraflarının mütedavil sermaye ile idaresi zarurî görülerek ithal edilmiş 
ve geçen sene tütün bütçe kanununda bazı isimlerin zikrile kabul edilmiş olan de
mirbaşlar bu sene mutlak olarak zikrolunmuştur. Haddi zatinde maliyete inzimam 
eden işbu masarif imalâtın ve işletmeninvaziyet ve inkişaflarına göre daima tahav-
vül etmekte olduğundan bütçe ile tahdit ve tağyiri işletme muamelâtının sürat ve 
suhuletle cereyanına mâni olur. 

Madde : 5 
24 kânunuevvel 1333 tarihli kanunun (3) üncü maddesinde ( memlâhalar ha

ricinde açılan ambarlarda tuzun fiatı fii miriye masarifi nakliye, ambar icarı, 
müstahdemin maaşatı ve ambar muamelâtının temini için ihtiyar olunan bilûmum 
masarifi sairenin zammile teayyün eder. Ancak Hükümet vesaiti nakliyeyi nazarı 
dikkate alarak memleketi bir kaç mıntakaya taksim ile her mıntaka dahilindeki 
ambarlardan tuz ayni fiatla sattırabilir.) denilmiş olmasından memlâhalar hari
cinde bulunan ambarlarda sattırılmakta olan tuzların satış fiatları bu kanun ah
kâmına tevfikan tespit ettirilmektedir. 

Ancak, bir kısım ambarların tuz is.ihsalât membaları olan memlâlıalardan 
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uzak yerlerde bulunması dolayısile tuzların oraya kadar nakilleri büyük bir mas
raf ihtiyarını mucip olmakta ve bu masraf ta satış fiatma zammedilmekte ol
makla beraber tuzlar ambarda durdukça ambar kiraları ve memurin maaşat ve 
masarifi de satış fiatma inzimam etmekte bulunmasından dolayı* ekseri ambar
larda satış fiatı yükselmekte ve bu yüzden ihtiyaç sahipleri, memlâhalara veyahut 
diğer satış fiatı ucuz olan ambarlara müracaat ederek tuz almakta ve bu sebeple 
bir kısım ambarlardaki tuzlar satılmayacak seneden seneye devredildikçe her 
sene üzerine bir miktar daha zammile artık satılmaz bir hale gelmektedir. 

Her ne kadar maddei kanun iyenin (2) nci fıkrası ile mmtaka teşkili ve tuzun 
bu mmtaka dahilinde ayni fiatla satışı müsaadesi idareye verilmekte ise de mül
ga Tuz inhisar idaresince yapılan bir iki tecrübede mmtaka teşkilâtının faide-
den ziyade satış fiatı ucuz olan ambarlar fiatmm da yükselmesine sebep olarak 
satış yapan ambarlarda dahi tüccarın memlâhalardan kanunî fiatla alıp sat
tıkları tuzlara rekabet edem iverek o ambarların da satışının durması gibi za
rar görüldüğünden mmtaka usulünden sarfı nazar edildiği anlaşılmıştır. 

Tuz fiatlarmm normal bir miktara ircaı, ve tuz satış fiatlarının sureti tesbiti 
hakkında ileride ayrıca bir teklifi kanunî yapılacak ise de o vakte kadar tuzla
rın hali hazır satış fiatlarmı bir miktar indirmeğe medar olmak üzere tuzun menı-
lâhalardaki fiatma bütçe dahili masarif ithal edilmeksizin yalnız nakliye ve sigor
ta masrafları zammoluııarak satış fiatmm. ona ^ör^ tespit edilmesi münasip gö
rülmüştür. 

Madde : (> 
3 - IV - 1926 tarihli ve 790 numaralı ispirto ve ispirtolu içikiler inhisarı kanu

nunun 29 uncu maddesinde bu inhisardan alınacak safi hasılatın % 10 u i da re i. hu-
susiyelere, % 5 i Tayyare cemiyetine terkohınacağı ve idarei hususiyelere ait hisse 
her vilâyetin nüfusu nisbetinde tevzi olunup hidematı sıhhiyeye sarfolunacağı gös
terilmiş olduğundan bu seneye gelinceye kadar ayrı bir idare halinde ayrı bir bütçe 
ile tedvir edilmekte olan ispirto ve İspirtolu içkiler inhisarının işletmesinden hâsıl 
olan safi hasılatın miktarı her sene tanzim olunan blânçolardan tesb.it olunarak bu 
safi hasılattan balâdaki nisbet dairesinde idarei hıısusiyeye ve tayyare hisseleri tef
rik ve devairi aidesince tesviye olunmakta idi. 

Ancak, 81 - V - 1932 tarihli ve 1989 numaralı kanun mucibince bir müdüriyeti 
umumiye halinde birleşmiş ve 19313 malî senesinden itibaren bilûmum inhisarların 
memurin ve müstahdemin ücreti ile idare ma s rafları bütçede tevhit edilmiş olmak
la yalnız ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarından temin olunan safi hasılatının mik
tarının tesbiti mevzubahs olamayacağından inhisarlar idaresinin varidatı bütçesin
de her kısma ait satış kârı görülecektir. Ihı satış kârlarının heyeti mecmuasından 
bütçe masrafı çıkarıldıktan sonra kalacak bakiye inhisarlar idarei umumiyesiııin 
hasılatı saf iyesini teşkil edecektir. Binaenaleyh ispirto ve ispirtolu içkiler için 
ayrıca hasılatı saf iyenin iraesi münasip olamıyacağma göre idarei hıısusiyeler ile 
Tayyare cemiyetine terkolunacak temettü hissesinin 1933 senesinden itibaren müs
kirat satışlarından temin olunacak kâr üzerinden tefrik ve tesviyesi münasip gö
rülmüştür. 

En son neşrolunan 1930 senesi bilançosuna nazaran satış kârı ((> 220 745) lira 
ve idarei hususiler hissesi olarak hasılatı saf iyeden ayrılan hisse (525 803) lira ol
duğuna göre bu meblâğın zik rol iman satış kârına nisbeti % 8,40 ve Tayyare cemiye
ti hissesi % 4, 2 tutmaktadır. İşte bu nisbetler esas ittihaz olunarak 1933 malî se-

http://tesb.it
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nesinden itibaren müskirat satışı kârları üzerinden % 8 ini idarei hıısusiyelere ve 
% 4 ünün de Tayyare cemiyetine tahsis edilerek bu tahsisat sene nihayetinde inhisar
lar idaresinin safi temettüatı yekûnundan tefrik ve tenzil olunması muvafık görül
müş ve bütçe kanununda buna dair bir madde ilave olunmuştur. 

Madde1 : 7 
Tuz inhisarı mülga düyunu umumiye idaresinden Hükümete intikal ederek 

Maliye vekâletince idare olunduğu esnada maaşla müstahdem menıularm tekaüt 
hakları muhafaza edilmiş ve 1931 senesinde tuz inhisarı mülhak bütçe ile idare-
olunduğu esnada Maliye vekâleti teşkilâtı arasında bulunan memurlar Tuz inhisarı 
umum müdürlüğüne devrolunarak haklarında Devlet memurlarının tâbi bulun
dukları hükümlerin tatbik olunacağı ve bunlardan istihdamlarına lüzum görülme
yenlere kanunu mahsusuna tevfikan tuz bütçesinden açık maaşı verileceği zikrolun 
muş olduğu gibi 1932 senesi tuz bütçesinde do maaş kadrolarında vukubulacak mün
hal vazifelere bu vazifelere ait maaşların emsali hasılını tecavüz etmemek üzere 
ücretli memur tayin olunacağı gösterilmiştir. 

Halen inhisar idareleri bütçeleri tevhit edilmiş ve tütün ve müskirat memurları 
umumiyetle ve tuz memurları ekseriyetle Devlet memuru sıfatı ve tekaüt hakkını 
haiz olmayıp ücretle istihdam edilmekte olduklarına görv Maliye vekâletine dev
ren tuz idaresinde kalan ve miktarı (236) yi tecavüz etmeyen maaşlı memurların 
ayrı bir muameleye tâbi tutulması idareten muvafık görülemeyerek 1 haziran 1933 
ten itibaren maaşların ücrete tahvil edilmesi ve ancak bu memurlar meyanmda 15 se
neden fazla maaşla hizmette bulunanların tekaüt haklarının refi kaidei adalete 
muvafık olmayacağından bu kabil memurların tekaüt haklarının ipkası ve maaşlı 
hizmeti 15 seneye baliğ olmayanların inhisarlar idaresindeki hizmetlerinin tekaüt
lük müddetine ithal olunmaması ve ancak bunlardan arzu edenlere 1683 numaralı 
tekaüt kanununda Devlet demiryolları memurları hakkında ifası kabul olunan mua-
ameleye kıyasen beher hizmet senesi için iki maaş (tahsisatı fevkalâde hariç) hesa-
bile idare bütçesinden tazminat verilerek tekaüt haklarının katı surette kesilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Gerek halen tekaüt maaşı almakta olan ve gerek ileride tekaüde sevkedilecek 
olanların tekaüt maaşlarının sureti tesviyesine gelince: 

Bu maaşların şimdiye kadar idare bütçesinden tesviyesi esası kabul olunarak 
tuz idaresinin 1931,1932 bütçelerinde bunun için tahsisat konulınuşsa da umumi
yetle Maliye vekâletinden devredilmiş olan bu memurlardan tekaüt olanlar ile 
olacakların tekaüt maaşlarının diğer mütekaidin maaşları gibi muvazenei ıımumi-
yeden tesviye olunmayarak ayrı bir muameleye tâbi tutulmasına bir lüzum gö
rülmediği gibi idare bütçesinden tesviyesi halinde inhisarların sene nihayetindeki 
hasılatı saf iyesi o nisbette tenakus ederek netice itibar il e bu maaşların yine Hazi
neye tahmil edilmiş olacağına ve mülhak bütçeye tâbi olan idareler memurları
nın tekaüt maaşlarının da idarelerin bütçelerinden verilmesi esası mezkûr idare
lerde müstahdem memurların diğer Devlet memurları gibi tekaüt hakkını haiz ol
masından ileri gelip inhisarlar memurları tekaüt hakkını haiz olmadığına göre 
inhisarlar bütçesinde tekaüt maaşı namile bir tahsisat konulmasını icap ettirecek 
bir sebep görülememiş ve bu itibarla tekaüt maaşları bütçeden tayyedilerek yalnız 
berveçhi muharrer müddeti hizmetleri on beş seneden noksan olan maaşlı memur
lara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek tazminat için karşılık konulmuştur. 
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Madde : 8 

İnhisarlar idaresinin memurları umumiyetle Hükümet memurlarına verilen 
hukuk ve salâhiyetlerden ve tekaüt hakkından mahrum oldukları cihetle her hangi 
bir suretle idare hizmetinden çekildikleri zaman kendileri ve vefatlarında aileleri 
için medarı maişet olacak hiç bir vasıtai intifaları yoktur. Yalnız vefat edenlere 
teçhiz ve tekfin için bir aylık ücretleri nisbetinde bir muavenet yapılmaktadır. 

İnhisarların ticarî mahiyetleri itibarile gördükleri iş kanunen muayyen bir dai
reye inhisar etmeyip müstehliklerin arzu ettikleri muamele i inhisariyeyi zama
nında ve kâfi miktarda depolarda hazır bulundurarak her türlü vesaite müracaat
la satışların artması esbabını temine çalışmak ve bu cümleden olmak üzere kaçağın 
önünü alabilecek tedabir ittihaz ve takibat icra etmekten ibarettir. Sarfiyat husu
sunda ise tütün, üzüm, incir gibi mevaddı iptidaiyeniıı her an ve zaman piyasasını 
takip ve hatta piyasayı tevcih ederek idarenin ihtiyacı bulunacağı mevaddı iptida-
iyeyi en muvafık şerait dairesinde satın almak mümkün olduğu kadar en az mas
rafla işleyerek mamul hale getirmek ve adım adım imalâtı takip etmek ve raa-
mulâtı inhisariyeyi en emin ve en ucuz vasıtalarla satış depolarına isal eylemek 
gibi hususatı şamildir. Bu işlerin kâffesi şahsî teşebbüse, hakikî faaliyete, müsmir 
mesaiye muhtaç işlerdir. Bu işleri deruhde eden memurlar vazifelerini hakkile ifa, 
idarenin menafimi azamî derecede muhafaza edebilmek için hal ve istikbalinden 
emin ve bifutur olarak bütün kuvvet ve kudretlerde idareye raptı vücut etmeleri 
iktiza eder. 

Bu evsafta memurlara malik olmak ve böyle şuurla çalışan memurları teşvik et
mek için idare onların halihazır vaziyetlerde beraber istikballerini de düşündüğü
nü gösterecek vesaiti ihzar etmelidir. 

Tütün inhisar idaresi teşekkül ettiği zaman mefsuh reji şirketinin bu husustaki 
icraat ve mukarreratmı ipka ederek bir tasarruf sandığı tesis ve ötedenberi eezayi 
naklilerden muayyen bir nisbette tefrik olunan hisseler bu sandığa terkedilmek sure-
tile memurlarının atisini temin gayesini istihdaf eylemişse de kaçakçılığın men ve 
takibi hakkındaki 1510 numaralı kanunda para cezalarının sureti tefriki tesbit edil
diği cihetle artık sandığa hisse tefrikine imkân kalmamış ve buna memurların üc
retinden % 25 nisbetinde tevkif a ti kanuniye icrası mecburiyeti de munzam olarak 
gerek tütün ve gerek müskirat idaresinde tesis olunan bu sandıklar yalnız memur
ların: kendi ücreti erinden yapmış oldukları fedakârlığa münhasır kalarak sönme
ğe mahkûm olmuştur. Bundan başka memurlara 1931 senesine kadar her sene bi
rer maaş nisbetinde verilmekte olan ikramiye dahi kaldırılmış bulunmaktadır. 

İşte gerek daimî memur ve müstahdemlerin atisini mümkün mertebe temin ve ge
rek inhisarların işletmesinden azamî miktarda hasılatı safiye istihsali için her sene 
hâsıl olan safi teınettüattan %V2 i tefrik olunarak bunun üçte ikisi memurin koruma 
sandığına sermaye olarak terk ve tahsisi ve diğer üçte birinin de idarenin memurları 
meyanında emsaline nisbetle daha fazla sâyü gayreti ve faaliyetlerinin semeresi 
görülenlere ikramiye olarak tevzi olunması ve artık bütçeden ikramiye tahsisatının 
çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Bu sayede fazla mesai, fazla semere gösteren memurların idarece derhal taltif 
•ve tesriri mümkün olarak rüfekası için medarı teşvik ve nümunei imtisal olacağı 
gibi koruma sandıklarında birikecek olan mebaliğ dahi memurların atisi için bir 
sigorta makamına kaim olarak uzun müddet idareye vakfi hayat ettikten sonra ay
rılan veya vefat edenlerin kendileri ve aileleri, için bir medarı maişet olacağı gibi 
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vazife esnasında fevkalâde ve mahrem bir ihtiyacı görülen memurlara da mukassa-
tau geri almak şartile bir muaveneti nakliyede bulunulmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Madde : 9 
İnhisar idaresinin teşkilât ve memur ve müstahdemlerinin adet ve ücretleri

nin miktarı her sene bütçe ile tayin ve tespit edilmekte ise de senesi zarfında 
satışların umumiyeti veyahut her hangi bir nevi itibarile tezayüt görülerek fabri
kalara fazla miktarda sipariş vaki olduğu zaman imalâtın tezyidi için fazla me
mur istihdamına mecburiyet hâsıl olacağı gibi satış memurluğu bulunmayan veya 
serbayilikle idare olunan yerlerde satışları tergip ve tezyit için satış memurluk
ları ihdasına idarece lüzum ve faide görüldüğü takdirde bu gibi yerlerde açıla
cak satış mağazaları için birer memur istihdamı icap edeceğinden bu gibi ahvale 
münhasır olmak üzere ilâveten istihdamına lüzum görülecek memur ve müstah
demler ücretlerinin bütçenin ücret f'asıllarıııdaki t a samı ('attan temin edilmek ü-
zere tesviyesi muvafık ve zarurî, görülerek bütçe kanununa bu yolda bir madde 
konulmuştur. 

Madde : 10 
İnhisarlar mülhak bütçe ile idare olunmağa başlamazdan evvel Tütün ve müskirat 

inhisar idaresinde cari olan usule göre idare lehine neticelendirilen davalardan dola
yı hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet ücretleri bir nisbeti muayyene dairesinde 
avukatlara nıuhakemat müdür ve memurlarının veya inhisar memurluğu vazifesile 
beraber mahkemelerde dava ikame ve takip ve müdafaa edenlere verilmekte idi. 

lo89 numaralı kanun mucibince Devlet lehine intaç edilen davalardan dolayı 
hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet ücretleri umumî muvazeneye dahil vekâ
letler ve umumî müdürlüklerce hizmeti mesbıık olanlara tevziini âmir bulunduğu
na göre inhisar idareleri mülhak bütçeye raptedildikten sonra bu kanun hükmü
nün inhisar idarelerine de tatbiki mümkün olamıyacağmdan vekâlet ücretleri 
bütçeye irat kaydedilmekte bulunmuştur. 

Ancak; idaremizin gerek memurları ve gerek kaçakçılar ve saire aleyhine 
ikame ettiği davaların adedi pek ziyadeleştiği gibi kadro dahili avukatlarımıza 
ve nıuhakemat memurlarımıza verilen ücretler de pek cüzî bulunmasına binaen 
idare lehine intaç olunan davalardan dolayı hükme rapt ve tahsil edilen vekâlet 
ücretlerinden kendilerinin mahrum bırakılması idarenin de menfaatine muvafık 
görülmemiş ve bu vekâlet ücretlerinden müstahiklerine tevzii idarenin eşhas zim
metinde kalan matlubatıımı takip ve tahsili için kendilerine bir medarı teşvik ola
cağı derkâr olup esasen vekâlet ücretinin tevzii keyfiyeti Devletçe de kabul edil
miş olduğundan salifüzzikir 1389 numaralı kanun hükmünün inhisarlar lehine in
taç olunan davalar hakkında da tatbiki için bütçe kanununa bir madde ilâve 
olunmuştur. 

Madde : 11, 12, 13 
1932 senesi tütün ve müskirat bütçe kanunlarındaki maddelerin aynidir. Bu 

maddeler aynen ipka edilmiştir. 

Madde : 14 
Çamaltı memlâhalarındaıı sevkedilmekte olan tuzların tahmil ve tahliye işleri 

son zamanlarda İzmir liman ve körfezi tahmil ve tahliye şirketi vasıtasile icra 
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olunmaktadır. Bu şirketin teessüsünden evvel bu nıemlâhalarm tahmil, ve tahliye 
işleri doğrudan doğruya inhisar idaresi tarafından yapıldığı zaman ton başına vasa
tı 36, azamî 40 kuruş sarfolunduğu halde zi krokimin şirket vasıtasile bu işin beher 
toııosu 250 ve bilahare 150 ve halen .1.30 kuruşla yapılmıştır ki senevi 100 000 lira 
raddesinde bir meblâğın fuzulî olarak şirket kasasına girmiş ve binneti.ee gerek 
idarenin ve gerek tüccarın satış fiatları yükselerek hem Hazine hem de ahali mu
tazarrır olmuş demektir. 

Bundan başka ecnebi memleketlere mukavele ile yapılan satışlarda taahhüt olu
nan yevmiye tahmil miktarının ademi ifası halinde idare istalye vermeğe mecbur 
kalarak imtiyaz sahibi olan şirketin bu hususta hiç bir taahhüt ve mesuliyeti bu
lunmadığı için idare bir çok müşkülâta maruz kalmaktadır. 

Binaenaleyh tahmil ve tahliye ücretlerinin mutedil bir hadde indirilmesi lâzım 
olduğundan şirket buna yanaşmadığı takdirde idarenin kendi işini kendi görmek 
üzere serbest kalması tahtı viieuptadır. 

Madde : 15 
1932 senesi tütün ve müskirat bütçe kanunlarındaki maddelerin aynidir. 

Madde : lb 
Bu madde 1932 senesi tütün ve müskirat; bütçelerinde dahi mevcuttur. Yalnız zik-

rolimarı maddede yalnız tütün ambarları ile imalâthaneleri binaları luevzubahs olmuş 
iken bu sene inhisarların kira ile tutulacağı bilumum binalara teşmil edilmiştir. 

Madde : 17 
1932 senesi tütün ve müskirat büttçelerindc bu madde aynen mevcuttur. 

Madde ; 18 
Bütçenin faslı mahsusuna dahil propaganda masarifi, tamamen ticarî usullerle 

ve kısmı azami ecnebi memleketlerle cereyan edeceği cihetle yapılan masrafları 
müsbit vesaikin mahiyeti, şekli, tarzı tahriri, hüviyet tasdiki gibi hususatı Divanı 
muhasebata ibraz olunan vesaik için arandan şeraiti ihtiva edemeyeceği gibi bu 
hususta sarfolunacak mebaliği muhasebei umumiye ve müzayede, münakaşa kanun
ları ahkâmına tevfikan cereyan ettirilmesine de bittabi imkân olamayacağından 
bütçeye1 mevzu (100 000) lira tahsisatın ınütedavil sermayeden tesviye olunan, mas
rafların sureti sarfı ve vesaikinin ihzarı hakkında cari olan usullere ve ticaret ka
idelerine tevfikan sarfı zarurî görülerek bu yolda bir madde ilâve olunmuştur-

Madde : 19 
Gerek zürraın idareye emanet ettiği tütünleri ve gerek idarenin imalatına mah

sus kendi tütünlerini iyi muhafaza etmeğe kâfi ambarları yoktur; Tütünleri bozul
maktan korumak ve kurtlanmalarına mâni olmak ieiıı ilaçlamak ancak lâzımgelen 
vasıflan haiz ambarların inşasile kabildir. 

Kezalik tütün ve müskirat fahri kalarile nıemlâhalarm randmanlaruıı tezyit 
ve mamıılâtın maliyet fiatlaıını tenkis etmek için mevcut tesisatın terakkiyatı fen-
ııiyeye muvafık bir hale ifrağı icap etmektedir. 

Bunların istilzam etmekte olduğu masrafları kamilen bir senenin bütçesine ithal 

http://binneti.ee
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edildiği takdirde bütçe yekûnu mahsus bir miktarda artacağı gibi bunları peyder
pey yaptırmak üzere bir kısmını ertesi senelere tehir etmekte idarenin bunlardan 
beklemekte olduğu faidelerinden bir kaç sene mahrum olmak ve binnetice masrafta 
tasarruf gayesini bir an evvel temin edememek demek olacaktır. 

İşte hem bütçe yekûnunu kabartmamak hem de bu gibi fevkalâde inşaat ve te
sisatı bir an evvel vücude getirmek için bunların bir kısmı bu senenin bütçesine it
hal edilmiş ve diğer kısmı da ertesi seneler bütçe tahsisatından peyderpey mahsup 
edilmek üzere ambarlar hakkında geçen 1932 senesi bütçe kanununda kabul edildi
ği gibi ınütedavil sermayeden sarfına mezuniyet verilmesi teklif edilmiştir. Bu 
masrafların müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

1 - Fabrikalarımızın kıyımhane, sigara, imalât, sigara paket ve tütün paket dai
releri son sistem makinalar ile mücehhez olduğu hâlde tefrik ve harman dairelerde 
fabrikanın umumî nakliyat işleri fennî ve mihaniki tesisattan mahrumdur. Asrî 
fabrikalarda tütünlerin açma, tavlama, dinlendirme ve harmanlama işleri tamamen 
fennî tesisatla icra edildiği halde fabrikalarımızda bu işler elyevm iptidaî bir şekil
de ifa edilmektedir. 

İmalâtın nefasetine müessir olan ve tütünler açılırken fazla toz ve kırıntı hâsıl 
olmasına ve fuzulî amele ücreti itasına sebebiyet veren bu vaziyetin ıslahı ma-
mulâtm nefasetine hadim olmakla beraber imalât masarifinde mühim tasarruf atı 
muci}) olacağı anlaşılmakla şimdilik en büyük fabrikamız olan Cibali fabrikasında 
salifüzzikir tesisatın icrası münasip görülerek Roterdam ve Drestende kâin Müller 
ve Beko müesseseleri tarafından gönderilen mütehassıs mühendislerin mahallen 
yaptıkları tetkikat üzerine tanzim ettikleri plân ve projelere ü;öve bu tesisatın 
(250 000) lira ile vücude geleceği anlaşılmıştır. 

2 - Çamaltı memlâhasıııda tatlı veya acı hiç bir su mevcut olmadığından ihtiyaç 
hariçten ve senevi vasatî (3 500) lira sarf ile temin edilmektedir. Memlâhanın civa
rında bulunan dağ eteklerinde yedi sekiz metre ve hatta daha az derinlikte bol sulu 
kuyuların mevcut olması ve memlâlıa arazisinin teressübat suretile husule gelmesi 
tabakalar arasında su bulunduğunu göstermekte A-e etrafta yapılan sondajlarda 
azamî 200 metre derinlikte suya tesadüf edileceği anlaşılmaktadır. Yapılan keşifle
re nazaran bu kadar metre derinliğe inebilmek için teferruatının mubayaası ve iş
letme masraf ile beraber (20 000) lira kadar masraf ihtiyarı icap eylemektedir. 
Muhitteki en yakın su membalarından su getirilmesi halinde (42 000) lira sarfı lâ-
zımgeleeeğine göre arteziyen kuyusu daha ucuza malolacak ve bu suretle senelerden 
beri susuz kalan memlâhanın en mübrem bir ihtiyacı temin edilecektir. 

Çamaltı memlâhası idarî, inzibatî ve ticarî noktalardan tamamen îzmire bağlı 
olduğu halde bu memlâlıa her türlü sürati temin eden telefonla şehire merbut bu
lunmadığından hem işler lâzımgelen süratle temin edilememekte ve hem de en basit 
bir iş için memuru mahsus gönderilmek suretile fuzulî masraflar ihtiyar edilmek
tedir. 

îzmire (36) kilometre mesafede bulunan mezkûr memlâhanın (7 500) lira ile şe
hir telefon şebekesine raptedilebileceği yapılan tetkikattan anlaşılmakla bu miktar
da tahsisat talep edilmektedir. 

Çamaltı memlâhasının İzmir ile muvasalası 16 kilometrede bulunan Çığlı istas
yonu vasıtasile temin edilmekte ise de bu istasyonla memlâha arasındaki yol müru
ru ubura müsait olmayacak derecede bozulmuş bulunduğundan ve köprülerin 
bazıları yıkılmış olduğundan münakale icra edilememektedir. Memlâhanın başmü-
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dürlük ve şehirle muvasalasını temin için umumî yollardan madut olmayan ve 
münhasıran Çamaltı memlâhasına ait bulunan bu yolun yeniden inşa ve tamiri ve 
bu memlâhanm sahil muhafaza mesnedinin inşası zarurî bulunmaktadır. İşte zikro-
lunan inşaat ve tesisatın bu sene vücuda getirilebilmesi için (150 000) lira sarfına 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

3 - Mevakii muhtelif ede gerek yüksek kira verilmesinden ve gerek muvafık 
tarzda inşa edilmemiş olduğu halde bilmecburiye isticar olunan tütün ambarların
da husule gelen külli miktardaki fireden ve tütün hastalıklarından kurtulmak ve 
ayni zamanda zürram tüttünlerini dahi muvafık tarzda inşa edilmiş ambarlarda 
hüsnü muhafazasına idarenin kanunu mahsusuna tevfikan mecbur olduğundan 
muhtelif mahallerde fennî ve asrî bir çok ambarların inşası idarei umumiyece zaru
rî görülmüş ve bu ambarların her sene alman inşaat tahsisatı ile bir an evvel in
şaları mümkün olamayacağından bunların sermayedar bir inşaat şirketine az za
man zarfında yaptırılması ve inşaat bedellerinin bir kredi esası üzerine uzun bir 
müddette ödemek üzere tediyesi muvafık olacağı münasip görülerek bu inşaatın 
kâffesinin bir şirkete ihalesi ile yaptırılması mümkün olmadığı halde bunların de-
recei ehemmiyeti ve lüzumlarına nazaran kısımlara tefrik olunarak yaptırılması 
muvafık olacağı bildirilmiş ve tayin buyurulan komisyon tarafından bu bapta ya
pılan tetkikat neticesi raerbutan takdim kılınan cetvelde gösterildiği veçhile ya
pılacak ambarlar üç kısma tefrik olunmuştur. 

Birinci kısmı 29 ambar için (3 752 125) lira, ikinci kısma verilen 17 ambar 
için (525 436) lira, üçüncü kısım 50 ambar için (1 566 458) liralık bir tahsisatı 
fevkalâde lüzumu derpiş edilmiştir. Bu inşaata talip olarak müracaat eden şirket
lerden i talyan Barosu şirketi ile mezkûr inşaat hakkında muhabere edilmekte olup 
gerek mezkûr şirketin ve diğer bazı şirketlerin kredi esası üzerine bu inşatı yap
mağa talip oldukları anlaşılmaktadır. Yekeza kısım, kısım inşaatı mezkûreııin şir
ketlere ihalesi ile yaptırılması kabul olunduğu halinde talip yerli şirketler dahi bu
lunabileceği tahmin edilmektedir. 

İki senede inşası bermucibi keşif («3 752 125) lira olan birinci kısım ambarla
rın uzun vadeli taksitlerle yaptırılması için bu sene (250 000) liranın tediyesi za
rurî görülmüştür, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 -111 -1933 
M. No. 81 
Em* No. 1/Ö03 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî senesi bütçe kamın lâyihasile esba
bı mucibesinin ve lâyihaya merbut cetvellerin Büyük Meclise takdim edildiğine 
dair olan Başvekâletin 27 şubat 1933 tarih ve 6/523 numaralı tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmuş olduğundan Gümrük ve inhisarlar vekili beyle inhisarlar 
umum müdürü bey hazır oldukları halde encümenimizde mütalea ve tetkik 
olundu. 
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Encümenimiz teklif lâyihasını tetkika girişmezden evvel 1989 numaralı ka

nunla verilen salâhiyete istinaden bir umum müdür tarafından idare edilmek üze
re tevhit edilen tütün, müskirat ve tuz inhisar idarelerinin tevhit dolayısile el
de edilen neticeler hakkında malûmat almıştır. 

Alman malûmata nazaran tedricî bir surette1 tatbik edilmek üzere yapılan 
tevhit ameliyesinin kânunusani 1933 nihayetinde1 tamamen bitmiş olduğu gerek 
merkez ve gerek mülhakat teşkilâtının birleştirilmesi sayesinde her üç idare
nin 1932 bütçelerine nazaran memur ve müstahdemler ücretinden 527 821 ve ida
re ve takibat masraflarından da 251 900 lira tasarruf edildiği ve ük sene zarfın
da elde edilen maddî faydanın 779 721 liraya baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

1932 senesi zarfında tevhit işleri yapılırken bir taraftan da geçen sene mazba
tamızda temas ettiğimiz müterakim hesapların intacı ile de iştigal edildiği ve bu 
müddet zarfında iki senelik devreye ait blânçolarla hesabı katilerin tanzim ve 
ikmal olunduğu ve artık inhisarlar idaresinde muamelâtı hesabiyenin miadında ce
reyan etmek suretile arzu edilen intizamını aldığı memnuniyetle anlaşılmıştır. 

Bunlardan maada tütün inhisar idaresinin 1932 senesi bütçe kanununun beşinci 
maddesi hükmüne tevfikan yaprak tütün stokunun kemiyet ve keyfiyetlerinde vu
kua gelen tahavvülât tesbit edilmiş ve mezkûr stok kıymetinin 1930 senesi maliyetine 
ircaı ameliyesi yapılmıştır. Bu ameliye neticesinde 1 haziran 1932 tarihinde ambar
larda bulunan 1930 ve daha evvelki seneler mahsulü tütünlerin mukayyet kıymet
lerinden 3 854 298 lira tenakus ettiği ve bu meblâğın mezkûr madde mucibince mü-
tedavil sermayeden tenzili lâzımgeldiği anlaşılmıştır. 

Ancak bu vaziyet, stok kıymetinin 1930 maliyetine tenzili suretile hâsıl olup 
halbuki 1932 piyasasına nazaran yine arada bir fark mevcut olduğundan bais oldu
ğu külfet ve müşkülât itibarile ancak altı, yedi senede bir defa yapılması kabil olan 
böyle bir ameliye intaç olunduğu sırada hakikate vâsıl olmak için bu farkın da na
zarı dikkate alınması münasip görülmüş ve 1932 senesi iptidasında mevcut olan 
1930 ve daha evvelki seneler mahsullerinin yukarıda zikrolunan ameliye neticesinde 
taayyün eden kıymetlerinden 1932 piyasasına göre mevcut olduğu anlaşılan vasatı 
yüzde on farkın da tenzili ile mütedavil sermayenin ona göre tesbiti ve 1932 blânço-
sunun bu esas dairesinde tanzimi hakkında bütçe lâyihasına dördüncü madde konul
muştur. 

İnhisarlar idaresi, 1932 devrei faaliyeti zarfında encümenimizin geqen seneki 
mazbatasında tavsiye eylediği ucuz sigara tecrübesini de yapmıştır. Verilen malû
mattan anlaşıldığına göre tarifenin tenzil edilmediği yani ucuz sigara çıkarılmadı
ğı haziran, temmuz ve kısmen ağustos aylarında satış fiat vastisi bir evvelki sene
nin ayni aylarına nazaran beher kiloda vasati olarak yirmi beş, otuz kuruş kadar 
düşmüş ve hasılat ta bu nisbette eksilmiştir. 

İdarenin köylüler için paketi dört ve şehir ve kasabalar için altı kuruş üzerin
den sigara imal ve satışa çıkardığı eylül ay i ile onu takip eden aylar zarfında satış 
kilo itibarile yükselmiş ve fazla satış miktarı vasati olarak yüzde otuzu bulmuştur. 

Fia t tenzilâtının tevlit ettiği hasılat noksanı kısmen bu fazla satışlarla ve kıs
men de stokların hakikî fi ati arma ircaı üzerine telâfi edilmiştir. Bu muamele ka-
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çakla mekif oİaıı müstehliklerin mühim bir kısmının inhisar mamıılâtını istihlâke 
başladıklarını göstermek itibarile mucibi memnuniyet olmakla beraber satışların 
artması ile memlekette tütün mahsulünün idare tarafından daha fazla miktarda sa
tın alınmasını intaç etmek noktasından da faydalıdır- Bundan maada ucuz sigara 
çıkarılmadığı aylarda satış vasati fiatının mütemadiyen düşmesinden istidlal olu
nacağı veçhile ucuz sigara tedbirine müracaat edilmeseydi netice Hazine için daha 
zararlı olacaktı. 

Bu umumî mülâhazatımızı arzey I edikten. sonra bütçe kanun lâyihası üzerinde 
encümenimizce yapılan tetkikatm neticesini arzedeeeğiz: 

Teklif lâyihasının 4, 5, (i, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 10 ve 17 nci maddelerini teşkil 
eden hükümler daimî mahiyeti haiz oldukları cihetle bunların bütçe lâyihasın
dan tefriki ile ayrı bir lâyiha halinde Yüksek Heyetin tasvibine arzı kararlaş
tırılmıştır. 

Teklif lâyihasından bütçe lâyihasında 1>ı rakı lan maddeler hakkındaki esbabı 
mucibemiz aşağıda gösterilmişti*: 

Birinci madde — İhı maddede işaret edilen (A) cetveli idarenin masraf ter
tipleri hakkındaki tekliflerini ihtiva etmektedir. Bu tertipler için teklif olunan 
tahsisat miktarları encümenimizce birer birer tetkike tâbi tutulmuş ve 10, 11 
ve 12 nci fasıllardan maada fasıllarla teklif olunan tahsisatlar, hizmetlerin icap
tanım göre hesap edilmiş oldukları hakkında verilen izahat üzerine aynen kabul 
olunmuştur. 

Sergilere iştirak ve propaganda masrafı olarak 10 uncu faslın 4 üncü madde-
sile istenilen 100 000 liralık tahsisat üzerinde tevakkuf edilmiştir. İdarenin ma-
mıılâtı itibarile memleket haricinde yapacağı propagandanın faydaları aşikâr ise 
de büyük fedakârlıklar ihtiyarına mütevakkıf olan bu işin bir takını kavait ve me
rasime tâbi resmî bir teşkilât tarafından yapılamayacağı ve bu husus için tam mana-
sile hususî şeraite tâbi bir teşekküle vücut verilmek üzere tetkikat yapılmakta ol
duğu anlaşıldığından bu tetkikatm lıitamile nıevzubahs teşekküle vücut verilin
ceye kadar eski vaziyetin muhafazası münasip görülmüş ve bu sebeple teklif 
miktarı 1932 bütçesindeki tahsisat miktarı derecesinde kabul edilerek fasıldan 
80 000 lira tenzif edilmiştir. 

İnhisar memurlarının âtilerini temin etmek üzere tasarruf sandığına yapıla
cak muavenet ve çalışanlara mükâfat vermek için istenilen 159 000 liralık tahsi
sat üzerinde dahi.tevakkuf edilmiştir. Bu tahsisat hakkında bütçe lâyihasında 
teklif olunan 8 inci madde ile inhisarlar idaresi hasılatı saf iyesinin yüzde yanım 
nisbetinde bir meblâğın her sene bütçelerine konulup bundan üçte ikisinin memur
ların tasarruf sandığına sermaye olarak tefriki ve üçte birinin dahi emsaline nis-
betle fazla gayretleri görülen memurlara ikramiye olarak tevzii derpiş edilmiştir. 
Encümenimiz Devlet memurlarına verilen hukuk ve teminattan ve tekaüt hakkın
dan mahrum olan inhisar idareleri memurlarından idare hizmetinden çekildikleri 
takdirde kendilerine veya vefatlarında ailelerine bir yardımda bulunmağı esas iti
barile çok yerinde bulmakla beraber Hükümetin yardımı ile teşekkül edecek olan 
tasarruf sandıklarının sureti idaresine ait esasların bir kanun ile tayin edilmesini za
rurî görmüş ve istenilen tahsisattan 50 000 lirasını memurlar ikramiyesine tefrik 
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ecîerek 100 000 lirasını da tasarruf sandığına muavenet olarak kabul eylemekle be
raber bu tahsisatın istimalini yapılacak kanununa tâbi kalmasını kararlaştırmıştır. 
Bu sebeple Hükmûet teklifinin 8 inci maddesi tayyedilmiştir. 

İkinci madde — Bu maddede işaret edilen (B) cetveli idarenin varidat tertipleri 
hakkındaki tekliflerini ihtiva eylemektedir. Encümenimiz bu cetvelde dahil vari
dat fasılları üzerinde ayrı ayrı tetkikat yapmış ve muhtelif varidatın 1932 senesinin 
dokuz aylık seyrini göz önünde tutarak teklif olunan miktarları aynen kabul eyle
miştir. 

Üçüncü madde - Bu maddede işaret edilen (C) cetveli, idare teşkilâtında 1938 ma
lî senesi zarfında kullanılacak memur ve müstahdemlerin kadrolarını ihtiva etmekte
dir. Tevhit dolay isi le yapılan teşkilat neticesinde her üç idareden 1932 kadrolarına 
nazaran 658 memur ve müstahdem tasarruf edilmiş olduğu anlaşılmış ve vücude 
getirilen teşkilâtın tatbikat neticesinde eksik veya fazlalıklarını tetkike meydan 
bırakmak için teklif olunan kadrolar bu sene için aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde — Bu madde yukarıda umumî maruzatımız arasında izah olu
nan esbabı mucibeye binaen encümenimizce lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Beşinci madde — Ihı madde ibareye ait bazı tadilâtla kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Bu madde inhisar altında bulunan kibrit, çakmak ve çakmak 
taşile oyun kâğıdına ait kaçakların muhbir ve musadirlerine 1918 numaralı kanun 
mucibince verilecek ikramiyelerin ve işbu kaçaklara müteallik davaların takip ve 
muhakemeleri için ihtiyar olunacak masrafların inhisarlar umum müdürlüğü büt
çesi tertiplerinden tesviyesini temin için encümenimizce lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Yedinci madde — Bu madde tütün ve ispirto inhisar idarelerinin 1932 bütçele
rindeki beşinci maddelerin ayni olup yazılış tarzı değiştirilmek suretile kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci madde — Teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Hükümetin teklif eylediği 19 uncu madde ile yapılması 
istenen işler arasındaki ambarların yeniden inşasından ise gayrimenkullerin hali 
hazır vaziyetleri itibarile kısmen idarenin lüzum göreceği yerlerde satın alınmak su
retile temini daha faydalı görülmüş ve Oamaltı memlâhasının yükletme ve boşalt
ma işlerinde kullanlımak üzere icap eden nakil vasıtalarının satın alınabilmesi için 
maddeye ayrı bir fıkra ilâve edilerek tahsisat miktarı 950 000 liraya çıkarılmak 

suretile madde tadilen kabul edilmiştir. 

Hükümleri daimî mahiyeti haiz oldukları cihetle bütçe lâyihasından çıkarılarak 
ayrı bir lâyihada toplanıldığı yukarıda arzolunan maddelerin esbabı mucibelerine 
gelince: 

Bunlardan, lâyihanın 1,2,3,4,5,8 ve 10 uncu numaralarını teşkil eden maddeler 
Hükümet teklifinin 4,10,11,12,14,16 ve 17 üıci maddelerine mütenazır olup bir kıs
mı esasen 1932 bütçelerinde de mevcut bulunduğundan ibareye ait bazı tadilâtla 
kabul edilmişlerdir. 
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Lâyihanın altıncı maddesini teşkil eden Hükümet teklifinin on üçüncü maddesi 

1932 tüttün ve müskirat bütçeleri kanunlarında mevcut bir hükmü tekrardan ibaret 
olup tatbikatta müşkülâtı muci|) olduğu anlaşılan ikinci fıkrasının kaldırılması sure-
tile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesi Tuz inhisar idaresinden İnhisar umum müdürlüğüne 
alınan maaşlı memurlar hakkında yapılacak muameleye dair' olup bu bapta Hükü
metin esbabı mucibesinde gösterilen mütalea encümenimizce de varit görülmüş 
ve madde tatbikat itibarile hatıra gelen mahzurları karşılayacak bir şekilde yeniden 
yazılarak kabul edilmiştir. 

Satış depolarındaki tuzların satış fiatlarım bir miktar indirerek ahalinin tuza 
olan ihtiyaçlarını daha ucuz ve daha kolaylıkla temin edebilmeleri için memlâha-
larda tuzun beher kilosu için tayin olunan altı kuruşa bütçeye dahil satış masrafları 
hariç olarak yalnız nakliye ve sigorta masrafları ilâve edilmek suretile ambarlardaki 
tuz satış fiatının tayin edilmesi hakkında Hükümet teklifinin 9 uncu maddesi mü-
nasebetile yazılan esbabı mucibe nazarı dikkate alınmakla beraber yüksek fiatla 
ambarlarda birikip kalmış olna tuzların da satışını temin için maddeye ayrıca bir 
fıkra ilâvesi kararlaştırılmış ve tadilen hazırlanan şekil 9 uncu madde olarak tes-
bit edilmiştir. 

790 numaralı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununun 29 uncu maddesinde 
bu inhisarın safi hasılatından yüzde onunun hususî idarelere ve yüzde beşinin dahi 
Tayyare cemiyetine terkolunacağı yazılıdır. İnhisarların tevhidi üzerine bunların 
bilûmum memur ve müstahdemleri ücretlerde sair bütçe dahili masrafları 1933 
malî senesinden itibaren birleşmiş olmasına göre artık yalnız müskirat inhisarından 
temin olunan safi hasılatın miktarını tesbite imkân kalmadığından bu hisselerin 
tefriki için bundan böyle inhisarlar idaresinin varidat bütçesinde görülen müskirat 
satış kârının (yani maaş ve idare masrafları tenzil olunmaksızın) esas ittihazı 
zarureti hasıl olmuştur. 

Bu bapta alman malûmata göre şimdiye kadar müskirat safi hasılatından % 10 
ve % 5 nisbetinde hususî idarelere ve Tayyare cemiyetine terkolunan hisselerin 
müskiratın satış karma göre hesap olundukta bu nisbetin % 9 ve % 4 1/2 radde
sinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple 1933 senesinden itibaren bu hisselerin 
müskirat satış kârlarının % 9 ve % 4 1/2 uisbeti üzerinden hesap ve tesviye edilme
si muvafık görülerek Hükümet tekli Finin 11 inci umdesinde tayin edilen nisbet-
lerin bu esas dairesinde tadili zarurî görülmüştür. 

Yapılan dört senelik hesaplara göre balâda arzedilen 9 ve 4 'A nisbetleri evvel
ki on ve beş nisbetinden daha fazla hisse tefrikini icap etirdiği teayyün etmiştir. 

Yukarıdanberi arz ve izah eylediğimiz şekilde yeniden yazılan maddeleri ihtiva 
ederek hazırlanmış olan iki adet kanun lâyihasını umumî heyetin yüksek tasvibi
ne arzeyleriz. 

Reis M. M. 
G-ümüşane Bursa Aksaray Çorum Elâziz Erzurum 
H. Fehmi Dr. Galip A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz 

Giresun İstanbul İsparta Kayseri Kırklareli Sivas 
Kâzım Sadettin Mükerrem A- Hilmi M. Nahit M. Remzi 

Sivas Yozgat 
Rasim S. Sırrı 
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inhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLI FI 
MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 

1933 malî senesi masrafları için merbut 
«A» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
7 480 302 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — îhnişarlar idaresi 
1933 malî senesi varidatı merbut «B» 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
40 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 
daimî memur ve müstahdemlerile na
kil vasıtaları kadrosu merbut «C» işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9 — Görülecek lüzuma göre 
imalatın tezyidi ve satış teşkilâtının tev
sii için ilâveten istihdam edilecek me
murların ücretleri bütçenin ücret fasıl-
larmdaki tasarruftan temin olunur. 

"BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — inhisarlar idaresi 
1933 malî senesi masrafları için mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 7 390 412 liralık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul, 

MADDE 4 — 1932 senesi tütün in
hisarı bütçe kanununun beşinci mad
desi mucibince yaprak tütün kıymetle
rinin kemmiyet ve keyfiyeti erindeki 
tahavvülün tesbiti ve bunların 1930 ra
yicine ircaı dolayısile 1930 ve daha ev
velki seneler mahsulü tütünlerin 1932 
senesi iptidasında taayyün eden kıy
metlerinden hali hazır rayice göre ay
rıca yüzde on fark tenzil ve mütedavil 
sermaye bu veçhile tesbit edilerek 1932 
blânçosu işbu esas üzerine tanzim olu
nur. Tütün inhisarı için bütçe kanun
la ril e tesbit olunan sermayenin fazla-
sile 1932 ve daha sonraki seneler mu-
hammenatma göre tebeyyün edecek va
ridatı safiye fazlaları bu tenzilâta 
karşılık tutulur. 

MADDE 5 — İmalâtın tezyidi ve 
satış teşkilâtının tevsii için ilâveten is
tihdamına lüzum görülecek memur ve 
müstahdemlerin ücretleri bütçenin üc
ret fasıl 1 anııdaki tasarruf attan temin 
olunur. 

MADDE 6 — İnhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve 
çakmak taşı kaçakçılığından dolayı 
1918 numaralı kanun mucibince verile
cek ikramiyelerle bu suçlara ait dava
ların muhakeme ve saire masrafları büt
çenin taallûk ettiği fasıllarından tesviye 
olunur. 
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MADDE 15 — İnhisarlar idaresinin 

mülhak bütçesi bulunmayan 1930 senesi-
le daha evvelki seneler hizmetlerine ait 
olan borçlar seneleri bütçelerinde tahsi
sat bakiyesi aranılmaksızm bütçenin 
eski sene borçları faslından tesviye olu
nur. Bu fasıldaki muhassasat ile mu
hakeme masarifi ve 1918 numaralı ka
nun mucibince muhbir ve musadırlara 
verilecek olan ikramiyelere tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde ilâveten sarfına 
lüzum görülecek mebaliğ için muhasebei 
umumiye kanununun 48 inci maddesi 
hükmü cereyan eder. 

MADDE 18 — Sergilere iştirak ve 
propaganda masarifi namile bütçeye 
mevzu tahsisatın sureti sarfı ve evrakı 
müsbitesinin ihzarı mütedavil sermaye
ye dahil masraflar hakkındaki usullere 
tâbidir. 

MADDE 19 — Fabrika ve memlâha-
larda yapılacak inşaat ve tesisat ile ida
re ve zürra malı tütünler için şeraiti fen-
niyeye muvafık ambarlar vücude getir
mek ve gelecek seneler masraf bütçele
rinden kapatılmak üzere inhisarlar ida
resinin mütedavil sermayesinden 
650 000 liraya kadar sarfiyat icrasına 
Gümrük ve İnhisarlar vekâleti mezun
dur. 

MADDE 8 — İnhisarlar idaresi hası
latı safiyesinin yüzde yarımı nisbetinde 
bir meblâğ her sene bütçeye ithalen iki 
sülüsü memurların tasarruf sandığına 
sermaye olarak tefrik ve bir sülüsü em
saline nisbetle fazla sâyü gayreti görü
len memurlara mükâfateıı tevzi ve 1933 
bütçesinin faslı mahsusuna mevzu 
159 000 lira tahsisat bu uğurda sarfolıı-
nur. 

MADDE 20 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — İnhisar idarelerinin 
mülhak bütçesi bulunmayan 1930 ve da
ha evvelki seneler hizmetlerine ait olan 
borçlan, seneleri bütçelerinde karşılığı 
aranmaksızın işbu bütçenin eski sene 
borçları faslından tesviye olunur. Bu 
fasıldaki muhassasat ile muhakeme ma
sarifi ve 1918 numaralı kanun mucibin
ce muhbir ve musadirlere verilecek olan 
ikramiyelere tahsisat kâfi gelmediği 
takdirde ilâveten sarfına lüzum görüle
cek mebaliğ için muhasebei umumiye 
kanununun 48 inci maddesi hükmü cere
yan eder. 

MADDE 8 — Aynen kabul. 

MADDE 9 — Fabrika ve nıemlâha-
larda yapılacak inşaat ve tesisat (maki
neler dahil ) ile idare ve zürra malı tü
tünler için şeraiti fenni y ey e muvafık 
ambarlar mubayaa ve inşası ve Çamaltı 
memlâhasında kullanılmak üzere nakil 
vasıtaları mubayaası için gelecek sene
ler masraf bütçelerinden kapatılmak ü-
zere inhisarlar idaresinin mütedavil ser
mayesinden 950 000 liraya kadar sarfi
yat icrasına Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti mezundur. Alınacak nakil vasıtaları 
(O) cetvelindeki kadroya ilâve olunur. 

MADDE 10 — Aynen kabul 
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MADDE 21 — Bu kanunun hükmünü 

icraya Gümrük ve inhisarlar vekili me
murdur. 

27 - I I -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. 
Ş. Kaya M. AhdüUıalik Dr. Reşit Galip 

Na. V- İk. V. 8 . 1 . M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

G. İ . V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

MADDE 11 — Aynen kabul 

Bütçe lâyihasından tefrik edilen maddeler 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ BÜTÇE ENCÜMENININ TADILÎ 

tnhisarlann idaresi hakkındaki 1660 
numaralı kan una müzeyyel 

kanun lâyihası 

MADDE 4 — inhisarlar idaresince 
satın alınacak iptidaî maddelerle ida
renin inhisarı altında bulunan ecnebi 
maddelerin bedelleri fabrika ve i-
malâthane ve yaprak tütün depo
su ve memlaha.la.rm ve nakliye ve
saitinin levazımı ve bilûmum is
letme ve idare masrafları ve bunların 
demirbaş eşya ve mefruşatile makine 
ve alât ve edevatının yedek aksamı be
deli ve tamir masrafları, amele üc
retleri, inhisar mamulâtının muhafa
zalarile nakliye masrafları, satış ai
datı idare malı menkul ve gayrimen
kul kıymetlerin itfa bedelleri ve bilû
mum sigorta ücretleri ve bütçeye dahil 
olmayan sair her nevi işletme masraf
ları için 1660 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesi mucibince « 25 000 000 » lira
ya kadar mütedavil sermaye kabul olun
muştur. 

MADDE 16 — inhisarlar idaresinin 
kira ile tutacağı binalar için lüzumu ha
linde üç seneye kadar mukavele aktede-
bilir. 

MADDE 1 — inhisarlar idaresince 
satın alınacak iptidaî maddelerle idare
nin inhisarı altında bulunan ecnebi mad
delerin bedelleri fabrika, imalâthane, 
memlâha ve yaprak tütün depolarile 
nakliye vesaitinin levazımı ve bilûmum 
işletme ve idai'e masrafları ve bunların 
demirbaş eşya ve mefruşatile makina ve 
alât ve edevatının yedek aksamı bedel 
ve tamir masrafları, amele ücretle 
ri, inhisar mamulatınm muhafazalarile 
nakliye masrafları, satış aidatı, men
kul, gayrimenkul kıymetlerin itfa be
delleri ve bilûmum sigorta ücretleri ve 
bütçeye dahil olmayan sair her nevi iş
letme masraflaî'i için 25 000 000 liraya 
kadar mütedavil sermaye kabul olun
muştur. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresi kira 
ile tutacağı binalar için lüzumu halinde 
üç seneye kadar mukavele aktedebilir. 

http://memlaha.la.rm


MADDE 17 — Türkiye dahilinde in
hisarlar mamulâtmı satanlara esasları 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince tesbit 
olunacak teminat mukabilinde veresiye 
satış icrası caizdir. 

MADDE 11 — Vazifelerinin mahiye
ti icabı olarak mesai saatleri haricinde 
çalıştmlmalarma Umum müdürlükçe 
lüzum görülecek imalat ve sevkiyat ve 
satış memur" ve müstahdemlerine işin 
taallûk ettiği masraf hesabından mun
zam ücret verilebilir. 

MADDE 12 — Daimî memur ve 
müstahdemlerden vefat edenlerin teçhiz 
ve tekfin masraf lan için ücret tertiple-
riııdeki tasarruftan ailelerine bir aylık 
ücret miktarında muavenet yapılır. 

MADDE 13 — Vazifelerine niha
yet verilecek memur ve daimî müs
tahdemlere 1935 numaralı kanun 
mucibince verilecek tazminat bütçenin 
bilûmum ücret tertiplerinden tesviye 
olunur. 

Açıkta kalıpta tazminat alınış olan
lardan muvazenei umumiye, mülhak, 
hususî ve belediye bütçelerine dahil bu
lunan teşiklâtta vazife alanlar eski vazi
felerinden infikâk tarihile yeni vazife
lerine mübaşeret tarihi arasında açıkta 
geçecek her aya mukabil yalnız yarım 
aylık tazminata istihkak kazanırlar. 
Aldıkları tazminatın üst tarafını iade et 
mekle mükellef tutulurlar. Açıkta geçen 
müddetlerin on beş günden fazla olan 
kesirleri tam ay itibar olunur. 

MADDE 7 — Maaşla müstahdem tuz 
memurlarının maaşları 1 haziran 1933 
tarihinden itibaren ücrete tahvil oluna
rak haklarında idarenin diğer ücretli 
memurları gibi muamele ifa olunacak
tır. Ancak bu kabîl memurlardan mez
kûr tarihte maaşlı hizmetleri 15 sene 
ve daha ziyadeye baliğ olanların teka
üt hakları baki olup tekaüt müddetleri
ni ikmal veya tekaütlüğe istihkak kes-
pettiklerinde 31 mayıs 1933 tarihinde 
ve vekâlet emrinde bulunanlar ile isten 
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MADDE 3 — İnhisarlar mamulâtmı 

satanlara esasları Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince tesbit olunacak teminat mu
kabilinde veresiye satış icrası caizdir. 

MADDE 4, — İnhisarlar idaresinde 
vazifelerinin mahiyeti icabı olarak me
sai saatleri haricinde çalıştırılmalarına 
lüzum görülecek imalât, sevkıyat ve sa
tış memur ve müstahdemlerine işin ta
allûk ettiği masraf hesabından munzam 
ücret verilebilir. 

MADDE 5 — İnhisarlar idaresi me
mur ve müstahdemlerinden vefat eden
lerin teçhiz ve tekfin masrafları için üc
ret tertiplerindeki tasarrufattan ailele
rine bir aylık ücret miktarında muave
net yapılır. 

MADDE 6 — Vazifelerine nihayet 
verilecek memur ve müstahdemlere 1935 
numaralı kanun mucibince verilecek 
tazminat bütçenin ücret tertipleri tasar
ruf atından tesviye olunur-

MADDE 7 — Maaşla müstahdem tuz 
memurlarının maaşları 1 haziran 1933 
tarihinden itibaren ücrete tahvil oluna
rak haklarında idarenin diğer ücretli 
memurları gibi muamele ifa ve aşağıda
ki hükümler tatbik olunur: 

(A) 1 haziran 1933 tarihinde maaşlı 
hizmetleri 15 seneyi doldurmuş olan
ların bu tarihten sonra ücretle istih
dam edilecekleri müddet tekaüt he
sabında sayılı]) 31. mayıs 1933 tari
hinde aldıkları nıaas üzerinden 1(383 ııu-
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menedilmiş olanlara en son sene aldık
ları maaş miktarına göre tekaüt kanunu 
mucibince tekaüt maaşı tahsis olunur. 
Şimdiye kadar tahsis edilmiş ve bundan 
sonra tahsis olunacak tekaüt maaşları 
umumî bütçeden tesviye olunur. Maaşlı 
hizmet müddetleri 15 seneden noksan 
olanların İnhisarlar idaresindeki hiz
metleri 1 haziran 1933 ten itibaren teka
üt müddetlerine ithal olunmaz. Bu kabîl 
memurlardan arzu edenlere sene kesir
leri tam sayılmak üzere maaşlı memuri
yette bulundukları beher sene için iki 
aslî maaş hesabile ikramiye verilerek te
kaüt hakları kesilir. 

MADDE 10 — İnhisarlar idaresi le
hinde intaç edilen davalardan dolayı 
hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet üc
retleri Devlet davalarını intaç eden avu
kat ve saireye verilecek vekâlet ücreti 
hakkmdaki 4 - I I -1929 tarihli ve 1389 
numaralı kanuna tevfikan müstehakla-
rrna bütçenin masarifi muhakeme terti
binden tesviye olunur. 

MADDE 5 — 3 mart 1341 tarihli ve 
575 numaralı kanunla tuzun beher ki
losu için tayin olunan «6» kuruşa büt
çeye dahil satış masrafları hariç ola
rak yalnız nakliye ve sigorta masraf -

maralı kanuna tevfikan tekaüt maaşları 
tahsis olunur-

(B) Maaşlı hizmetleri 15 seneyi dol
durmamış olanların bu tarihten sonraki 
ücretli hizmetleri tekaüt hesabında sa
yılmaz. Bunlardan arzu edenlere sene 
kesirleri tam sayılmak üzere filen ma
aşlı memuriyette geçen her sene için iki 
aslî maaş hesabile tazminat verilir. Bu 
yolda tazminat alanların tekaüt hakları 
sakıt olur. 

(C) 1 haziran 1933 tarihinde vekâ
let emrinde veya işten el çektirilmiş va
ziyette bulunanlardan tekrar idare hiz
metine alınacaklar hakkında son aldıkla
rı memuriyet maaşlarına ve hizmet müd
detlerine göre yukarıki fıkralar hüküm
leri tatbik olunur. Bunlardan idare 
hizmetine alınmasına lüzum ve ihtiyaç 
görülmeyenlerden tekaüt müddetini ik
mal edenler tekaüde sevk ve ikmal et
meyenlere sene kesirleri tam sayılmak 
üzere her filî hizmet senesi için iki aslî 
maaş verilerek alâkaları kesilir ve teka
üt hakları kalmaz. 

(D) 1 haziran 1933 tarihinden sonra 
ücretli hizmette devam eden (A) fıkra
sında yazılı memurlardan idarece hiz
metlerine nihayet verilecekler hakkında 
(C) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

(E) Şimdiye kadar tahsis edilmiş 
olanlarla bundan sonra tahsis edilecek 
tekaüt maaşları umumî bütçeden tesvi
ye edilir. 

MADDE 8 — İnhisarlar idaresi le
hinde intaç edilen davalardan dolayı 
hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet 
ücretleri Devlet davalarını intaç eden 
avukat ve saireye verilecek vekâlet 
ücreti hakkındaki 4 - I I -1929 tarih ve 
1389 numaralı kanuna tevfikan müsta-
hiklerine bütçenin masarifi muhakeme 
tertibinden tesviye olunur. 

MADDE 9 — Ambarlarda tuzun 
satış fiatınm tesbitine dair olan 
24 - X I I -1333 tarihli kanunun 2 nei 
maddesinde yazılı masraflardan yal
nız nakliye ve sigorta masrafları mem-
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l a n ilâve edilmek suretile ambarlarda 
tuzun satış fiatı tespit olunacaktır. 

MADDE 14 — İnhisarlar idaresi Ça-
maltı memlâhasımn tahmil ve tahliye 
işlerini bizzat idare etmek hususunda 
serbesttir. 

MADDE 6 — İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı hakkındaki «790» nu
maralı kanunun «29» uncu maddesi mu
cibince hasılatı safiyeden i da re i husu-
siyelere ve Tayyare cemiyetine terke
dilmiş olan hisseler 1933 malî senesin
den itibaren ispirto ve ispirtolu içkilerin 
satış kârı « bütçe dahili masraflar ha
riç » üzerinden hesap olunarak bu sa
tış kârının % 8 i idarei hususiyelere ve 
ve % 4 ü Tayyare cemiyetine tahsis ve 
hasılatı safiyeden tefrik olunarak nâ
zım varidat ve masraf olarak bütçeye 
ithalen tesviye olunacaktır. 

lâhalardaki kanunî fiata ilâve olun
mak suretile ambarların tuz satış fi
atı tesbit olunur. Bu kanunun neşri 
tarihinde ambarlarda mevcut bulunan 
tuzların fi ati arı dahi bu esasa ve 1933 
senesindeki nakliye rayicine üöre ta
dil olunarak satılır. 

MADDE 10 — İnhisarlar idaresi 
Çamaltı memlâhasımn yükletme ve 
boşaltma işlerini kendi vesaitile idare
ye mezundur. 

MADDE 11 — İspirto ve ispirtolu iç
kiler inhisarı hakkındaki 790 numara
lı kanunun 29 uncu maddesi mucibince 
hasılatı safiyeden idarei hususiyelere 
ve Tayyare cemiyetine terkedilmiş olan 
hisseler 1933 malî senesinden itibarım 
ispirto ve ispirtolu içkilerin satış kârı 
üzerinden hesap olunarak bu satış kâ
rının % 9 u idarei hususiyelere ve % 
4,5 ğu Tayyare cemiyetine tahsis ve 
tesviye ile nâzım varidat ve masraf he
saplarında bütçeye lahika olarak göste
rilir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir. 

M.Al)DE 13 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri memurdur. 
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Muhassasatın ııov'j 

Ücretler 

Umum müdür 
Murakipler ve kalemi 
Memurlar ve müstahdemler 
1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mu
cibince verilecek tekaüt ikramivesi 

1933 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Fasıl yekûnu 

Merkez ve mülhakat masrafları 

İdarehane ve satış depoları kirası 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Mııhakeme masrafı 
Ücretli mükâleme, muhabere 
Akçe nakliyesi 
Melbusat 
İdare masarifi 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Tedris ücreti 
Talebemin yol ve ikamet masrafı 
Müteferrik masarif 

Fasıl yekûnu 

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Fennî tecrübeler masarifi 
Hastalıklarla mücadele 

Fasıl yekûnu 

Takibat ve tütün ziraati masrafları 

Ziraat ve tahrir masarifi 
2İ Emanet ambarlar masarifi 

7 200 i 
33 240 1 

3 381 420 • 

10 000 
3 431 860 ; 

7 200 
33 240 

3 381 420 

10 000 
3 431 860 

175 000 
100 000 
40 000 
80 000 
15 000 
55 000 
8 000 

225 000 

698 000 

7 500 
30 000 

500 

38 000 

37 500 
16 000 

53 500 

150,000 
160 000 

175 000 
100 000 
40 000 
80 000 
15 000 
55 000 

8 000 
225 000 

698 000 

7 500 
30 000 

500 

38 000 

37 500 
16 000 

53 500 

150 000 
160 00Q 
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07 

i 4> 

6! 
l 

7İ 

Mıümssasa l ın ııev'i 

Bilûmum takip memurlarile kaçak madde
lerin masarifi 
Kaçak mücadele masarifi 

1933 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

8İ 

9| 

10! 

Fasıl yekûnu 

Kaçak ihbariye ve ikramiyesi 

Sabit krymetler masarifi 

İnşaat ve tamirat 
Makineler ve teferruatı 
İdarehane demirbaşlarile mefruşatı 
Vesaiti nakliye mubayaat ve tecdidi 

Fasıl yekûnu 

Depo, imalathane VÖ fabrika memurları ücreti 

Yaprak tütün depo ve imalâthaneleri me
mur ve müstahdemleri 
Tütün fabrika ve atelyeleri memur ve müs-
tahdemLeri 
Müskirat fabrika ve imalâthaneleri memur 
ve müstahdemleri 
Memlâhıalar memur ve müstahdemleri 
Yaprak tütün depo ve imalâthaneleri ile 
fabrikalar kirası 
Kazazede ameleye ve çocuk yuvalarma yar
dım 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ücretlerile harcırahları 

Muhtelif masraflar 

Şarapçılara verüecek ikramiye 
Inbik ^mubayaası 
Hayır müesseselerine yardım 
Sergübre iştirak ve propaganda 

Fasıl yekûnu 

200 000 
20 000 

530 000 

100 000 

200 000 
20 000 

530 000 

100 000 

200 000 , 
50 000 
20 000 
43 000 

200 000 
50 000 
20 000 
43 000 

313 000 313 000 

541 020 

331 500 

83 100 
153 960 ! 

140 000 

30 000 
1 279 580 ! 

541 020 

331 500 

83 100 
153 960 

140 000 

30 000 
1 279 580 

48 800 

5 000 
3 000 

11 500 
100 000 

119 500 

48 800 

5 000 
3 000 

11 500 
20 000 

39 500 
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& 
Muhassasatın nev'i 

1 9 3 3 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

11 
12 

131 
14İ 

Memurlar ikramiyesi 
Tasarruf sandığma muavenet ( kanunu mahsusuna 
tevfikan istimal edilecektir ) 
Reddiyat 
Eski seneler borçlan 
Eski seneler borçları 
Geçen sene borçlan 

Fasıl yekûnu 

159 000 

10 000 

30 000 
50 000 

80 000 

15! 

16 

Fevkalâde masraflar 

Yaprak tütün ambarlarının tathir masarifi 
Maltepedeki tecrübegah mubayaa bedel ve 
masarifi 
Sunî fermantasyon tecrübeleri masarifi 
Müskirat fabrikaları inşaat ve tesisat ma
sarifi 
Tuz memurlarının bir defalık tazminatı 

Fasıl yekûnu 

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

50 000 

100 000 
10 000 

30 000 
50 000 

80 000 

UMUMÎ YEKÛN 

150 000 

50 000 
25 000 

280 000 
40 000 
545 000 

74 062 
7 480 302 

150 000 

50 000 
25 000 

280 000 
40 000 
545 000 

73 172 
7 390 412 



B CETVELİ 

ı I Varidatın nm'i 

Satış kârı 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif rüsum 

3 

Tütün beyiye resmi 
Müskirat beyiye resmi 
J>ira resmi 
Yerli şarap resini 
Hariçten g-elen müskirat ve ıtriyat resmi 

Fasıl yekûnu 

Para cezaları 

Muhtelif hasılat 

İstirdat 

UMUMİ YEKÛN 

1933 senesi i cin 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

24 800 000 
(i 000 000 
8 150 000 

24 800 000 
6 000 000 
8 ır>o ooo 

38 950 000 38 950 000 

50 000 i 
140 000 
340 000 
135 000 
5 000 

50 000 
140 000 
340 000 
135 000 
5 000 

670 000 

160 000 

180 000 
40 000 

40 000 000 

670 000 

160 000 

180 000 
40000 

40 000 000 



C - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

/ dar el merkeziye memurları 

Umum müdür 
» 
» 

Başmura 
Murakıp 

» 

» muavini 
» » 

ki}> 

Kalem şefi 
Masa âmiri 
Tetkik memuru 

» 
Kâtip ve 

» 
» 

» 
mukayyit 

» 

Şube müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müfettiş 
» 
» 
» 
» 

Müfettiş 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

muavini 
Mubayaat komisyonu azası 
Merkez muhasibi mesulü 
Hesap murakıbı 

» » 
Matbaa müdürü 
Makhıa mühendisi 
Servezjıedar 

» 
Veznedaı 

» 

muavini 

1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
i 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
7 
1 
1 
3 
4 
6 
6 
6 

12 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

600 
500 
400 
400 
300 
250 
200 
150 
100 
90 
90 
80 
60 

500 
400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
250 
250 
175 
150 
200 
300 
200 
150 
125 
100 
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Memuriyetin ııev'i 

Ikuşkimyager 
Kont ör (Mııaddit) 

» 
Fen müfettişi 
» » muavini 

Piyasa muhakkiki 
Kısım âmiri 

» » 
» » 

Masa âmiri 
» » 
» » 

Kimyager muavini 
Ambar muhasibi 
Mühendis ve fen memuru 
Fen memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » muavini 
» » namzedi 

Mutemet 
Kaçak istilıbarat memuru 

» » » 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

t dar e i merkeziı/e müstahdemleri 
Avukat 

» 
Doktor 
Telefoncu 

» 
Ustabaşı (ziraat fen) 
Gece bekçisi 
Vinç, memuru 
Kantarcı, bekçi, kapıcı 
Gündüz bekçisi 
Postacı, kapıcı, odacı, saire muhtelif 
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Memuriyetin nev'i Adet 

Mülhakat memurları 

Başmüdür 
» 
» 

» » 

7 
» 6 
» muavini 1 
» » 1 
» » 10 

Müstakil ve mülhak müdür 1 
» » 9 

99 
» » 39 

Başmemur 30 
îdare memuru 148 

» » 123 
» » 17 
» » 34 
» » 21 

Satış memuru 32 
» » 6 

Muhasibi mesul 3 
» » 16 
» » 14 
» » 2 

Veznedar 1 
» 3 

Muhasip ve veznedar 24 
» » fil 
» » 21 
» » 5 
» » 2 

Hesap kontrolörü 10 
Şube müdürü 2 

» âmiri 19 
» ve masa âmiri 26 
» » » 3 
» » » 2 
» » y> 59 

Şube âmir ve memuru 142 
» » » 152 
» » » 188 
» » » 54 
» » » 373 
» » » 64 

Tahrir kontrol memuru 11 
» » » 186 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Satış depo müdürü 
» » » 
» » » 

Satış deposu müfettişi 
İstanbul kontrolörü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ıdı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

rol memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
3 

15 
1 

14 
•10 

2 
12 

150 
125 
100 
150 
125 
175 
150 
125 
110 
100 
90 
80 
75 
70 
60 

Mülhakat müstahdemleri 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Takip memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» z 
» 
» 
» 
» 

Muhtelif müstahdemin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kantarcı 
» 
» 
» 
» 
» 

Kantar k 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

ı 

âtibi 
» 

2035 

4 
4 
3 
6 
6 

19 
9 
1 

12 
68 
49 
66 

429 
2 
2 
1 

38 
5 

204 
167 
401 

9 
5 

76 
13 
36 

9 
8 
1 

150 
125 
100 

80 
70 
60 
50 
75 
70 
60 
50 
45 
40 
35 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
50 
45 
40 
30 
25 
20 
50 
45 
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Memuriyetin nev'i Adet 

Telefoncu 
Kaloriferci 

» 

1 
1 
1 

1656 

Tütün fabrika ve atelyelerı memurları 
Müdür 

» 
» 

Makina şube müdürü 
Müdür muavini 
Kontrolör 

» 
» 

Muhasebe müdürü 
» » 
» » 

Kutu atelyesi müdürü 
Şube âmiri 

» » 
» » 

Masa âmiri 
» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Atelye müdürü 
» » 

Başharmancı 
» 

Harmancı 
» 
» 

1 
2 
i 
1 
1 
1 
3 
i 
1 
2 
1 
1 

20 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 

36 
10 
26 
44 
20 
2 
2 

190 

Harmancılar 
1 
1 
2 
1 
9 

Harmancı namzet ve ustaları muhtelif 18 

32 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Tütün fabrika ve at el yeler i müstahdemleri 
Başmakinist ve Ustabaşı 

» » 
» » 

Atelye sermakinist ve muavini 
» » » 
» » » 

Jîaşelekirikçi ve kondöktor 
» » 
» » 

Doktor 
» 

Dişçi 
Sıhhiye memuru 
M uh tel i f müstah demi n 

1 
4 
3 
2 
2 
o 

7 
5 
2 
3 
3 
1 
J 

64 

175 
150 
125 
90 
80 
75 

125 
100 
90 

100 
80 
80 
70 

2560 
101 

Yaprak tütün memurları 

istanbul depolar müdürü 
» » 
» » 
» » 

Depo müdürü 
» » 
» » 
» » 
» » 

Şube âmiri 
» » 
» » 
» » 

Masa âmiri 
» » 
» » 

Veznedar 
Mutemet 

» 
Şube muhasibi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

» muavini 
muhasibi mesulü 
stok ve hesabat âmiri 

r . . - - : • - - • • • - ' - • . . 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

3 
1 
5 
7 
6 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 

42 
36 
29 

3 
72 
18 

275 
175 
150 
150 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
100 
90 

125 
110 
100 
100 
100 
90 

100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 

253 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Eksperler ve manipülatörler 
Başeksper 

» 
» ve başmaııipülâtör 

Birinci sınıf eksper ve manipülatör 
İkinci sınıf eksper ve manipülatör 
Üçüncü sınıf eksper ve manipülatör 
Eksper, manipülatör muavin ve namzetleri 
muhtelif 

Yaprak tütün müstahdemleri 
istifçibası 

» 
Kaptan 
Makinist 
Doktor 

» 
Eczacı 

Müskirat fabrikaları memur ve müstahdemleri 
Fabrika müdürü 

» » 
» » 

İmalâthane müdürü 
Muhasebeci 

» 
Muhasebe masa âmiri 
Veznedar 

» ve muhasip 
Kimyager ve fen memuru 

» » » 
Kimyager muavini 
İmalât memuru 
Soma ve rakı memuru 

» » » 
İspirto ve imalât memuru 

» » » refiki 
» soma rakı muavini 

Makina usta basısı 
Makinist ve elektrikçi ve muavin 
Elektrikçi 
Ambalaj memuru 
İdare âmiri 
Ambar âmiri 

» » 
» » ve muavini 

u 

1 
4 
6 
10 
20 
49 
90 
180 

12 
14 
2 
2 
1 
o 
tmi 3 
36 

leri 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

250 
225 
200 
175 
150 
125 
7960 

90 
80 
90 
80 
100 
80 
80 

250 
200 
150 
125 
150 
125 
100 
100 
80 
150 
125 
80 
150 
125 
100 
100 
70 
100 
175 
100 
80 
80 
150 
125 
100 
80 
60 
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Memuriyetin nev'i 

Memur 
» ve mutemet 

Memur 
Gecge bekçisi, bekçi, kapıcı 

» » odacı 

Menılâhalar memurları 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 

Muhasip ve veznedar 
» » 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip 
Kantarcı 

» 

» 
» 
» 

Adet 

1 
5 
1 

16 
11 

Ücret 

90 
80 
60 
40 
30 

80 

1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 

12 
5 
7 

22 
11 
34 
27 

2 
2 

67 

400 
150 
125 
100 
90 
75 

110 
90 
80 
75 
70 
60 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
45 
40 

212 

Nakil vasıtaları kadrosu 

Nevi 

Otomobil 
Kamyon ve kamyonet 
Motor, mavna ve salapurya 

Yekûn 

Adet 

1 
15 
8 

24 

>*«C«€«g"'— 



Sıra No 134 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü madde
lerinin tefsiri hakkında 362 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Millî müdafaa . Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 2 - VII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1929 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerinin tefsiri hakkında Maliye vekâ
letinden yazılan 24 - VI - 1931 tarih ve 100 numaralı tezkere sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Maliye vekâleti Muhasebat umum müdürlüğü kanunlar ve muameleler müdürlüğünün 100 
numaralı ve 24/VI/1931 tezkeresi suretidir 

Başvekâleti celiyeye 

M. M. Vekâletinden alınan tezkerede: 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 ün
cü maddesinde (muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ile ve alelıtlak ağır hapis ve üç sene veya da
ha ziyade hapis ve müebbeden hizmeti ammeden memnuiyet ve sürgün cezalarını istilzam eden 
bir fiil ile, veya vazifesinden dolayı altı aydan fazla hapis ile mahkûm olan memur veya müteka
itlerin tekaüt hak ve maaşları sakıt olur) denilmekte, 1632 numaralı yeni askerî ceza kanununun 
30 ve 32 nci maddelerinde ise; mecburî olarak tart veya ihracı « istilzam eden ve takdirî olarak tart 
veya ihracı » mucip görülen mahkûmiyetler ayn ayrı gösterilmiş bulunmaktadır. Bunlara nazaran 
(ölüm ve alelıtlak ağır hapis ve hırsızlık, emniyeti sui istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan ye
re şahitlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, ihtilas) cürümlerinden birile altı ay
dan fazla mahkûmiyet mecburî olarak tardı ve (bir seneden ziyade hapis veya bir seneden ziyade 
memuriyetten mahrumiyet, hırsızlık, emniyeti sui istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahitlik, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa ve ihtilas) suçlarından birile altı ay 
ve daha aşağı hapis cezasına mahkûmiyet mecburî olarak ihracı ve bunlardan maada mahkûmiyet 
takdirî olarak tart veya ihracı müstelzimdir. Tartta tekaüt hak ve maaşı sakıt olur, ihraçta 
tekaüt hakkı mahfuzdur, diye yazılıdır. Bu hükümlerden bilhassa bir seneden ziyade hapis ile 
mahkûmiyetin mecburî olarak ihracı müstelzim olması ile tekaüt hakkının mahfuz kalması ve te
kaüt kanununun salifülârz 53 üncü maddesinde vazifesinden dolayı altı aydan fazla hapis ile mah
kûmiyet halinde tekaüt hak ve maaşının sakıt olması arasında bir tezat ve mübayenet hâsıl olmak
tadır. Şöyle ki vazifeden mütevellit olsun olmasın bir seneden ziyade hapis ile mahkûmiyet askerî 
ceza kanunu mucibince tekaüt hakkını mahfuz tutar. Halbuki; alelıtlak üç sene ve daha ziya
de hapis veya vazifeden dolayı altı aydan fazla mahkûmiyetin tekaüt kanunu mucibince tekaüt 
hak ve maaşını iskat etmesi lâzımgelir. 
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Askeri ceza kanununun hususî, tekaüt kanununun ise umumi kanunlardan olması itibarile hu

susî bir kanunla umumî bir kanunda muhalif hükümler mevcut bulunursa hususî kanun muci
bince amel olunması kavaidi hukukiye iktizasından olmakla beraber tekaüt kanununun 53 üncü 
maddesinde yalnız memur tabiri kullanılmış olmasına ve bu kanun zabitan ve mensubini askeriyeyi 
kasdettiği zaman zabit ve askerî memur ve memurini mülkiyeyi kasdeylediği zaman da memur 
tabiri kullanılmakta bulunmasına istinaden tekaüt kanununun 53 üncü maddesinin muvazzaf zabit
lere ve askerî memurlara şümulü olmayıp bunla- hakkında askerî ceza kanununun tayin eylediği 
hükümler dairesinde muamele ifası icap edeceği derpiş olunduğu bildirilmektedir, 

Tekaüt kanununun 53 üncü maddesi tekaüt hak ve maaşlarının sakıt olacağını âmirdir. Filha
kika bu madde ayrı ayrı tanzim olunan askerî ve mülkî tekaüt kanunları lâyihalarının birleştiği 
zaman mülkiye tekaüt kanunu lâyihasından alınarak yeni lâyihaya dercolunmuştur. Maddede 
memur ve mütekaitler tabiri istimal edilmiş bulunduğu, cihetle maddenin ihtiva ettiği hükümler 
ancak memur ve mütekaitler hakkında kabili tatbik olup muvazzaf zabitan ve askerî memurlar 
hakkında kabili tatbik değildir. Zira kanun zabitan ve mensubini askeriyeyi kasdettiği zaman 
zabit ve askerî memur tabirini kullanmaktadır. Ancak mütekait tabiri mutlak olmak iti
barile mülkî ve askerî mütekaitlere şamil olduğu bihakkın ;ddıa edilebilir. Esasen kanunda her 
iki kısım mütekaitlere şamil hükümleri ihtiva eden bazı maddelerde bu suretle mutlak olarak 
mütekaitler denilmekle iktifa edilmiştir. Şu kadar ki vekaleti müşarileyhaca esasen müte
kaitler hakkında da tereddüt edilmemekte olmalıdır ki yalnız muvazzaf zabitan ve memurini as
keriyeden bahsedilmektedir. Maahaza bunun aksi yani 53 üncü madde hükmünün umumi oldu
ğu mütalea edilse bile askerî ceza kanununun tekaüt kanunundan sonra mevkii meriyete girmiş bir 
kanun olmak itibarile de bu kanunun tekaüt kanununun 53 üncü maddesi hükmüne muhalif olan 
hükümleri zabitan ve askerî memurlar hakkındaki mezkûr maddenin hükmünü zirainin ilga eyle
miş olduğu neticesine varılmak zaruridir. 

Ancak kanunun askerî lâyihadan alman (51) ve mülkî lâyihadan alınan (53) üncü maddeleri 
tevafuk arzetmediği gibi mezkûr (51) inci madde hükmü dr askerî ceza kanununun hükümlerde te
aruz teşkil etmektedir. 51 inci madde 53 üncü madde hükmünde muvazzaf zabitan ve askerî memur
ların dahil olmadığını istidlale en büyük delildir. Askeri ceza kamusu mucibince muayyen olan ce
zalara mahkûmiyet (mecburi olarak tart veya ihracı ve yine muayyen bazı cezalara mahkûmi
yet) takdiri olarak tart ve ihracı müsteizim bulunmakta ve tekaüt hakkının s;?.kut ve mahfuziyeti 
bu cezaların neticelerinden bulunmaktadır. Takdirî tart cefasını müsteizim bir fiilden dolayı ayni 
zamanda tart cezasına hükmolunması ve ihracı müsteizim suç dolayısile ihraç kararı verilmiş 
olması hallerinde zabitan ve askerî memurların tekaüt hakkı mahfuz bulunmaktadır. İhraç cezası
nın hükmolunması halinde askerî rütbe, unvan ve memuriyetler geri alınacak ve fakat tekaüt hak
kı mahfuz bulunduğu cihetle kendilerine maaş tahsis edilmek iktiza edecektir. Tekaüt kanununun 
51 inci maddesinde ise zabitan ve askeri memurların çalışmasına mâni bir ceza ile mahkûmen 
mahpus kaldıkları müddetçe yetimlerine maaş verileceği ve İm gibilerin vefatlarında yetimlerine 
maaş tahsis olunacağı yazılıdır. Bu madde mucibince verilecek ve tahsis edilecek maaş 53 üncü 
maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında zikredilen şekil dairesinde olmak iktiza etmektedir. As
kerî ceza kanununun hükümlerine göre de buna imkân görülmemektedir. Yukarıda tafsil ve izah 
edilen mesele hulâsa edilirse-

1 - Vazifeden mütevellit olsun olmasın bir seneden fazla mahkûmiyet askerî ceza kanunu mu
cibince tekaüt hak ve maaşını mahfuz tutar. Vazifeden mütevellit altı aydan ziyade mahkûmiyet 
tekaüt kanunu mucibince mephus hakkı ıskat eder. 

2 - Tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddeleri yekdiğerine tevafuk arzetmektedir. 
3 - Tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddeleri hükümleri askerî ceza kanunu hükümlerde tea

ruz teşkil eylemektedir. 
Neticesine vâsıl olunmaktadır. Binaenaleyh askeri ceza kanununun salifülârz ahkamile te

kaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerinin telif veya ayrı ayrı tatbikma maddeten imkân gö
rülmediği gibi mevcut olan bir maddei kanuniyenin ihmali cihetine gidilemeyeceği de şüphesiz 
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olduğundan meselenin tefsiren halli zımnında keyfiyetin Meclisi âliye şevkine müsaade buyurul-
masmı arz ve rica ederim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdülhalih 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
M. M. Encümeni 8 - XII - 1931 

Kurar No. i 
Esas No. H/62 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 2 temmuz 1931 tarihli 6/1929 numaralı tezkeresile encümenimize havale Duyuru
lan askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerinin tefsirini talep eden Maliye 
vekâletinin tezkeresi M. M. Vekâletinin ve mehakim ve kavanin şubeleri tarafından gönderilen me
murların ve Maliye vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye vekâletinin tezkeresinin muhteviyatı üç noktada hulâsa edilmiştir: 
1 - Vazifeden mütevellit olsun olmasın bir seneden fazla mahkûmiyet askerî ceza kanunu muci

bince tekaüt hak ve maaşını mahfuz tutar. Vazifeden mütevellit altı aydan ziyade mahkûmiyet teka
üt kanunu mucibince mephus hakkı ıskat eder. 

2 - Tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddeleri yekdiğerine tevafuk arzetmektedir. 
3 - Tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddeleri hükümleri askerî ceza kanunu hükümlerile tea

ruz teşkil etmektedir. 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerinin tatbiki hususun

da Maliye vekâletince hâsıl olan tereddüdün izalesi için mezkûr maddeler hükümlerinin taallûk 
ettiği 1632 numaralı askerî ceza kanununun metin ve hükümlerini gözden geçirmek lâzımdır. Ma
lûm olduğu üzere askerî cezalar aslî ve f erî olmak üzere iki nevidir. Aslî cezalar her suçun yanın
da yazılıdır. Ferî cezalar ise her halde aslî ceza ile beraber ve ona ferî olarak hükmolunur. Ferî 
cezaların "mahiyeti ve tarz ve sureti icrası askerî ceza kanununun 29, 36 nci maddelerinde yazı
lıdır. Askerî şahıslar hakkında tatbik edilen ferî cezalardan tart ve ihraç cezalarının mahiyet ve 
neticelerinden biri tartta tekaüt ve sair hakların kaybedilmesini ve ihraçta tekaüt hakkının 
mahfuz kalmış olmasıdır (Askerî ceza kanunu madde 29, 30, 31, 32, 33). Bu maddelerin ve ayni 
kanunun 37 nci maddesinin (muvazzaf ve ihtiyat zabitlerile efrada umumî mahkemelerden verilen 
cezalar için 29 uncu maddeden 36 nci maddeye kadar olan maddelerin hükümlerine göre hükmo-
lunmak lâzımgelen askerî ferî cezalar ayrıca askerî mahkemenin hükmüne hacet kalmaksızın ci
heti askeriyece tatbik olunur) hükmü veçhile ferî cezalardan (tart) cezasına uğrayanların tekaüt
lük maaşı kesilir. Bu halde 1683 numaralı kanunun 51 inci maddesinin başında yazılı (maaşı ke
silmiş) cümlesi cezaen maaşı kesilmiş olanlar demektir. Binaenaleyh askerî eşhastan ferî ceza
lardan (tard) i müstelzim bir fiilden dolayı mahkûm olanların mahpus bulundukları müddetçe ye
timlerine maaş verilir ve vefatlarında yetimlerine maaş tahsis olunur, hükmü ordu mensuplarının 
bu mahiyetteki vaziyetlerini tamamen tesbit etmektedir. Tekaüde sevkedilenlerin hizmet müddeti 
on beş seneden fazla veya noksan olanlar hakkında tatbik edilecek muameleyi tekaüt kanununun 
(13) üncü maddesi izah etmektedir. Tekaüt maaşının kesilmesi ise ancak (tart) cezasına uğra
yanlara tatbik edildiğine göre 51 inci maddenin metni ve ifadesi hiç bir tereddüdü mucip değil
dir, 53 üncü maddeye gelince: işbu madde esasen memurin kanununun 49 uncu maddesinden aynen 
alındığına göre hükmünün de aynen mülkiye memur ve mütekaitlerine şamil olacağında şüphe yok
tur. 53 üncü maddenin son fıkrasının umumî hükmü göstermesi işbu maddeye askerî mütekaitle
rin girmesini icap ettirmez. Çünkü 1683 numaralı tekaüt kanununun 7 nci muvakkat maddesi aske-
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rî ve mülkî memurlara şamil olduktan başka esasen askerî ceza kanunnamesinde musarrah olma
yan hükümlerin ahkâmı umumiyeye tâbi olacağı aşikâr olduğundan 53 üncü maddeyi sırf bu noktai 
nazardan askerî mütekaitlere de teşmil etmek askerî ceza kanununun hükümleri ile tearuz teşki
line sebebiyet vermek gibi bir neticeyi icap ettireceğinden 53 üncü maddenin yalnız mülkiye me
mur ve mütekaitlerine hasrına zarureti vardır. Binaenaleyh tekaüt kanununun 51 ve 53 numaralı 
maddeleri hükümlerinin askerî ceza kanunu hükümlerile tearuz ettiği mütaleası gayrivarit görülmüş 
ve mezkûr maddelerden 51 incinin askerlere ve 53 üncünün mülkiyelilere taallûk eylediği mütalea 
edilmiş olmakla keyfiyetin tefsirine mahal görülmemiştir. Arzolunur, 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
(îiresun Kars Diyarbekir Elâziz Tokat Bilecik 
îhsov Muhittin Kâzım Ahmet Saffet B, Lûtfi Salih 

Aza Aza 
Ordu Cebelibereket 
Hecai Naci 

Maliye encümeni mazbatası 

4 - IV - 1932 

Yüksek Reisliğe 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerinin tefsiri hakkında Maliye vekâletin

den yazılan tezkere suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 2 temmuz 1931 tarih ve 6/1929 nu
maralı tezkeresi ve merbutatile Millî Müdafaa encümeninin bu baptaki mazbatası Muhasebatı umu
miye müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Vazifeden mütevellit olsun olmasın bir seneden fazla mahkûmiyet, 1632 numaralı askerî ceza ka
nunu mucibince tekaüt hak ve maaşını mahfuz tutmakta ve vazifeden mütevellit altı aydan ziyade 
mahkûmiyet ise 1683 numaralı tekaüt kanunu mucibince mephus hakkı ıskat etmekte olduğundan 
ve bu itibarla mezkûr askerî ceza kanunu ile tekaüt kanununun 51 ve 53 üncü maddelerini telife ve 
ayrı ayrı tatbika imkân görülmediğinden bahsile meselenin tefsiren hallini Maliye vekâleti talep 
etmektedir. 

Millî Müdafaa Encümeninin bu baptaki mazbatasında: Mezkûr 1683 numaralı tekaüt 
kanununun 51 inci maddesinde yazılı olan « maaşı kesilmiş ilâh » cümlesi ceza-
en maaşı kesilmiş olanlar demek olduğunu ve çünkü askerî mütekaitlerden ancak tart 
cezasına uğrayanların tekaüt maaşlarının kesileceğine göre bu maddenin tatbikında 
mucibi tereddüt bir cihet olmadığı ve 53 üncü maddeye gelince: bu maddenin memu
rin kanununun 49 uncu maddesinden aynen alınmış olduğu cihetle askerî tekaütler hakkında tat
biki icap etmeyeceği ve esasen bu maddeyi askerlere teşmil etmek askerî ceza kanununun hüküm
lerile tearuz teşkiline sebebiyet vermek gibi bir netice hâsıl edeceği ve şu halde işbu iki maddenin 
askerî ceza kanunu hükümlerile tearuz ettiği mütaleası gayrivarit görüldüğü ve binaenaleyh keyfi
yetin tefsirine mahal olmadığı tafsilen beyan kılınmıştır. 

Salifüzzikir 1683 numaralı kanunun 51 inci maddesinde: « Maaşı kesilmiş askerî mütekaitlerle 
tekaüde kesbi istihkak etmiş muvazzaf zabit ve askerî memurların çalışmağa mâni bir ceza ile 
mahkûmen mahpus bulundukları müddetçe yetimlerine maaş verilir ilâh » denilmektedir. 

Mezkûr kanunun 53 üncü maddesinde ise: « Muhilli haysiyet bir cürüm ile veya vazifesinden 
dolayı altı aydan fazla hapis ile mahkûm olan memur veya mütekaitlerin tekaüt hak ve maaşları 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 42 
Esa* No. 3/62 
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sakıt olur » diye muharrer bulunmaktadır. 

1632 numaralı askerî ceza kanununun 31 inci maddesi: ancak tart cezasının tekaüt hakkını kay
bedeceğini ve 33 üncü maddesi de: ihraç cezasının tekaüt hakkını mahfuz tutacağını sarahaten 
göstermektedir. 

Mezkûr tekaüt kanununun 51 inci maddesi: maaşı kesilen askerlerle askerî mütekaitlerden 
mahkûmen mahpus bulunanların yetimlerine maaş verilmesini beyandan ibaret bulunmasına ve 
ancak tart cezasına uğrayanların tekaüt hakkını kaybedeceği ceza kanununun 31 inci maddesinde 
musarrah olmasına nazaran bu maddenin tatbikında encümenimiz de noktai ihtilâf görmemektedir. 

Yalnız tekaüt kanununun 53 üncü maddesi mucibince altı aydan fazla hapsile ve mahkûmiyet 
tekaüt maaşının sukutunu icap etmesine ve ceza kanununun 32 nci maddesi: bir seneden ziyade 
hapis veya bir seneden fazla memuriyetten mahrumiyet cezalarından birile mahkûm olanlar hakkın
da ihraç cezası tatbik edileceğini ve 33 üncü mad desi de: ihraç cezasının tekaüt hakkını mahfuz 
tutacağını tasrih etmekte bulunmasına nazaran asıl tearuz teşkil eden nokta burasıdır. 

Gerçi Millî Müdafaa Encümeni zikrolunan 53 üncü maddenin memurin kanunundan aynen alın
mış olduğunu ve binaenaleyh mülkî mütekaitlere ait olup askerî mütekaitlere şamil olmadığını be
yan etmekte ise de salifüzzikir 1683 numaralı tekaüt kanunu mülkî ve askerî tekaüt kanunu olma
sına ve vakıa bazı maddelerde zabit ve askerî memur ve mütekaitler ayrı vasıflarla zikredilmekte 
olup fakat alelıtlak münderiç olan ahkâmın her iki sınıfa da şamil olacağı ve bahusus mezkûr 53 ün
cü maddede: « altı aydan fazla hapis ile mahkûm olan memur veya mütekaitlerin » cümlesinde
ki mütekait kelimesinin her iki sınıf mütekaitlere de işmal edileceği varit bulunmasına binaen mez
kûr encümenin bu husustaki mütaleasına encümenimiz iştirak etmemektedir. 

Çünkü askerî mütekaitlerin, 1076 ve 1455 numaralı ihtiyat zabit ve askerî memurları hak
kındaki kanunlar ahkâmına tevfikan tekrar hizmete alındıkları esnada vukua getirecekleri her han
gi bir cürümden dolayı askerî ceza kanununa tevfikan muhakemelerinin icrası ve muhakeme 
neticesinde teayyün edecek mahkûmiyet derecesine göre tekaüt maaşları hakkında muamele ifası 
tabiî bulunmakta ise üzerlerinde askerlik sıfatt olmayıp mütekait bir vaziyette iken vazifeden 
mütevellit olmayarak mezkûr 53 üncü maddede tadat edilen cürüm ve fiillerden dolayı mehakimi 
umumiye tarafından mahkûm edilenler hakkında mezkûr 53 üncü maddenin hükmünü tatbik et
mek muktazidir. 

Yukarıda serdedilen mütalealara binaen encümen meseleyi sarih görmüş ve Millî Müdafaa En
cümeninin tefsire mahal olmadığına dair ittihat ettiği karara iştirak etmiştir. Havalesi mucibince 
Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis 
(Joruıu 
İsmet 

Aza 
Aydın 
Adnan 

D 

M. M. 
Baya zıt 

İ hm in 

Aza 
iyarbokir 
Zülfü 

Kâ. 
İstanbul 
..¥. Zi[in 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
Mersin 

Haydar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ^ / .JV - 1&3H 

M. No. 106 
Esas No. .H/fiH 

Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu ile 1632 numaralı askerî ceza kanununun, tekaüt 
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hak ve maaşlarının ziyamı icap ettiren hükümleri arasındaki mübayenetin tefsiren halli hakkında 
olup Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan 
Başvekâlet tezkeresi Maliye vekili Beyin huzurile encümenimizce de tetkik edilmiştir. 

Her iki kanunun tekaüt hak ve maaşının sukutunu icap ettiren hükümleri arasındaki farklar, 
Yüksek heyetin 26 kânunuevvel 1932 tarihinde kabul eylediği 2071 numaralı kanunun birinci mad
desi hükmü ile birleştirilmiş bulunmak itibarile encümenimizce bu hususta tayini muameleye mahal 
olmadığına karar verilmiştir. Yüksek heyetin tasvibine arzohmur. 

Reis Reis Vekili 
fîümüşane Konya Çorum Edirne 
//. Fehmi K. Hüsnü Mustafa Faik 

Kırklareli Manisa Niğde 
Şevket M. Turgut Faik 

İstanbul İsparta Kayseri Kırklareli 
Sadettin Mükerrem A. Hilmi M. NaJıit 



Sıra NQ 133 
Bolu mebusu Şükrü Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 3/220 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

encümen mazbatası 

T. c. ; 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 23 - X -1'*3? 
Sayı: 6/2515 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Kendisini gıyaben tahkir ettiğinden bahisle hakkında takibat icrası talebini mııtazammm ola
rak Bolu vilâyeti mimarı İzzet Bey tarafından Bolu mebusu Şükrü Bey aleyhine maualli müddeiu
mumiliğine verilerek mumaileyh Şükrü Bey hakkında takibat icrası için teşkilâtı esasiye kanununun 
17 nci maddesi mucibince muktazasınm ifası zımnında Adliye vekâletinin 24 - IX -1932 tarihli ve 
C. î. 443/174 numaralı tezkeresile tevdi olunan istidaname leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

• • İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Teş. E. Encümeni * 22 - IV - 1933 

Karar No. 5 
Esas No. 3/220 

Yüksek Reisliğe 

Kendisini gıyaben tahkir ettiğinden dolayı takibat icrası için mimar izzet Bey tarafından Bolu 
mebusu Şükrü Bey aleyhinde ikame edilen davadan dolayı teşriî masuniyetinin kaldırılmasını muta-
zaman Başvekâletten 23 - X - 1932 tarih ve 6/2545 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyurulan tezkere: 

(Çanakkale) Osman Niyazi; (Antalya) Haydar; (Giresun) Hakkı Tank; (Kars) Memet Nazif; 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan îhzarî encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbata 
da isnat olunan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı ceraim haricinde 
olduğundan dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce takibat ve muhake
menin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
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Encümenimiz; İhzari encümenin mütaleasma iştirak ettiğinden kabulünü Heyeti umumiyeyc 

arzeyler. 

Muhtelit E. Reisi Na. M. M. 
M. M. (Tiresini 

/ / . Tarık 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Balıkesir 

Vasfı 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Kâ. 
Zonguldak 

Celâl S ahir 

Aza 
(Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Artvin 
M. Asım 

Aza 
Aydın 
Tahsin 

Aza 
Konya 
S. Sırrı 

Aza 
Kocaeli 

Kagıp 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Aydın 

Mazhar 



Sıra No 136 
Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/223 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. a. 
Başvekâlet 20 - VIII -1932 

Muamelât m-üdürlüğih 
Sayı: 6/220!) 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müebbet hapse mahkûm bir şahsı himaye maksadile Eskişehir hapishane müdürüne tehd: 

mektubu gönderdiğinden dolayı hakkında dava ikame edilen Eskişehir mebusu Cafer Beyin te. 
riî masuniyetinin refi Eskişehir Cumhuriyet müddeiumumiliğince Talep edildiğinden teşkilâ 
esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince muktazasmm ifası Adliye vekâletinden bildirilin: 
ve gönderilen iki kıta istida ile iki kıta mektup sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Tş. E. Muhtelit encümeni 22 - IV - 1933 

Karar No. 3 
Esas No. 3/223 

Yüksek Reisliğe 

Eskişehir hapishanesi müdürüne müebbet hapse mahkûm bir şahsı himaye maksadile tehdit mek 
tubu gönderdiğinden dolayı hakkında dava ikame edilen Eskişehir mebusu Cafer Beyin teşriî ma 
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 20 - VIII - 1932 tarih ve 6/2209 numara ile geli 
Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyurulan te-
kere: 

(Çanakkale) Osman Niyazi; (Antalya) Haydar; (Giresun) Hakkı Tarık; (Kars) Memet Nazif 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik edilmiş ve verilen maz 
batada isnat olunan suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı ceraim ha 
ricinde olduğundan Dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce takibat v 
muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
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Encümenimiz ihzari encümenin bu mütaleasına iştirak ettiğinden kabulünü Heyeti umumiyeye 

rzeyler. 

Muhtelit E. Eeisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
M. M. Giresun Zonguldak Balıkesir Erzincan Antalya 

//. Tarık Celâl S ahir Vasfı Abdülhak Haydar 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Aydın Edirne Konya Aydın Artvin Çanakkale 
Mazhar Hasan Hayri 8. Sırrı Tahsin M. Asım Osman Niyazi 

Aza 
Konya 

T.Fikret : . ' 3 ' " : " . ' İ ": i * : i ; '" \ * İ "' ; r ' - % : ''. ' 



Sıra Ne 137 
Eskişehir mebusu Emin Reyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/224 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. C, 
Başvekâlet 21 - X -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2551 

V B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ormandan ruhsatsız ağaç kesmek suçundan dolayı Devrek orman dairesi tarafından dava ve ma
suniyeti teşriy esinin refi Zonguldak C. müddeiumumiliğince talep edilmiş olan Eskişehir mebusu Emin 
Beyefendi hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince Meclisi Âlice muktazi 
muamelenin ifası için Adliye vekâletinden 22 - XI -1932 tarihli ve 202/472 numaralı tezkere ile tevdi 
olunan evrak leffen takdim kılınmıştır. Muktazasmm ifasına müsaade buyurulması arzolunur efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Muhtelit Encümeni 22 - IV - 1933 

Karar No. 7 
Esas No. 3/224 

Yüksek Reisliğe 

Ormandan ruhsatsız ağaç kesmek suçundan dolayı Devrek orman dairesi tarafından dava edi
len Eskişehir mebusu Emin Beyin, masuniyeti teşriiyesinin kaldınlması hakkmda Başvekâletten 
20 - X - 1932 tarih ve 6/2551 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 
müteşekkil Muhtelit encümene havale buyuruları tezkere: 

(Çanakkale) Osman Niyazi (Antalya) Haydar; (Giresun) Hakkı Tank, (Kars) Memet Nazif, 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan İhzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazba
ta da isnat olunan fiil teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci madelerinde yazılı ceraim hari
cinde olduğundan dahili nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takibat ve 
muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
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Encümenimiz; ihzari encümenin bu mütaleasına iştirak ettiğinden kabulünü Heyeti umumiyeye 

meyler. 

Muhtelit E. Reisi Na. M. M. 
M. M. Giresun 

/ / . Tarık 

Aza 
Aydın 
Mazhar 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Ka. 
Zonguldak 
Celâl S ahir 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Artvin 

M. Asvm 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Aydın 
Tahsin 

Aza 
Konya 
S. Sırrı 



Sıra No 140 
Mersin mebusu Ferit Celâl Beyin teşrii masuniyetinin kal
dırılması hakkında 3/159 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 27 - III -1932 

Muamelât •miidüvlüği'ı ı 
Sayı: (>/7:)>f> 

B. M. M. Yük&ek Reisliğine 

Yeni Adana gazetesi sahibi ve mesul müdürü Ahmet Remzi Bey tarafından Türksözü gaze
tesi mesul müdürü Baki Tonguç Bey ve Ferit Celâl Bey tarafından mumaileyh Ahmet Remzi 
ve yazı işleri müdürü Tevfik Beyler aleyhine mütekabilen ikame edilen hakaret davasında mu
maileyhimadan Ferit Celâl Beyin Mersin mebusu olması dolayısile takibat yapılabilmesi için 
teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince Meclisi Âlice muktazi muamelenin ifası, 
Adana Cumhuriyet müddeiumumiliğinin işarı üzerine Adliye vekâletinden yazılan 24-III-1932 
tarihli ve ceza işleri 46/151 numaralı tezkerede bildirilmiştir. Muktazasmm ifasına müsaade 
buyurulmasmı arzederim efendim. 

l.înşvc-kil 
İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. 11. M. M. 
Ad. ve T eş. E. Muhidil Encümeni ;>;> - IV . /,9,V,V 

Karar No. 2 . . • " , ; ' 
Esas No. 3/159 , : , V-

Yüksek Reisliğe 

Yeni adana gazetesi sahibi mesul müdürü Ahmet Remzi Bey tarafından Türksözü gazetesi mesul 
müdürü Baki Tonguç Bey ve Ferit Celâl Bey tarafından mumaileyh Ahmet Remzi ve yazı işleri mü
dürü Tevfik Beyler aleyhine mütekabilen ikame edilen hakaret davasında mumaileyhimadan Ferit 
Celâl Beyin Mersin mebusu olması dolayısile takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâletten 27 - III - 1932 tarih ve 6/739 numara ile gelip Teşkilâtı esasi
ye ve Adliye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyurulan tezkere: 

(Çanakkale) Osman Niyazi; (Antalya) Haydar ; (Giresun) Hakkı Tank;' (Kars) Memet Nazif; 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan İhzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazbata 
da isnat olunan fiil teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı suçlar haricinde 
olmakla dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce takibat ve muhakeme
nin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 
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Encümenimiz; İhzari encümenin mütaleasma iştirak ettiğinden kabulünü Heyeti umumıyeye 

arzeyler. 

Muhtelit E. .Reisi Na. 
M. M. Giresun 

II. Tarık 

Aza Aza 
Erzincan Aydın 
A b dul h a /.' Jfazh a ı 

Aza 
Konya 
S. Sim 

M. M. Kâ. 
Zonguldak 
Celâl Sah ir 

Aza 
Kocaeli 

E ağıp 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Aydın 
Tahsin ' 

• ( i " : 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Edirne 

Hasan IIayri 

:' , 

Aza 
Artvin 

M. Asım 

Aza 
Balıkesir 

V an fi 



Sıra No 139 
Siirt mebusu Mahmut Beyin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 3 144 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. a. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 16 - A7 - 1930 
Saif): 6/3979 ; 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Istanbulda çıkan Poletika gazetesinin 27 haziran 1930 tarihli nüshasında «bir rum tüccarına s: 
yah el cemiyetinden bir tehdit mektubu» başlığı altında intişar eden yazı ile haysiyet ve namusı 
na tecavüz edildiğinden bahsile Istanbulda Razi Efendi tarafından mezkûr gazete mesul müdür 
Hikmet Münif ve imtiyaz sahibi Mahmut Beyler aleyhine dava ikame edildiği ve imtiyaz sahil 
Mahmut Beyin Siirt mebusu bulunması hasebüe hakkında kanunî takibat icrası için teşkilâtı esa 
siye kanununun 17 nci maddesi mucibince teşriî masuniyetinin refine mütevakkıf olduğu mahal 
müddeiumumiliğinin işarı üzerine Adliye vekâletinden yazılan 11 - XI -1930 tarihli ve C. İ. 685/51 
numaralı tezkerede bildirilmiştir. 

Muktazasının ifa buyurulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

lam et 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Muhtelit Encümeni 22 - IV - 1933 

Karar Nu. 4 
Esas No. 3/141 

Yüksek Reisliğe 

Istanbulda çıkan Poletika gazetesinin bir nüshasında Rıza Efendiye hakaret edildiği cihet. 
mezkûr gazete sahibi Siirt mebusu Mahmut Beyin, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başv 
kâletten 16 - XI -1930 tarih ve 6/3979 numara ile gelip Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinde 
müteşekkil Muhtelit encümene havale buyurulan tezkere: 

(Çanakkale) Osman Niyazi (Antalya) Haydar, (Giresun) Haki Tank, (Kars) Memet Naz:' 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan İhzari encümence tetkik olunmuş ve verilen mazb 
ta 4a isnat olunan fiil teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci madelerinde yazılı ceraim har 
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cinde olduğundan dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takibat ve 
muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 

Encümenimiz; ihzari encümenin bu mütaleasma iştirak ettiğinden kabulünü Heyeti umumiyeye 
arzeyler, 

Muhtelit E. Reisi 
M. M. Giresun 

//. Tank 

Aza 
Artvin 

M. Asım 

Aza 
Konya 

S. Sırrı 

Na. M. M. 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

Ka. 
Zonguldak 
Celâl Sahir 

Aza 
Kocaeli 
Ragtp 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza . 
Aydın 
Mazha 



^ 

Sıra N. 138 
Sivas mebusu Necmettin Sadık Beyin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında 3230 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası 

• T. C. '-. ; - : " . •••;• • - - ' . - ; ;" , ' ' - - ; 

Başvekâlet ' 3-IX-1932 
Muamelât müdürlüğü ' " " ' • " ' . ' " ; -

Sayı: 6/2230 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Matbuat kanununa muhalif neşriyatta bulunan Akşam gazetesi sahibi ve mesul müdürü Nec
mettin Sadık Bey hakkında takibat ifası için masuniyeti teşriiyesinin refi İstanbul Cumhuriyet 
müddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekaletinden bildirilmiş ve bu bapta gönderilen evrak 
lef fen takdim kılınmış olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun maddei mahsusasma tevfikan Mec
lisi Âlice muktazi muamelenin ifa buyurulmasmı arzederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Muhtelit Encümeni 22 - IV - 1933 

Karar No. 6 ' \ \ "• \ •';"'< '': ' 1 ~) ~ V ' , i 
Esas No. 3/230 ' ; " , " ' ' . ' " ı >. 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununa muhalif neşriyatta bulunan Akşam gazetesi sahibi ve mesul müdürü Necmet
tin Sadık Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3 - IX -1932 ve 6/2230 numara ile gelip 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyurulan 
tezkere : 

(Çanakkale) Osman Niyazi (Antalya) Haydar, (Giresun) Hakkı Tank, (Kars) Memet Nazif, 
(Urfa) Memet Emin Beylerden mürekkep olan İhzarî encümence tetkik olunmuş ve verilen mazba. 
ta da isnat olunan suç teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 Jici umdelerinde yazık ceraim hari
cinde olduğundan dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takibat ve 
muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırılmıştır. 

f - ^ 



~ 2 -
Encümenimiz; ihzari encümenin bu mütaleasına iştirak etmekle Heyeti umumiyeye arzolunur. 

Muhtelit E, Reisi Nar M .M, Kâ. Aza Aza Aza 
M. M. Giresun Zonguldak Konya Aydın Antalya 

H. Tank Celâl Sahir T. Fikret Tahsin Haydar 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Edirne , Aydın Çanakkale ; Aydın Artvin Konya 
Şeref Mazhar Osman Niyazi Tahsin M. Asım S. Sırrı 

Aza 
Balıkesir. 
Vasfi , . ., ' i 


