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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
1940 malî yılı muvazenei umumiyesdne dahil bazı 

daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 
Türkiye - Almanya arasında imzalanan Ticarî mü

badelelere mütedair Hususî Anlaşma ve Tediye An
laşmasında mevzubahs bazı hükümlerin tavzihi hak
kında teati olunan notaların tasdikma, 

Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen Kli
ring Anlaşmasile merbutlarının tasdikma, 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut Kliring 
Anlaşmasının hitamı tarihinden itibaren iki ay yirmi 
gün müddetle uzatılmasına, 

Vilâyet idaresi kanununun 2 ve 71 nci maddeleri
nin değiştirilmesine, 

Askerî ceza kanununun 48 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununun birinci 

maddesine müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/625) (Maliye, Bütçe ve Millî müdafaa en
cümenlerine) 

2 — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanuna ba
zı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/626) 
(Bütçe ve Adliye encümenlerine) 

3 — Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama 
işlerinden alınacak ücretlere dair kanun lâyihası 
(1/627) (Ziraat, Dahiliye, Maliye, Bütçe ve Nafia 
encümenlerine) 

4 — Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
(1/628) (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

5 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 
1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadili ve bu 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/629) (Adliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encü
menlerine) 

6 — îsivçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin 

Askerî muhakeme usulü kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine, 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sin
lerine dair kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine, 

Ordu subaylar heyetinin terfiine aiti kanunun ba
zı maddelerini tadil eden 2162 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri icra edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay Çanakkale 

Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

malî borçların ödenmesine tahsisi için Türkiye ile İs
viçre arasında teati olunan notaların tasdiki hakkın
da kanun lâyihası (1/630) (Hariciye je İktisat en
cümenlerine) 

7 — 789, 1715, 2871 ve 3530 sayıpı kanunların 
bazı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/631) (Maliye, Bü^çe, Maarif ve 
Dahiliye encümenlerine) 

Tezkereler 
8 — Adliye harç tarifesi kanununun; 100 ncü mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/372) 
(Bütçe ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
9 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Hariciye 
encümenleri mazbataları (1/556) (Ru^nameye) 

10 — Vakıflar umum müdürlüğü 193B malî yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezjceresile Vakıf
lar umum müdürlüğü 1938 malî yılı katî hesabı hak
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasfbat encümeni 
mazbatası (3/368, 1/329) (Ruznameye) i 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

BEİS — Befet Canrtez 
KÂTİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavit Oral (Niğde). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/321) [1] 

REİS — Mazbatayı okutuyorum, efendim. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar ... 
Etmiyenler ... Mazbata kabul edilmiştir. 

2 — İzmir vilâyeti hususî idaresince yapıla
cak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun lâ
yihası ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/557) [2] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

İzmir vilayeti hususî idaresince yapılacak istik
raza Hazinenin kefaletine dair kanun 

MADDE 1 — İzmir vilâyeti hususî idaresin
ce millî bankalardan yapılacak 300 000 liralık 
istikraza Maliye vekâleti kefalet etmeğe me
zundur. 

Bu istikrazın muayyen taksitleri faizlerile 
birlikte her sene İzmir hususî idare bütçesine 
konulacak tahsisatla ödenir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işa
ret buyursunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir» 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir* 

[1] 180 sayılı basmayazı zaptın sonundad>r. 
[2] Birinci müzakeresi 50 nci inikat zaptın-

dadır. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar .., Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesini açık reye arzediyorum. 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbatala
rı (1/264) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazi-
felerihakkında kanun 

Birinci kısım 
Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
mülhak bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti 
haiz bir Devlet müessesesi olup Gümrük ve inhi
sarlar vekilliğine bağlıdır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir ricada bu

lunacağım ; yeni bir teşkilât kanunu gelince, bu 
teşkilât dolayısile bazı mühim değişiklikler ya
pılıyor. Bu değişiklikler dolayısile bir tahsisat 
ve masraf ilâve ediliyor mu? 

Maliye vekili veya inhisarlar vekili arkada
şımız bunu izah etsinler. Yani eski hizmetle
re yeni bir zam ve maaşlarda bir fark var mı
dır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Emin Sazak arka
daşımız; bu teşkilât kanunu ile Devlete ne ka
dar daha masraf edildiğini öğrenmek istiyor. 
Bu teşkilât kanununda, bu gün İnhisarlar umum 
müdürlüğüne verilmiş olan tahsisattan on para 

[1] 177 sayıU basmayazı zaptın sonundadır. 

— 67 — 



î : 52 14-5-1941 C : 1 
daha masraf ve tahsisatı istilzam eden hiç bir 
ilâve ve zam yapılmamıştır. 

Arkadaşımızın suali buna münhasır olduğu 
için bendeniz fazla bir şey söylemeden bu ka
darla iktifa edeceğim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bendeniz de bir sual soracağım. Mütehassıs ade
dinin gittikçe azaltılması hakkında evvelce ar
tan bir temayül vardı. Burada mütehassıs ade
di azalmış mıdır, yoksa ne dereceye kadar art
mıştır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Arzu buyurursanız 
maddesi geldiği zaman cevap veririm. 

REİS — Birinci maddeyi yüksek reyinize ar-
zediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve 
patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve 
revolver inhisarlarını, mevzu hükümler daire
sinde işletmek ve idare etmek ve bu inhisar 
maddeleriîe beraber kibrit, çakmak ve çakmak 
taşı ve oyun kâğıtları inhisarlarının kaçak ta
kiplerini yapmak ve kanunla verilen diğer vazi
feleri görmekle mükelleftir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, burada bir çok vezaiften bahsediliyor. Bun
lar meyanmda kibrit, çakmak ve saire de var. 
Biliyorsunuz ki bu kibrit işi memlekette çok fe
na bir vaziyettedir. Gerek idare şekli itibarile, 
yani bir ecnebi inhisarında bulunması itibarile, 
gerekse kullanış. tarzı itibarile (Kürsüye sesle
ri) PekL 

Efendim, bu bir teşkilât kanunudur ve bazı 
maddeleri vazife veriyor. Bu arada kibritin de 
İnhisar vekâletine ait bir vazife olduğu anlaşılı
yor. Biliyorsunuz ki kibrit, bir şirketin elinde, 
uzun senelerdenberi bu memleketin başında kal
mış yegâne ağır bir yüktür. Bu kibrit kadar, 
memlekette, vergi dolayısile, inhisar dolayısile, 
bundan daha ağır hiç bir şey yoktur. Bu bir ec
nebi şirketidir. Fiatlarmın indirileceği yerde "10 
para da zam yapılmıştır. Bu zamdan sonra da 
şirket mükâfat olarak bize kibrit değil fişek sat
mağa başladı. Çakarsınız, üç metre ilerideki ar
kadaşınızın caketine sıçrar, yahut en kıymetli 
halınıza sıçrar, yakar. Hem zam yap, hem elli 
yerine kutudan 37 kibrit çıksın. Bu işle İnhisar
lar vekâleti meşgul oluyor mu ve bunu neden 
dolayı İnhisarlar vekâleti kendi üzerine almaz? 
Dünvanm her tarafında kibrit kutudan çıkmış
tır. İnsanlar üzerindeki ağır eşyaları hafifletme
ğe çalışıyorlar. Bizde, kalubelâdan kalma acayip 
kocaman bir kutu, yürüdünüz mü şakır şukur 
eder. Her yerde bir kâğıt parçasının içine konur 
ve istediği gibi kullanılır. Eve konulacak kib
rit başkadır, cepte taşınılacak başkadır. Bizde 
bunlar değil, yani halkın menfaati mevzubahs 

değil, şirketin parası mevzubahstir. Bu, ade
di bir tane olan inhisar şirketine nasıl bir şekil 
vermek lazımsa verilsin. İnhisar idaresi la
zımsa bu şirketi üzerine alsın yahut ta sıkı 
kontrol tesis edilsin. (Hasan Fehmi Ataç Ma
liye vekâletini işaret etti). Evet varidatının 
Maliye vekâletine ait olduğunu biliyoruz. O 
halde İnhisarlar vekâletinden çıkarın Maliye 
vekâletine verin o zaman Maliye vekilini çağı
rırız. Binaenaleyh bu mesele hakkında İnhi
sar vekilinin ve sonra madem ki Ha,san Bey 
işaret buyurdular, Maliye vekilinin izahat ver
melerini rica ederim. 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Yüksek Heyetinizin rnaMmu bu
lunduğu veçhile Kibrit inhisarı bir şirket ta
rafından idare edilmektedir. 1722 sayılı ka
nunla ve 20 sene müddetle bu inhisarın işlet
mesi mevzubahs şirkete mevdudur. Şirketin 
fabrikası îstanbulda Büyükderede ve tek bir 
fabrikadan ibarettir. Ziya Gevher arkadaşım 
bu şirketin imal ettiği kibritlerin fena oldu
ğundan bahsettiler. Şimdi arkadaşımdan din
lediğim bu şikâyetleri daha evvel de başkala
rından duydum. Bunun üzerine şirkette çalı
şan mühendis ve şirketin müdürü ile temas et
tim. Bunlar, ahval icabatmdan dolayı satış 
yerlerinde kibritlerin iyi muhafaza edilmedi
ğinden veyahut çok kuruduklarından veya 
nemlendiklerinden dolayı bu halin hadis oldu
ğunu söylediler. Fakat bizim bu işten anlayan 
mütehassıslarımızın ifadesine göre, kibritlerin 
son zamanlarda eczalarının Avrupadan değil 
son ahval dolayısile Amerikadan getirilmesine 
mecburiyet hâsıl oldu. Binaenaleyh tamamen 
eski eczaların yerini tutamadığı ve bu yüzden 
yanma sırasında patlamalar husule geldiği ve 
bunun için elden geleni yapmağa şirketin ça
lışmakta olduğunu ifade ettiler. Binaenaleyh 
bu zarurî olunca ve bizim tarafımızdan da baş
ka bir şey yapmak imkânı mevcut olmayınca 
as bir zamanda bu arızaların bertaraf edilmesi 
için şirket nezdinde teşebbüsatta bulunduk. 

Arkadaşım, bu inhisarın tamamen İnhisar
lar umum müdürlüğü tarafından işletilmesi da
ha doğru olmaz mı, buyurdular. Bu günkü şe
rait altrnda bunun yapılamıyacağını takdir bu
yurursunuz. Diğer taraftan şirketle bir muka
vele yapılmıştır, müddeti de henüz dolmamış
tır, bu iş bir istikraz karşılığı olarak şirkete 
verilmiştir. Ancak bu gün yapacağımız iş şir
keti mukavele hükümlerine tamamen riayet et
tirmekten ibarettir. İnhisarlar umum müdür
lüğü teşkilâtı kanununun bu kısmında görüle
ceği üzere biz inhisarlar bakımından ve İnhi
sarlar umum müdürlüğü bakımından sadece 
bunun kaçakçılık işlerile meşgul olmaktayız. 
Fakat böyle olmakla beraber Hükûmertle yap
tığı bir mukavele vardır bu mukavele hüküm-
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lerinin de tamamen yerine getirilmesi ve ona ria
yet edilmesi için meşgul bulunuyoruz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ziya Gevher 
arkadaşımız kibritlerin noksan çıktığını söyledi
ler. Madem ki, noksanlık vardır, fiatlarmı dü
şürmek lâzımdır. Evsafını tekemmül ettiremez-
sek bari fia.tlarım tenzil ettirelim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARALENİZ (Trabzon) — Görülen arızaları bu 
mukavelenin iptalim icabettirecek derecede 
bulmuyoruz. Yalnız kutulardan boş çıkıyor bu
yurdular. Bizzat fabrikaya gittim. Bazı kutu
larda 52, bacılarında 48, bazılarında da 57 çı
kıyor. Yüz kutuda vasatı bir hesaba göre 
50 - 51 i buluyor. Bunlar makine ile konduğu 
için kontrol etmek mümkün olmamaktadır. 
Teknik bakımdan buna imkân yoktur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, ben
denizin maruzatım, ibareye aittir. 

İkinci maddenin 5 nci satırında « ve bu in
hisar maddelerile beraber kibrit, çakmak ve çak
maktaşı ve oyun kâğıtları inhisarlarının kaçak 
taklitlerini yapmak » diye bir şey vardır, yani 
bunlar beraberce yapılacakmış gibi bir mana 
çıkıyor. Encümen başka bir kelimeye kalbe-
derse münasip olur. «Oyun kâğıtları inhisar
larının kaçak takiplerini yapmak » ibaresi de 
tahrir itibarile biraz sakat gibidir. « Kaçak ta
kibi yapmak » ne demektir? Münasip bir hu
kukî formüle sokmak lâzımdır. Encümenden 
rica ederim, gerek « beraber » kelimesini, gerek 
« kaçak takibi yapmak >> kelimelerini münasip 
şekle sokarsa iyi olur. Bendeniz şahsan bulama
dım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İn
hisarlar vekilimizin verdiği izahat, kanunları
mız ve mevcut işlerimiz dolayısile gayet muva
fıktır. Teşekkür ederim. Müteaddit zamanlar
da kontrol yapmışlar bunun böyle olmaması için 
lâzım gelen tedbirlerde devam edeceklerini ifade 
ettiler. Benim ikinci ricam şudur : Avrupadan 
gelmiyen eşyanın Amerikaya intikal etmesi de
mek, daha güzeli gelecek demektir. Fosforu da 
sairesi de daha güzel olur. Binaenaleyh, şir
keti daha iyi madde getirmeğe icbar etmelidir. 
Anlaşılıyor ki, Amerikayı bahane ederek kötü 
maddeler kullanıyorlar. Mazeret büyüktür, 
harp vardır, bulamıyoruz, diyorlar amma, yo
lunu bulmuşlar, Amerikadan getiriyorlar, iyisi
ni getirsinler. Kötüsünü elbette Amerikada da 
bulmak kabildir. Bizim vazifemiz, bu şirketi 
icbar ederek eyi mal kullanmasını temin etmek
tir. Bunu rica edeceğim. Eğer ısrar ederlerse bu 
işin halledileceğine kaniim. 10 para zam mesele
sine anlaşılıyor ki ancak Maliye vekilimiz ce
vap vereceklerdir. Lüzumu yokken ve bu kadar 
kötü madde kullanırlarken 10 para zam verme
miz elbette yersizdir. Onu lütfederlerse ... neden 
dolayı 10 para zamma lüzum görmüşlerdir? 

MALİYE V. FUAT AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, mevzubahs olan kanunda kibrite zam 
filân yoktur. Böyle bir şey mevzubahs değildir. 
Arkadaşımın sormuş olduğu, kibrite 10 para 
zam meselesi, mukavelenin icabıdır. Mukavele
de der ki; rayice göre dolar, % 5 den fazlaya 
çıkacak veya inecek olursa zam veya tenzil 
yapılacaktır. Binaenaleyh bu üç ay evvelki do
lar fiatmda husule gelen temevvüçtendir. Yok
sa bu, ayrıca Hükümet veya şirket tarafından 
yapılmış bir zam değildir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Be
nim gazetelerde gördüğüm zamanda, dolar fia
tmda, kibritin fiatmı yükseltecek hiç bir tebed
dül olmadı. Demek ki bizim resmî pullar üze
rinde mukavele icabına göre bir zam yapılmak 
icap etmez. 

MALİYE V. FUAT AĞRALI (Elâzığ) — 
Tekrar ediyorum, yapılan zam veya tenzil, mu
kavelenin icabıdır. Doların tebeddül ve temev-
vücü hakkında elimde dosya mevcut olmadığı 
için şimdi bir şey söyliyemiyeceğim. Arzu buyu
rurlarsa dosyayı getirir burada izah ederim, 
arzu buyururlarsa vekâlette kendilerine takdim 
ederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Baş
ka bir zaman mevzubahs ederiz. 

G. 1. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE (Er
zurum) — Efendim, Feridun Fikri arkadaşımız, 
maddedeki beraber kelimesinin fazlalığına ve 
kaçak takibat kelimelerinin de maksadı vuzuhla 
ifade etmediğine işaret buyurdular, «beraber» 
kelimesi bendenizce yerinde bir kelimedir. Çün
kü idare, maddede sayılan kaçak eşyası ile bir
likte kaçak çakmak taşı ve çakmağı da takip 
etmekle mükellef tutulmaktadır. Bunun için 
« beraber » kelimesinin kalması doğru olur. Ka
çak takibat kelimesine gelince; filhakika nok-
tai nazarları yerindedir, bu kelime yerine mad
deye « kaçakçılıklarına ait takipleri yapmak » 
ibaresini koymak suretile tashih edebiliriz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual. 
Bu kibrit şirketini kim murakabe ediyor. Buna 
ait bir kelime görmedim. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Sa
yın vekilin de arzettikleri gibi 1722 numaralı 
kanunla kibrit imal ve satışı bir şirketin inhi
sarına verilmiştir. Bunun murakabesi doğru
dan doğruya Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
aittir. İnhisarlar idaresi yalnız kaçak takibi 
noktasından alâkadardır,. 

REİS — Encümen, « kaçakçılıklarına ait ta
kipleri yapmak » şeklinde tashih etti. Madde
yi bu tashihle reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlük teşkilât kad
rosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ve bu 
kadrolara dahil memurluklardan ihtisas mevkii 
olanlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
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REtS — Cetvellerin okunmasına lüzum gö

rüyor musunuz? (Hayır sesleri) 
İZZET ARÜKAN ( Eskişehir ) — Efendim, 

cetvelleri tetkik edersek göreceğiz ki «vekâlete 
bağlı tetkik ve murakabe heyeti» deniyor. Ben 
zannediyorum ki bu, inhisarların işine bakan ve
kâletteki büro, servis olacak ve bana göre, bu
nun doğrudan doğruya vekâletin kadrosunda 
yer alması lâzım, gelir. Filhakika İnhisarlar ve
kâleti bir ticaret ve sanayi müessesesidir. Tabiî 
mütehassıs memurların da vekâlete nakli düşü
nülmüştür; zaten ayni vaziyet Münakalât vekâ
letinde de vakidir. Münakalât vekâleti dört mü -
essseseyi idare eder. murakabe eder. Bundan do
layı, murakabs heyeti doğrudan doğruya, Müna
kalât vekâleti kadrosunda yer almıştır. Burada 
niçin doğrudan doğruya vekâletin kadrosunda 
yer almadığı hakkında malûmat itasını rica edi
yorum, bu bir. 

İkincisi; cetvelde mühendis ve mimar denil
miştir. Malûmu âliniz, mühendis iki türlüdür; 
bir kısmı yüksek mühendistir, diğeri doğrudan 
doğruya mühendistir. Mimarlar da aynidir. Bu
nun için, yüksek mühendis veya mühendis, yük
sek mimar veya mimar olarak cetvelde tashihat 
yapmak lâzım geliyor. 

Sonra ihtisas cetveli ile kadroyu tetkik eder
sek, doğrudan doğruya ticaret ve sanat müesse
sesi olan İnhisarlar idaresinde pek as mütehassıs 
kullanıldığı görülür. Aşağı yukarı 5 000 memur
dan ancak 42 kişi mütehassıstır. Bunların da 
ikinci, üçüncü derecede mevki işgal ettikleri, 
maaşlarından anlaşılıyor, Acaba resen idare ede
cekler mütehassıslardan yetişmiyor mu? Bunu 
öğrnmek istiyorum. 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY ( Trab
zon ) — İnhisarlarda Devletçe idare edilmeğe 
başlandığı samandanberi, bir murakabe heyeti 
bulunuyordu, İnhisarlar idaresinin Maliye ve
kâletince idare edildiği zamanlarda, Maliye ve-
klinin tayin ettiği ve Maliye vekâletine bağlı 
bir murakabe heyeti bulunuyordu. Bilâhare İn
hisarlar vekâletine geçince murakabesi do İn
hisarlar vekâletine intikal etmiş oldu. Yine 
bunlar İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarından ücret almakta idiler. Bu defa İn
hisarlar vekâleti oradaki memurlardan bir, iki 
tanesini irtibat memuru gibi kullanmak mecbu
riyetine düştü. Bütçe encümenine gelen bu şekil 
üzerinde encümen bir kaç celse meşgul oldu. Bir 
aralık, İzzet Beyin işaret ettikleri gibi, bu teşek
külün İnhisarlar vekâleti bünyesinde yer 
alması ve binaenaleyh İnhisarlar umum mü
dürlüğü teşkilâtından çıkarılması düşünül
dü. Fakat bu işlerin murakabesi va
zifesi ile tavzif edilecek adamların, daha 
çok bu işleri bilir ve belki de bu işler için 
de yetişmiş adamlar olması aranacağına göre, 
onların tekaüt rejimi ayrı, Devletin tekaüt reji
mi ayrı, binaenaleyh bir memurun oradan bu

raya nakledilmesi ve icabmda tekrar buradan 
oraya nakledilmesi, onların mukadderatı ve işe 
bağlılıkları üzerinde mühim tesirler icra edebi
lirdi. Bu iki tekaüt sandığının birinden diğe
rine intikal vaziyeti hakkmda bazı istisnaî hü
kümler icap ediyordu. Şimdiye kadar olduğu 
gibi, bu kadronun, münhasıran mura-kabe işlerile 
meşgul olmak şartile, umum müdürlük kadro
sunda yer alması için ve tayinlerinin de yine es
kisi gibi vekâlete ait olması ve vazifelerinin ve
kâlet tarafından tevcih edilen şerait içinde olma
sı daha muvafık olacağı neticesine varıldı. Bu 
itibarla kadro burada yazılan şekilde yer almış 
bulundu. 

İzzet beyin işaret ettikleri « Mühendis » 
ve « Yüksek mühendis » tabirlerine gelin
ce ; « Mühendis » tabiri zaten vekâletin de 
nazarı dikkatini celbetmiş, son encümen 
olan İnhisar encümenile temas etmişler, 
müsaade ederseniz bir tashih yapacaklardır. 
Yüksek mühendis ve mühendis, kademeli me
muriyetlerdir. 

Mütehassıs meselesine gelince; temenni odur 
ki inhisarlar umum müdürlüğü mütehassısları 
da, ilk kademelerden başlayarak kendi bünye
lerinde yetişsin. Binaenaleyh orada çalışan bir 
çok arkadaşların üzerine hariçten ilk memuri
yetle daha yüksek maaş almalarına mani olun
sun. Zaten kanun da bunu terviç eder mahi
yette değildir. Bunlar da 3656 numaralı kanu
nun, mütehassıslar hakkındaki ahkâmına göre, 
(Yeniden tayin edilecekler) ahkâmma tabi ola
caklardır. Bu itibarla bu ihtisas cetvelini ancak 
hariçten getirmek zarureti hâsıl olabilecek me
muriyetlere hasretmek noktasından Bütçe ve 
İnhisarlar encümenlerile vekâlet mutabık kal
mışlardır. Peyderpey bu cetvelin dabi ihtiyaç
tan fazla bir vaziytte kalacağını ümit etmekte
yiz. Bu cetvel, bundan sonra tayin edileceklere 
ait hükümleri ihtiva eder. Yoksa mevcut me
murlara taallûk eder hiç bir hakkı tesisi ihtiva 
veya onları bir haktan mahrum etmemektedir. 
Bu itibarla tavzih etmek istedim. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Verilen iza
hata teşekkür ederim. Yalnız bir şey hakkında 
tenevvür etmek istiyorum : Vekâlete bağlı mu
rakabe heyetinin gerek maaşlarını gerekse ik
ramiyelerini tediyede âmiri ita kim olacaktır? 
Vekil mi, yoksa umum müdür mü?. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — İnhisarlar, bütçesini idare eden vekile 
izafeten âmiri ita, müdürü umumîdir, hatta he
sabı katisini vermekle mükellef olan vekil na
mına, müdürü umumî imza «der. Zaten diğer 
işler hakkmda da vekil namına imza atar. 

FUAD SİRMEN (Rize) — İnhisarlar umum 
müdürlüğünün halen mevcut kadrosiîe şimdi 
huzurunuza takdim edilen lâyihaya merbut kad
rosu arasında esaslı olarak fark, merkezde mü-
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dürü umumî muavinliği olarak iki muavinlik 
ihdasıdır. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Se
bebi? 

FUAD SÎRMEN (Devamla) — Sebep olarak, 
Hükümet esbabı mucibe lâyihasında, muazzam 
bir teşkilâta malik olan İnhisarlar idaresinin bü
tün muamelâtının teferruatile Müdürü umumî 
tarafından gözden geçirilemiyeceği ileri sürül
müş, ikinci bir sebep olarak da; idarî kısım diye 
bir teşkilâtı varmış, o lâğvedilmiş, onun da vazi
fesini kısmen muavinlerin göreceği tesbit edil
miş. Halbuki bizim İnhisarlar encümeninin maz
batasında bu iki muavinliğin ihdasının sebebi 
olarak, kısım müdürlüklerile Müdürü umumî 
arasında bir kademe teşkili mevzubahs olduğu 
ve böyle bir kademenin, ileride Müdürü umumî 
olacak bir zat için tecrübe noktasından faydalı 
görüldüğü yazılıdır. Hükümetin ve encümenin 
esbabı mucibeleri arasında bu bakımdan bir fark 
vardır. Bunun hangisine istinat edilmektedir? 
Bu iki noktai nazar birleşmiş midir? Bu bir. 
İkincisi; böyle bir muavinlik ihdas edilirse kı
sım müdürlükleri - ki ayrı ayrı ve müstakil va
zifeler görmektedirler - müteessir olmazlar mı? 
Ve bunların salâhiyetleri tahdit edilmiş olmaz 
mı? Çünkü bunların resen alacakları kararlar 
doğrudan doğruya Müdürü umumiye değil, on
dan evvel muavinden geçecek. Acaba bu şekil 
işlerin aslı ve sürati bakımından mahzurlu değil 
midir? Bu noktaların izahını rica ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. 
MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efen-

_dim, Fuad Sirmen arkadaşımız Müdürü umumi
lik teşkilâtında mevcut olmayan iki muavinliğin 
ihdasının sebeplerini tetkik ve tahlil ettiler ve 
buyurdular ki; Encümenin noktai nazarı ile 
Vekâletin noktai nazarı arasında farklar mev
cuttur. Vekâletle Encümenin noktai nazarları 
arasında, bendenizce bir fark mevcut değildir. 
Bu, esbabı mucibe mazbatalarının tetkikinden 
anlaşılabilir. Umum müdür muavinliklerinin ih
dası sebeplerini izah edebilmek için müsaadeniz
le, İnhisarların bu günkü teşkilâtı hakkmda 
kısaca arzı malûmat edeyim; İnhisarların bu 
günkü merkez teşkilâtı vaktile mütehassıs bir 
ecnebi heyetin tavsiyesile yapılmıştır. Bu tavsiye 
meyanmda tütün, tuz, müskirat satış kısımla
rından başka idare servislerini ihtiva etmek 
üzere bir de İdare işleri müdürlüğü teşkilâtı 
vardır. Bu İdare işleri müdürlüğünün emri al
tında olan servislerin diğer iş müdürlüklerile 
sıkı bir alâkası olmak itibarile bazı tedahüller 
vukua gelmektedir. Bunun inikası taşra teş
kilâtında görülmektedir. Bu sebeple idare iş
lerini lâğv ile bu iş müdürlüğüne bağlı servis
lerin doğrudan doğruya Umum müdürlüğe bağ
lanması zarureti hissedilmiştir. Buna binaen 
Müdürü umumiyi muamelâtı umumiyenin takip 
ve tetkikine imkân verecek bir surette serbest 

bırakabilmek için muavinliklerin ihdası düşü
nülmüş ve bu muavinliklerden biri idarî, ve 
diğeri de teknik işlerde meşgul olmak üzere va
zife ve salâhiyetlerinin tayini düşünülmüş ve 
bu noktai nazarda Encümence muvafık görül
müştür. 

Arkadaşımız bir de Umum müdür muavin
lerinin, ifayı vazife esnasında, kısım müdür
lüklerinin aldıkları kararlar üzerinde müessir 
olup olmıyacağını ve binnetice muamelâtı umu
miyenin sekteye uğrayıp uğramıyacağını sordu
lar. Vazife ve salâhiyetleri tayin edilmiş bu
lunduğuna göre muamelâtı umumiyenin müte
essir olacağını zannetmiyoruz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
rada verilen izahata göre, eğer muamelâtta ak
saklıklar olur endişesile iki muavin konulmuş-
sa, her hangi bir işte iki kişinin bulunması işleri 
iğlâk edeceği için doğru bir hareket değildir. 
Sözleri bir esbabı mucibe teşkil edemez. Ondan 
sonra müdürü umuminin muavinleri şube müdür
leridir. Ayrıca bir muavinlik ihdası doğru de
ğildir. Böyle muavinlikler varken, talî hizmetler 
için bir muavin dahah konulursa işler kırtasi
yeciliğe doğru gider, karma karışık olur. Biz
ce muavin, müdür sıfatını haiz bir insandır. Bu
nun da müstesna yerlere konulması lâzımdır. Bu 
kadar muazzam teşkilâtta» şube müdürleri olan 
bir idarede, bir zatın muavinleri bulunması, 
idare, tabiri mahsusile, maslahat noktasında dai
ma mahzurludur. İkincisi, ihtisas cetveline ve 
diğer cetvele bakacak olursak bir çok şayanı 
dikkat şeylere rast gelirsiniz. Bir kere sayın 
vekilden soruyorum: Bu ihtisas cetveli, iki nu
maralı cetvel, vaktile kabul ettiğimiz cetvel
deki mevcut anasırdan mı mürekkeptir, yoksa 
ilâve edilmiş bir şey var mıdır? Bu, tamamile 
yenidir. Şimdi arkadaşlar, bakacak olursak, tet
kik ve murakabe heyeti; güzel, mühim bir heyet. 
İstediğiniz kadar maaş verelim. Ben de ayni 
fikirdeyim. Yalnız İzzet arkadaşımla hemfikir 
olarak, bir teşkilâttan para alan bir kimsenin 
orasını murakabe edeceğine asla kani değilim. 
Bu murakabe heyeti doğrudan doğruya vekâle
tin, hatta vekilin emri altında olmalıdır. 

İSMET EKER (Çorum) — Bunu vekil tayin 
edecektir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ta
biî vekil tayin edecek. 

İSMET EKER ( Çorum ) — Yani Müdürü 
umumî tayin etmiyecek. , 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — O hal
de vekilin tayin edeceği bir heyet niçin İnhisar
lar umum müdürlüğüne bağlı olsun? İnhisarlar 
vekâleti kadrosuna koymalıdır. Oradaki memur 
bilmelidir ki, ben asla İnhisar umum müdürü
nün tesiri altında bir memur değilim. Maaşı 
alırken, inhisarlar veznesinden alıyorum diye 
düşünmemelidir. Doğrudan doğruya inhisarlar 
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vekâletine tâbi olmalıdır. Murakabe ancak bu 
suretle olur. Ne olursa olsun, buradan maaş alan 
ve böyle tayin edilenlere, yine bu idare arasında, 
teknisyen, şef eksper gibi, manasını anlamadı
ğım bir takım memurlar nazarile bakılacaktır. 
Bir vekâletin kontrolünü, ancak vekile bağlı 
zevat yapar. 

Sonra satış ve reklâm mütehassısı diyoruz 
4 tane, 300 lira, şef, 7 tanedir. Şefler var bir de 
mütehassıslar var, satış ve reklâm mütehassısı 
300, teknik şef bir tane 300 filân. Neden dolayı 
orada hem şef, hem mütehassıs var? Bu, ihtisas 
listesinde de görünmektedir. Neden iki tarafa 
birden girmiştir.? Şu ihtisas kelimesini tarif 
edelim diye o kadar uğraştık, tarif yapılmadıkça 
bunun altından kalkamazsınız. Buyurun işte 
size bir ihtisas listesi. Satış reklâm mütehassısı, 
belki böyle bir şey olur diyelim. Fakat teknik 
şef ne demektir, şef olan esasen teknisiyen değil 
midir? Onu da kabul edelim, bu defa şube şef
leri var. Bunlar nedir? Mütehassısı anladık, 
bulunmaz Anka kuşu. Müdür, evet kabul ediyo
ruz. Mütehassıs şef, şarap mütehassısı kabul 
ediyoruz, fakat onun kabul ettiğimiz ihtisasının 
altına «kısım âmiri» ni niçin yapıştırıyorsunuz? 
Bunu anlamıyorum. Bir mühendise mütehassıs 
demiyorsunuz da «kısım âmiri» ne mütehassıs 
diyorsunuz. Çir doktor senelerce çalışıp doktor 
çıktıktan ve yine senelerce hastanelerde çalışıp 
staj gördüken sonra ihtisas imtihanını verme
yince ona mütehassıs demiyorsunuz amma, kı
sım şefine pekâlâ mütehassıs diyorsunuz. Niçin? 
Anlamıyorum, niçin en yüksek ilim adamına 
mütehassıs unvanı vermiyorsunuz da kısım âmi
rine mütehassıs unvanı veriyorsunuz? Fen me
muru bahsine gelince; fen memuru fen memu
rudur. Nafianm da fen memuru var, İmalâtı 
harbiyenin de fen memuru var. Onlar mütehas
sıs değil de neden buranın fen memuru mütehas
sıstır? «Eksper, baş eksper, teknik şef, baş har
mancı, istifçi ..» Bunlara ben mütehassıs derim, 
hakikaten mühim ihtisaslardır. Fakat kitabet 
vazifesile muvazzaf olan bir memura mütehassıs 
denmesi taraftarı değilim. Müsaadenizle bun
ları çıkartalım. Bir taraftan Barem diyor ve 
memurları ayni mertebede toplamak istiyoruz, 
diğer taraftan buna zıt şeyler yapıyoruz. 

FERİDUN FİKRİ.(Bingöl) — Efendim, ben
deniz de Ziya Gevherin ifadelerini tekrar ma
hiyetinde söz söyliyeceğim: Çünkü hakikaten bu 
2 saydı cetvelde şimdiye kadar ihtisas cetvelle
rinde yapmadığımız bir vaziyet vardır. Meselâ; 
satış ve reklâm mütehassısı, kabul edebiliriz. 
Fakat arkadaşımızın dediği gibi, şube şefi, kı
sım şefi gibi, doğrudan doğruya teşkilâta gir
mesi lâzım gelen ve ihtisasla alâkası olmayan bir 
takım unvanlar bulunuyor. Tütün atelye, yap
rak müdürleri olduğu gibi, şef diye de ayrıca 
kadrolarında bir takım memuriyetler bulunu

yor. Sonra gene kısım âmiri, fen jnemuru gö
züküyor. Sonra bunlarm içinde tejmik şef, baş 
harmancı, baş istifçi diye bir takını elemanlar 
gösteriliyor. Yani bizim bildiğimin ve şimdiye 
kadar yapmış olduğumuz ihtisas kadrolarında 
böyle memurları mütehassıs kabul (etmek yolu
na Meclisi Âli gitmedi. Binaenaleyh, bun
dan evvel kabul ettiğimiz ihtisas esaslarına ay
kırı bir vaziyet hâsıl oluyor. Bilhassa 3856 nu
maralı kanunla ve müessesat baremi hakkında
ki 3859 ve 3888 numaralı kanunlarda yapmış ol
duğumuz esaslardan aykırı bir maizara arzedi-
yor. Geçende, ihtisas meselesinde, iMeclis bunu 
katı surette önlemişti ve bir dabîa böyle me
murlara mütehassıs diyerekten bir vaziyet vücu
da getirmek cephesini tıkadı. Öyle görür
ken şimdi burada yeni bir vaziyet görüyorum. 
Pek katiyetle fikrimi ifade ; edememek
le beraber arkadaşlardan bu hulusta izahat 
vermelerini rica ederim. Ondan soıira icap eder
se yine söylerim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Büt
çe encümeni cevap versin. 

MAZHAR MÜFİT KANSU (Çotuh) — Ben
deniz de iki muavinin lüzumuna kail değilim. 
Çünkü malûmu âlinizdir ki, evvelce bu inhisar
lar idaresindeki 5 - 6 müdüre, muavin unvanı 
verilirdi. Fakat Amerikadan gelen) mütehassıs-
bunu doğru bulmamış. Çünkü bu şube müdürleri
ne muavin unvanı verecek olursanız, bunların 
efalü harekâtı müdürü umumî nalıma olduğu 
için, kendileri mesuliyetten varestedirler, hal
buki büyük işler gördükleri cihetle jmnların me
sul olmaları lâzımdır demiş. Bujıun üzerine 
bu muavinlikler kalkmış ve kenelerine şube 
müdürü denmiş. Bilmiyorum, yanlış mı bili
yorum? Benim bildiğim budur. Şiıtıdi 5 - 6 şu
be müdürü olduğuna göre; şarabın var, tuzun 
var, şunun var. Her birinin şube müdürü olduğu
na göre ve bunlar mesuliyet tekabbül ettiğine na
zaran, iki muavine lüzum yoktur. ıBiri teknis-
yenmiş Teknik için zaten adam yar, fabrika 
müdürü teknisyendir. 

Şarap müdürü teknisiyendir. Bıi iş için mü
teaddit memurlar konacak olursa, 4 i§ karma
karışık olur. Binaenaleyh bir muavjn kâfidir. 

İkincisi, hakikaten iki numaralı! ihtisas cet
velinde görüyoruz ki müdürler mütehassıs olu
yor, kabul ettik. Fakat müdürden) sonra o şu
benin şefi, yani eski tabirile mümjeyyizi veya
hut başkâtibi, artık bunlara mütehassıs deme
nin manası yoktur. Müdür zaten j mütehassıs 
olarak kabul edildikten, sonra diğerlerini de 
mütehassıs olarak kabul etmek manasızdır. 
Mütehassıs, ihtisas meselesine biz burada bili
yorsunuz ki vaktile çok dikkat ettıc, adetlerini 
tesbit ettik. Neyse, burada bir karar da ver
medik. (Gülmeler) Burada biz bunu, ibtizale 
uğratmasak daha iyi olur. Bendemiz de Ziya 
Gevher arkadaşımın, diğer arkadaşlarımın fik-
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rine iştirak ediyorum. Yani müdürü umumilik-
lerdeki kâtipler midir, mümeyyizler midir, bun
lara mütehassıs denmesi doğru olmaz fikrin
deyim. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — İhtisas 
meselesini Meclisi âli bundan evvel bir Muh
telit encümene tevdi ederek kimlerin mütehassıs 
olduğunu tesbit için o encümene havale etmiş 
ve o encümen de bunu tesbit etmişti. O vazi
yete göre, Barem kanununun 13 ncü maddesi ih
tisasın ne demek olduğunu tarif etmiyor, fa
kat ithisas mevkiinin ne demek olduğunu tayin 
ettiği için, ona göre Muhtelit encümen müte
hassısı tarif etmiştir, vekâletteki ihtisas mevki
ine geçmesi lâzım gelen eşhası tayin etmiştir. 
Bu ihtisas mevkiine ayrılmış olan insanları eli
mizdeki kanun şu şekilde tayin ediyor: Vekâlet
lerin kendi kadrolarında o mevkie getirilecek 
bir şahıs bulunmadığı vakit hariçten o mev
kie getirilecek olan insanlara verilecek ma
aşı tayin etmek için Devlet bir ka
nun koymuştur. O kanunda yer alanlar 
ancak oraya getirilebilir. O vekâlette o vazifeyi 
görebilecek bir şahıs varsa kanun ona ihtisas 
maaşı verilemez, diyor? 

Binaenaleyh bu şekilde vekâletlerin ihtisas 
mevkileri tayin ve tesbit edilmiştir. Binaenaleyh 
bu şekilde ihtisas mevkiine geçecek zevat tayin 
ve tesbit edildikten sonra bu defa İnhisarlar 
vekâleti, son ve kati olan kanuna muhalif ola
rak, mütehassısları tefrik ederek Meclisi Âliye 
getiriyor. 

Bendeniz o encümende vektile bulunmuş ve 
vaziyeti tamamile tayin ve tesbit edenler ara
sında, bu müzakere ve münakaşalara şahit oldu
ğum için, bu maddenin ortadan kaldırılarak, 
mütehassısların, elde mevcut olan Barem kanu
nuna zeylen yapılmış olan kanuna tevfikan tayin 
ve tesbit edilmesi muvafık olacağını zannedi
yorum. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu madde 
doğrudan doğruya kadro oluyor. Bunu kabul 
edersek, kadroları kabul etmiş olacağız. Lâkin 
4 ncü madde doğrudan doğruya yapılacak teşki
lât hakkındadır. Zannederim ki evvelâ, teşkilâtı 
kabul etmek, ondan sonra kadroları kabul ey
lemek lâzımdır. Onun için Makamı Riyasetten 
rica ediyorum, evvelâ 4 ncü maddenin müzakere 
ve kabulünden sonra üçüncü maddenin kabul 
edilmesi doğru olur. Doğrudan doğruya teşkilâtı 
kabul edelim ki, ondan sonra kadro ona göre 
yapılsın. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
O da aynıdır, kadro ona göre yapılmıştır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) —Teşkilâtın 
daha evvel çıkması muvafıktır. Maamafih sizin-
kinde de mahzur yoksa pekâlâ.. 

MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) —Ben
deniz ihtisas mevkileri hakkında arzı malûmat 
edeceğim; bidayeten kanun Meclise tevdi buyu-

rulup da encümenimize havale edildiği zaman 
kadrolar üzerinde ariz ve amik tetkikat yapma
dık. Sebebi de şu idi; Meclisi Âlinin ihtisas mev
kileri hakkında gösterdiği hassasiyeti nazarı dik
kate aldık ve o sırada Bütçe encümeninde tet
kik edilmekte bulunan umumî ihtisas mevki
lerinin tayin ve tesbitinde İnhisarlar umum 
müdürlüğündeki ihtisas mevkilerinin de gözden 
geçirileceğini tabiî gördüğümüz, bulduğumuz 
için ihtisas mevkilerinin Bütçe encümenince 
tesbitini daha doğru bulduk. Bilâhare Bütçe 
encümeninin hazırladığı elimizdeki ihtisas mev
kileri hakkındaki listeyi yerinde bularak ve 
ihtiyaca kâfi görerek aynen kabul ettik. Bu lis
tede bazı arkadaşların düşündükleri gibi mümey
yiz, memur ve muhasiplik gibi memuriyet ma
kamları ihtisas mevkii olarak kabul edilmiş de
ğildir. Listedeki « kısım âmiri » « kısım şefi » 
tamamen ihtisas ifade eden makamlardır, bun
lar doğrudan doğruya teknisyenlerin işgal et
tiği yerlerdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yani? 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. MÜ-

NÜR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Müsaade 
ediniz arzedeyim, elimde bir liste var, heyeti 
umumiyesini okuyacağım. Görülecektir ki kı
sım âmirleri ve kısım şefleri ispirto ve şarap 
imal eden ve tütün işlemesinde istihdam edile
cek kimselerin başlarında bulunacak olan ve 
bu işten anlayan âmirlerdir. Bunlar bu işlerde 
tam ihtisas sahibidir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ma
nası ne? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Devamla) — Elde bulu
nan iki sayılı ihtisas mevkii cetvelinde dördüncü 
derecede «Satış ve reklâm âmiri» vardır ki 300 
lira ücret almaktadır. Satış ve reklâm şubesinin 
bu günkü ehemmiyetini takdir buyurursunuz. 
Bunun hakkında bir şey arzetmiyeceğim. Keza 
dördüncü dereceden «teknik şef» bir tane 300 
lira. Bu müskirat muamelât şubesini sevk ve 
idare eder. Müskirat muamelât şubesi vazifesi 
itibarile ileride de görülecek ki doğrudan doğ
ruya ihtisasa taallûk eden bir şubedir. Mevaddı 
iptidaiyeyi satın alır, muayene eder ve hususî 
amillerin imalâtile meşgul olur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Kim
yager midir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Bir kimya
ger de olabilir, mâni yoktur. Sonra beşinci de
receden «Baskimyagerlik», mütehassıstır. Yine 
beşinci dereceden bir «fen memuru», tütün zira
at ve ıslah şefidir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Peki 
diğer beşi nedir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Altıncı de-
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receden «şube kısım şefi» 210 lira ücretlidir. Bu, 
tütün bakım ve işletme şubesi kısım şefidir, bu 
işte ihtisası olması lâzım gelen birisinin geti
rilmesi tabiidir. 

Sonra yedinci dereceden iki tane 170 liralık 
şeflikler vardır ki, tütün bakım ve işletme şu
besi işletme şefleridir. Malûmu âliniz, İstanbul-
da bir çok tütün işletme evleri ve imalâthaneleri 
vardır. Bunların şeflerini de mütehasıs kabul et
mek ve bu mevkileri de ihtisas mevkii telâkki 
etmek zaruridir. Hulâsa listede görülen ihtisas 
mevkilerinin hepsi bunlar gibidir. Bu sebeple 
encümenimiz, Bütçe encümenince hazırlanan bu 
ihtisas cetvelini muvafık bulmuş ve bunu Devlet 
memurları ihtisas mevkileri hakkındaki asas-
larla hemahenk görerek kabul etmiştir. 

BÜTÇE K REİSİ İSMET EKER'(Çorum) — 
Reis Bey, müsaade buyurursanız bir iki noktayi 
tenvir edeyim. 

Müzakereden anlaşılıyor ki, bazı •:1ar 
bu ihtisas cetvelini, evvelce Meclisi Âliden ge
çen ihtisas cetvelile mütedahil bir cetvel zanne
diyorlar. Evvelce Meclisi Âliden geçen ihtisas 
cetveli, Devlet memurlarına ait ihtisas cetveli
dir. Bu ise, mülhak bütçeli inhisarlar cetvelidir 
ve ötekile mütedahil değildir. Bunun sebebini 
arzedersem bir çok münakaşa edilen noktaların 
halledileceğini zannediyorum, 

Barem kanununun dokuzuncu maddesi, mül
hak bütçeli idarelerin dahi teşkilât kadrolarına 
bağlanmasını emretmiştir, Bir muvakkat mad
de ile, geçen teşrin iptidasında, bu kanunların 
behemehal Meclise verilmiş olmasını emretmiş
tir. Binaenaleyh teşkilât kanunu ve kanunun iki 
hükmü bu metin altında buraya gelmiştir. Bu 
teşkilât kanunu şüphesiz bir kadroya bağlı ola
caktır ve bu kadro Barem kanununundaki kad
rodan ayrı olacaktır. 

Binaenaleyh ihtisas cetvellerinde ihtisas 
mevkileri için 300 küsur memur vardı. Bu, 
51 e indirilmiştir. Bu mevkilerin de ehemmi
yetini ve ihtisas işini arkadaşımız arzetti. Bi
naenaleyh bendeniz bu noktaların tenvirini 
lüzumlu gördüğümden dolayı kısaca arzı malû
mat ettim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 
Bütçe encümeni reisi buyurdular ki, mütedahil 
olduğunu zannediyorlar, hayır mülhaktır. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Siz zannetmiyorsanız başkaları öyle zannedi

yorlar. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Mülhak 

bütçelerde ihtisas mevzuu olabilir. Ancak bu 
ihtisa,s mevzuuna girecek olan elemanların daimî 
kadrolarda başka vasıflar arzetmesi icabeder. 

Şimdi gümrük encümeni M. M. arkadaşımı
zın ifadesini tetkik edersek şunu göreceğiz : 
Meselâ; 2 sayılı cetvelde « şarap mütehassısı » 
var. Bir numaralı cetvelde de ayni suretle 
«şarap müteahsısı» var, altıncı dereceden 2 adet 

rrrap mütehassısı 210 lira, 2 numaralı cetvelde 
do gene altıncı dereceden 2 adet şarap mütehas
sısı 210 lira. Hem orada, hem burada. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Hangisi doğru?... 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Yani ne 
demektir? Sonra yine 1 numaralı cetvelde «Tek
nik şef, başeksper, eksper, başharmancı, istif-
çi, harmancı »* geçiyoruz. O bir tarafta yine 
ayni elemanlar « Teknik şef, başeksper, eks
per, başharmancı, istifçi, harmancı •» bunlarda 
da bir kısım mütehassıs görüyoruz. Yani a^ni 
işte ayni esasla, ayni vazifeleri gören ... 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Hatta ay
ni adamlar.. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Orada niye bir de, öte yanda iki? 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Sonra işin 
garibi, « Şarap mütehassısı » diye yazılan de
min arzettiğim mütehassıs, diğer cetvelde gayri 
mütehassıstır. Yani cetvelde mütehassıs diye 
adı yazılıyor, halbuki mütehassıs cetvelinde 
değildir. Bu işler için, malûmu âlileri, bir esa
sa gitmiştik. O esasın mahfuz tutulmasını is
tiyoruz. Şimdi bunun ne olduğu anlaşılmıyor. 
hangisi mütehassıs, hangisi değil, niçin müte
hassıs, niçin değil? Binaenaleyh bu işin, Encü-
menlerce, Meclisin bu mevzudaki hassasiyetine 
göre ve demin Tekelioğlu arkadaşımızın dediği 
gibi, 3888 numaralı kanuna zeyil olarak tanzim 
edilen ve ihtisaslara ait olan kanunda olduğu 
gibi, mütalea edilmesi lâzım gelir. Bütçe encü
meni reisi buyurdular ki: Biz bunu 51 e indir
dik. O zaman da, malûmu aliniz, 941 di, biz onu 
213 e indirdik ve o 213 den de ancak 41 ini ka
bul ettik. Bu suretle 600 küsur tasarruf ettik 
ve bu pek güzel tatbik edildi. Bu bakımdan hiç 
bir esasa istinat ettiği, zahiren olsun, görün-
miyen ve bilakis zahirde tereddüdü mucip olan 
aynı şekli orada, orada görüyoruz. Binaenaleyh 
encümenlerin bu işi güzelce tetkik ederek ve 
tam manasile ihtisas hangisidir, hangisi değil
dir, bir esasa bağlıyarak halletmeleri ve bizim 
bir esasa bağladığımız prensibe sadakat nokta
sından bunu tetkik etmeleri için lâyihanın en
cümene iadesi zımnında bir takrir takdim edi
yorum. Encümene iadesini rica ederim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. 
MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efen
dim, bir numaralı cetvel İnhisarlar umum mü
dürlüğünün bütün teşkilâtını ihtiva eden bir 
cetveldir. Binaenaleyh bunda ihtisas mevkii 
olanların da, olmıyanların da heyeti umumiye-
si dahildir. Yani umumî kadroyu, ihtiva eder, 
bunlarm içinden ihtisas mevkilerine ayrılmş 
olanlar 2 numaralı cetvele konmuştur. Pek ta
biî olarak bir numaralı cetvelde şarap mütehas
sısları görülecektir. Vazifesi itibarile 1 numaralı 
cetveldeki kadroya girmiş, ihtisas itibarile 2 
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numaralı cetvele alınmıştır. Bundan tabiî bir 
şey olamaz. 

Bu noktadan iki numaralı cetvel yapılmıştır, 
bunu arzediyorum. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Malû
mu âlileriniz olduğu üzere, bu ihtisas meselesi 
Yüksek Meclisin büyük hassasiyetini celbetti-
ğinden dolayı, o vakit Bütçe encümeninin 231 
olarak tesbit etmiş olduğu ihtisas mevkilerini 
çok görmüş bir muvakkat encümende tetkikini 
emreylemiştir. O encümende tetkikat yapıldı, 
mütehassıs mevkileri, bütün vekâlet ihtisas mev
kileri 41 e indirildi. Aklımda kaldığına göre ba
zı sebeplerden dolayı da beş, altı mevki de mu
vakkaten, zarurî olarak ipka edilmişti. O ka
nun, bütün vekâletlerin ihtisas mevkilerini ih
tiva eden bir kanun olarak Meclisi âliden çık
tı. Şimdi burada, yalnız İnhisarlar umum mü
dürlüğünün ihtisas cetvelinde, 311 ihtisas mev
kii gösterilmektedir. Bütçe encümeni reisi Bey 
buyurdular ki; evvelce yapılan kanun vekâlet
lerin ihtisas mevkilerini gösteren bir kanun ola
rak çıkmıştı; bu, bir müstakil müdüriyeti 
umumiyedir. 

Hayır, o vakit münakalât vekâletinde de 
müstakil müdüriyeti umumiyeler vardı, o mü
düriyeti umumiyeler de ihtisas cetvellerine da
hildi. Vekilin müdafaası dinlendi. Müdüriyeti 
umumiyeler, ihtisas cetvelleri içine alınmıştı. 
Bu, müstakil bir müdüriyeti umumiye olmakla 

beraber, İnhisarlar vekâletine bağlı bir teşekkül
dür. Binaenaleyh, Heyeti aliyenize, yeni çıkan 
bir kanunda başka bir vaziyet alarak ve ondan 
çok yüksek, 311 tane daha ilâve ederek, ihtisas 
mevkilerini göstermek, evvelce kabul edilen ka
nunla münasebet teşkil etmiyen bir iştir. Bina
enaleyh bu iki numaralı cetvelin yeniden tetkik 
edilmesinin çok lâzım ve zarurî olduğunu arze-
derim. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Efendim, arkadaşımın izahatının sonunda 
geldim. Bu mülhak bütçeli olan İnhisarlar 
umum müdürlüğü kadrosundaki ihtisas mevki
lerinin, Münakalât vekâletindeki diğer müdü
riyeti umumiyelerdeki ihtisas mevkileri gibi, 
evvelce Meclisten geçen ihtisas cetveline dahil 
olması lâzım geldiğinden bahsettiler zannediyo
rum. Bu dahil değildi. Onun için ihtisas cetveli 
ve kadro yapılmamıştı. Onlar maaşlı müdüri
yetlerdi, yani münakalât vekâletinin ücretli 
müdüriyetleri idi. Bu kanunun emrettiği vakit 
ki - bu teşkilât kanunu geçen teşrini evvelde gel
mişti - Barem kanununun emri mucibince bun
ları tayin etmektedir. Feridun Fikri arkadaşım, 
ihtisas cetvelinde görülen şarap mütehassısı, 
kadroda da, şarap mütehassısı görülüyor dedi
ler. İhtisas cetveli, ihtisas mevkiini ifade eden 
cetveldir, kadro değildir. Kadroda memuriyet 
görünür, burada da mevki görünür. Gördüğü

nüz cetveller, bu mevkie teşkilât dahilinden bir 
kimseyi getirmek mümkün olmazsa hariçten ge
tirmeyi tecviz eden bir vasıtadır. 

Gü. ve İ. V. RAİF KARADENİZ (Trabzon) 
— Arkadaşlar ihtisas mevkileri hakkında ben
deniz maruzatta bulunmayacağım. Yalnız İnhi
sarlar Umum müdürlüğü bu kanun lâyihasını 
bir komisyon marifetile hazırlarken 300 e ya
kın ihtisas mevkiine muhtaç olduklarını söyle
diler. Bunlar üzerinde vekâletçe ve gerek Bütçe 
encümeninde tetkikat yapıldı. Bu tetkikat sıra
sında şimdiye kadar Umumî heyetinizin ihtisas 
mevkileri hakkındaki düşünceleri, telâkkileri 
de göz önünde tutularak en zarurî olanlara in
hisar ettirilmek suretile 51 e indirilmiştir. Bu
nu da kabul etmezseniz bu müessese yıkılacak 
değildir, yine işliyecektir. Bu husustaki izaha
tın kâfi derecede verildiğini zannediyorum. 
Takdir sizindir. Yalnız teşkilât kanununun esa
sına taallûk eden bir mütalea beyan buyuruldu, 
iki tane müdiri umumî muavinine lüzum yoktur 
denildi. Halbuki şimdiye kadar İnhisar idare
sinin çalışma tarzında, gidişinde biz bu müesse
seye bu teşkilât kanunile iki tane muavin 
ilave etmenin müessesenin işlemesi bakımından 
faideli olduğu kanaatine vardık. Müsaade eder
seniz arzedeyim: Ecnebi mütehassısın fikrinden 
bahsolundu. Nihayet şimdiye kadar İnhisarla
rın geçirdiği tahavvülâttan bahsedildi, başka 
müesseseler misal gösterildi, işler karışır denil
di. Halbuki mesele hiç te böyle değildir. Yük
sek Heyetinizce malûmdur ki inhisar müessese
sinin bidayette ayrı ayrı müdiri umumileri 
vardı. İspirto ve ispirtolu içkiler ayrı, tütün 
ayrı, tuz ayrı, barut ayrı idi. Bunları tevhide 
karar verdiniz ve topladmız, başlarına da bir 
müdiri umumî tayin buyurdunuz. Fakat yal
nız başlarına müdürü umumî tayin edilmekle asıl 
tevhitten maksut olan netice elde edilememişti. 
Şeklen bir tevhit olmuştu. Tuz müdürü; kısım 
müdürü olmuştu. Tütün müdürü, tütün kısmı 
müdürü olmuştu. Fakat bünyede tam arzu et
tiğimiz bir vahdet vücude gelmedi. Gene eski 
tuz müdürü hangi salâhiyeti haizse bu gün de 
umum müdürlük camiası içerisinde ayni salâ
hiyeti haiz olduğu zihniyetile çalışmaktadır. Hal
buki tek mülhak bütçe ile idare edilmesine lü
zum görülen bu müessesede bütün salâhiyet 
umum müdürün uhdesindedir ve öyle olması da 
lâzımdır. 

İşte Yüksek Heyetinizce tevhide lüzum görü
len ve tevhit edilen bu müesseseyi hakikî şe
kilde tevhit için çareler aradık. Ne yapılabi
lir? Düşündük. İnhisarlar muhtelif işlerle meş
gul bir müessesedir. Bunların hepsi nihayet bir 
mevaddı iptidaiye mubayaası, sonra onları imal 
etmek, ondan sonra da satmakla uğraşırlar. Bin-
nazariye hatıra gelen budur. Bidayette o halde 
dedik. Üçe ayıralım, evvelâ bir alım kısmı, son-
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ra fabrikasyon kısmı, sonra da satış kısmı ol
sun. En basit bir teşkilât bu olabilir diye düşün
dük. Fakat gördük ki böyle yapacak olursak 
bu müessesede sade gibi görünen bu teşkilâtla 
işler iyi gitmez. Sebebi de şu oldu. Tuz, büs
bütün ayrı bir âlemdir. İstihsali başka, şevki 
çok mühim bir mesele, satışı başka bir iş. İs
pirto ve ispirtolu içkiler; her birisi ayrı ayrı 
ehemmiyeti haiz olmak üzere tuzla, tütünle alâ
kası olmayan bir iş. Barut ve mevaddı infilâ-
kiye bunlardan büsbütün başka bir iş. Tütün 
de hepsinden ayrı başka bir iş. O halde bir bi
rine benzemiyen başka ihtisas erbabı arayan, 
ayrı personellere ve teknisyenlere muhtaç mües
seseleri umumî bir unvan altında bir kısım mü
dürüne bağlamak işe aksaklık verir. Halbuki 
gayemiz hakikaten bir tevhit yapmaktır. O 
halde zarurî olanları kendi şekillerinde bıraka
lım, fakat zarurî olmayanları toplayalım. Tuz 
kısmı kalsın dedik, tütün kısmı kalsın dedik, 
satış kısmı kalsın dedik - çünkü bu öyle bir şey 
ki tamamen ticarî mahiyeti haizdir, satış işidir -
nihayet ispirto ve ispirtolu içkiler kalsın dedik. 
Bu suretle kabili tevhit olmayanları bıraktık. 
Yalnız tevhidi kabil olanları müdiriyeti umumi-
yeye bağladık. Bunlar her kısmı alâkadar eder; 
meselâ muhasebe işleri, inşaat, levazım, zat iş
leri, nakliyat, kaçak takibatı, evrak, umum mü
dürlük kalemi, müdürler encümeni kalemi, hu
kuk müşavirliği, teftiş heyeti gibi. Bu günkü 
teşkilâtta şu muhtelif şubeler idare kısmı diye 
bir kısmın emrindedir. Böyle bir kademeye lü
zum yoktur dedik ve idare kısmını kaldırdık 
ve sonra ipka edilen kısımların vazifelerini tes-
bit ettik, bütün salâhiyetlerin umum müdür
de olduğunu tebarüz ettirdik. İşte bunu yapın
ca, umum müdürün işi çoğaldı, bunun neticesi 
olarak da umum müdürü muavinlerle takviye 
etmek zaruretini hissettik. 

İdare kısmı kademesi ortadan kalkınca; mu
hasebe, memurin, levazım şubeleri gibi umum 
müdürlüğün heyeti umumiyesini alâkadar eden 
işlerle, umum müdür, bilâ vasıta ve yakından 
alâkadar olacak ve bu şubeleri idare edenler, 
katî kararı verecek olan makamla kısa yoldan 
temas imkânını bulmuş olacak ve binnetice iş
ler daha iyi yürüyecek. Sonra, biz de İnhisarlar 
umum müdürlüğünün işlerini ihata edip te onu 
yapacak evsafta çok adam bulunamıyor. 

Bu, kabiliyetsizlikten değil, bilâkis ona ben
zer bir iş başında bulunmamasından mütevellit
tir. Düşündük ki, inhisarlar umum müdürünün 
yanında inhisarların bütün muamelâtı ile meş
gul olan ve onunla çalışan muavinler, umum 
müdürlük içinde yetişirler, kabiliyetleri varsa 
ileride umum müdür olabilirler. Çünkü; tütün 
kısmı müdürü tuz ile uğraşmadığı için, tuz kıs
mını yapamaz. İspirtolu içkilerle uğraşmadığı 
içn o işi yapamaz. Diğerleri de böyledir. 

Geçenlerde İnhisarlar umum müdürü biraz 

rahatsızlandı. İşler biraz daha çetinleşti. Kimi 
getireceğiz? Ne tuz kısmı, ne tütün kısmı, ne 
de müskirat kısmı müdürü bu geniş teşkilâtın 
bütün işlerine tamamen vâkıf olmadıkları için 
her hangi birisini getirmek bütün işi aksatabi-
lirdi. Fakat umum müdürle çalışmış bir muavin 
bulunmuş olsaydı müşkülât çekmiyecektik. 
Umum müdür her hangi bir tetkikat için, hâlen 
yerinden ayrılamamaktadır. Umum müdür ko
misyonlara gidememektedir. İşte bütün bu se
beplerden dolayı iki muavin yaptık: 

Arkadaşlar : Bu muavine verilecek para çok 
görülmemelidir. İnhisarlar umum müdürünün 
her hangi bir işe müdahalesi idareye bazan 200 
bin lira kazandırabilir veya kaybettirebilir. 

Arkadaşlar; nihayet tek muavinle de idare 
edilir. Ancak iyi idare edilmez kanaatindeyim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, çok iyi oldu. Gerek muhterem encümen reisi
nin izahatı, gerek bizzat vekilimizin izahatı bi
zi bir çok noktalarda tenvir etti. Bu tenvir de 
iddialarımıza doğru olan temayüllerimizi daha 
fazlalaştırdı. 

Şimdi evvelâ, bütçe encümeni reisimizin be
yanatına temas edeceğim. Not ettim, müte
hassısların adedi 300 olarak gelmiş, ki vekil de 
ayni şeyi söylediler, indire indire 50 ye kadar 
indirmişler. 300 ün 50 ye inmesi, adet mefhu
mu denilen bir şey için bu meclisin yüreğini 
hoplatacak bir şeydir. 300 ü 50 ye indirince 
50 de 1 e inebilir. Demek ki, bu ne büyük dar
lıktır, Bütçe encümeni Devletin umurunu sar
sacak kadar kıskançlık yapıyor. Yahut bunun 
aksini söylemek lâzım; Hükümet öyle bir teklif 
getiriyor ki, herkesi mütehassıs drye cetvele 
koyuyor. Eğer dikkat edilmese herkesi müte
hassıs yapmak imkânı hâsıl olacak. 

Arkadaşlar, bu işlerde muvazene zamanı ge
lip geçmiştir, vaktimiz dardır, kesemiz dar
dır, işlerimiz dardır. Bütün bunlara karşı 
hattâ bir lirayı tasarruf etmeğe lüzum vardır. 
Kürsüden, bu küçük bir rakamdır, 4000 ura 
ile ne olur dediler. Arkadaşlar bu 4000 liraıar 
toplana toplana büyük bir rakam olur. Ecdadı
mızın sözü vardır, damlaya damlaya göl olur. 
Bu kıymetli ecdat sözlerini bütçemizin de başı
na koyalım. Bütçe Encümeninin bir lâyihasının 
müzakeresinde söylediğim gibi, böylece elde 
edeceğimiz fayda milyonlara çıkar. Bilhassa me
mur kadrosunda azamı tasarruf yapmak istıra-
rmdayız. Öyle bir gün geçiriyoruz ki, onun ru-
hile hareket etmek mecburiyetindeyiz. Madem
ki Hükümet 300 olarak getirmiş ve Bütçe encü
meni bunu 50 ye indirmiştir. Bize de bir hak 
verdiler, biz de 25 e indireceğiz. ÇÜUKÜ arka
daşlar, ben burada fen memurunu mütehassıs 
olarak gördüğüm zaman, bu rakamın fazla ol
duğuna inanmak istirarındayım. Onun için be
nim takririmin kabulünü rica ediyorum. Encü-
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mene gitsin, yeniden tetkik edilsin, idarî hiz
mette bulunan herhangi bir memuru mütehassıs 
olarak kabul edemeyiz. Buyurdular ki; bunlar 
teknik işlerle meşguldür, binaenaleyh teknis
yendir. Şimdi sorarım arkadaşlar; Sıhhiye vekâ
leti teşkilâtında çalışan doktorlar mütehassıs 
değil midirler? Nafia vekâletini teşkil eden 
bütün şuabatı idare mühendis değil de nedir? 
Onlar mütehassıs değil midir? Elbetteki Tütün 
idaresine, Tuz idaresine girecek adamlar da, 
tütün ve tuzdan anlıyacaklardır. Bunlara ihti
sas kondurmak fazladır. Bir yüzbaşı tabur ida
resini bilmezse onu tabur kumandanı yapmazlar. 

inhisar idaresinde, niçin Devletin bu kadar 
sıkı tuttuğu sistemi takip etmiyoruz? Demek ki 
İnhisar idaresine getireceğimiz adam evvelâ, 
inhisar işlerinin yapıldığı tütüncülük, tuzculuk, 
ispirtoculuk ve saireyi bilmelidir. Bunlar şartı 
esasidir. Bunları bilmiyen adamı almamak lâ-
zıı «dır. Bizim idare aksamımızda teknik - affe
dersiniz, teknik tabiri benim değildir, koyduğu
nuz için söylüyorum - teknik yalnız muayyen 
müesseselerde oluyor. Sıhhiye vekâletinin şu 
Lamında aklımıza geliyor, Nafia vekâletinin 
fen kısmında kıskanç davranıyoruz, fakat idare 
işlerinde bol bol kabul ediyoruz. Bence yanlış 
budur. Bu elli imiş, 25 olabilir. Pekâlâ olur, onun 
için encümene gitsin. 

Arkadaşlar, bir şeyden biraz kuşkulanmış-
tım, vekile de söyledim, o zaman fikrime iştirak 
ediyorlardı, şimdi aksini söylüyorlar. Dediler ki; 
biz buraya iki muavin koyduk, bu muavinler güç 
olan müteaddit işlerle uğraşacaklardır ve yetişe
ceklerdir, ileride müdiri umumilik için lâzım 
olacaklardır. Arkadaşlardan biri bunu mazbata
dan da okudu. Meziyeti, evsafı dun veya yüksek 
olsun, herhangi bir adamın otomat bir şekilde 
müdürü umumî olması taahhüdünü Meclisi Âli 
üzerine alamaz. Bunun böyle olmadığını vekil, 
bu kürsüden söylesinler, bunu rica ediyorum. 
Biz bu taahhüdü veremeyiz. 

Arkadaşlar, benim anlamadığım bir şey var. 
Bu inhisarlar vekâletimizde mütehassıslar çoğal
dıkça ihtisas işleri kötüleşmektedir. Kim iddia 
edebilir ki sigaralarımız bir sene evvelkinden, 
iki sene evvelkinden daha nefistir? Herkes şikâ
yetçidir. Biz buraya mütehassıs koyduğumuz za
man en iyi işi, en iyi malı bekleriz. Her türlü fe
dakârlığı yaparak, ihtisaslarına hürmet ederek, 
bu kimselere en iyi paraları ve mevkileri verdi
ğimiz halde, bu memleket mahsullerinin kalitele
rinin düştüklerini görecek olursak, elbette mü
teessir oluruz. Arkadaşlar; mütehassıs diye kul
landığımız adamın hakikaten mütehassıs olması 
şartı esasidir. Biliyorsunuz arkadaşlar, şahsan 
iş yapanlar bir adama sekiz iş gördürürler. T 
tütün şubesinde; kurutmak için, bağlamak için, 
yaprağı ayırmak için, kurdunu dökmek için ayrı 
ayrı insanlar kullanıyoruz. Halbuki arkadaşlar 
bu» bir ticarî iştir. Biz bu işlerde bir ticaret ka

fası isteriz. Adam çoğaltmakla hiç bir iş alın
maz. îyi adam getirmekle iş artar. Dedikleri gi
bi, bir Müdürü umuminin büyük vazifeleri var
dır, her şeyden anlaması lâzımdır. «Müdürü 
umumî» tabirimi affediniz, bir idare müdürü, bir 
Administirasyondur. Behemehal bir tütünün 
yaprağını anlayacak adam değildir. Eğer böyle 
istiyorsanız adam bulmağa imkân yoktur. Adam 
yetişmiyor, yetiştirmek de güçtür, bunu kabul 
edemem, inhisar idaresinde çok iyi insanlar ye
tişmiş ve mühim hizmetler taahhüt etmişlerdir. 
Hatta burada bize verdikleri varidat rakamla-
rile iftihar ediyoruz. Memlekette bu işi yapacak 
kabiliyette insanlar yetişmektedir. Bundan do
layı muavinlere doğru gitmek, bir esbabı muci
be teşkil etmez. Onun için bu işi takviye edece
ğiz diye, aslı muhkem olan bu işin desteğe ihti
yacı yoktur. Destekliyeceğiz diye ikinci bir hiz
met payesi açamayız. Eğer iş yapılamıyorsa ora
ya lâyik olan insanı getiririz. Burada yetiştire
ceğiz, Devlet kadrosu bir mektep vazifesini gö
remez. Hayattaki muvaffakiyet ve hizmetleri 
sabit olan insanlardır ki bu işin başına getirilir. 
Onun için bir takrir verdim, bu muavinler 
hakkında belki yanlış bir şeyler yaparız, 
bu teklifin encümene gitmesini daha doğru bu
luyorum, encümene havalesini rica ederim. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bu 
teşkilât kanunlarında şimdiye kadar zamsız ge
len hiç bir kanun görmedik. Her teşkilât ka
nunu 300 000, 500 000 lira zamla gelirdi. Ben 
düşündüm, bu kadar ilâve var, muavinler ve sa
ire. Fakat paraya zam yok, neden diye. Tetkik 
ettim; takip memurlarının azaltılarak tasarruf 
edildiğini anladım. Bilmiyorum, iktisadî bir 
teşekkül olan, kaçakçılarla uğraşan bu müesse
seden takipçileri azaltmak caiz midir? Sonra, 
bu müdürleri bir araya toplayıpta Müdüriyeti 
umumiye halinde idare edilmesine bir fayda 
görülmediği söyleniyor. Bundan bir fayda gö-
rülmiyecekse seksen tane, yüz tane muavinlik 
yapsak yine fayda görülmez. Böyle muavinlik 
yapmaktansa her biri bir müdürü umumilik ol
sun daha iyi. 

Bir şube müdürü de muavin kadar Müdürü 
umumiye destektir. Demek ki taksimi vezaif 
yapılmamış. Bir şube müdürü nereye kadar iş 
yapabilir, nereye kadar mesuldür? Bir Dahilî 
nizamname ile dahilî taksimi vezaif yapılmış 
olsaydı, böyle bir müşkülât çıkmazdı. Sonra 
muhasebenin, malzeme mubayaa işlerinin bir 
müdüriyeti umumiyeye bağlanması çok kötü bir 
şeydir. Çünkü her daire kendi mubayaatını ve 
kendi ihtiyacını ancak kendisi bilir ve muhase
besinden kendisi mesuldür. Şubenin mesulü o 
zattir. Kendi hesapları, kâr ve zararlarının tes-
biti kendi idaresinde olmayacaktır. Nasıl olur? 
Bu hususta tenevvür etmek istiyorum. Bende
niz ihtisas mevkilerinde kıskanç değilim. Ancak 
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neresi ihtisas mevkiidir, bunu bilsek. Mümeyyiz
den, kâtipten ihtisas mevkii olur mu? varsa gü
nah olur. Arkadaşlar, bu, baremin dar çerçivesi 
yüzündendir. Şimdi müdürlerin çoğunun adı 
reis olmuştur. Sebebi, baremin dar çerçivesin-
den kaçmak için. Ziraat memurunu mühendis 
yaptılar. 

Bunlar, kendi adamlarını, iyi elemanlarını 
elden kaçırmamak için bulunan hilei şeriyeler-
dir. İhtisas kadrosunu kısarsak bu işlere za
rar vereceğimizi zannediyorum. Bunlara lüzum 
vardır, maaşları da ötekilerden farklı olmalı
dır. Binaenaleyh meselâ mümeyyize mütehas
sıs denilmşse, o vakit vekilimize hiç birimiz 
merhamet etmeyiz. 

Şimdi hulâsa, muavinin birisi kâfidir, iki mu
avine lüzum yoktur. Şube müdürlerine fazla 
kıymet verilmeli ve onlara fazla salâhiyet ve
rilmelidir. Meselâ bir adam falan mmtakadan 
şu kadar tütün mubayaa edecek, şu kadar tü
tün işletecek, bunun için muhakkak vekâletten, 
yükseb kir makamdan ilham alacaktır. Bu hu
susu teşkilât kanununda iyi kavrayamadım. 

Beyefendi buyurdular ki, ne bileyim, tütün
dür, yaprak mubayaası başka, fabrikasyonu baş
kadır. Bir müdürün altında birer şef olur. 
Bendeniz tenevvür etmedim. Hangi işlerde mü
dür vardır, şube müdürleri neyi imza ederler? 
Bunlar ve muhasebe kısmı hakkında bendenizi 
tenvir etmelerini rica edeceğim. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, ihtisas cetveline eksperlerin alınmış olmasın
dan dolayı, gerek intihap dairem hesabına ge
rekse bütün tütüncü mmtakalar hesabına, çok 
memnun oldum. Sebeplerini arzedeceşim : Şim
diye kadar tütün eksperleri daima, herhangi 
bir tütünün fiyatını tesbit etmek için verdikleri 
raporlarda müstahsil aleyhine ve idare lehine 
mütalealarmı yürütmüşlerdir. Yok yeşili fazla 
imiş yok filisi varmış, yok tozu çokmuş. 30 ku
ruşa olması icap eden tütünü azamî 20 kuruşa 
düşürüyorlar. Bu, doğrudan doğruya müstah
silin hakkını idarenin kasasına yatırmaktır. Ben 
bunu böyle bilirim. Her halde hepinizin de bu 
kanaatte olacağınıza hükmedebilirim. Binaen
aleyh böyle ihtisas cetveline eksperlerin alınmış 
olması, eskisine nazaran daha fazla maaş ala
caklarına göre, belki bu eski huylarından vaz
geçerler. Memnuniyetimin asıl sebebini teşkil 
eden bu cihet olmuştur ve bilhassa İnhisarlar 
vekilimizden çok rica ederim, şayet idare tara
fından - bilmiyorum, buna ihtimal vermiyorum -
böyle daima idare lehine rapor vermeleri husu
sunda eksperlere bir talimat vermişlerse, bu 
talimatın idareye geri aldırılmasmı rica edece
ğim. Tütün müstahsiline ancak kendi hakkı 
verilsin, başka bir şey istemez. Fakat 30 kuruş 
eden bir tütüne 20 kuruş verilirse yazık olur, 
günah olur. Rica ederim, bilhassa bunun önü
ne geçilsin. 
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FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
kanunla yeniden ihdas edilmek istenilen iki mü-
diri umumî muavinliğinin ihdası sebebi hakkın
da verilen cevabı dinledikten sonra bunların lü
zumsuzluğu hakkındaki kanaatim daha ziyade 
takviye buldu. Vekilimiz izahatta bulunurken 
tevhit sebebini anlattılar. Bendenize öyle geli
yor ki, eskiden ayrı ayrı müdürlükler vaziye
tinde bulunan İnhisarlar idaresinin tek bir mü-
dîriyeti umumiye halinde toplanmasında se
bep, ancak olsa olsa tasarrufa ve idarî bakım
dan muamelâtı tevhit sebebine istinat edebilir. 
Yoksa, yine burada kendilerinin de pek âlâ izah 
buyurdukları gibi rijit yani sıkı bir şekilde 
bunları tamamen birleştirmek imkânını kendi
leri dahi bulamamışlardır. Ancak muhasebe, 
nıubayaat gibi ve belki idarî muamelâta ait kı
sımları tevhit edebilmişlerdir. Şimdi müzake
re edilmekte olan lâyihada bu cihet tamamen 
görülmektedir. İki muavinliğin ihdası hakkın
da mazbata muharriri arkadaşımız dedi ki, bun
ların birisi idarî işlerle, diğeri teknik işlerle 
meşgul olacaktır. Bendeniz teknik işlerle meş
gul olabilecek bir müdiri umumî muavininin vü-
cudune lüzum olmadığı kanaatmdayım. Çün
kü esasen o kısımlar, tamamile teknik esasa 
göre kurulmuş ve işlemekte olan kasımlardır. 
Müdiri umuminin ikinci bir muavini hangi işle 
meşgul olacaktır? Tütün, müskirat, tuz mesele
leri tamamile ayrı ayrı ve tekniğe istinat eden 
kısımlardır. Hepsinde başka başka ihtisas sahi
bi bir muavini, kabiliyetli bir adamı nereden 
bulacağız? Böyle bir adam varsa o, müdiri umu
midir. Binaenaleyh idarî rnakanizmadaki şef 
vasiyetinde bulunan bir adamda, muayyen tek
nik ihtisas değil, belki daha ziyade idarî ihti
saslar arayacağız. Bendeniz böyle teknik mua
vinlerin aleyhinde olduğum gibi lüzumsuzluğuna 
da kaniim. Çünkü iki muavinlikte de ihtisası, 
sebep olarak söylediler ve muamelâtı tevhit 
noktası olarak ileri sürdüler. Vekilin izahatına 
göre teferruatla ve idarî işlerle idare kısmı mü
dürü meşgul oluyormuş. O halde yeni lâyiha
da İm müdüriyet kaldırıldığı için, onun vazi
fesini görebilmek üzere bir müdürü umumî mua
vinine ihtiyaç vardır. Kendileri bu müdürü umu
mî muavininde İsrar ettiler. İkisinin birden 
lağvına taraftar değilim. Bir müdiri umumî 
muavini kalır, diğerini lâğvederiz. İş de aşa
ğı yukarı halledilmiş olur. Bu sebeple iki mu
avinden birisnin lâğvi hakkında bir takrir tak
dim ediyorum, lütfen kabul buyurulmasını rica 
ederim. 

HASASN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, İnhisarlar vekilimiz teş
kilât kanunu dolayısile Meclisi âlinin huzuruna 
yeni bir prensiple geldi. O; da teşkilâtında 
hiç bir zam istememek. Bunu ilk görüyoruz, 
inşaallah emsalleri çoğalır. 
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Arkadaşlarımın söylediği çok kıymetli mü-

talealardan hakikaten istifade ettim. Fikrime 
mülayim gelenleri veya gelmeyenleri var, mü
saadenizle, bu hususta ben de kendi noktai na
zarımı arşedeyim. 

Evvelâ, bu idare Devlete en büyük varidatı 
temin eden bir teşekküldür. Eskiden bunun 
fevkinde gümrük hasılatı vardı. Bir kaç sene-
denberi bu hasılat, ticareti hariciyenin, malûmu
nuz olan şeraiti dolayısile, tenakus etti. Şimdi 
en yüksek rakamı veren inhisarlar idaresidir. 
Varidat temin eden ve yüksek bir membai va
ridat olan bir idarenin teşkilât kanununu müta-
lea ederken, bu varidatı tenakusa uğratmıyacak, 
bilâkis tezyidini bâis olacak sebepleri düşün
mek daha faydalı olur kanaatindeyim. Bendeniz
den evvel bir iki arkadaş ta temas ettiler. 

Bu idare evvelce, yani tevhit edilmezden ev
vel, bir kaç misli masrafı ihtiva ediyordu. Da
hilî muamelât itibarile, Vekil Bey, Müdüriyeti 
umumiyede henüz işler tanı tevhit edilemedi bu
yurdular. Belki. Fakat teşkilâtı umumiyesi iti
barile vilâyetlerde, kazalarda vesair mülha
katta idarelerin, memurların, ambarların, muha
sebelerin, masrafı birleşti ve bu yüzden maaş
larda azamî tasarruf vücude geldi. Gelen bir 
ecnebi mütehassısın gösterdiği lüzum üzerine bu 
teşkilâtın yapıldığı söylendi. Hayır, Meclisi 
Âliniz bu tevhidi, mütehassıs gelmeden evvel 
yaptı. Şimdi sıra ile arkadaşların durduğu mu
ayyen noktalar üzerinde tevakkuf edeceğim. 

Murakabe heyetinin maaşı mülhak bütçeden 
mi, Devlet bütçesinden mi verilsin? Murakabe 
heyeti, murakabe vazifesini ifa edeceğine göre, 
kendilerinin vekâlet teşkilâtı meyanma girmesi 
elbette faydalıdır. Fakat karşımızdaki, herhan
gi bir şirket olmadığına ve hasılatı safiyesi ta
mamen Devlete ait olduğuna göre, maaşlarının 
şuradan veya buradan tediye edilmesinde büyük 
mahzur görmüyorum. Yalnız Gümrük ve İnhi
sarlar vekâleti teşkilât kanununda ufak bir 
tadilâta lüzum görüldüğü zaman, bu Murakabe 
heyetini de vekâlet kendisine bağlasın ve maaş
larını Devlet bütçesinden alsınlar. Bir müdiri 
umumî, ayni zamanda bir Murakabe heyetinin 
âmiri itası vaziyetindedir. 

Hiç olmazsa şeklen olsun bir faide temin 
eder. Fakat bu gün için eski halinde kalmasın
da, ciddî ve esaslı, bir mahzur görmüyorum. 
Esaslı tadilât yapıldığı zaman bunu düşünmek 
lâzımdır. Şimdi buradan çıkarırsak, İnhisar 
vekâleti teşkilât kanunu ve bütçesi elimizde ol
madığına göre, bu murakabe heyeti açıkta kal
mış olur. Bu gün burada kalsın, fakat ileride 
her hangi bir şekilde oraya nakletsinler. 

Müdiri umumî muavinleri hakkında, müsa-
adelerile arzedeyim ki, Vekil beyefendinin ifa
delerinin birinci kısmını tamamile yerinde bul
dum. İş pek çoğalmıştır. Aşağı yukarı, beş 

müdiri umumilik, bir müdiri umumilikte toplan
mıştır ve ayrıca mevcut olan bir teşkilât ki, ben
den evvel söz söyliyen arkadaşım temas etti, o da 
bu kanunla lâğvediliyor. Binaenaleyh müdiri 
umumiye bir yardımcı vermek lâzımdır ve za
ruridir. Bu yardımcı işin hacmine göre olur. 
Bize istatistikî bir takım malûmat verseydiler, 
bunu bir mi, iki mi olması lâzım geleceği hak
kında tenevvür ederdik. Fakat bir yardımcı, 
sureti katiyede, lâzımdır. Bendeniz muamele 
itibarile işin azametini tetkikten sonra bunun 
bir veya iki olmasına karar verilmesi taraftarı
yım. Şimdiki halde bir tanesine lüzum vardır. 

İkinci kısım üzerindeki izahlarını pek tat
minkâr bulmadım. Müdiri umumî yetiştirmek. 
Bu, o kadar varit değildir. Çünkü şimdiye ka
dar orayı idare eden kifayetli müdürler bu
lundu. Bunlardan birisi maliye müsteşarlığın
dan, birisi valilikten birisi de fen ve teknisyen er
babından gelmiştir, şimdiye kadar pek âlâ ida
re ediyorlardı. Asıl esbabı mucibe, bendeniz-
CG, beş müdiriyeti umumiye, bir müdüriyeti 
umumiyede toplandığına göre, hakikaten mü
dürü umuminin masası adeta kâğıt tufanı için
de kalacaktır. Buna bir yardımcı lâzımdır. Bu 
noktai nazardan bir muavin kabul etmekte za-
ruret vardır. 

İhtisas mevkiine gelince bendeniz zannedi
yorum ki, bu idarenin vezaifi o kadar mütenev-
vidir ki, her daireden evvel buraya mütehas
sıs adam lâzımdır. Maddei iptidaiyeyi alacak
tır, imal edecektir, bekleyecektir. Bir kısmı
nı yarı mamul bir halde harice satacak, bir kıs
mını tam mamul bir halde memleket dahilinde sa
tacağı, nihayet mütenevvi fabrikaları idare 
c lecek. Arkadaşlar, en basitinden alıyorum. 
Bir harmancı... Bu gün bir harmancıya Barem 
kanunu mucibince ne verebiliriz? Yeni aldı
ğımız veya 2, 3, 5 sene evvel alınmış olan bir 
harmancıya ne verebiliriz? Vereceğimiz az pa
ra ila, Barem kanununun seyrine göre verebi
leceğimiz para ile, sureti katiyede, istediğimiz 
bir harmancıyı bulmak imkânı yoktur. Arka
daşlar, meselâ tütünde harmancı, bendenizce, 
müdiri umumî kadar mühimdir. Çünkü mak
sat, nefis mal yapmak ve müşterilere beğendir
mektir. Bunu filen temin edecek olan, müdi
ri umumiden ziyade, en basit gördüğümüz 
harmancıdır. Şarap imali de budur, bilmem 
likör imali de ve saire de budur. Kabul ede
lim ki; bu idarelerin intikalleri daha yakın
dır, tevhidi ise daha çok yakındır. Bir kısmı 
şirketlerden, bir kısmı Düyunu umumiyeden 
müdevver olarak Maliyeden, şuradan ve bura
dan toplanarak alınarak tevhit edildi. Tü
tün işletme işleri, bundan başka, hariçte 
de rakibi olan bir iştir. Tütün işletme işlerini 
i-letecek olan bir ekispere dışarıda 300 - 400 
lira, para verirlerken, Devlet hizmetine bu adam 
yeni girmiştir diye, baremin birinci derecesin-
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den veya ikinci derecesinden para vererek, 
bu adamı getirmeğe imkân var mıdır? İhtisas 
mevkiinin ihdasının sebebi nedir? İhtisas, işte 
bu gibiler içindir. Barem, ihdas ettiğimiz umu
mî kaideler ve kayıtlardan fazla olarak sıçra
yan memurları bir çerçeve içine almak için 
yapılmıştır. Fakat bazı işçilerimiz var ki genç
tir, yeni çıkmıştır, Devlet işlerine yeni inti
sap edecektir ve adama dışarıda daha çok pa
ra verenler mevcuttur. Fabrikalarda, Sümer-
bank fabrikalarında buna mütenazır işler ka
bul ettik. Bu adamı çalıştırmakta zaruret var
dır. Barem dereceleri üstünde maaş vererek 
bu adamı kullanmak lâzımdır ve bu, zaruret
ten doğmaktadır dedik, nihayet dedik ki; bu
nun ölçüsünü biz tayin edeceğiz; icra heyeti
ne bırakmıyacağız; o, daha semih davranır. 

Mecliste miktarları teayyün etsin. Devlet 
dairelerinde 900 dü, 250 ye indirdik. Bunda da 
50 - 60 iner. Bendenizce bunun elliye, altmışa 
veyahut kırka inmesi o kadar haizi ehemmiyet 
değildir. Doğrudan doğruya idare kısmında 
eğer bir ihtisas mevkii ayırdılarsa, hepsini çı
karmak lâzımdır. Yoksa imal kısmında, teknik 
kısmında, bunlarda Vekilin muvafakatini almak 
lâzımdır. Bunların bir tanesini tenzil etmekle, 
belki varidatımız üzerinde tesir etmesi dolayı-
sile, yine biz mutazarrır oluruz. Binaenaleyh da
ha muazzam hâsılat teinin eden bir dairede, biz 
bunun üzerinde böyle veya bir iki memur ten
zil veya zam edeceğiz demekle, işimizi tanzim 
edelim derken, bozulmasına doğru gitmiyelim. 
Vekili muhterem müsaade ederler ve bir mua
vinle idareyi kabul ederlerse ne ala, yok ısrar 
buyururlarsa ve işin hacmi iki muavine ihtiyaç 
gösteriyorsa ikisini de kabul zarurî olur. Maru
zatım bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — 
Muhterem Vekilin beyanatı, kısmen, bendenizin 
maruzatıma cevap teşkil ediyordu. Fakat ar-
zettiğim gibi, Vekilin beyanatı kanaatimden be
ni zerre kadar ayırmamıştır. Çünkü Vekil bu
yurdular ki; ayrı ayrı müdürlükle idare olu
nan bu inhisarlar idaresi tevhit edildi, Bunla
ra da bir müdürü umumî yaptık. Fakat bün
yesinde arzu ettiğimiz vahdet husule gelmedi. 
Çünkü müdürler alıştıkları istiklâl şekline de
vama başladılar. Evet, muhterem arkadaşımın 
şimdi söylediği gibi, bu vahdetten maksat, müs
kiratla tuzu, tütünle içkiyi - Vekil beyefendinin 
itiraf ettikleri gibi - birbirine karıştırmak, sat
mak değildir. Yaptığımız tasarruf; muhasebe 
birleşti; zat işleri birleşti, evrak birleşti, şu ve 
bu birleşti. Biz bunlardan tasarruf ettik, bun
ların hepsi ayrı ayrı işlerdir, tabiî ayrı ayrı iş
lerdir. O halde hakikî bir tevhit yapmak lâ
zımdır buyuruyorlar; bunu yapmak için de bir 
çare söylemiyorlar. Buna çare olarak yalnız 
iki muavin ilâvesini istiyorlar. Demek oluyor 
ki, fevaidini göremediğimiz halde, bunların ay

rı ayrı mühim işler olduğunu beyan buyurdular 
ve bu işleri de iki muavin yapmakla hallediyor
lar. Bunu Vekil Beyefendi kendi buyurdu. 
Bu kadar muazzam, karışık ve güg işler, eğer 
bir fazla muavin ihdas etmekle halledilirse ne 
alâ, memnuniyetle kabul ederiz. Fakat arka
daşlar, ben zannetmiyorum. Vekil beyefendi
nin bu ifa,datı beni ürküttü. 

Çok mühim işler olduğunu biliyordum. 
Amma, şimdi daha ziyade inandım. Bu kadar 
mühim işlerde iki muavinle vahdet temin etmek 
mümkünse, adedini iki değil, beşe çıkaralım. 
Fakat bence, mümkün değildir. İki muavinle 
vahdet temin edileceğine emin değilim. Eğer 
Vekil Bey temin ediyorlarsa derhal kabul ede
lim, hattâ iki değil 6 yapalım. 

FERİDU NFİKRİ (Bingöl) — Bendeniz ev
velâ Murakabe heyetinden bahsedeceğim. Hü
kümetten gelen teklifte, Murakabe heyetinden 
bahis yoktu. Encümence murakip diye bir or
gan teklif olunuyor. 

Tetkik ve murakabe heyeti diye bir teşekkül 
Hükümet tarafından lâyiha ile bidayeten tek
lif edilmiş değildi. Malûmu âliniz, bu; iktisadî 
mahiyette, şahsiyeti hukmiyeyi haiz bir Devlet 
müessesesidir. Bunun murakabesi hakkında 3460 
numaralı kanunla bir murakabe heyeti teşekkül 
etmiştir. Bu heyetin kendine göre teşkilâtı var
dır. Bunun daha mütekâmil bir şekil alması 
için Hükümet tarafından Meclise bir lâyiha gön
derilmiştir. Bu lâyiha da İktisat encümeninde-
dir, yahut Hükümet tarafından geri almdısa 
dahi, Partide iktisadî teşekküllerin yeni esas
lar üzerinde ibtina edilmesi hakkında bir ka
nun mevcuttur. Bu bakımdan bu lâyiha, 3460 
numaralı kanunu tadil edecek ve öyle bir şe
kilde tadil edecektir ki, tamamile teşkilâtı esa
siye bakımından da matlûp olan bir şekle gire
cektir. O halde iktisadî teşekküller hakkında 
murakabe heyetinin vaziyetini tanzim edecek 
bir lâyihai kanuniye vücude getirirken bu 
maddedeki vaziyet onunla mütesadim şekilde 
kalacaktır. Çünkü burada ikinci dereceden bir 
reis 500 lira ücretli, bir aza 400 lira, 5 aza 300 
lira, muamelât müdürü 300 lira, muavini 210 
lira, kısmı müdürü 170, masa amiri 140, memur 
100, memur 85, memur 75 lira. Bir sayılı cetvele 
bağlı tetkik ve murakabe heyeti hakkındaki 
kadro budur. Görülüyor ki bu kadro önce Hü
kümetin gönderdiği teklifte mevzubahs değil
dir. Binaenaleyh burada yeni bir kadro vücude 
getirilmektedir. Bu bakımdan 3460 numaralı 
kanunun tanzim ve bütün Devlet İnhisarlarının 
kontrol edilmesinin temini bakımından vaziye
tin mütaleası lâzımdır. O halde encümence bu 
meselenin o kanunla hemahenk tutularak tan
zim edilmesi ve onunla birleştirilmesi icabeder. 
Çünkü aksi takdirde o kanun yapılırken bunun 
hükümlerini değiştirmek lâzım gelecektir. Bu 
noktai nazardan meselenin mütaleası için müra-
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kabe heyeti bakımından maddenin encümence 
yeniden tetkiki lâzım gelir. Sonra müdürler me
selesi; görüyoruz ki bir sayılı cetvelde 2 tane 
400 liralık ve 17 adet 300 liralık, 2 tane 260 
liralık ki, ceman 21 adet şube müdürü, sonra 
1 tane 300 liralık, 1 tane 260 liraki, 4 ta
ne 210 liralık ceman 6 adet şube mü
dür muavini. Bu suretle 27 tane şube müdürü 
ve muavini bulunuyor. Sonra aynı suretle şef 
olarak 4 tane 260 liralık, 6 tane 210 liralık, 41 
tane 170 liralık merkezde ceman 51 adet şube 
müdürü ve şefi bu kadronun merkezde.. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — 84 
dür. 51, 33 de dışarda var. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Her halde 
ya buradaki hesaba göre 51, yahut arkadaşların 
ihtar buyurduğu gibi 84 olsun, tamamile bir mü-
diran kadrosu vücude getirilmiştir. Ya Mazhar 
Müfit arkadaşımızın buyurduğu gibi muavin
leri beşe çıkarmak, veyahut nizamlamak lâzım
dır. Binaenaleyh bu bakımdan da meselenin en
cümence yeniden bir tetkike tâbi tutulması lâ
zımdır (Güzel sesleri). 

İhtisas cetveline gelince; zaten Vekil Beye
fendi de ihtisas cetveli üzerinde ısrar buyurma-
dılar, bunun kabili tahfif veyahut büsbütün kal
dırılabileceğini işrap edecek bir ifadede bulun
dular. İhtisaslar cetvelinin şimdiye kadar tesbit 
ettiğimiz esaslar üzerinde yeniden encümenlerce 
tetkik edilmesi lâzım gelir. Bu bakımdan gerek 
murakabe heyeti, gerek müdiran heyeti ve gerek 
ihtisas meselesi yönlerinden maddenin ya encü
mene iadesi yahut muhtelit bir encümene hava
lesi ica-p ediyor. Bendeniz maddenin cetvelle bir
likte encümene iadesi için bir takrir veriyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
Vekili dinledikten sonra reye arzedeceğim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar nok-
tai nazarlarını ifade ederlerken İnhisarlar idare
sinin bazı noksan işleri olduğuna işaret buyurdu
lar. Meselâ dediler eksperler tamamile Devlet 
lehine hareketle, tütün zürraını mutazarrır edi
yorlar. Sonra diğer taraftan bir arkadaşımız si
gara mamulâtınm bozuk olduğunu daha iyisini 
içemediklerini söylediler. Sureti umumiyede bu 
şikâyetlere ve temennilere burada şimdi arzu 
buyurursanız cevap vereyim. Yahut müsaade bu-
yurulursa buna ait cevaplarımı bütçe zamanın
da arzedeyim (Muvafık sesleri). 

Arkadaşlar, ben burada teşkilât kanununun 
ha,ngi esaslar dairesinde hazırlandığını, ne mü
lâhaza ile bu şekle sokulduğunu izah ederken 
tevhidin tam yapılmadığı yolundaki bir ifade
mi ele alarak tevhit yapılmıştır dediler. Mak
sadım bu değildi. Hakikaten mülhakatta tev
hit yapılmıştır. Meselâ tek bir inhisar memu
ru bir kazada hem tütün satar, hem tuz satar, 
hem müskirat satar, hem inhisara taallûk eden 
davalan görür, hem kaçakçıhğı takip eder, 

j hem muhasebe, hem de vezneye bakar. Bu ka
dar tasarruflu ve iyi taksimi vezaif zannediyo
rum ki, bizim Devlet teşkilâtımızda nâdir gö
rülen şeylerdir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Dışarıdan çok memnunuz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF 
KARADENİZ ( Devamla ) — inhisarlar 
umum müdürlüğünün teşkilâtı büyüktür, 
masrafları çoktur. Bu teşkilâta bir de müdürü 
umumî muavini ekliyorsunuz, bunlar faz
ladır gibi ifadeler oldu. Müsaade buyurur
sanız rakamlar her türlü nazarî mütalealardan 
daha beliğdir. Rakamlarla, inhisarlar idaresi
nin nasıl çalıştığını ve tedricen tekemmül ede 
ede nasıl bir hale geldiğini ve bu teşkilât kanu
nu, işi ne safhaya koyacağını ifade edecektir. 
İnhisarlarda çalışan memurların adedi 1931 se
nesinde 6814 idi. O zaman inhisarların umumî 
varidatı 39 milyon lira idi. 

1932 senesi 5874 memur, varidat ise 37 mil
yona düştü. 1933 senesi 5490 memur, varidat 
37 milyon. 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 
1940 senesinde 6814 memur adedi 5208 e düşü
yor bu teşkilât kanunu da 5208 i, 5077 ye indi
riyor. Varidat ise, 1940 malî senesinde 
57 233 000 liradır, bu sene elde edilmesi bek
lenilen varidat 66 714 000 liradır. Arkadaşlar, 
çok iyi sigaralar, kokulu sigaralar, süslü pa
ketler istiyorsunuz. Bunu istemek sizin hakkı
nızdır, Vatandaşların hakkıdır. Fakat inhi
sarlar idaresinin ileri gitmiş memleketlerin mo
dern makineleri ile teçhiz edilmesi lâzımdır. 
Bunun için icap eden parayı ayırırsanız bunu 
da yaparız : 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — iste
yin, veririz. 

Gü. VE I. V. RAlF KARADENİZ (Devam
la) — İdarenin yegâne iyi sigara yapan fabri
kası, en çok sigara yapan fabrikası Cibali fabri-
kasıdır. Bu fabrikanın modern teçhizatla eyi 
bir hale getirilmesine imkân yoktur, eskidir. 
Yeniden bunun için fabrika yapmak, yeni ted
birler almak mecburiyetindeyiz. Bütün mamu-
lâtımızı memleket dahiline ne suretle nakletti
ğimizi biliyorsunuz: nakledilen her yerde: tütü
nün asıl yerindeki nefasetini ararsak, hayvan 
sırtında naklettiğimiz yerlerde de bunu istersek 
memurların ellerinde olmayan bir şeyi kendile
rinden istemiş oluruz. Bir kısım yerlerde kili-
matızasion teşkilâtı yaparak tütünleri munta
zam surette havalandırmak ve hüsnü suretle 
muhafaza etmek için modern binalara, modern 

depolara ihtiyacımız vardır. Biz bunlar için bir 
program hazırladık ve bu programı on seneye 
taksim ettik. Her yerde İnhisar idaresinin mo
dern tesisatla takviye edilebilmesi için ehemmi
yetli bir paraya ihtiyacımız vardır. Bu depoların 
ve mamulât ambarlarının yapılabilmesi için siz-
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den senebesene ödenmek üzere bir para isteye
cektik. Fakat zaman ve ahvali hazıra buna ma
ni oldu. idarenin bu başarıları yanında ahvali 
hazıra dolayısile ufak tefek noksanları hoş gör
menizi bir müddeti muvakkate için yüksek hey
etinizden rica ediyorum. 

Tevhit işlerinden bahsederken merkez teşki
lâtında madem ki tevhit esastı. Zarurî olanları 
ayrı şubeler halinde bulunduralım fakat zarurî 
olmryanları ayrı bırakmıyalım, dedim. Bundan 
da gaye merkez teşkilâtında tam tevhitti. Tek
rar ediyorum: Şimdiki teşkilât şudur: Bir idarî 
kısım müdürlüğü vardır. Bu müdürlüğe hukuk 
müşavirliği, muhasebe, levazım inşaat gibi mü
esseselerin heyeti umumiyesini alâkadar eden bir 
çok şubeler bağlanmış lüzumzuz yere umum mü
dürle bu şubeler arasında bir kademe ihdas 
olunmuştur. Bunu kaldırınca umum müdürün işi 

artıyor. Sonra hepiniz idareden yetişmiş veya ida
rede görmüşşünüzdür memur tayini en mühim 
meselelerden biridir. Memurları iyi intihap et
mek, haklarını vermek, onların hangisinden 
hangi yerde iyi randıman alınacaksa oraya koy
mak muvaffakiyetin birinci şartıdır. İşte biz 
bunu düşünerek inhisarlar umum mü
dürlüğü memur tayinini, memur tahvilini, nak
lini ayrı bir komisyona vermek istiyoruz bu 
doğrudan doğruya Müdürü umumî muavininin 
riyaseti altmda toplanacaktır. Bu komisyonda 
mesele süzüldükten, tetkik edildikten, esbabı 
mucibeye bağlandıktan sonra gidecektir. Hasan 
Fehmi arkadaşımız eğer hakikaten iş icab edi
yorsa 2 müdür muavinini esirgemiyelim diyor
lar. Biz bu teklifi yaparken işin icabmı bilmiye-
rek düşünmeyerek hareket etmiş değiliz. Bunun 
sebebini demin arzettim. Şimdi bu günkü va
ziyette bile idarenin şubelerinin başında bir 
idarî kısım müdürlüğü bulunduğu halde dahi 
Umum müdüre bir muavin verilmesi zaruridir 
halen Umum müdür, lüzum gördüğü zamanlar
da mülhakatını, tuzlalarını, fabrikalarını geze
miyor, göremiyor. Bu adamdan iş istiyo
ruz, senede bir defa bile mülhakatta tet-
kikat yapamıyor. Niçin? yerine bıraka
cağı adamı yok. Bırakacağı adam bütün 
muamelâtın heyeti umumiyesini ihata et
miş bir şekilde çalışmış olmadığı için acemilik 
çekiyor, kararlar alamıyor, emirler veremiyor. 
Bu, mühim bir meseledir. Bir memleketten bir 
milyonluk bir siparişte bulunmuştuk. Adam tel
graf çekiyor, diyor ki şu şekilde eski mukavele
yi tadil ederseniz size şu şekilde mal göndere
bilirim. Derhal cevap istiyor. Kararı kim vere
cek? Bütün bu işlerin mesuliyetini üzerinde ta
şıyan bir adam bulunacak ki, bu kararı versin. 
Bu saat işidir. 

Onun için bu günkü vaziyette dahi bir mü-

diri umumî muavinliğinin ihdasına ihtiyaç var
dır. Arkadaşlar, bunu diğer bazı müesseselere 
verdiniz. Ziraat bankasında, Sümerbahkta, Dev
let demiryollarında ikişer muavin vardır. Bun
lar boş mu duruyorlar ve faydaları görülmü
yor mu? fakat bendeniz bunları misal olarak 
göstermek istemiyorum. Yalnız bu işle meşgul 
olmuş bir arkadaşınız sıfatile ve kanâat mahsu
lü olarak bunu teklif ediyorum. Fakat bu yal
nız benim teklifimle olmaz. Sizin de tasvip ve 
tensip buyurmanız lâzımdır. Tasvip buyurmadı-
ğınız takdirde olmaz dersiniz. Yalnız iş bunu 
icap ettiriyor. Meselâ, milyonlara baliğ olan mu
bayaa işleri üzerinde müdiri umumîyi temsilen 
müdiri umumî muavininin bulunmasını, istiyo
ruz. 

Sonra, demin de arzettiğim gibi, memurin 
komisyonu diye bir komisyon ihdas ediyoruz. 
Onun başına muavinlerden birisini koyuyoruz. 
Bundan başka inzibat komisyonu başına müdiri 
umumî muavinlerinden birisini koyuyoruz. Son
ra muhtelif şubeleri müdiri umumiyeye bağ
lamış olmanın zarureti olarak bir müdiri 
umumî muavini koyuyoruz. (Güzel tenevvür 
ettik sesleri). 

Feridun Fikri arkadaşımız, murakabe heyeti 
hakkında madde yoktur, dediler. Bir diğer ar
kadaş da iş iyi organize edilmemiş buyurdular. 

Arkadaşlar, eğer teşkilât kanununu yukar
dan aşağı dikkatle okursak bu işlerin nasıl şu
belere ayrıldığını nasıl bir taksimi vezaif ya
pıldığını nasıl işin organize edildiğini görü
rüz. Hükümetin teklifinde murakabe heyeti 
vardr. Lâyihanın 24 ncü maddesinde muraka
be heyetinden bahsedilmektedir. Lâyihayı okur
larsa mevcut olduğunu göreceklerdir. Umumî 
murakabe heyetinden bahsettiler. O murakabe 
heyeti büsbütün başka bir teşekküldür. Bunun 
bu inhisarlar işile halen hiç bir alâkası yoktur. 
Bu murakabe heyeti doğrudan doğruya inhi
sarlar umum müdürlüğü muamelâtını vekâlet 
namına murakabe edecektir. 

ihtisas işinden bahsettiler. Elimdeki bu ih
tisas cetvelini birer birer okumakla vaktinizi 
alacağım diye endişe ediyorum. Bunlar birer bi
rer okunursa her birinin bir ihtisas mevkii ol
masının zarurî bulunduğu anlaşılır. Meselâ şura
da bir bira fabrikamız vardır. Bu bira fabrika
sının (kaynatma) ustası ayrı, doldurma ustası 
ayrı, malt ustası ayrıdır. Bütün bunlar teknik 
işlerdir, bu işlerle uğraşmış adamlara Baremin 
dışında tutarak para vermeğe imkân bulamaz
sak bize gelmezler. Eksperlerimiz vardır, tütün 
ıslah şefi vardır, biyoloji şefi vardır. Ziraat 
enstitüsü mütehassıs yetiştiriyor. Evet amma 
bunların hepsi tütün üzerine vakfı mesai etmiş 
insanlar değildir. Bunun için merak lâzımdır, 
tetkik, tetebbu lâzımdır, etüt lâzımdır. Böyle 
bir adam elime geçtiği zaman sen mektebi âli 
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mezunusun, Barem kanunu mucibincne sana 35 
lira vereceğim, bana gel diyecek olsam gelmi-

. yecektir. Bir ecnebi şirket bir tütün eksperine 
bin lira veriyor. Bizim verebileceğimiz nihayet 
200 liradır. Deniliyor ki bunlar idareden yetiş
sin. Arkadaşlar bunlar idareden yetişmiyor, 
bunlar dışarıdan yetişiyor. En iyi insanlar, pa-
rayi en çok veren yerde yetişiyor. 

Onun için bize 51 kişilik bir imkân veriniz, 
bulursak dışarıdan alalım diyoruz. Zaten ihti
sas mevkilerini ifade eden Barem kanunu ken
di teşkilâtımız içinde bu işleri yapacaklar var
sa dışarıdan almamızı menediyor. Bu kanun 
çıkınca hemen dışarıdan alacak değiliz. Ken
di memurlarımızla idare edeceğiz. İhtisas cet
velini kabul ederseniz halen mevcut memurla
rımızdan hiç bundan on para istifade etmeye
cektir. Ancak elimizde bir imkân bulunmuş 
olacaktır. İstikbalde böyle bir iki kişi elimize 
geçerse alalım diye yapıyoruz. Eğer lüzumuna 
kani değilseniz ve bu noktada ısrar ediyorsa
nız kaldırınız. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Lâzımdır. 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Devamla) — Arkadaşlar çok şeyler söylediler 
her birisine ayrı ayrı cevap vermek istiyorum, 
fakat sizi bihuzur etmekten korkuyorum. Mü
saade ederseniz devam edeyim. (Kâfi sesleri). 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi Ataç 
Yüksek Reisliğe 

Mesele anlaşılmış olduğundan müzakerenin 
kifayetinin reye konmasını teklif ederiz. 

Konya Çoruh 
Hamdi Dikmsn Mazhar Müfid Kansu 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler var, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

İhtisas cetvelinin İnhisar, Bütçe, Adliye, İk
tisat, Dahiliye encümenlerinden seçilecek ikişer 
azadan müteşekkil muvakkat bir encümende tet
kikini teklif ederim. Balıkesir 

Sezai Uzay 
Yüksek Reisliğe 

2 sayılı ihtisas cetvelinin Meclisçe şimdiye 
kadar kabul olunan esaslar dahilinde yeniden 
gözden geçirilmek üzere Bütçe ve Gümrük ve 
İnhisarlar encümenine iadesini teklif eyleriz. 

Seyhan Bingöl Çankırı 
Sinan Tekelioğlu Feridun Fikri Dr. A. Arkan 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) -* 
Ayni esaslar dairesinde yapılmıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere olunan maddenin cetvellerile bir

likte encümene iadesini teklif ederim. 
Bingöl mebusu 
Feridun Fikri 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 2 numaralı 

cetveldeki idarî şef ve memurların kaldırılarak 
(1) numaralı cetvele naklini rica ederiz. 

Çanakkale Çoruh 
Ziya Gevher Etili Mazhar Müfid Kansu 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen umum müdür 

muavinliğinin bire indirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

REİS — Birer birer okuyarak reye arzede-
ceğim. 

(Balıkesir mebusu Sezai Uzayın takriri 
tekrar okundu) 

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

(Bingöl mebusu Feridun Fikri ve iki arka
daşının takriri tekrar okundu) 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmemiştir. 
(Bingöl mebusu Feridun Fikrinin takriri tekrar 

okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almayan

lar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Çanakkale mebusu Ziya Gevher Etili ve bir ar

kadaşının takriri tekrar okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almayan

lar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 
(Rize mebusu Fuat Sirmenin takriri tekrar 

okundu) 
REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almayan

lar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
O halde maddeyi cetvelle birlikte reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .., 
Gü. ve 1. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 

(Erzurum) — Efendim, bir sayılı cetvelde, mü
hendis 4 ncü dereceden 4 tane 300 denmiştir. 
Bunu yüksek mühendis ve mimar, mühendis ve 
mimar dört tane 300 olarak tashihini rica edi
yorum. Sonra yine ayni nam altında beşinci de^ 
receden 4 tane 260, 6 ncı dereceden 12 tane 210, 
7 nci dereceden 1 tane 170, 8 nci dereceden 1 ta
ne 140 liralık aşağıda mimar vardır, 4 tane 210 
liralık, onun da tayyını rica ediyoruz. Bir de 
53 ncü sahifenin birinci sütununda, sondan 
onuncu satırda, 6 nci dereceden 210 liralık jiM 
mühendis (mühendis ve mimar) olacaktır. 
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BÜTÇE E. REİSİ ÎSMET EKER (Çorum) 

— Kabul ediyoruz, tashih veçhile reye koyunuz. 
REİS — Tashihi vermişlerdir. Aynen tashih 

ediyoruz. Bu suretle maddeyi merbutu cetvelle 
birlikte reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 4 — Umum müdürlük merkez teş

kilâtı, Umum müdürün idaresinde iki Umum 
müdür muavini ile tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri müdürlükleri ve Hu
kuk müşavirliği ve Teftiş heyeti ile doğrudan 
doğruya Umum müdürlüğe bağlı aşağıda yazılı 
şube ve kalemlerden terekküp eder: 

1 - Muhasebe şubesi 
2 - inşaat şubesi 
3 - Levazım şubesi 
4 - Zatişleri şubesi 
5 - Nakliyat şubesi 
6 - Kaçak takibat şubesi 
7 - Evrak şubesi 
8 - Umum müdürlük kalemi 
9 - Müdürler encümeni kalemi. 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Umum mü

dürlük teşkilâtı hakkındaki bu cetvele bir söy-
liyeceğim yok. Yalnız «Umum müdürlük kale
mi» ile «Müdürler encümeni kalemi» nin tev
hidi, zannederim çok muvafık olacaktır. Çünkü 
ayrı bir şube olarak «müdürler encümeni kale
mi» ni göstermek, bunun fazla bir iştigali oldu
ğunu göstermek demektir ki bu, doğru değildir. 
Çünkü encümenlerin vazifesi, haftada bir defa 
içtima eder ve encümenin reyi de istişaridir. Bi
naenaleyh o encümen kaleminin emir vermek, 
muhabere etmek gibi işleri yoktur. Bunu Müdü
rü umumilik kalemi ile birleştirebiliriz, bunu, bir 
kalem yapabilir. Bendeniz bu kanaatteyim, 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim, 
İzzet Bey arkadaşımız encümen kalemile müdü
rü umumilik kaleminin tevhidini istediler. Bun
lar gördükleri iş itibarile tamamen ayrıdır. En
cümenin vezaifi tetkik buyurulduğu zaman gö
rülecektir ki; Müdürü umumilik kaleminin gö
rebileceği bir iş değildir ve hali hazırdaki teşki
lâtta zaten böyle bir tefrik mevcuttur. Müdürü 
umumilik kalemi ve ayni zamanda encümen ka
lemi vardır. Binaenaleyh biz bu şekilde yürüme
sini daha muvafık gördük ve o şekilde kabul 
ettik. Muvafakat ederseniz kalsın efendim, 
(Muvafık, muvafık sesleri) 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu kanun 
daimî bir kanun olacaktır. Bu gün teşkilât ola
bilir, memur olabilir, onlar muhafaza edilsin, 
zararı yok. Lâkin ileride bunu tashih etmek lâ
zım gelecektir. Bunun bir eşi de Devlet demir
yollarında vardır. İki muavin vardır, bir encü
meni vardır. Encümenin vazifesi ayrıdır. Bu 
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encümenin iştigal ettiği iş istişaridir. Encümenin 
kalemi yoktur. Doğrudan doğruya bir kâtip var
dır, o zabıt tutar. Memurların doğrudan doğru
ya çıkarılmasını istemiyoruz. Onlar da muhafaza 
edilebilir. Bu, işi teşvişten başka bir şey olmıya-
caktır.. Doğrudan doğruya encümeni kabul et
sinler daha doğru olur. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Üçüncü madde ile kadrosu kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5 — Umum müdür, İnhisarlar ida
resinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin m'nessili 
olup İnhisarlar idaresine müteallik kanun, ni
zamname ve talimatnamelerin iyi tatbikini te
min ve murakabe etmek, idare işlerinin iyi yü
rümesi için icap eden tedbir ve kararları almak 
ve bunların tatbikma nezaret etmek ve inhisar 
varidatının artması ve müesseselerinin inkişafı 
için idarî, fennî, malî ve iktisadî tedbirleri al
mak vazifelerile mükellef ve salâhiyetlerini ha
izdir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, bu
nun yazılışında bir ilişecek nokta görüyorum. 
«Nezaret etmek ve İnhisarlar varidatının art
ması ve müesseselerinin inkişafı için idarî, fen
nî, malî ve iktisadî tedbirleri almak vazifeleri 
ile mükellef ve salâhiyetlerini haizdir» deniyor 
bunun yazılışında, vazifelere müteallik olan kıs
mm ayrı, salâhiyetlere müteallik olan kısmm 
ayrı olarak ifadesi icabeder. «Müesseselerin in
kişafı için idarî, fennî, malî ve iktisadî tedbir
leri almak vazifelerile mükellef ve salâhiyetleri
ni haizdir» tabirinde bir zaaf vardır ve ka
nun yazılışı itibarile zaaf var kanunun yazılışı 
itibarile de burada ıslahı lâzım gelen bir cihet 
görüyorum. Encümen bunu nazarı itibare ala
rak vazife ve salâhiyetlerin neden ibaret ol
duğunu izah etsin. Neyin salâhiyeti ve neyin va
zifesi? Çünkü maddenin sonunda «... Tedbirleri 
almak vazifelerile mükellef ve salâhiyetlerini 
haizdir.» deniliyor. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. MAZBA
TA MUHARRİRİ MÜNİR HÜSREV GÖLE (Er
zurum) — Encümenimiz maddede bir zaaf gör
müyor. Aynen kabulünü rica ediyor. 

REİS — Zaten takrir de vermediler. Mad
deyi aynen reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Umum müdür muavinleri, 
Umum müdürün yardımcıları olup Umum mü
dür tarafmdan verilecek muayyen vazifeleri gö
rürler. Umum müdürün gaybubetinde tensip 
edeceği muavin kendisine vekâlet eder. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 
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MÂDDE 7 — Umum müdürlük teşkilâtı da

hil ve haricindeki makam ve müesseselerle ya
pılacak muhabereler Umum müdür tarafından 
imza olunur. Bu muhaberelerden Umum mü
dürlükçe münasip görülenler Umum müdür mu
avinleri, müdürler veya Umum müdürlüğe 
bağlı şube müdürleri tarafından imza oluna
bilir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, bu ga
yet tabiî bir şeydir. Kanunun içine bir madde 
olarak girmesinin sebebi nedir? izah etsinler. 

Gü. ve İ. E. M. M. MÜNÎR HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Efendim, bundan maksat, doğru
dan doğruya bütün muamelâtı toplamak ve bir 
müdüriumuminm mesuliyeti altına bırakmak ve 
onun imzasına terk ve tevdi etmektir. Fakat 
bazı hâdiseler olur ki bunun müdüriumumiye 
imza ettirilmesi bir takım müşkülâtı mucip ola
bilir. Bilhassa ufak tefek mubayaa işlerini, gele
cek mektupları, taliplerin celbini vesaireyi mü
düriumumiye imza ettirmek, zaman kaybını mu
cip olur. Bunun için aslen bütün imzaların mü
düriumumiye ait olduğunu ve lüzum gördüğü 
takdirde müdüriumuminin imza salâhiyetinin 
bir kısmını, ait olduğu şubeye verilmesini lü
zumlu görüyoruz. Onun için böyle bir madde 
tedvin ettik ve böyle bir hüküm koyduk. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim, izahları 
bendenizi tatmin etmiyor. Çünkü şimdi kabul 
edilen beşinci madde, İnhisar umum müdüriye
tini temsil edenin Umum müdür olduğunu tas
rih ettikten sonra, oranın bilûmum muamelâtın
dan mesul olan bu zat, esasen kendi memurları 
arasında vazife taksimini, istediği gibi yapa
bilir. Kanun içinde bunu ayrıca tasrihe lüzum 
yoktur. İzahlarından bunu anlıyoruz ki Müdü-
riumumî bu idarenin başında tek âmir ve mü
messili olduğu halde şuabat müdürleri kendi 
kendine bu imzaları yapabilir gibi bir ifadede 
bulundular, böyle bir şey yoktur. Beşinci mad
de bu ihtimali bertaraf etmiştir. Binaenaleyh 
encümen kabul buyursun ve bu madde tayye
dilsin. 

Gü. ve î. E. M. M. MÜNÎR HÜS11EV GOLE 
(Erzurum) — Arzettim, maksat tamamen kanu
nun metninde münderiç ise bu madde kalkabi
lir. Maksadımız budur, müdüriumumî bütün 
muamelelâtı imza edecektir. İcabında da şube 
müdürlerine bırakabilecektir, madde bunun için 
konmuştur. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Gayet tabiidir. 
Beşinci maddede «umumî müdür, inhisarlar ida
resinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin mümessili» 
olduğu tasrih edildiğine göre, Umum müdür 
şube müdürlerinin işlerini taksim edecektir. 
Diğer bilûmum devair böyle yapmaktadır. Hiç 
bir vekâletin teşkilât kanununda böyle bir mad
de yoktur. Bunun sebep ve hikmeti yoktur. En
cümen ısrar etmiyorsa zannederim, bu izah kar-
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şısmda tereddüt ediyorlarsa zapta da geçmiştik, 
kabul buyursunlar tayyedelim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bu maddede böyle bir kaydın bulunması mü
düriumuminin mesuliyetini kısmen diğer bir 
müdüre devretmek hakkını zımnen ifade edebi
lir; bu her halde doğru olmasa gerektir. Bina
enaleyh bendeniz de Fuad Sirmenin noktai na
zarına iştirak ederek maddenin tayymı rica 
ederim. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Müdüriumumî bu dairenin mümessili, yegâ
ne mesul salâhiyettar uzvu olunca muavinlerine 
vereceği imza salâhiyetini ve vazifeleri kendi 
salâhiyeti dahilinde verebilir. Bu esbabı mucibe 
ile bunun tayyı mümkündür. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Tayyı lâzımdır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Tayyına muvafa
kat edip etmediklerini söylesinler ona göre tak
rir vereyim. 

Gü. ve 1. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Noktai nazarımızı arzettim. Eğer 
maksadımızı kanun tamamen tatmin ediyorsa 
tayymda hiç bir mahzur yoktur. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Bu esbabı mucibe ile tayyı mümkündür. 

REİS — Şu halde encümen muvafakat edi
yor mu? 

Gü. ve 1. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Ederiz. 

REİS — Hükümetin bir diyeceği var mı? 
Gü. ve 1. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 

(Erzurum) — Yok. 
REİS — Şu halde bu maddenin tayyini re

ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde tayyedilmiştir. 

MADDE 7 — Tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri müdürleri salâhiyet ve 
mesuliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve 
umum müdür tarafından verilecek direktifler 
dairesinde icra, tatbik, takip ve intaç ve kendi
lerine bağlı şube ve müesseselerin mesailerini 
tanzim, kontrol ve takip etmekle mükelleftirler. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tütün işleri müdürlüğüne bağ
lı şubelerle bunların görecekleri başlıca işler 
şunlardır : 

a) Tütün ziraat ve fen şubesi : 
Tütün ekimine ve tüccar tarafından alım, 

satım ve ihracına ait muamelelerin mevzuat da
iresinde yapılmasını temin ve murakabe etmek, 
tütün eksperlerine ait muameleleri yapmak, ida
re eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini, tütünün 
ıslah işlerile meşgul Enstitü ve sair idare mües
seselerinin mesailerini tanzim ve kontrol etmek, 



t : M İ4-5 
b) Tütün alım şubesi : 
idarenin muhtaç olduğu tüün ve tömbekile

rin usulü dairesinde satın alınmasını temin, tan
zim ve murakabe etmek ve hesaplarını tutmak, 
avans verme işlerini idare etmek, tütünün re
kolte ve piyasa vaziyetlerini takip ve idare alım 
eksperlerinin mesailerini tanzim ve takip eyle
mek. 

c) Tütün bakım ve işleme şubesi : 
İdarece satın alman tütünlerin işleme ve ba

kım işlerini tanzim, idare ve murakabe etmek, 
fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarını karşıla
mak, işleme ve bakım masraflarını tesbit ederek 
maliyet hesaplarını tumak, işleme ve bakım 
eksperlerine ait işler ile meşgul olmak, 

d) Tütün fabrikalar şubesi : 
Tütün fabrika ve atölyelerinin tesis, tevsi ve 

ıslahına müteallik tetkikleri ve teknik işleri yap
mak, mamulât harman reçetelerini tanzim ve 
tatbikini kontrol etmek, işçi kadrolarını ve ücret 
hadlerini tesbit, tütün fabrikalarının işletmesini 
kontrol ve tanzim, fabrikaların malzeme ihtiyaç
larını tesbit ile tedarikini temin, tütün mamulâ-
tı maliyetlerini ve mamulâtm nefasetlerini kon
trol etmek ve harmancılara ait işlerle meşgul ol
mak ve fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İspirto ve ispirtolu içkiler 
işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların gö
recekleri başlıca işler şunlardır: 

a) Müskirat muamelât ve stok şubesi : 
Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan iptidaî 

maddelerin mubayaasını takip ve temin etmek 
ve hesaplarını tutmak, ispirto ve ispirtolu iç
kilere ait mevzuatın tatbikini murakabe ve hu
susî imalâthanelerde bu maddelerin imalâtını 
takip ve kontrol etmek, 

b) Müskirat fen şubesi: 
Müskirata ait teknik meseleleri tetkik ve 

idareye bağlı müskirat laboratuarlarının işleri
ni tanzim ve murakabe etmek, şarap ve sair 
ispirtolu içkilerin ıslahı için etütler ve araştır
malar yapmak, 

c) Müskirat fabrikalar şubesi: 
Müskirat fabrika ve imalâthanelerinin tesis, 

tevsi ve ıslahına müteallik tetkikleri ve teknik 
işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret hadle
rini tesbit etmek, müskirat fabrika ve imlâha-
nelerinin işletilmesini kontrol ve tanzim, fabri
kaların malzeme ihtiyaçlarını tesbit ve tedari
kini temin etmek, müskirat mamulâtı maliyet
lerini ve mamulâtın nefasetlerini kontrol eyle
mek ve bu fabrikalara ait bütün hesapları tut
mak. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
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MADDE 10 — Tuz işleri müdürlüğüne bağîı 

şubelerle bunların görecekleri başlıca işler şun
lardır : 

a) Tuz işletme şubesi: 
Tuzların tesis, tevsi ve ıslahına müteallik 

tetkikleri ve teknik işleri yapmak, işçi kadrola
rını ve ücret hadlerini tayin etmek, tuzlaların 
işletmesini kontrol ve tanzim ve malzeme ihti
yaçlarını tesbit ile tedarikini temin ve tuz mali
yetini tesbit eylemek, 

b) Tuz muamelât ve stok şubesi : 
Tuz stoklarının memleket dahilinde nakil ve 

tevziini ve tuza ait mevzuatın tatbikini temin 
ve murakabe etmek, tuz satışlarını yapmak ve 
tuz hesaplarını tutmak. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 
MADDE 11 — Satış işleri müdürlüğüne bağ

lı şubelerle bunların görecekleri başlıca işler 
şunlardır : 

a) Satış stok şubesi : 
Mmtaka ve başmüdürlük mamulât ambarla

rının stok, sipariş ve tevzi işlerini tanzim ve ida
re ve bu ambarları kontrol ve mamulâtm avar
ya ve zuruf işlerini takip etmek, inhisar ma-
mulatınm stok, sevk ve satış hesaplarını ve is
tatistiklerini tutmak. 

b) Satış ticaret şubesi : 
İnhisar mamulâtının sürümünü temin edecek 

propaganda, reklâm, neşriyat ve sergi işlerini 
dahilde ve hariçte inhisar maddelerinin ve ma
mulâtının satışı usul ve muamelelerini , haricî 
satışlara ait mukaveleleri tanzim ve tedvir, sa
tışa ait teşkilâtı idare ve hesaplarını ve istatis
tiklerini tetkik ve tahlil eylemek, senelik is
tihlâk tahminlerini yapmak, hariçten getirile
cek inhisar maddelerinin miktarını tesbit et
mek. 

c) Barut şubesi : 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, 

fişek ve revolver inhisarına dahil maddelerin 
stoklarını, satışlarını ve hesaplarını tanzim ve 

idare etmek ve bunlar hakkındaki mevzuatın in
hisarlar idaresini alâkadar eden hükümlerinin 
tatbik ve icrasını temin ve murakabe eylemek. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12 — Hukuk müşavirliğinin görece
ği başlıca işler şunlardır : 

a) Umum müdürlük leh ve aleyhindeki bütün 
dava işlerini avukatlar vasıtasile her derecede 
takip ve bunların icra muamelelerini intaç eyle
mek ve kayitlarını tutmak, 

b) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve 
noterler tarafından umum müdürlüğe yapılacak 
tebligatı kabul etmek ve cevaplarını hazırlamak 
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ve alâkalı mercilere tevdi etmek ve takip ey
lemek, 

c) Mülhakat idarelerinin muhakemat işleri
ni tanzim ve murakabe etmek, 

d) Umum müdürlükten tevdi olunacak ka
nun nizamname, talimatname ve mukavele pro
jeleri ve umum müdürlükle tütün, ispirto ve is
pirtolu içkiler tuz ve satış işleri müdürlüklerin
den verilecek diğer işler üzerine hukukî müta-
lea dermeyan etmek. 

EEİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Teftiş heyeti Umum müdür 
namına ve Umum müdür tarafından tesbit edi-
decek program dairesinde, başlıcaları aşağıda 
yazılı teftiş ve murakabe vazifelerini görür : 

a) inhisarlar idaresine ait para ve para hük
mündeki evrak ile her nevi ayniyatı ve bunlara 
müteallik evrak ve defterleri ve muamelâta 
ait evrakı tetkik ve teftiş ile vazife, muamele, 
kayit ve hesapların usul ve mevzuata ve idare
nin menfaatlerine uygun bir şekilde yapılmış 
olup olmadığını teftiş ve murakabe etmek ve 
muhtelif işletmelerin teknik bakımından cere
yan tarzlarını da kendi ihtisasları dahilinde tet
kik eylemek ve bunların neticelerile İslahı için 
alınması faydalı görülen tedbirlere ait teklif 
ve mütaleaları umum müdürlüğe bildirmek, 

b) Teftiş neticesinde görülecek vazife suç
larından ve idare zararlarından dolayı fail ve 
müsebbipleri hakkmda tahkikat icra etmek ve 
evrakını mercilere vermek, haklarında tahki
kat yapılan memurlardan zimmet veya ihtilası 
veya muamelelerinde alâkalı memurun vazifesi 
başında kalmasmi mahzurlu kılacak derece ve 
mahiyette suiistimalleri görülen veyahut mu
hafaza veya idaresi altında bulunan para ve para 
hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların def-
terlerile evrakını göstermeyen memurlara usulü 
dairesinde işten el çektirmek, 

c) Muameleleri teftiş edilen memurların va
sıfları hakkmda gizli tezkiye varakaları tanzim 
etmek ve İnhisarlar idaresini alâkalandıran 
mevzular üzerinde umum müdürlükçe verilecek 
sair vazifeleri yapmak, 

REİS — Mütalea varmı?... Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 14 — Muhasebe şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

Bütçe irat ve masraflarile tahsisat, müteda-
vil sermaye hasılat ve masraf hesaplarını tut
mak, idarenin varidat ve işletme masraflarını, 
sigorta ve umumî masraf hesaplarını takip ve 
tesbit, aylık malî istatistikler tanzim eylemek, 
bilanço hesaplarını tutmak ve bilançoyu tanzim 
etmek, bütçe ve hesabı katî kanun lâyihalarını 
hazırlamak, bütün idare teşkilât ve müessesele- | 

rinin irat ve masraflarını tetkik ve murakabe 
etmek ve kanunlarla verilen diğer vazifeleri 
yapmak. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — inşaat şubesinin göreceği baş
lıca işler şunlardır: 

idareye ait her türlü inşaat ve tamiratın 
plân, proje, keşif ve şartnamelerini usul ve mev
zuatı dairesinde hazırlamak, idareye ait bina
ların yeniden inşa, tamir veya tadil işlerinin 
yapılmasını temin, tanzim ve kontrol etmek ve 
bunlara müteallik hesapları tutmak, idare bi
nalarının yangına ve her türlü afetlere karşı 
korunması işlerile meşgul olmak. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Levazım şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

a) Şubelerince hazırlanan şartnamelere göre 
idarenin ve müesseselerinin levazım alım işle
rine, bunların satışına, inşaat ve sair taahhüt
lere ait ve ihaleye müteallik bütün işleri yap
mak, 

b) idarenin ve müesseselerinin levazım stok
larını zamanında temin etmek, iyi halde bulun
durmak, ihtiyaç ve talebe göre tevzi etmek, 

c) idarenin ve müesseselerinin ayniyat he
saplarını tutmak. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Zatişleri şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

İdare memurlarının sicil dosyalarını tutmak, 
memurların tayin, terfi, nakil, mezuniyet ve 
tecziye ve tekaütlüklerine müteallik muamele
leri Umum müdürün emir ve talimatı ve mev
zuat dairesinde yapmak, bilûmum harcırah işle
rini ifa ve kontrol ve seferberlik işlerini tanzim 
ve idare etmek. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Nakliyat şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

idare mallarını idarenin vasıtalarile veya 
müteahhitler marifetile mürettep mahallere gön-
dertmek ve bunlara ait hesaplan tutmak, ihale 
suretile yapılacak nakliyata ait şartnameleri ha
zırlamak ve bu işleri tanzim ve murakabe et
mek. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 19 — Kaçak takibat şubesinin gö

receği başlıca işler şunlardır: 
inhisar maddeleri kaçakçılığının sebep ve 

âmilleri üzerinde tetkikler yaparak men ve ta
kibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde ce
reyanını, merkez ve taşra takip ve muhafaza 
teşkilâtmm faaliyetlerini tanzim ve idare etmek 
ve bu hususta istatistikler vücude getirmek, ta
kip ve muhafaza teşkilâtına tevdi olunan para 
cezalarına ait tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak 
ikramiyeleri tevzilerinin kanun ve usul dairesin
de yapılmasını takip ve murakabe eylemek. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Evrak şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

Umum müdürlüğe gelen ve Umum müdür
lükten çıkan evrakı kaydetmek ve yerlerine da
ğıtmak, tamimler, kanunlar, nizamnameler ve 
talimatnameleri ve saireyi tab ve tevzi, tercüme 
işlerini idare, evrak dosyalarını ve mahzenini 
tanzim, muhafaza ve idare etmek. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Umum müdürlük kaleminin 
göreceği başlıca işler şunlardır: 

Umum müdürlükçe resen yapılan muhabere
leri ve tebligatı icra ve Umum müdürlüğe vaki 
her nevi müracaatları ve Umum müdürlüğün ve
receği mahrem ve müteferrik işleri tetkik, ta
kip ve intaç ve bunlara müteallik dosyaları tan
zim eylemek. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Müdürler encümeni: Umum 
müdürün reisliği altında Umum müdür muavin
leri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sa
tış işleri müdürlerile hukuk müşaviri ve muha
sebe müdüründen terekküp etmek üzere teşkil 
edilir. 

Encümen, en az haftada bir gün ve icabında 
Umum müdürün davetile her zaman ve mutlak 
ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun ek-
seriyetile verir. Müsavat halinde reisin bulun
duğu tarafm reyi tercih olunur. 

Encümen azaları reylerinden mesuldürler. 
Umum müdür, mesuliyeti kendisine ait olmak 
üzere encümen kararile mukayyet olmıyabilir. 

Bu encümenin göreceği başlıca işler şunlar
dır: 

a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve 
bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini vekâ
lete arzedilmek üzere tetkik ile bunlar hakkın
da karar vermek, 

b) İnhisarlar umum müdürlüğüne ait kanun 
veya nizamname projelerini vekâlete arzedilmek 
üzere tetkik etmek, 

c) 5 000 liradan yukarı alım, satım ve taah-
hüdat hakkında karar vermek, 

d) İnhisar maddelerile idarenin mamulâtmın 
dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin tasvibine arzedilmek üzere tetkik ve 
tasdik etmek, 

e) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında tahaddüs eden bütçe 
sarfiyatından mütevellit ihtilâf ve davalardan 
3 000 liraya kadar olanlarının sulhan halli ve bu 
davaların açılmasından sarfınazar veya takibin
den feragat edilmesi veya kayıtlarının terkini 
hakkında karar vermek (Terkolunacak menfaat 
veya tediye olunacak meblâğ 3 000 liradan fazla 
ise Muhasebei umumiye kanunu hükümleri dai
resinde muamele olunur). 

Mütedavil sermayeden mütevellit bu kabîl 
ihtilâf ve davaların miktarı ne olursa olsun sul
han halli veya davanın açılmasından vaz geçil
mesi veya takibinden feragat olunması hakkın
da karar vermek, 

f) Harice ve Türkiyede bulunan kor diplo
matiğe mensup zevata ve yabancı vapurlara sa
tılacak inhisar maddeleri ve mamulitı ile yap
rak veya kıyılmış tütünlerin satış fiatlarmı tet
kik ve tesbit etmek, (Bu nevi mamullerin zarf
ları üzerinde hususî alâmetler bulunur). 

g) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem 
kadrolarının tevzii ve bunların ihtiyaca göre 
tadili ve mevcut kadroyu aşmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurluğu ihdas 
vejTa ilgası veya teşkilâtın mahal ve irtibatları
nın değiştirilmesi ve vekâletin tasvibine arze
dilmek üzere fabrika, atelye, işleme: evleri, im-
lâhane, tuzla ve ecnebi memleketlerde şube ve
ya acentalıklar ihdası veya bunların ilgası hak
kmda karar vermek, 

h) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkmda karar vermek, 

Bu encümen kalemi, encümenin kararlarını 
zapt ve tanzim ve bu kararları İnhisarlar tetkik 
ve murakabe heyetile müdürlüklere ve şubelere 
tevdi ve buna ait kayit ve dosyaları tertip ve 
muhafaza eylemekle mükelleftir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Gümrük ve İnhisarlar vekâle
tine bağlı bir tetkik ve murakabe hjeyeti teşkil 
edilmiştir. Bu heyete dahil memurlardan her 
birini çalışma merkezleri icaba göre vekâletçe 
tesbit edilir. 

Heyetin reisi müşterek kararname ile, heye
tin azasile diğer memurları Gümrük ve İnhisar 
lar vekilliğince tayin olunur. Bu heyetin reis 
ve azalarile diğer memurları İnhisar memurla
rının haiz oldukları haklara sahip ve İnhisarlar 
Tekaüt sandığma dahildirler. Ve bunların ay
lıkları ile her türlü masrafları İnhisarlar umum 
müdürlüğü bütçesinden ödenir. 
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Bu heyetin yapacağı işler şunlardır : 
İnhisarlar Umum müdürlüğünün her nevi 

muamelelerinden vekâletçe lüzum görülenlerini 
tetkik ve murakabe etmek, İnhisar işlerini gi
dişlerini takip eylemek, idarenin daha verimli 
çalışması için icap eden etüdleri yapmak, İnhi
sarlar umum müdürlüğünün vekâlete taallûk 
eden işlerile vekâlete mevdu sair İnhisar işlerini 
ve bunlarm muhaberelerini idare etmek ve ve
killikçe verilecek diğer vazifeleri görmek. 

BEİS — Madde hakkında mütalea varmı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 24 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün taşra teşkilâtı başmüdürlük ve merkeze 
bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atelyeleri, 
işleme ve bakım grup müdürlükleri ile tuzla 
müdürlüklerinden ve başmüdürlüklere bağlı 
müdürlük, mıntaka mamulât ambarları amirlik
leri, başmemurluk, memurluk, tütün işleme ve 
bakım evleri ve imlâhane amirliklerinden ve 
tuzla müdür ve memurluklarından terekküp 
eder. 

REİS — Mütalea varmı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Başmüdürler kendilerine bağ
lı teşkilâtın âmiri ve umum müdürlüğün mümes
sili olup mmtakaları muamelâtından umum 
müdürlüğe karşı mesuldürler. 

Başmüdürler İnhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı usul ve mevzuat dairesinde 
ifa ve murakabe ederler. Ve başmüdürlük teşr 
Mlâtmda bulunan memurlar hakkında icabında 
tahkikat yapmağa ve yaptırmağa ve lüzumu 
halinde suçlu memurları usulü dairesinde işten 
men etmeğe salahiyetlidir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Başmüdürlük teşkilâtına da
hil bulunan müdürlük, başmemurluk, memurluk, 
Tuzla müdürlüğü ve Tuzla memurluğu ve diğer 
memurlar mertebeleri sırasile başmüdürlüğe 
bağlıdır. 

Bu teşekküllerin başında bulunan müdür, 
başmemur veya memur, bulunduğu mahalde 
idarenin âmiri ve mümessili olup mafevk âmiri
ne karşı mesuldür. 

Taşra teşkilâtında çalışan muhakemat âmir 
ve memurlarına da icabında umum müdürlükçe 
bulundukları yerlerde idareyi temsil salâhi
yeti verilebilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Tütün ve müskirat fabrika ve 
atelye ve imlâhane ve grup müdürlükleri; birer 
müdürün idaresi altında olup doğrudan doğru
ya taallûk ettikleri tütün veya ispirto ve is
pirtolu içkiler işleri müdürlüklerine bağlıdır
lar. Bu müesseselerin müdürleri emirleri altın
da bulunan fabrika ve müesseselerin mevzuat 
dairesinde ve iktisadî icaplara göre idaresinden 
işletilmesinden ve inzibatından mesuldürler. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Merkeze bağlı Tuzla müdür
lükleri : 

Çamaltı, Çankırı, ve Yavşan Tuzla müdür
lükleri Tuz işleri müdürlüğüne bağlı olup bu 
müesseselerin müdürleri tuz istihsalâtmm en iyi 
ve en ehven şartlar dairesinde yapılmasını ve 
tuzlanın inzibat ve her türlü muamelâtını mev
zuat dairesinde temin, tanzim ve idare ile mü
kelleftir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım / 
Müşterek hükümler 

MADDE 29 — İnhisarlar umum müdürü ile 
muavinleri müşterek kararname ile, beşinci ve 
daha yukarı derecedeki inhisar memurları ve 
alelûmum müfettişler ve muavinleri Umum mü
dürün inhası ve Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tasdikile, daha aşağı derecedeki memurlarla 
müteferrik ve muvakkat müstahdemler Umum 
müdür tarafından tayin olunur. 

Umum müdür, müteferrik ve muvakkat müs
tahdemlerden bir kısmmın tayin ve tahvili salâ
hiyetini başmüdürlere, fabrika, atelye ve Tuzla 
müdürlerine tevdi edebilir. Umum müdürlük 
muhasebe müdürünün tayini 2996 sayılı kanu
nu 9 ncu maddesinin son fıkrası hükmüne tâ
bidir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
kadrosuna dahil memurların, memurluk vasıf 
ve şartları, sicil, tahvil, becayiş ve istifaları 
yıllık mazeret, askerlik ve sıhhî mezuniyetleri 
tedavi, harcırah, aylık tediyesi, vekâlet aylığı, 
vekâlet emrine alnıma, kadro sebebile açıkta 
kalma, işten el çektirme bakımlarından tabî ola
cakları hükümler Memurin ve Maaş kanunları
nın maaşlı memurlara tanıdığı hakları geçme
mek üzere nizamname ile tesbit edilir. 

Memurin kanununun dördüncü maddesinin 
muaddel (Z) fıkrası hükmü, bu kanunun neş
rinden sonra almacak veya bu tarihten sonra ya
bancılarla evlenecek memurlar hakkmda tatbik 
olunur. 
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REİS — Madde hakkında mütalea varını?.. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — 1609 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere İnhisarlar idaresi memur
ları memuriyet vazifelerinden mütevellit veya 
vazifelerinin ifası sırasında hadis olan suçların
dan dolayı Memurin muhakemat kanununa tâ
bidir. 

Bunlardan müşterek kararname ile tayin olu
nanlar hakkında yapılacak tahkikat Gümrük ve 
inhisarlar vekâletince vekâlet erkânından teşkil 
edilecek bir heyet tarafından yapılır. Lüzum 
veya meni muhakemeleri hakkındaki karar 
Devlet şûrası ikinci dairesince verilir. 

Bunların haricinde kalan memurlar hakkın
da usulen yapılacak tahkikat neticesine göre lü
zum veya meni muhakeme karan vermeğe sala
hiyetli merciler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 
satış işleri müdürleri, hukuk müşaviri, teftiş 
heyeti reisi, zat işleri müdürü, tetkik ve mura
kabe heyeti azası ve memurları hakkında vekâ
let memurin muhakematı encümeni, 

b) «A» fıkrası dışında kalan merkez memur-
lan ile başmüdürler ve doğrudan doğruya umum 
müdürlüğe bağlı teşkilâtın müdürleri hakkında 
umum müdürlükte teşkil edilecek Memurin Ko
misyonu , 

c) Taşranın diğer memurları hakkında, bu
lunduktan kaza veya vilâyet idare heyetleri, 

« A » ve « B » fıkralarında yazılı merciler
le vilâyet idare heyetlerince verilen kararların 
ikinci derecede tetkik mercii Devlet şûrası ikin
ci dairesidir. Kaza idare heyetleri tarafından 
verilen kararlar vilâyet idare heyetlerince tet
kik edilir. 

« B » fıkrasında yazılı memurin komisyonu, 
umum müdür muavinlerinden birinin reisliği al
tında umum müdür tarafından seçilecek tütün 
ispirto ve İspirtolu içkiler, tuz veya satış işleri 
müdürlerinden biri ile zat işleri müdüründen 
teşkil edilir. Komisyonun raportörlüğü zat iş
leri müdürlüğü tarafından yapılır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabu ledenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 32 — Memurlar hakkında Memu
rin kanununda yazılı inzibatî cezalar mezkûr 
kanundaki esaslar dairesinde İnhisarlar umum 
müdürlüğü memurlan hakkında da tatbik edi
lir. 

Bu cezaları tatbika salahiyetli merciler aşa
ğıda gösterilmiştir : 

a) Kararname ile tayin edilen memurlar 
hakkında Devlet şûrası ikinci dairesi, 

b) 32 nci maddenin «A» fıkrasında yazılı 
olanlar hakkında vekâlet inzibat komisyonu, 

c) 32 nci maddenin «B» fıkrasında yazılı 

memurlarla aşağıdaki fıkrada yızılı mahalli 
İnzibat komisyonuna dahil memurlar hakkında 
Umum müdürlük İnzibat komisyonu, 

d) Bunlar haricinde kalan taşra memurları 
hakkında Başmüdürlüklerde ve doğrudan doğ
ruya Umum müdürlüğe bağlı teşekküllerde bu 
teşkilâta dahil memurlar arasından Umum mü
dürlükçe seçilecek üçer kişilik İnzibat komis
yonları. 

İhtar cezası âmirler tarafından resen de ve
rilebilir. 

Umum müdürlük İnzibat komisyonu Umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliği altında 
Umum müdür tarafından seçilecek, tütün, ispir
to ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdür
lerinden ikisi ile Hukuk müşaviri ve Zatişleri 
müdüründen teşkil edilir. 

Memuriyetten çıkarma ve sınıf indirme ceza
ları itiraz edilmese dahi bir üst derece merciin 
tetkikine tâbidir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. MÜ
NİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Bu madde
nin (B) ve (C) fıkralarındaki (32) rakamı, 
(31) olacaktır. 

REİS — Tashih edilmiştir. 
Mütalea var mı?. Maddeyi reye arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 33 — Merkezde Umum müdür mu
avinlerinden birinin reisliğinde muhasebe mü
dürü veya tevkil edeceği bir memurla levazım 
müdürü ve bir alım şefinden ve işin taallûk et
tiği şubenin müdürü ile bir mütehassıs veya fen 
memurundan mürekkep bir mubayaa komisyo
nu teşkil edilir. 

Bu komisyonun vazifeleri: 
Yaprak tütün, tömbeki ve müskirata ait 

üzüm, incir, anason ve arpa gibi iptidaî madde
ler hariç olmak üzere yapılan alım, satım, in
şaat, nakliyat ve kira işleri hakkında eksiltme, 
arttırma veya pazarlık yaparak ilk ihale kararı 
vermektir. 

Bu işlere ait hazırlıklar alâkalı şubece ve 
kanunî merasimi levazım şubesince yapılır. 

Mülhakatın müteferrik alım, satım, inşa, 
nakil ve kira işlerini merkezden verilecek salâ
hiyet dairesinde görmek üzere Başmüdürlük, 
fabrika, atelye, yaprak tütün grupu ve mer
keze bağlı tuzla müdürlüklerinde en büyük 
âmir veya tevkil edeceği kimse ile muhasebeci 
ve alâkadar şube âmir veya memurundan ve 
şube teşkilâtı bulunmayan yerlerde memurlar 
arasından seçilecek bir memurdan ve lüzumuna 
göre bir mütehassıs veya fen memurundan mü
teşekkil birer mubayaa komisyonu bulunur. 

Mubayaa komisyonları, bütçeye taallûk eden 
ihale işlerinde artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu ve mütedavil sermayeye müteallik işlerde 
mevzu usuller dairesinde muamele yaparlar. 
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REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34 — Umum müdürlükçe memurlar 
arasından seçilecek beş kişiden teşekkül etmek 
üzere merkezde bir muayene komisyonu kuru
lur. 

Bu komisyona bunlar arasından kimin riya
set edeceği Umum müdürlükçe tayin edilir. 

Azalar işlerin mahiyetlerine göre değiştirile
bilir. 

Bu komisyonun vazifesi ; Merkez mubayaa 
komisyonunca satın alman bütün eşya ve mad
delerin teahhüt, mukavele, şartname ve numu
nesine uygun olup olmadığını, muayene ve ica
bında tecrübe ile tesbit etmektir. 

Taşrada yapılacak mubayaat muayenelerinin 
kimler tarafından yapılacağı Umum müdürlük
çe tesbit olunur. 

Mubayaa komisyonu reisi ve azaları hiç bir 
sebeple muayene komisyonuna reis veya aza se
çilemezler. 

REİS — Mütalea varmı?.Maddeyi reye arze
diyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

MADDE 35 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazı, arsa 
ve binaları icabında menafii umumiye için istim
lâk kararnamesi ve zeyilleri hükümlerine göre 
istimlâk edebilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edanler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36 — İnhisarlara ait fabrika ve 
atelyelerde müdür, işletme âmiri ve makinist
lerin ve şehir ve kasabalar haricindeki iş yerle
rinde daimî vazife gören memur ve müstahdem
lerden icap edenlerin kendileri ve ailelerile bir
likte oturmaları için idarece ikametgâh yaptırı
labilir. 

Bunlardan, Umum müdürlükçe takdir edile
cek bir kira alınır. Evvelce yaptırılmış olan 
ikametgâhların inhisar memurlarına icarı da bu 
hükme tâbidir. Tuzlalarda oturan memur ve 
müstahdemlerden kira alınmaz. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 37 — Tenzilât miktarı satış bedeli
nin yüzde yirmi beşini tecavüz etmemek üzere 
inhisarlar umum mhüdürlüğü memur ve müstah
demlerine nevi, miktarı ve yapılacak tenzilât 
nisbeti Gümrük ve inhisarlar vekâletince tesbit 
edilmek suretile ihtiyaçları için tenzilâtla inhi

sar mamulâtı verilebilir. 
Şu kadar ki, tütün fabrika ve atelyeleriİe 

bakım ve işleme evlerinde çalışan işçilere ve
kâletçe tensip edilecek miktar dahilinde para
sız sigara verilebilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 38 — 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine göre kadroları İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçelerine bağlı «D» cetvelile tesbit 
edilen müstahdemler 2921 sayılı İnhisarlar Te
kaüt sandığı kanunu hükümlerinden istifade 
ederler. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 39 — inhisarlar umum müdürlüğü 
kadrolarına dahil memur ve müstahdemlerden 
emsallerine göre fevkalâde mesaileri görülen
lere bütçedeki tahsisatan Gümrük ve inhisar
lar vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde 
bir aylıkları tutarını geçmemek üzere inhisar
lar umum müdürlüğünce ikramiye verilebilir. 

Fevkalâde bir hizmet veya gayreti görülen 
veya yaptığı işin hususî ve mümtaz bir kıyme
ti bulunanlara Gümrük ve İnhisarlar vekili
nin tensibile bu miktardan fazla ikramiye veril
mesi de caizdir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Ambar, fabrika, atelye, işleme 
evleri, imlâhane ve tuzlalarda ve sevkiyat, satış 
ve tütün transfer işlerinde mesai saatleri hari
cinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görü
lecek olan memurlara mesai saatleri dışında ça
lışacakları müddetler için nizamname ile tayin 
edilecek esaslar dairesinde munzam ücret verile
bilir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 41 — 31 - V - 1930 tarih ve 1660 
sayılı kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelerile 29 -
IV - 1933 tarih ve 2159 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi ve bu kanuna muhalif diğer hükümler 
ilga edilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyeti tarihinde bağlı (1) numaralı cetvelde is
tihdam edilecek olan memurların dereceleri, al
makta oldukları ücret mikdarma göre tesbit edi
lir. Şöyle ki: 

Bu ücret 3656 numaralı kanuna bağlı cetvel
deki derece ücretlerinden hangisine intibak edi-
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yorsa alâkalı memur o dereceye, intibak etme-
yorsa en yakın dereceye, almakta olduğu ücretle 
dahil sayılır. 

Aldığı ücret 3656 numaralı kanunun mütea
kip iki derece ücretinden ikisine de müsavi vazi
yette olanlar almakta oldukları ücretle üst dere
ceye dahil sayılırlar. 

Yukariki esaslara göre dereceleri tesbit edi
lenlerin almakta oldukları aylıklar girdikleri 
derece ayılğmdan fazla ise bu fazlalık terfi ile 
telâfi edilinceye kadar bütçe tasarruflarından 
verilir. Noksan olanların farkının verilebilmesi 
ise kıdem aranmaksızın buna ehliyetlerinin tayin 
mercilerince tasdik ve kabulüne bağlıdır. 

REÎS — Mütalea varmı?.. Maddeyi reyinize 
arzediyorum.. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağlı 
kadronun tatbiki yüzünden açıkta kalacaklara 
İnhisarlar Umum müdürlüğünde geçen her hiz
met senesine mukabil son aldıkları aylık üze
rinden bir aylık tutarı tazminat verilir. Hizmet 
senesi hesabında altı aydan az kesirler atılır, 
fazlası bir sene sayılır. 

Bu tazminat açıkta kaldıkları müddetçe her 
ay başmda birer aylık olmak üzere tesviye 
edilir. 

Derecelerine muadil veya müktesep hakları 
mahfuz kalmak üzere bir aşağı derecede yapa
bilecekleri bir işe tayin edilenlerin veya bu su
retle teklif edilen vazifeyi kabul etmiyenlerin 

veyahut 3656 veya 3659 sayılı kanunların şü
mulüne dahil daire ve müesseselerde aylıklı ' iş 
alanların tazminatları bu yeni vaziyetlerin hu^ 
duşunu takip eden ay başmdan itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı sakıt olmadan veya tayin 
edildiği işe başlamadan ölenlerin mütebaki taz
minatları maaşa müstahak ailelerine defaten 
verilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 
MADDE 42 — Bu kanun 1 haziran 19,41 ta^ 

rihinden muteberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak is

tikraza Hazinenin kefaletine dair olan kanuna 
(304) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Ka
nun (304) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere içti
maa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 117 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 
53 neü sayıfanm birinci sütununun 23 ncü satırından sonra şu başlrk konmuştur: 
(Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imlâhane, tuzla ve yaprak tütün bakım ve işleme evleri). 
54 neü sayıfanm birinci sütununun adet hanesi yekûnu (9), Bundan sonra gelen başlık da ,<u 

şekilde düzeltilmiştir: 
(Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imlâhane, tuzla ve yaprak tütün bakım ve işleme evleri). 

v^m-<i 
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İzmir vÜâyeti Hususî idaresince yapılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanuna verüeü 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ; 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Muammer Eriş 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
304 
304 

0 
0 

123 
2 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaa 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Kyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdı Bcrkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. İ. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demırhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali AğaKay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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Masan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Haindi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Bcrkcr 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali ilana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

İ : Sâ 14-5 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblfi 

Kırklareli 
Gl. Burhan ettin Denkeı 
Dr. Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğil 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Güre! 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

1Ö4İ Ö : İ 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Multalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tünıer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tank ut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat; 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selınen 

Seyhan 
Ali Müııif Yegena 
Hilmi Uran i 
İbrahim Melte 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelaoğlu 
Şemsa işceui 
Tevfik Tarnian 

Siird 
Ali Rrza Esen 
Naki Bekmeu 
Şefik Özdendir 

Sinspb 
Cemal Aliş i 
Cemil A tay \ 

Sivas 
A. Naci Dciiiirağ 
Gl. A. Öztekfn Erdemgil 
İsmail Memfd Uğur 
Mergube Güjrleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çineri 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara: 

Teltindağ 
Nazmi Trak; 

ToJmd 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel ; 
Gl. Sıtkı Ükfc 
Hasip Ahmeid Aytuna 
Muammer Djeveli 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç ; 

Trabzon 
Daniş Eyibçğlu 
Faik Ahmedi Barutçu 
Halil Nihadi Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 
Şerif Bilgeni 
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Tunceli 
Mi tat Yene! 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

î : 52 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
fikreni Pekel 
Salim Korkmaz 

14-5-1941 C : 1 
Sırrı îeöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuvueak 

İbrahim Elem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Fal ih Rıfkı A tay 
Fevzi Daldal 
îsmet Tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz okra en (V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykanı 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 

Çankırı 
Avni Doğan 

Fazıl Nazmi örkün 

\'orum 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahiııbas 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altıığ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Giresun 
Dr. Tl. Vasıf Somyürel 
Gl. îhsan Sökmen (M.) 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Abdulgani Türkmen 
(M.) 
Memet Tecirli (Mazur) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşt 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (Ma
zur) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Ooruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen (M.) 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Sairi Akbay-
tuğan (M.) 
K'igıb Akça 

Koni'ı 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V). 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
V̂ ı Hilmi Oytâe. 
M ili r i Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Vasıf Çınay 
(M.) 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman (Ma
zur) 
Kenan Örer 
Refik İnce 
(Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Ercin 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arık oğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 
Hulusi Oruçoğlu 
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Yusuf Kemal Tcngirşenk 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

f : 52 
Fayık öztrak 
(V.) 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

14-5-1941 C : 1 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Razi Soyer 

Hüseyin Sami 
Van 

Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Ziya Arkant 

» © < < 



S. Sayısı: 177 
İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 

kanun lâyihası ve Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenleri mazbataları (1/264) 

T.G. 
Başvekâlet 1 - XI - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5734 

Büyü kMillet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun muvakkat 12 nci 
maddesine tevfikan hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31 - X - 1939 tarihinde Yüksek MecHse arzı 
kararlaştırılan inhisarlar umum müdürlüğünün teşkilât kadrolarına aid kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başevkil 
Dr. R. Saydam 

inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanun hükümleri 
mülhak bütçeli idarelere de şamil olduğu cihetle hu idarelerin mezkûr kanan hükümleri dairesin
de tanzim edilecek kadrolarının teşkilât kanunu lâyihalarile birlikte en geç 1 teşrinisani 1939 ta
rihine kadar Büyük Millet Meclisine sunulması ve şu kadar ki bu lâyihalar meriyet kesbedineeye 
kadar mülhak bütçeli idarelerde halen meri teşkilât kadrolarının tatbikma devam edilmesi zikri ge
çen Teadül kanununun üçüncü ve 12 nci muvakkat maddelerde musarrah bulunduğundan ka
nunun bu enirine uyularak inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerile kadroları hakkın
da ilişik kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün halen mevcad teşkilâtı ve bunların vazifeleri vaktile muta-
hassıslar heyeti tarafından veril'en raporlarda yazılı esaslara göre tayin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu teşkilâtın tevhidden beri cereyan eden tatbikatından alınan neticeler - idare ve işletme 
muamelâtının bazı kamlar ında görülen arıza ve noksanlar istisna edilirse - umumiyet itibarile 
müsbet ve müsaid bulunduğundan ilişik kanun lâyihasının tanziminde bu esaslara istinad edil
mekle beraber tatbikatta görülen noksanların izalesi için halen meri teşkilât ve vazifelerile 
kadroları üzerinde, aşağıda gösterildiği veçhile bazı tadiller yapılması zarurî ve muvafık görül
müştür. Şöyle k i : 

1 — inhisarlar umum müdürlüğünün halen ineri merkez teşkilâtında jdare ve işletme mua
melâtı mahiyet ve hususiyetlerine göre muhtelif şubelere ayrılarak bu şubeler : (idare işleri), 
(Tütün işleri), (Müskirat işleri), (Tuz işleri), (Satış işleri) namlarile umum müdürlüğe bağlı 
beş kısım müdürlüğüne ve yalnız teftiş şubesile hususî kalem ve müdürler encümeni kalemi mü
dürlükleri ve kısmen memurin şubesi müdürlüğü doğrudan doğruya umum müdürlüğe merbut 
bulunmakta, tütün, müskirat, tuz ve satış işleri ayrı ayrı ihtisaslara taallûk etmeleri itibarile bu 
servisleri yapan şubelerin dört gruba ayrılarak bu grublardan her birinin başında kısım müdürü 
namile birer müdür bulundurulmaktadır. 



— 2 — 
Ancak .Hukuk müşavirliği, Umum muhasebe, inşaat, levazım ve mubayaa!,, memurin, nakliyat 

ve evrak gibi, meşguliyetlerinin nevi itibarile bir kısımda toplanuuyaeak olan müteferrik ve bütün 
idare için yardımcı servislerin umum müdürlüğe; bağlanması muvafık görülerek idare; kısmı mi r 
eiüı.i üğü kal d ırılmıştır. 

2 —- Halen şubeler ve kısmılarca alınan tedbir ve karar lardan bir çoğunun tatbik ve icra mev
kiine va/.ı bizzat umum müdürün ledkik ve tasvibine bağlı bulunmaktadır , derci umum m ü d ü r in
kisarlar idaresinin en. büyük amir ve mümessili ve işletme muamelâtının nâzımı ve murakıbı ol

mak itibarile esaslı ve mühim işlerin tedkik ve tuk il) etmesi tabiidir. Ancak, İnhisar lar umum 
müdürlüğü gibi muazzam bir leşkilâta mevdu bü tün işlerin teferruat ına varıncaya kadar tedkik ve 
ihata edebilmesi maddeten imkânsızdır. I>u itibarla ve idare kısmı müdür lüğünün lağvı sebebi I e mer
kez teşkilatında, iki umum müdür muavinliğinin ihdası lüzumlu görüldü. 

Uilhakika, umum müdür idare; makanizmasınm tekâmülüne, satışın, varidatın inkişafına müte
allik esaslı ve mühim ledkikleri yapmağa ve ieab eden tedbirleri almağa vakit ve fırsat bulabilmek 
için, her günkü muamelâta dair kısım ve şubelerden gelen külliyetli evrak ve dosyalardan hiç olmazsa 
ehemmiyetini tâli derecede gördüklerinin tedkik ve intacını muavinlerine tevdi edebilmelidir. 

Umum müdürün memleket dahilinde, taşradaki idare ve müesseselerin umumî vaziyetlerini ve 
ihtiyaçlarını, yakından ve bizzat teftiş ve tedkik etmesinin idareye pek mühim faydalar I eğni in 
edeceği, şüphesizdir. 

Merkez teşkilâtının müsaadesizi iğinden dolayı nmıım müdürün şimdiye kadar yapmağa vakit bu
lamadığı bu tedkik seyahatimi muavinliğin ihdasib1 u z Ç°k bir zaman ve imkân da leğmin edilmiş 
olacaktır. 

I! İdareye aid işlerin en mühimini olan mubay ; , ;d işlerinin kesret ve ehemmiyetine mebni şimdi
ye kadar levazım ve nıubayaal şubesi müdürlüğün^ 1 1 reisliği altımla, toplanmakla olan mubayaa ko
misyonu umum müdürlüğe bağlanmış ve levazım ve mubayaata aid muamelâtın fenTiıalifeieuile stokla
rın tanzim ve muhafazası ve müesseselere ihtiyaçla1 ' '1^ göre tevzii hususlarının evvelce1 olduğu gibi 
yine şube1 müdürünün uhelesinde bırakılması fay'l '1 '1 görülmüştür. 

•!- • İdarenin İstaubuldaki fabrikalarında, ayrı <'l.v1'" mcveud bulunan tamir atelyelerinin birleşti
rilerek' (ibalide1 bütün fabrikaların tamir ihtiyaçla1''"111 ve yede'k parçalar imalâtını toplu ve muntazam 
bir şekihle teğmin ede-bih'cek büyük ve muntazam l)'1' tamirhane tesisi gerek tasarruf ve1 gerek imalât 
M- tami ra t t a intizam ve1 insicam feğmini bakımından çok faydalı görüldüğünde'iı ilişik (1) sayılı kadro 
eedveündc görüleMi ( tamir atıiyesi) teşkil eelilmiştir. 

5 "İşle1nu-nin te'knik işlerine1 aid teşkilâtın tevhidi şekil ve1 imkânları üzerinde yapılan tedkikler 
neticesinde şimdilik tütün kısmına bağlı (Zi raa t ! v*1 (Ziraat IVn) şubeievrinin bilhassa ye;ııi tü tün ka-
nunile1 ınuayvcn vazifcün-indeki alâka ve irtibat, dolayısile bu iki şube'iıin (Tütün ziraat ve1 l'en) şubesi 
namı altlınla biıieştirilmeleM'i mümkün ve münasib görülmüştür. 

("'» Kısım nıüdüıienine bağlı şubeler muamelât ının mevzuat hükünıleui ve umum müdürlükçe ka
rarlaştı rıla.cak e'saslar ve vernYceis direktifler dairesinden takib ve1 intacı kısım müdüı ie r in in salâhiyei 
\<> mesuliyetlerine' bırakılması işlenin sürat ve1 suhuletle ce;reyanını leğmin ve umum m ü d ü r e daha mü
him ve1 e;sa,slı vazifeleM'iu ifasını teshil edeceği mülâhaza edilmiştir. 

7 - Memurların intihal), layin ve tebdillerine, taltif ve1 takdirlerine müteallik işlerin muhtelif 
se'rvislerde hususiyetlerine1 göre bilgili ve; ihtisas sahibi, memurlar bulundurulması bakımından, kısım 
ve şubelerle alâkası de-rkâr bulunduğu cihetle umum m ü d ü r muavinlerinden birinin reisliğinde' olmak 
üze'i'e İmr kısıımlan intihal) edilevek birer şube1 müdürü ile hukuk müşavir muavinimle;n ve tabii aza 
ve raportör sıfatilo memurin şubesi müdüründen mürekkeb bir memurin komisyonu teşkil edilmesi 
ve zikredilen memur işlerinin bu komisyonda ittihaz ve Umum müdür lük le tasdik eiunacak karar
lara, müsteniden yapılması ve Memurin muhakemat kanununa tâbi tahkikat evrakı üzenine1 usulü da
iresinde ka ra r ittihazı işinin bu komisyona verilmesi muvafık görülmüştür . 

S — İnhisar memurlar ının inzibatî suçlarını t edk ik etmek üzere merkez ve t a ş rada birer in
zibat komisyonu kurulması ve bu komisyonlar ın vazifeleri hııelııdile hangi hükümlere göre k a r a r 
vereceklerinin kanunda tayini ieabett iği ve bu memurlar ın - Şimdiye kadar olduğu gibi - dahilî 
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nizamname hükümlerine müsteniden tecziye edilmeleri usulüne nihayet verilmesi muktazi bulun
duğu cihetle lâyihaya bu hususta hükümler konmuştur. 

9 — Teftiş servisi bütün Devlet teşkilât ve müesseselerinde (Teftiş şubesi müdürlüğü) değil 
(Teftiş heyeti reisliği) unvanile kadroya alınmış olduğu cihetle İnhisarlar umum müdürlüğü lâyi-
hasile merbutu kadro cedvelinde de bu teşekkül, daha evvelce olduğu gibi (Teftiş heyeti reisliği) 
unvanile gösterilmiştir. 

10 — İdarenin taşra teşkilatındaki (Müstakil müdürlükler) in vazife ve salâhiyet itibarile (Baş
müdürlük) lerden bir farkı yoktur. Vaktile bunlara bu suretle ayrı bir unvan verilmesi mıntaka-
larmın saha ve iş bakımından başmüdürlük mıntakaları kadar geniş olmamasından ve bir de mülhak 
müdürlüklerle başmüdürlükler arasında bir terfi kademesi bulundurmak mülâhazasından ileri gel
miştir. 

Halbuki başmüdürlükler mmtakalarının vüsatma ve işlerinin ehemmiyetine göre muhtelif sınıf
lara ve ücretleri de ona göre muhtelif ve müteselsil derecelere ayrılmış ve müstakil müdürlükler 
muamelâtı da son zamanlarda yeni mevzuların ilâvesile hayli inkişaf etmiş bulunduğundan müsta
kil müdürlüklere de başmüdürlük unvanının verilmesi muvafık görülmüştür. 

11 — Mevcud tuzlalardan yalnız Çamlı tuzlası merkeze bağlı olub diğerleri tamaınile başmü
dürlüklere merbut bulunmaktadır. Bunlardan Yavşan ve Çankırı tuzlalarının son zamanlarda istih
sal ve idare bakımından ehemmiyeti artmış olmasından ve ihtisasa taallûk eden işlerin başmüdür-
lüklerce idaresinden az çok müşkülât görülmekte bulunmasına mebni bu iki tuzlanın da Çam altı tuz
lası gibi doğrudan doğruya umum müdürlüğe bağlanmaları lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

12 — 3656 sayılı Teadül kanununda, mülhak bütçeli idareler teşkilât ve kadrolarının da birer 
kanunla tesbit- olunacağı musarrah ve bu da teşkilât ve kadrolarda mümkün olabildiği kadar devam 
ve istikrar teğmini gayesine matuf bulunmaktadır. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün bünyesi daha ziyade ticarî ve iktisadî bir mahiyeti haizdir. İş 
hacmi itibarile de memleketimiz de adedi pek az bulunan en mühim Devlet müesseselerinden biri 

olduğu için teşkilât ve kadrolarında ticarî ve İktisadî icab ve zaruretlere uymak ıztırarmdadır. Bu 
itibarla kadroların da bir derecej^e kadar alâstikiyetteğmini Hazine ve maslahat menfaati bakımından 
zarurî görülmektedir. 

Ezcümle bir kısım müdürlüğüne bağlı bir şubenin veya bir kısmının ve bir başmüdürlüğe bağlı 
bir teşekkülün diğer bir kısım müdürlüğüne veya bir şubeye veyahud bir başmüdürlüğe bağlanma
sına, bir memuriyet veya atelye, imlâhane ve tuzlagibi bir müessesenin lâğvine_veyaLyeniden ihdasına 
katği bir lüzum ve ihtiyaç hâsıl olabilir. Bu ihtiyacın kadro zaruretinden dolayı hemen teğmin edilmeye
rek yeni bir kanun istihsal edilinceye kadar Jıalile bırakılması gerek malî ve gerek idarî cihetlerden 
bir çok zarar ve mahzurlar tevlid edeceği tabiidir. 

Binaenaleyh, teşkilât kadrolarında böyle bir de-ğişiklik veya ihdas ve ilga yapılmasına katği lüzum 
hâsıl olduğu takdirde bunun müdürler encümeni kararile ve ledelhace karşılığı bütçe tasarrufların
dan tesviye edilmek şartile yapılabilmesi için Umum müdürlüğe salâhiyet verilmesi muvafık görülerek 
lâyihaya bu yolda hükümler konmuştur. 

Bu münasebetle İnhisarlar umum müdürlüğünün pek mühim ve mütenevvi ve hususiyetleri 
bariz iştigal mevzularile bunlardan elde edilen randıman neticelerinin son istatistiklere ınüste-
nitl rakamlarla hulâsatan kaydi faydalı görülmüştür: 

a) İnhisarlar umum müdürlüğü iştigal mevzuları başlıca şunlardır: 
Tütün : Her nevi sigara, tömbeki, pipo tütünü, enfiye, kıyılmış tütün imal ve satışı, ihracat 

için yaprak tütün ihzarı, 
Müskirat : İspirto, soma, rakı, votka, şarab, bira, malt hulâsası, kolonya, her nevi likör, kan

yak, vermut imal ve satışı, 
Tuz : Adi tuz, mutbak tuzu ve sofra tuzu istihsal ve satışı, 
Barut ve patlayıcı maddeler : Bu mevzua dahil olub envai ceman 296 ya baliğ olan madde

lerden çoğu askerî imalât fabrikalarından alınarak ve bir kısmı da hariçten getirilerek memleket 
dahilinde satılmaktadır. 
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h) 1938 malî senesi zarfında 5 350 030 lira bedel mukabilimle ekiciden 14 723 272 kilo tütün 
alınmıştır. 

1938 malî senesi zart'nıda 45 6.14 529 lira bedel mukabilinde 13 602 483 kilo tütün satılmıştır. 
1938 malî senesi zarfındaki ispirto ve ispirtolu içkiler imalâtı 17 322 778 litreye baliğ ol 

muştur. 
1938 malî senesi zarımda tuzlalardan 261 592 ton tuz istihsal edilmiştir. 
1938 malî senesi zarfında 5 834 245 lira bedel iuu.kabil.inde 246 274 ton tuz satılmıştır. 
1938 malî senesinde satılan barut ve patlayıcı maddelerin bedeli 1 881 570 liraya baliğ ol 

muştur. 
c) İnhisarlar umum müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilâtında çalışan memur ve -müstah

demlerin adedi ceman 5 157 ye baliğ olmaktadır. 
d) 1938 malî senesi zarfında tütün ve müskirat fabrika, depo, atelye ve imalâthanelerinde ve 

tuzlalarda çalıştırılan işçi adedi .15 000 e baliğ olmuştur. 
Yukarıdaki izahat İnhisarlar umum müdürlüğünün iştigal mevzularının ne kadar mütenev

vi ve müteferrik olduğuna göstermektedir. 
ÎUı kadar mütenevvi ve hususiyetleri bariz işlerin idaresile mükellef olan bir Devlet mües

sesesinin teşkilâtında kendine göre bir takım esaslı prensibi eı*c istiııad etmesi tabiidir. 
Bu işlerin Devlet Hazinesine verilmesi icab eden varidatı düşürmeyecek ve mümkün oldu

ğu kadar arttıracak bir surette en iyi ve verimli şekillerde sevk ve idare edilmesi için esaslı 
şartlardan "biri de hususî ve teknik mahiyeti ha i/- işlerin mutahassıs memurlara tevdi olunma
sı d ir. 

ün mülâhaza ile ihtisas mevkileri esaslı tedkikler mahsulü olarak kanun lâyihasına iliştiri
len cedvelde işaret edilmiştir. 

13 — İnhisarlar umum müdürlüğü memurlarının memurin hukuku bakımından vaziyetleri, 
kanunî mesned ve kavidler haricinde kalmış ve anime hizmeti ifasile mükellef binlerce memur 
hakkında halâ meriyeti şüpheli bir dahilî nizamname hükümleri tatbik edilmekte bulunmuştur. 

Tekaüd bakımından hususî bir kanuna tâbi bulunan bu sınıf memurların - aylıkları üc
ret te olsa - diğer hak ve teğminat bakımından memurin kanunu hüküm ve zabıtları dahilinde 
muamele görmelerindeki zarurete binaen lâyihaya bu maksadı ifade ve teğmin eden hükümler 
konmuştur. 

14 •— Teşkilât kanunu lâyihasının mevzularından esaslı ve mühim olanların mucib sebebleri 
yukarıda arzedîlmiş ve diğerleri izaha muhtaç görülmemiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. t. Encümeni 
Esas No. 1/264 
Karar No. 17 

26- VI -1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesi mucibince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetinin 31 - X -1939 tarihli kararile 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 1 ikin
ci teşrin 1939 tarih ve 6/5734 sayılı tezkeresile 
Yüksek makamlarına takdim olunub Encümeni

mize havale buyuru!an İnhisarlar umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine aid kanun lâyihasile 
merbut kadrolar ve esbabı mucibe mazbatası 
Gümrük ve inhisarlar vekilinin huzurile tedkik 
ve müzakere edildi. 

Kanunun tedvinini icab ettiren sebebler : 
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasının müta-
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leasından da anlaşılacağı veçhile Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanun hükümlerinin mülhak bütçe 
ile idare edilen müessesat memurlarına da şamil 
olması, ve bu nevi müessesatm - mezkûr kanun hü

kümleri dairesinde - tanzim olunacak kadrolarının 
teşkilât kanun lâyihalarile birlikte 1 ikinci teşrin 
1939 tarihine kadar Meclise şevki ve bu lâyiha 
kesbi kanuniyet edinceye kadar halen meri teşki
lât kanun ve kadrolarının tatbikına devam olun-
.ması mezkûr kanunun muvakkat 3 ve 12 nci mad
deleri ahkâmından bulunması dolayısile hem 
hükmü kanunun yerine getirilmesi ve hem de mü-
tahassıs bir heyetin tedkik mahsulü olan hali ha
zır inhisarlar teşkilâtının - tatbikattta gösterdiği 
ihtiyaç ve icablarda göz önünde tutulmak suretile -
kesbi kanuniyet etmesi gibi iki sebeb bu projenin 
tanzimine saik olmuştur. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün hali hazır 
teşkilâtı : ^İnhisarlar umum müdürlüğü halen bir 
umum müdürün idaresi altında merkezde idare, 
tütün, müskirat, tuz, satış işleri müdürlükleri na
mı altında beş kısım müdürlüğüne ayrılmış ve bu 
müdürlükler işlerin mahiyeti itibarile bir takım 
şubelerden terekküb etmiştir. Ezcümle : Muhase

be memurin, levazım ve mubayaat, nakliyat, hukuk 
ve evrak şubeleri vazifelerinin idarî olması dola
yısile idare işleri müdürlüğüne, tütünün tarla
dan itibaren ziraatı, alımını, stok ve işlemesini 
ve fabrikasyon kısmını ihtiva eden şubelerde tü
tün kısmı müdürlüğüne, keza müskiratın mevaddı 
iptidaiye mubayaasından imalâtına kadar olan 
muamelât ve imalâtı ve hususî amillerle idare 
arasındaki münasebatı teğmin vazifesile mükellef 
olan şubelerde müskirat kısmı müdürlüğüne, tu
zun istihsalinden dahilî ve haricî satışına kadar 
olan muamelâtım tedvir eden şubelerde tuz kısmı 
müdürlüğüne, ve bütün mamulâtm satış, ̂  barut 
ve mevaddı infilâkiyenin tedarik ve satışı işlerile 
ve bunların reklâm ve ilânile meşgul olan şube
lerde satış kısmı müdürlüğüne bağlı olarak idare 
edilmektedir. 

Merkezdeki bu teşkilâttan başka Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti namına inhisarlar umum 
müdürlüğü nezdinde inhisarların muamelâtı umu-
miyesini tedkik ve murakabeye memur bir mura
kabe heyetile, umum müdürlük ve vekâlet ara
sındaki irtibat ve muamelât ve muhaberatı teğ
min etmek üzere umum müdürlük teşkilâtına da
hil ve vekâlet nezdinde müteşekkil bir inhisa.rlar 

şubesi mevcuddur. 
İnhisarların taşra teşkilâtı: Sırasile Başmü

dürlük, müstakil müdürlük, mülhak müdürlük, 
başmemurluk, memurluk, satış memurluğu gibi 
kademelere ayrılmış ve inhisarların taşra muame
lâtı bu teşkilât vasıtasile idare edilmekte bulun
muştur. 

Bu lâyihanın istihdaf ettiği teşkilât : Bu 
proje heyeti umumiyesi itibarile üç kısma ayrıl
mış birinci kısım umum müdürlük merkez teşki
lât ve vazifeleri, ikinci kısım taşra teşkilât ve 

vazifeleri, üçüncü kısım ise müteferrik hükümleri 
muhtevi bulunmuştur. 

Bu lâyihaya göre de İnhisarlar umum mü
dürlüğü bir umum müdürün idaresi altında iki 
umum müdür muavinile tütün ispirto ve ispir
tolu içkiler, tuz, satış işleri müdürlükleri ismi 
altında dört müdürlüğe ayrılmış ve lâyiha met
ninde de görüleceği veçhile şubeler görmekte ol
dukları iş itibarile bu müdürlüklere bağlanmıştır. 

İdare işleri müdürlüğünün muamelât ve vn-
zifede diğer kısımlarla mütemadi tedahüllere 
meydan verecek bir surette müteşekkil bulunması 
bu müdürlüğün ilgasını zarurî kılmış ve bunun 
yerine iki umum müdürlüğü ihdas olunmuştur. 
Umum müdür muavinliklerinin ihdası ise mua
melâtı umumiyeyi tedvir edebilecek vukuf sahibi 
eleman yetiştirmek ve yalnız muayyen bir işle 
meşgul olan iş müdürlerile umum müdürlük ara
sında - muamelâtı umumiyeye vukufları bakı
mından - bir kademe vücude getirmek maksadile 
matuf bulunmuştur. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün vekâletle 
olan irtibatını teğmin için de tedkik heyetile, 
muamelât şubesini ihtiva etmek üzere bir inhisar
lar dairesi reisliği ihdas olunmuştur. Murakabe 

heyeti unvanı bu heyetin ifa edegelmekte olduğu 
vazife itibarile tedkik heyeti adını almıştır. Bu 
dairenin vazifesi lâyihanın altı ve yedinci mad
delerinde tasrih olunmuştur. Bu lâyihada inhi
sarların taşra teşkilâtı eskisinden hemen farksız 
bir halde vücude getirilmiştir. Yalnız halen müs
takil müdür unvanı altında çalışan teşkilât baş
müdürlük unvanını almıştır, müstakil mü
dürlerin vazife bakımından başmüdürlerden 
farksız bulunması bu unvan değişikliğinin 
yerinde olduğu kanaatini vermiştir. Halen 
en son kademeyi teşkil eden . ve lüzum 

gördükçe teşkil edilmekte olduğu anlaşılan satış 
memurluklarına bu lâyihada yer verilmemiştir. 
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Teşkilâtın heyeti umumiyesi hakkındaki mü-
taleat ve. mülâhazalardan sonra maddelerin tcd-
k ikma geçilmiş ve projedeki birinci madde en
cümence kanun tedvini bakımından iki maddeye 
ayr ı larak birinci madde İnhisar lar umum müdür
lüğünün sıfat ve vaziyetini tesbit ve ikinci mad
de ise idarenin teşkilât vazifelerini tayin ede
cek suret te ter t ib ve tanzim olunmuştur. 

Lây ihan ın ikinci maddesi üçüncü madde ola
r a k yazılmış ve bu maddede gösteri len 1 ve 2 nu
maral ı kadrolar tevziî mahiyette görülmüştür . 
Muamelâtı umumiyesi itibarile her an tevsi ve teş
kile lüzum ve zaruret gösteren bir müessesede 
tevzii kadronun doğuracağı müşkülât göz önünde 
tu tu la rak merbut kadro aded ve mikdarını teca
vüz etmemek üzere bu tevzii kadrolar ta tb ikat ta 
suhuleti mucib olabilecek şekilde tanzim olunmuş
tur . 

Üçüncü madde, dördüncü madde olarak keli
me tashihlerde ve dördüncü madde, beşinci mad
de olarak yazılmış ve teşkilâtı irae eden listede 
yapı lan tasnife tebaan bazı takdim ve tehir ler ya
pılmıştır . 

Umum m ü d ü r l ü k t e teşkili icab eden komis
yonlar ın suret i teşkili ile vazifelerine müteal l ik 
hükümle r iş müdürlükler ine ve doğrudan doğru
ya umum müdür lüğe bağlı şubelerin vazifelerini 
tayin ve tesbit ten sonraya almak tedvin usulü ba
kımından daha muvafık görüldüğünden bu mad
denin son fıkrası]c iş müdür lük ve şube müdür
lüklerini gösteren listeden bu komisyonlar çıka
rı lmıştır ve bu maddede yazılı iş müdür lükler i 
ve şubeler haiz oldukları derecelere göre tasnife 
tâbi tu tu lmuş ve İm tasnif dahilinde madde ve 
mim ara! arı n da, d eğişikl i k yapıl mışt ir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi 8 nci madde ola
rak tadilen beşinci madde, dokuzuncu madde ola
rak, altıncı madde onuncu madde, yedinci madde 
on birinci madde olarak tadilen kabul edilmiş ve 
umum m ü d ü r muavinlerinin vazifelerini tayin 
hususunda vekâletçe bir ta l imatname yapılması 
şayanı arzu görülmüştür . 

Sekizinci madde, on ikinci madde, dokuzuncu 
madde on üçüncü olarak kelime tashih ve tadille
rde kabul edilmiş ve lâyihanın onuncu maddesi 
tevzii kadro esasına göre tanzim edilmiş bulun
masına ve kadrolar ın icmalen ve yeniden tert ibi 
dolayısile bu maddenin tayyı muvafık görülmüş
tür . 

6 — 
(Lâyihanın 24 ncü maddesi dördüncü mad

dedeki tert ibe nazaran 14 ncü madde olarak ve 
25 nci madde 15 nci, 26 ncı madde, 16 ncı mad
de, 27 nci, 17 nci madde, 28 nci 18 nci madde, 
2!) ncu, 19, 30 ncu madde, 20 nci, 31 nci, madde, 
21 nci, 32 nci madde, 22 nci, 33 ncü madde, 
23 ncü, 34 ncü madde, 24 ncü, 35 nci madde, 
25 nci madde bazı kelime ve cümle tadil ve ilâ
veleri le 15 nci madde, 26 ncı, 16 ncı madde, 27 
nci, 20 nci madde, 28 nci, 17 nci madde, 29 ncu, 
18 nci madde, 30 ncu, 21 nci madde, 31 nci, 19 
ncu madde, 32 nci, 36 ncı madde, 33 ncü 22 nci 
madde, 34 ncü, 14 ncü madde, 35 nci, 13 ncü 
madde, 36 ncı) madde olarak kelime ve ibare 
tashihlerde ve tadilen kabul ve merkezde teşkili
ne lüzum görülen komisyonların sureti teşkil ve 
vazifelerini gösteren hüküm 37 nci madde ola
rak yeniden tanzim olunmuştur . 

Lâyihadaki 11 nci madde 38 nci ve 12 nci 
madde 39 ncu madde olarak kabul edilmiş ve 
lâyihanın 23 ncü maddesi yukar ıda zikri geçen 
komisyonların sureti teşekküllerde vazifelerini 
bir maddede ve f ıkralara ayırmak suretile tesbit 
etmiş ise de bu komisyonların mahiyetlerinin 
ve vazifelerinin ayrı olması itibarile her bir inin 
sureti teşekkül ve vazifelerinin ayrı maddelerde 
gösterilmesi encümence daha muvafık olacağı 
mütalea edilmiş ve binaenaleyh lâyihanın fıkra
lara ayrrhııiş bulunan 23 ncü maddesi 40 ner ke
za. 40 ncı maddenin birinci fıkrası 41 nci ikinci 
fıkrasr 42 nci madde olarak üçüncü -fıkrası da, 
43 ncü madde olarak tadilen : (37 nci madde, 44 
ncü, 38 nci madde, 45 nci, 39 ncu mad
de, 46 ncı, 40 ncı madde, 47 nci, 41 nci 
madde, 48 nci, 42 nci madde, 49 ucu 
madde) olarak yazılmış ve bu maddede movzııu-
bahs olan ınenafii umumiye namına istimlâkin 
zaruret ve i çalılara hasır ve tahsisi daha muvafık 
görülmüş ve maddeye - İcabında - kelimesinin 
ilâ vesile bu maksad teğmin olunmuştur. 

Lâ.yihanrn 43 ncü maddesi 50 nci madde; ola
rak kabul edilmiş ve bu maddenin birinci fıkra
sındaki - Mesken olmayan yerlerde - ibaresi kal
dırılmıştır. Çünkü fabrika, atölye ve imalâthane 
gibi yerlerde vazifedar âmirin heran işi başında 
bulunması o fabrika veya müessesenin vereceği 
randıman bakımından pek faideli olacağı derpiş 
edilmiş bu gibi müessesat âmirlerde o müessese
nin işleme, işletmesinde çalışan m (im ur la ra kolay
lıkla mesken tedariki mümkün olan yerlerde de 
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icabında birer ikametgâh inşası yerinde bir hare
ket telâkki edilmiş ve yalnız Tuzla memur ve müs
tahdemlerinin mesken mevcud olan yerlerde şim
diye kadar kirasız ikamet etmekte bulunmaları 
ve kendilerinin feragatle dağ başında ve kırda her 
zaman bulunmak mecburiyetinde olmaları bu 
memurlardan kira aranmamasınm. maslahata uy
gun olacağı mülâhazasını hâkim kılmıştır. 

Projenin 44 ncü maddesi 51 nci madde olarak 
kelime tashihlerile kabul ve 45 nci madde 52 uei 
madde olarak tesbit olunmuştur. 

Bu madde İnhisar memurlarının haiz olma
ları lâzımgelen hak ve salâhiyetleri tayin etmek
tedir. 

İnhisar memurlarının şimdiye kadar tayin, 
terfi, takdir, tecziye ve mezuniyetleri mülga reji 
zamanında tanzim edilmiş bir dahilî talimatname 
ile tesbit edilmiştir. Bu talimatnamenin inhisar 
memurlarına bahşettiği hak Devlet memurları
nın haiz olduğu hakların fevkinde ise talimatna
menin bu hükmü tatbik edilmesine ancak Devlet 
memurlarının haiz oldukları hakka sahil) olabilir
ler. 

Şu izahat İnhisar memurlarının hali hazırda 
hak ve vaziyetlerini tayin edecek esaslı ve katği 
bir hükmün mevcud olmadığını göstermektedir. 

Gerekse bu ihtiyaç ve gerekse teadül kanununun 
vazını icab ettiren esbab ve mezkûr kanunun mü
zakeresi esnasında ücretli memurların vaziyetle-
lerinin de Devlet memurları vaziyetinde telâkki 
edilmesi hususundaki Yüksek Meclisin gösterdiği 
hassasiyetten mülhem olarak İnhiar memurları
nın da Devlet memurları gibi maaş ve Memurin 

kanununun hükümlerine tâbi tutulmasını adalet 
kaidelerine uygun bulan Encümenimiz bu mad
deyi bu esaslara göre tedvin etmiştir. 

Lâyihanın kırk altıncı maddesi 53 ncü madde 
olarak kabul edilmiştir. Hükümetin teklifinde 
inhisar memur ve müstalıdemlerile fabrikalarda 
çalışan işçilere paralı veya parasız mamulât 've
rilmesini âmirdir. 

Encümenimiz memurlara parasız mamulât ve
rilmesini prensib itibarile muvafık bulmamış mik-
dar ve nisbetleri vekâletçe tayin edilmek ve ten
zilât mikdarı satış bedelinin yüzde 25 ni tecavüz 
etmemek üzere inhisar memurlarına mamulât ve
rilmesini ve tütün fabrikalarında çalışan işçilere 
de evvelce olduğu gibi yine mikdarı vekâletçe 
layin edilmek üzere parasız sigara verilmesi esa
sını kabul ederek maddeyi ona göre tadil ve di
ğer maddeleri aynen kabul etmiştir. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi bu-
vurulnıak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
G. t E. Reisi 

Çorum 
t. Eker 
Amasya 

N. Akün 
Çorum 

Ş. Baran 
Kocaeli 

A. Dikmen 
Malatya 

O. Taner 
Seyhan 

S. Iscen 

M. M. 
Erzurum 

M. H. Göle 
Çanakkale 

A. Kamçıl 
Denizli 

F. A. Akça 
Konya 

/ . Erdal 
Mardin 

Gl. S. Düzgören 
Sinob 

/ / . Oruçoğlu 

Kâtib 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Eskişehir 
î. Özdamar 
Kütahya 
M. Bacak 

Ordu 
H. Ekşi 

Yozgad 
E. Pekel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. lî. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 7ri 
Esas No. 1/2Gİ 

Yüksek Reisliğe 

9-IV-1941 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan '5656 sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesine tevfikan hazırlanıp Başvekâ
letin 1-X1-1939 tarih ve 6/5734 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan İnhisarlar umum mü
dürlüğü teşkilât kanunu lâyihası Gümrük ve in-
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hisarlar encümeni mazbatasile birlikte encüme
nimize tevdi buyurulmakla Gümrük ve inhisar

lar vekili Raif Karadeniz ve bir kısım celselerde 
mezkûr vekâletin alâkalı memurları ve Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzake-



re edildi: 
İnhisarlar umum. müdürlüğü teşkilâtına dair 

bir kanun tedvini esasen İnhisarlar umum mü
dürlüğü tekaüt sandığı hakkındaki 292.1. sayılı 
kanunda derpiş edilmişti. 

Şimdiye kadar İm kanun tedvin edilememiş 
olduğundan İnhisarlar memurları hak ve vecibe
leri umumî hükümlere, idarî karar ve teamülle
re istinat ettirilerek tayin edilmekte ve kadro
ları da her sene bütçesine bağlı cetvellerle idare 
olunmakta idi. 

Bu vaziyeti önlemek ve İnhisar idaresi teşki
lâtını ve bu meyanda memurların hak ve vecihe-
lerile kadrolarını esaslı olarak çerçevelemek 
maksadile bu lâyihanın hazırlandığı anlaşılmış 
ve heyeti umumiyesi muvafık görülmüştür. 

Maddelerin tetkik ve tadilinde, Hükümetin 
teklifi, Gümrük ve inhisarlar encümenince bu 
hususta yapılan tadilât ve esbabı mucibesi göz 
önünde tutulmuş ve yalnız maddelerin tasnifin
de birincisi merkez, ikincisi taşra teşkilâtlarına 
ve üçüncüsü müşterek ve son olarak müteferrik 
hükümlere ait olmak üzere lâyihanın dört kısma 
taksimde bunlara taallûk eden hükümlerin birer 
kısımda toplanması esasına göre lâyiha yeni
den tertip edilmiştir. 

Encümenim izce yapılan tadilât madde srra-
sile aşağıda arzed.iliniştir: 

Madde 1 -— Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2 — İnhisarlar umum müdürlüğüne 
bu kanunla verilen vazifeler haricinde vazife 
vermenin ancak kanunla mümkün olabileceği 
düşünülerek ikinci maddedeki «Devletçe» ta
biri yerine «kanunla» tabiri konmuştur. 

Madde 3 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yalnız kadrolar yeniden tetkik edilmiş ve 
1940 senesindeki tahsisatın tezyit edilmemesi 
şartile kadronun ihzar edildiği ve ancak adet 
ve memuriyet ilga edilmek suretile bu memu
riyetlere ait ınebaliğ kadronun tensik ve bare
me intibakına karşılık tutulduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimizee bu esasa riayet edilmek şar
tile teferruata ait lüzum gösterilen bazı tas-
hihat yapılmıştır. İhtisas mevkileri de bu işte
ki teknik icabat göz önünde tutularak asgarî 
hadde indirilmiştir. 

Madde 4 — Teşkilâtın sıra ve tertibinde 

( S. Saj 
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sırf il'ade ve tahrir bakımından bazı değişik
likler yapılmıştır. 

Madde 5 —- Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin onuncu maddesi, bazı kelime değişiklikle
ri yapılmak suretile beşinci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde (i Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin II nci maddesi muaddel şekliJe kabul 
edilmiş ve umum müdür muavinlerinin ifa et
tikleri vazifelerden dolayı her 'memur gibi 
mesuliyeti 1abiî olduğundan bu kayit madde
den kaldırılmıştır. 

Madde 7 Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin .13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8 - Hukuk müşavirliğinin vazifesi
ni gösteren Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin. 26 nci maddesi, diğer vekâlet ve idareler 
hukuk müşavirliklerinin vazifelerde mütenazır 
ve inhisar teşkilâtının hususiyetlerde mütena
sip olmak üzere yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 9 - Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 27 nci maddesi. Maliye teftiş heyetinin 
vazifelerde mütenazır ve İnhisarlar teşkilâtı
nın hususiyetlerde mütenasip olmak üzere ye
niden yazılmıştır. 

Madde 10 —- Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 12 nci maddesindeki «Müdürler» tabirinden 
maksat, İnkisarlar idaresi faaliyetinin başlıca 
inkısam etiği dört kısım müdürlüğü olduğu cihet
le bu madde tavzihan yeniden yazılmıştır. 

Madde 11 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 14, 15, 16 ve 17 nci maddeleri birleştirilerek 
Tütün işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bun
ların başlıca vazifeleri bu maddede toplanmıştır. 

Madde 12 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 18, 19 ve 20 nci maddeleri birleştirilerek 

müskirat işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bun
ların başlıca, vazifeleri bu maddede toplanmıştır. 

Madde 13 — - Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 21 ve 22 nci maddeleri birleştirilerek Tuz 
işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların baş
lıca vazifeleri bu maddede toplanmıştır. 

Madde 14 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 23, 24 ve 25 nci maddeleri birleştirilerek sa
tış işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların 

başlıca vazifeleri bu maddede toplanmıştır. 
Madde 15 —- Muhasebe müdürlüğüne ait va

zifelere dair olup tavzihan yazılmıştır. 
Madde 16 — İdare binalarının yalnız yangına 

karşı değil diğer afetlere karşı da korunması için 
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tedbirler almak lüzumuna mebni Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 29 ncu maddesine bu mak
sadı temin edecek bir ibare ilâvesi suretile- bu 
madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 17 ve 18 — Gümrük ve inhisarlar en
cümeninin 30 ve 31 nci maddelerine bir (Başlıca) 
kelimesi ilâve edilmiş ve vazifelerden bahseden 
diğer maddelerde de aynı tadilât yapılmıştır. 

Madde 19 ve 20 — Gümrük ve inhisarlar en
cümeninin 32 ve 33 ncü maddeleri ifade tashihi-
le yazılmışlardır. 

Madde 21 — Evrak şubesinin vazifelerine ait 
olup İnhisarlar encümeninin 34 ncü maddesi 
ihtiyaca uygun bir ibare tashihile kabul edil
miştir. 

Madde 22 —- Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 35 nci maddesine bir (başlıca) kelimesi ilâ
ve edilmek suretile yazılmıştır. 

Madde 23 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 39 ncu maddesine mütenazır olup bunun 1) 
fıkrası ile bunu müteakip fıkralarında umumî 
hükümlere ve bu idarenin hususiyetine daha çok 
uygun görülen tadiller yapılmıştır. 

Madde 24 — Gümrük Âe inhisarlar encüme
ninin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde İnhisar dairesi 
reisliği teşkilâtına ve vazifesine mütenazır olup 
bu heyetin göreceği işlere ve teşkili maksadına 
göre yeniden yazılmıştır. 

Madde 25, 26 —- Gümrük ve inhisarlar encü
meninin 44 ve 45 nci maddeleri olup kelime tas-
hihlerile yazılmıştır. 

Madde 27 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 46 ve 51 nci maddeleri birleştirilmiş ve bazı 
kelime tashihlerile kabul edilmiştir. 

Madde 28 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 47 nci maddesi bazı kelime değişikliklerile 
kabul edilmiştir. 

Madde 29 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 30 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 8 nci maddesi olup bu madde mevzuuna 
giren memurların tayinine ait salâhiyet bakımın
dan aynen kabul edilmiştir. 

Madde 31 —- Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 52 nci maddesi, inhisarlar memurlarına, 
maaşlı Devlet memurlarının tekaütlükten baş
ka bütün hak ve teminatını vermekte olup hu 
memurlar halen 3656 saydı kanunun ücretli te
lâkki ettiği memurlar sırasında bulunmakta ol
duğundan bunlara hır maddede yazılı hakların, 

( S. Say] 

maaşlı memurların hakkım geçmemek ve mü-
masillerile maslahatın icabına uygun olmak ka-
yıtlerile bir nizamname ile verilmesi daha mu
vafık olacağı düşünülerek madde bu şekilde ya-. 
zılmıştır. 

Madde 32 — İnhisarlar memurlarının Memu
rin muhakematı kanununa tabiiyet bakımından 
vaziyetleri sarahatle ifade edilmiş ve Gümrük 
ve inhisarlar encümeninin 40 nci maddesile ken-, 
dişine vücut verilen memurin komisyonu,- aza 
miktarı itibarile fazla görülerek yapacağı işin 
icabına uygun idare uzuvlarından seçilmek üze
re üç kişiye indirilmiş ve vazifelerinden başlı-
cası olan memurin muhakemat işlerine ait salâ
hiyetlerin hudut ve şümulü, umumî hükümleri
mizle mütenazır olarak tayin ve tesbit olun
muştur. 

Madde 33 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 41 nci maddesinde 32 nci madde ile tena
zur ettirilmek üzere bazı değişiklikler yap dm ış
tır. Ezcümle Teftiş heyeti reislerinin, alelekser 
memur hakkındaki tahkikat fezlekelerinin inzi
bat komisyonuna şevkini teklif etmeleri itibarile 
bu hususlarda rey ve kanaat izhar etmiş olacak
larından İnzibat komisyonuna aza olmaları mu
vafık görülememiş ve bu suretle Umum müdür
lük İnzibat komisyonu azası arasından çıkarıl
mıştır. Taşra İnzibat komisyonlarının aza ade-
dile kimlerden teşekkül edebileceği, Umum mü
dürlüğün takdir ve tensibine bırakılmak muva
fık olacağı mülâhaza edilmiştir. 

Madde 34 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 42 nci maddesi tertibi ve ibaresi değiştin?: 
İçrek aynen kabul edilmiştir. 

Madde 35 — Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 43 ncü maddesi bazı ifade değişiklikleri ve 
taşra muayene komisyonlarının tayin suretlerine 
mütedair bir fıkra ilâvesi suretile yeniden yazıl
mıştır : 

Madde 36 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 37 •—• Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 50 nci maddesi, şehir ve kasaba haricindeki 
iş yerlerinde mesken yapmak hususunda sâkit bu
lunduğundan maddede bu cihet de derpiş edil
mek suretile yeniden yazılmıştır. 

Madde 38 —• İnhisarlar teşkilâtı mensupla
rına ucuz mamulât ve tütün işçilerine parasız si
gara verebilmek salâhiyeti hakkındaki Gümrük 
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Te inhisarlar encümeninin 53 ncü maddesine mü
tenazır olup gerçi ameleye verilecek sigara ve mü
masili eşyanın kanunda tasrihine mahal yoksa da 
bulundukları fabrikaların mamulâtmdan olmak 
sebebile ameleye verilen sigara bütçeye irat ve 
mütedavil sermayeye masraf kaydinden vareste 
tutulmak maksadile kanunda tasrih edilmek iste
nildiği ^anlaşılmış ve bu sebeple hükmün ipkası 
muvafık görülmüş ve bazı kelime tashihlerile mad

de yenide» yazılmıştır. 
Madde '59 — • Gümrük ve inhisarlar encü • 

meninin, muvakkat maddesi bazı kelime tashih
lerile kabul edilmiştir. 

Madde 40 — İnhisar memurları için her se
ne bütçe kanunlarında kabul olunan tahsisata 
istinaden verilegelmekte olan ikramiyenin. müste-
hiklerine tevziinde kanunî bir esasa istinat edil
mesi lüzumlu görülerek madde yeniden yazıl
mıştır. 

Madde 41 — inhisar memurlarından mesai 
saatleri dışında çalıştırılacaklara verilecek mun
zam ücret hakkındaki 2159 sayılı kanunun 4 ncü 

maddesinin bu lâyiha sebebile takyidi ve bu türlü 
ücretlerin muayyen hizmetlere hasrı lüzumlu gö
rülerek mezkûr madde 41 nci madde olarak bu 
kanun mevzuuna alınmış ve bu suretle mevcut 
hüküm tadil edilmiştir. 

Muvakkat madde 1 — 3656 sayılı kanunun 
muvakkat 2 nci maddesinin (H) fıkrasında inhi
sar memurlarının, mezkûr kanunun neşri tari
hinde almakta oldukları ücretleri muhafaza ede
cekleri tasrih edilmişti. Bu hükme göre bareme 
intibakın sureti icrasının 3656 sayılı kanunun 
diğer ücretliler hakkındaki muvakkat hükümle

rine mümasil olarak derpiş edilmesi zarurî görü
lerek bu madde lâyihaya eklenmiştir. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun bağlı kad
rosunun tatbiki bir kısım memurların açıkta 
kalmasını intaç edebilecektir. 

Devlet demiryolları memurlarından kadro 
haricinde kalacaklar hakkında nizamnamede 

- mevcut olan hüküm ; bunların tekrar hizmete 
alınması ihtimali de derpiş ve tahdit edilerek bu 
madde ile' lâyihaya eklenmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen ka
nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Corum Kastamonu Trabzon 
İ. Eker T. Coşkan S. Vay 

Kâtip 
İstanbul Bolou Bursa 

F. Öymen C. S. Siren ]N. Ayaş 
Bursa Bursa Diyarbakır 

F. Güleç Dr. S. Konuk B. Bekti 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

M. F. Af tay M. Akkaya T), Sakarya 
İsparta İsparta İsparta Kayseri 

R. Ünlü K. Turan M. Karaağaç F. Baysal 
Kayseri Kırklareli Konya 
S. Serim B. Denker R. Türel 
Kütahya Mardin Muş 

A. Tirit oğlu R. Erten Ş. Ataman 
Ordu Samsun Reyhan 

/ / . Yalman M. A. Yörük er S. Cam 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. t çöz 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve İn. Encümeni i 7 -V - ZŞjA 

Esas No. 1/264 ' "~ "v;:""--
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihası bermucibi 
havale evvelce encümenimizce ve sonra da Büt
çe encümeninde tetkik ve müzakere edilmiş 
iken bu defa İhtisas encümeni sıfatile yeniden 
encümenimiz tarafından tetkiki icap etmekte 
bulunan mezkûr lâyiha ikinci defa olarak Güm
rük ve inhisarlar vekilinin huzurile görüşüldü : 

1 — Bütçe encümeninin projede yaptığı ta
dilât esas itibarile muvafık görülmüştür. 

Encümenimiz bidayeten yaptığı tetkikatta 
kadro ve ihtisas mevkilerinin tesbiti işini 
- heyeti umumiyesi itibarile - o zaman Devlet 
kadrolârındaki ihtisas mevkilerinin tesbitile 
meşgul bulunan Bütçe encümeninin takdirine 
terketmiştir. Ahiren mezkûr encümence tesbit 
edilen ihtisas mevkii kadroları Devlet memur
ları ihtisas mevkii kadrolarile hemahenk görü
lerek aynen kabul olunmuştur. 

2 — Lâyihanın 9 ncu maddesinin «A» fık
rası İnhisarlar idaresine ait muamelâttan baş
ka idarenin en az yarı sermayesine iştirak et
tiği müessese ve şirketlere ait para ve para 
hükmündeki evrak ile her nevi ayniyatı ve 
bunlara müteallik mahrem olan ve olmayan 
bütün evrak ve defterlerin teftiş ve murakabe
sini İnhisarlar teftiş heyetinin salâhiyetine ter-
ketmektedir. 

İdarenin, sermaye vermek suretile teşkil 
ettiği müessese yalnız tütün limitet şirketidir. 

Encümenimiz bu şirketin daimî surette mu
rakabesini, İnhisarların umumî muamelâtını 
teftişe memur olan İnhisarlar teftiş heyetine 
bırakmayı bir ticaret şirketinin işletme siste-
mile kabili telif görmemektedir. 

Esasen limitet şirketinin teşekkülünü âmir bu
lunan hususî kanunda bu şirketin murakabesi 
hakkında hükümler mevcut olduğu gibi İnhi
sarlar umum müdürlüğü muamelâtında nezareti 
ammesi olan Gümrük ve inhisarlar vekâletinin -
lüzum gördükçe bu şirketin ticarî bünyesi göz 

önünde bulundurulmak şartile - murakabe ve 
teftiş ettireceği de mümkün görülmektedir. Bu 
sebeple encümenimiz bu noktai nazarı temin ede
cek bir tarzda bu maddeyi tadil etmiştir. 

3 — Lâyihanın 23 ncü maddesinde zikri ge
çen encümenin en az haftada bir gün içtima 

edebilmesini teminen maddeye bir fıkra ilâve edil
miştir. 

4 — Projenin 32 nci maddesi inhisar memur
larının vazifelerile alâkalı suçlarından dolayı ta
kiplerinin, Memurin nıuhakematı kanunu mera
simine tâbi olduğunu ifade ederken halk ile olan 
muamele ve münasebetlerinde hususî müessese 
memurlarının tâbi olduğu hükümlere göre mua
mele görecekleri esasını tasrih etmektedir. 

Memurların alelade cürümlerini takip esasen 
bu gibi merasime tâbi ımlunmadığı ve,va
zife ile alâkalı suçlardan inhisar memurlarının 
da diğer memurlar gibi muamele görmeleri mas-
lahatan lâzım olup bunlardan hangilerinin vazi
feden doğma bir suç olduğunu ve hangilerinin 
vazife ile alâkalı bulunmadığının tasrihine mad
deten imkân ve kıstas olmadığından ve halen 
1660 numaralı kanunun dördüncü maddesinde de 
mevcut olan bu hükmün şimdiye kadar tatbi-
kına imkân vermediğinden bu fıkranın çıkarıl
ması suretile maddenin tadili encümenimizce 
münasip görülmüştür. 

5 —Şehir haricinde fabrika, atölye, tuzlalar
da çalışan memurlar için ikametgâh yaptırabil
mek ve bunlardan takdir edilecek bir kira be
deli almak hükümlerini ihtiva eden 37 nci mad
deye Encümenimizce evvelce yukarıki kayitler 
haricinde yaptırılıp kira mukabilinde memurla
rın ikametine tahsis edilen mebaninin bu mad
de hükmü dahilinde kiralanabilmesini temin 
edecek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

6 — Lâyihanın 39 ncu maddesi halen istih
dam edilmekte bulunan muvakkat müstahdemi
nin bu günkü vaziyetlerini kurtarmakta işe de 
bundan sonra idareye alınacak daimî nıüstah-
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demlerin inhisarlar tekaüt sandığı kanunu hü
kümlerinden istifadelerin o mâni teşkil edebilece
ğinden ve halbuki mezkûr tekaüt kanununun 
birinci maddesi mucibince inhisarlarda istihdam 
edilmekte olan ve idarece müseceel bulunan me
mur ve daimî müstahdemlerin tekaüt kanunu hü
kümlerine tâbi olmaları icap etmekte bulundu
ğundan kanunun bu gaye ve maksadım temin 
edebilecek bir tarzda bu madde tadilen kabul 
edilmiştir. 

7 —- Lâyihanın 41 nci maddesi, munzam üc
ret hakkındaki hükümleri .mahallî icap ve zaru
retlerin takdirine ve ona göre tayin ve tesmiye
ye imkân vermiyecek mahiyette görülmüştür. 
I>u türlü fazla mesainin esass kayit ve şartları 
nizamname ve umumî emirlerle kabili tanzim 
olsa da hale göre mahallin takdirde de hizmeti 
yürütmeğe imkân ve salâhiyet vermekte faide 
gören encümenimiz maddeyi bu maksada göre ta
dilen kabul etmiştir. 2159 numaralı kanunun bu 
mevzuu, tanzim eden dördüncü maddesinde bu 
nevi masrafların hangi hesaplardan tesviyesi 
tasrih edilmekte ise de işletme zaruretile yapı
lacak masrafların b işe ait mütedavil sermayeden 
sarfı tabiî olduğuna göre bu cihetin maddede 
ayrıca tasrihine mahal görülmemiştir. 

8 — Açık tazminatına hak veren hizmetlerin 

hangi nevi hizmet olduğu tavzihe;muhtaç gö
rüldüğünden muvakkat ikinci maddeye bu hu
susta vuzuh, vermek maksadile maddi; tadilen 
kabul, edilmiştir. 

9 —Lâyihanın diğer maddelerinde esasa ta
allûk etıuiyen bazı kelime ve ibare tadilleri ya
pılmış ve teşkilât kanununda yer bulan ve di
ğer bazı kanunlarda mevcut olan hükümlerin 
ilgası maksadile yeniden bir madde kaleme alın
mıştır. 

Müzakeresi yapılmak üzere lâyihanın Umu
mî Heyete tevdii ricasile Yüksek Reisliğe tak
dim edildi. 
Gümrük ve İn. 

E. İlcisi M. M. Kâtip 
Mardin Erzurum Ordu 

Gl. S. Düzgören N. Elgün II. Ekşi 
Amasya Çanakkale Çorum 
N. Akün A. Kanuni S.Köstekçioğlu 
Çorum Denizli Diyarbakır 

Ş. Baran F. Akçakoca Akça (!. Çubukçu 
Eskişehir Konya Kocaeli 
/. Özdamar M. Ulusan A. Dikmen 
Kütahya Malatya Samsun 
M. Bacak O. Taner S. N. Selmen 

Seyhan Yozgad 
Ş. îşcen E. pekel 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazife 
kanunu lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve 
patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve re
volver inhisarlarını mevzu hükümler dairesinde 
işletmek ve idare etmek; kibrit, çakmak ve çak
mak taşı ve oyun kâğıdları inhisarlarının yal
nız kaçak takibatını yapmak ve Devletçe veri
len diğer vazifeleri görmekle mükellef mülhak 
bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti haiz bir 
Devlet müessesesi olub Gümrük ve inhisarlar ve
killiğine bağlıdır. 

MADDE 2 — Umum müdürlük merkez ve 
taşra teşkilâtile kadroya dahil memurluklar (1) 
sayılı ve ihtisas mevkileri, 2 sayılı cedvellerde 
gösterilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar umum müdürlük 
merkez teşkilâtı Umum müdürün idaresinde iki 
umum müdür muavini ile aşağıda yazılı kısım 
müdürlükleri ve şubelerden ve ayrıca dört ko
misyondan mürekkebtir. 

1) Tütün kısmı müdürlüğü 
2) Müskirat kısmı müdürlüğü 
3) Tuz kısmı müdürlüğü 
4) Satış kısmı müdürlüğü 
5) Umum müdürlük kalemi 
6) Hukuk müşavirliği 
7) Teftiş heyeti 
8) İnşaat şubesi 
9) Levazım şubesi 

10) Nakliyat şubesi 
11) Muhasebe şubesi 
12) Sicil şubesi 
13) Evrak şubesi 
14) Müdürler encümeni ve kalemi 
15) Memurin komisyonu 
16) İnzibat komisyonu 
17) Mubayaa komisyonu 

18) Muayene komisyonu. 

MADDE 4 — Umum müdür ve Vekâlet İnhi
sarlar dairesi reisile inhisar muamelelerini mura
kabeye memur vekâlet murakıbleri Gümrük ve 
inhisarlar vekilinin inhası üzerine kararname 
ile, vekâlet merkezinde çalışacak olan diğer 
inhisar memurları doğrudan doğruya Gümrük 

ve inhisarlar vekili tarafından tayin olunur. 
Beşinci ve daha yukarı derecedeki inhisar 

memur ve müfettişleri umum müdürün inhası 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilinin tasdikıle, 
daha aşağı derecedekilerle müteferrik ve muvak

kat müstahdemler umum müdür tarafından tayin 
olunur. 

Umum müdür, müteferrik ve muvakkat müs
tahdemlerden bir kısmının tayin ve tebdili sa
lâhiyetini başmüdürlere, fabrika, atelye ve 
tuzla müdürlerine tevdi edebilir. Muhasebe mü
dürünün tayini 2996 sayılı kanunun 9 ncu mad
desinin son fıkrası hükmüne tâbidir. 

MADDE 5 — Kısım müdürlerine bağlı şube
ler aşağıda gösterilmiştir : 

Tütün kısmı müdürlüğü : 
Tütün ziraat ve fen şubesi 
Tütün alım şubesi, 
Tütün bakım ve işleme şubesi 
Tütün fabrikalar şubesi. 
Müskirat kısmı müdürlüğü : 
Müskirat muamelât ve stok şubesi 
Müskirat fen şubesi 
Müskirat fabrikalar şubesi. 
Tuz kısmı müdürlüğü : 
Tuz işletme şubesi 
Tuz muamelât ve stok şubesi 
Satış kısmı müdürlüğü : 
Satış stok şubesi, 
Satış ticaret şubesi, 
Barut şubesi, 
Kaçak takibat şubesi. 

MADDE 6 — Umum müdür inhisarlar ida-
reisinin miri ve hükmî şahsiyetinin mümessili olub 
İnhisarlar idaresine müteallik kanun, nizamna
me ve talimatnamelerin hüsnü tatbikini teğmin 
murakabe ve nezaret etmek ve idare muamelâtı 
mumimiyesinin hüsnü cereyanını teğmin zım
nında icabeden her türlü tedbir ve kararları it
tihaz ve bunların tatbikına nezaret ve inhisar
ların inkişafı ve varidatının artması için idarî, 
fennî, malî, iktisadî tedbirleri almak vazife ve 
salâhiyetlerini haizdir. 

MADDE 7 — Umum müdür muavinleri, 
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umum müdürün yardımcıları olub umum müdür 
tarafından kendilerine verilecek vazifeleri gö
rürler. 

Bu suretle ifa ettikleri vazifelerden dolayı 
mesuldürler. 

Umum müdürün gaybubetinde tensib edece
ği muavin kendisine vekâlet eder. 

MADDE 8 — Kısım müdürleri salâhiyet ve 
mesuliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve 
umum müdür tarafından verilecek direktifler 
dairesinde icra, tatbik, takib ve intaç ve kendi
lerine bağlı şube ve müesseselerin mesailerini 
tanzim, kontrol ve takib etmekle mükelleftirler. 

MADDE 9 — Umum müdürlük teşkilâtı da
hil ve haricindeki makam ve müesseselerle ya
pılacak muhaberat umum müdür tarafından im
za olunur. Bu muhaberattan umum müdürlük-^ 
çe münasib görülenler Umum müdür muavinleri 
veya kısım müdürleri tarafından imza olunabi
lir. 

MADDE 10 — Bir kısım müdürlüğüne bağlı 
bir şube veya bu şubenin bir kısmı ve bir başmü
dürlüğe bağlı bir teşekkül, umum müdürlükçe 
görülecek idarî lüzum üzerine ve müdürler en
cümeni kararile diğer bir kısım müdürlüğüne 
veya bir şube veya bir başmüdürlüğe bağlanabi
lir. 

Fasıl : II 

Müdürler encümeni ile doğrudan doğruya umum 
müdürlüğe bağlı şubelerin vazifeleri 

MADDE 11 — Müdürler encümeni umum 
müdürün reisliği altında umum müdür muavin
leri, kısım müdürleri, Hukuk müşaviri, teftiş 
heyeti reisi ve muhasebe müdüründen terekküb 
eder. 

Müdürler encümeni umum müdürün daveti 
ile ve ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcu
dun ekseriyetile verir. Müsavat halinde reisin 
bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. Azadan 
hiç biri diğeri namına rey veremez. 

Encümen azaları reylerinden mesuldürler. 
Umum müdür mesuliyeti kendisine aid olmak 
üzere encümen kararile mukayyet olmayabilir. 

MADDE 12 — Müdürler encümeni: 
a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve 

bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini vekâ
lete arzedilmek üzere tedkik ile bunlar hakkında 
karar vermek, 

b) İnhisarlar umum müdürlüğüne aid yeni 
veya tadili icabeden, kanun veya nizamname 
lâyiha ve projelerini vekâlete arzedilmek üzere 
tedkik etmek ve karar ittihaz etmek, 

c) 5000 liradan yukarı alım, satım ve teah-
hüd hakkında karar vermek, 

d) İnhisar maddelerile idarenin mamulâtı-
nın dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin tasvibine arzedilmek üzere tedkik 
ve tasdik etmek, 

e) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında mütehaddis ihtilâf 
ve davalardan 10 000 liraya kadar olanlarının 
sulhan halli ve bu davaların takibinden fera
gat veya açılmasından sarfınazar edilmesi ve
ya kayidlerinin terkini hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin tasvibine arzedilmek 
üzere karar vermek (Terkolunacak menfaat ve
ya tediye edilecek meblâğ 10 000 liradan fazla 
ise Devlet şûrasınca karar verilir), 

f) Harice satılacak inhisar maddeleri ve ma-
mulâtı ile yaprak veya kıyılmış tütünlerin ha
rice satış fiatlerini tedkik ve tesbit etmek, 

g) Mevcud kadroyu aşmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurluğu, atel-
ye, işleme evleri, imlâhane, tuzla ve ecnebi 
memleketlerde şube ve acentelikler ihdasına ve
ya ilgasına karar vermek, 

h) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkında karar vermek, 

Vazifesile mükelleftir. 

MADDE 13 — Müdürler encümeni kalemi: 
Müdürler encümeni kararlarının zabt ve 

tanzimi ve bu kararların kısım ve şubelere 
tevdii ve buna aid kayid ve dosyaların tertib 
ve muhafazasile mükelleftir. 

MADDE 14 — Umum müdürlük kalemi: 
Umum müdürlükçe resen yapılan muhabe

releri ve tebligatı icra ve umum müdürlüğe 
vaki her nevi müracaatleri tedkik, takib ve 
intaç etmek, umum müdürlüğün vereceği mah
rem ve müteferrik işleri takib ve intaç, şifreli 
ve gizli muhabereleri idare ve bunlara müte-
illik dosyaları tanzim eylemek vazifesile mü
kelleftir. 
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MADDE 15 — Hukuk müşavirliği : 
Umum müdürlükten tevdi olunacak kanun, 

nizamname ve talimatname projelerini ve umum 
müdürlükten ve kısım müdürlüklerinden verile
cek hukukî işleri tedkik ve kanunî muktazaları 
hakkında mütalea beyan etmek, umum müdür
lüğün lehinde ve aleyhindeki davaları umum 
müdür namına idare avukatları vasıtasile takib 
ve intaç ettirmek ve bunlara aid kayidleri tut
mak, mahkemelerle icra daireleri ve noterler ta
rafından umum müdürlüğe yapılacak tebligatı 
kabul ve takib etmek ve mülhakat idarelerinin 
muhakemat işlerini tanzim, idare ve murakabe 
etmek gibi idarenin hukukî işlerile meşgul ol
makla mükelleftir. 

MADDE 16 — Teftiş heyeti reisliği : 
idarenin: bilûmum teşkilâtına mevdu vazife, 

muamele, kfıyid ve hesabların kanun, nizamna
me, talimatname ve umumî emirler hükümlerine 
ve idarenin menfaatlerine uygun bir şekilde 
yapılmış olub olmadığının, umum müdür namı
na teftiş ve murakabesile alınacak neticeleri ve 
bunların ıslahı için alınması faydalı görülen 
tedbirlere aid teklif ve mütaleaları umum mü
dürlüğe bildirmek, görülecek vazife suçların
dan ve idare zararlarından dolayı fail ve mü-
sebbibleri hakkında tahkikat icra etmek ve ev
rakını mercilere vermek, haklarında tahkikat 
yapılan memurlardan vazife başında kalmaları 
mahzurlu görülenlere umum müdürlükçe tesbit 
edilen esaslar dairesinde işten el çektirmek, mu
ameleleri teftiş edilen memurların umumî vasıf
ları hakkında gizli tezkiye varakaları tanzim 
etmek ve idareyi alâkadar eden mevzular üze
rinde umum müdürlükçe verilecek sair vazife
leri yapmaktır. 

MADDE 17 — İnşaat şubesi : 
İdareye aid her türlü inşaat ve tamiratın 

plân, proje, keşif ve şartnamelerini mevzuat da
iresinde hazırlamak, idareye aid binaların yeni
den inşa, tamir veya tadil işlerinin yapılmasını 
teğmin, tanzim ve kontrol etmek ve bunlara i 
müteallik hesabları tutmak, idare binalarının j 
yangına karşı korunması işlerile meşgul olmak ! 
vazifesile mükelleftir. ! 

I 

i 
MADDE 18 — Levazım şubesi : { 
İdarenin ve müesseselerinin levazım ihtiyaç

larını ve bunların stoklarını teğmin etmek, il- | 

gili şubelerce hazırlanan şartnamelere göre le
vazım alım işlerine, inşaat ve sair teahhüdlere 
aid olan ilânları ve diğer hazırlıkları yapmak, 
alman levazımı ambarda stok etmek ve idare 
müesseselerine tevziini teğmin etmek, satılacak 
mevadda aid muamelâtı ihzar etmek, ihalesi ya
pılan veya yapılacak bilûmum işlere aid her 
türlü muamelâtı ifa ve intaç etmek vazifesile 
mükelleftir. 

MADDE 19 — Nakliyat şubesi : 
İdare mallarının idare vesaitile veya müte-

ahhidler vasıtasile müretteb mahallere şevkini 
teğmin etmek ve bunlara aid hesabları tutmak, 
ihale suretile yapılacak nakliyata aid şartname
leri hazırlamak ve bu işleri tanzim ve muraka
be etmek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 20 — Muhasebe şubesi : 
Bütçe irad ve masraflarile tahsisat hesabları-

nı, mütedavil sermaye hasılat ve masraflarını 
tutmak, idarenin varidat ve işletme masrafları
nı, sigorta ve umumî masraf hesablarmı takib 
ve tesbit etmek, aylık malî istatistikler tanzim 
etmek, bilanço hesablarmı tutmak ve bilan
çoyu tanzim etmek, bütçe ve hesabı katği 
kanun lâyihalarını ihzar etmek, bütün idare 
teşkilât ve müesseselerinin irad ve. masraflarını 
tedkik ve murakabe etmek vazifesile mükellef
tir. 

MADDE 21 — Sicil şubesi : 
İdare memurlarının sicil dosyalarını tutmak, 

memurların tayin, terfi, nakil, mezuniyet ve 
tecziye ve tekaüdlüklerine müteallik muamelâtı 
umum müdürün emir ve talimatı ve mevzuat 
dairesinde yapmak, bilûmum harcırah işlerini 
ifa ve kontrol etmek, seferberlik işlerini tanzim 
ve idare etmek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 22 — Evrak şubesi : 
Umum müdürlüğe gelen ve umum müdür

lükten çıkan evrakın kaydedilmesi, yerlerine 
dağıtılması, beyaza çekilmesi, tamimler, kanun
lar, nizamnameler ve talimatnamelerin ve saire-
nin tab ve tevzii tercüme işlerinin idaresi, ev
rak dosyalarının tanzim ve muhafazası, evrak 
mahzeninin tanzim ve idaresi vazifesile mükel
leftir. 

MADDE 23 — Doğrudan doğruya umum mü-
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dürlüğe bağlı komisyonlar : 

I - Memurin komisyonu : Bu Komisyon 
umum müdür muavinlerinden birinin reisliğinde 
umum müdürlükçe her kısımdan seçilen birer 
şube müdüründen ve bir Hukuk müşavir mua
vininden müteşekkildir. 

Sicil şubesi müdürü Komisyonun tabiî azası 
ve raportörüdür. 

Bu komisyonun vazifeleri ; 
1) Umum müdür hariç olmak üzere merkez 

kadrosuna dahil bütün inhisar memurlarına aid 
tahkikat evrakını todkik ile Memurin muhake-
matı kanunu d.:iirc;incb karar vermek, 

2) Tayinleri umum müdürün salâhiyetine 
dahil bulunan memurların intihab, tahvil, tak
dir, terfi, taltif ve nakilleri ve bunlara benzer 
zatî muameleleri hakkında istişarî mahiyette 
karar vermek. 

3) Umum müdürlükçe tedkikı istenen diğer 
memur işleri hakkında tedkikler yapmak ve mü-
talea vermek, gibi işlerdir. 

I I - inzibat komisyonu : İnhisarlar umum 
müdürlüğü merkez teşkilâtında çalışan memur
larla, başmüdürler, fabrika, atelye , grup ve 
tuzla müdürleri için umum müdürlükte, umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliği altında 
hukuk müşaviri, teftiş heyeti reisi ve bir kısım 
müdürü ile memurin müdüründen mürekkeb bir 
inzibat komisyonu bulunur. Umum müdür 
hakkında Devlet şûrasmca umum müdür mua-
vinlerile kısım müdürleri, teftiş heyeti reisi, 
hukuk müşaviri ve memurin müdürü hakkında 
da vekâlet inzibat komisyonunca karar verilir. 

Taşra memurları için başmüdürlükte ve 
umum müdürlüğe bağlı müesseselerde, Umum 
müdürlükçe seçilecek kimselerden mürekkeb üç 
kişilik birer inzibat komisyonu bulunur. 

Taşra ile merkeze bağlı müesseseler inzibat 
komisyonları kararları merkez inzibat ko
misyonunda ve merkez inzibat komisyo -
nunca birinci derecede verilen kararlar vekillik 
inzibat komisyonunda itiraz üzerine tedkik olu
nur. İkinci derecede tedkik üzerine verilen ka
rarlar katğidir. 

inzibat komisyonları Memurin kanununa gö
re karar ittihaz ederler. 

III - Mubayaa komisyonu : Umum müdür 
muavinlerinden birinin reisliğinde Levazım mü-
dürile umum müdürlükçe seçilecek üç şube mü
düründen ve bir alım şefinden teşekkül eder. 

Komisyon vazifeleri, yaprak tütün, tömbeki 
ve müskirata aid üzüm ve incir gibi iptidaî mad
deler hariç olmak üzere mütedavil sermayeye 
müteallik alım satım işlerile inşaat, nakliyat, 
kira ve benzeri işler hakkında eksiltme, art
tırma veya pazarlık yollarile ilk ihale kararı 
vermektir. Bu işlerin evveliyatı alâkalı şube
ce ve kanunî merasimi levazım şubesince ha
zırlanır ve yapılır. 

IV - Muayene komisyonu : Umum müdür
lükçe seçilen bir mühendisin reisliğinde me
murlar arasından seçilecek üç mutahassıstan 
ve tamir atelyesi muayene şefinden mürekkeb-
dir. Vazifesi, mubayaa komisyonunca satın 
alman bilûmum eşya ve mevaddın taahhüd, 
mukavele, şartname ve numunesine uygun olub 
olmadığını muayene ve tecrübe ile tesbit et
mektir. 

Fasıl : III 

Kısım vıüdürlilhlerhte bağlı şubelerin vazifeleri 

MADDE 24 — Tütün ziraat ve fen şubesi: 
Tütün ekimine ve tüccar tarafından alım, 

satım ve ihracına aid muamelelerin mevzuat 
dairesinde yapılmasını teğmin ve murakabe, 
tütün eksperlerine aid muamelâtı ifa ve ida
re eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini idare et
mek, tütünün ıslah işlerile meşgul enstitü ve 
sair idare müesseselerinin mesailerini tanzim 
ve kontrol etmekle mükelleftir. 

MADDE 25 — Yaprak tütün alım şubesi: 
İdarenin muhtaç olduğu tütünlerin usulü 

dairesinde satın alınmasını teğmin, tanzim ve 
murakabe etmek ve hesablarmı tutmak, avans 
tevzi işlerini idare etmek, tütünün rekolte ve 
piyasa vaziyetlerini takib ve idare, alım eks
perlerinin mesailerini tanzim, idare ve takib 
etmek vazifesi ile mükelleftir. 

MADDE 26 — Yaprak tütün işletme ve ba
kım şubesi : 

idarece satın alman tütünlerin işleme ve ba
kım işlerini tanzim, idare ve murakabe etmek, 
fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarını teğmin 
etmek, işleme ve bakım masraflarını tesbit ede
rek maliyet hesablarmı tutmak, işleme ve ba
kini eksperlerine aid işler ile meşgul olmak va-
zifesile mükelleftir, 
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MADDE 27 — Tütün fabrikaları şubesi : 
Tütün fabrika ve atelyelerinin tesis, tevsi ve 

ıslâhına müteallik tedkikleri ve teknik işleri 
yapmak, mamulât harmanları reoatdürini tan
zim ve tatbikini kontrol etmek işçi kadrolarını 
ve ücret hadlerini tesbit etmek, tütün fabrikala
rının işletmesini kontrol ve tanzim etmek, fab
rikaların malzeme ihtiyaçlarını tesbit ve tedari
kini teğmin etmek, tütün mamulâtı maliyetleri
ni ve mamulâtm nefasetlerini kontrol etmek ve 
harmancılara aid işlerle meşgul olmak vazifesile 
mükelleftir. 

Müskirat kısmı -müdürlüğüne bağlı şubelerin 
vazifeleri 

MADDE 28 — Müskirat, muamelât ve stoK 
şubesi : 

Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan üzüm, 
incir ve saire gibi iptidaî maddelerin mubayaa
sını takib ve teğmin etmek, ispirto ve ispirtolu 
içkilere aid mevzuatın tatbikini murakabe ve 
hususî imalâthanelerde bu içkilerin imaltmı ta
kib ve kontrol etmek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 29 — Müskirat fen şubesinin va
zifeleri : 

Müskirata aid teknik mesaili tedkik ve ida
reye bağlı müskirat laboratuarlarının işlerini 
tanzim ve murakabe etmek, şarab ve sair ispirto
lu içkilerin ıslâhı için etüdler ve araştırmalar 
yapmak. 

MADDE 30 — Müskirat fabrikalar şubesi : 
Müskirat fabrikaları ve imlâhanelerinin te

sis, tevsi ve islâhma müteallik tedkikleri ve tek
nik işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret 
hadlerini tesbit etme*, müskirat fabrika • ve 
imalhanelerinin işletmesini kontrol ve tan
zim etmek, fabrikaların malzeme ihtiyaçları
na tesbit ve tedarikini teğmin etmek, müskirat 
mamulâtı maliyetlerini ve mamulâtm nefasetle
rini kontrol etmek vazifesile mükelleftir. 

Tuz kısmı müdürlüğüne bağlı şubelerin 
vazifeleri 

MADDE 31 — Tuz işletme şubesi: 
Tuzlaların tesis, tevsi ve ıslahına müteal

lik tedkikleri ve teknik işleri yapmak, işçi 
kadrolarını ve ücret hadlerini tesbit etmek, 
tuzlaların işletmesini kontrol ve tanzim ve mal

zeme ihtiyaçlarını tedkik ve tesbit ve tedari
kini teğmin etmek, tuz maliyetini tesbit et
mek vazifesile mükelleftir. 

MADDE 32 — Tuz muamelât ve stok şubesi: 
Memleket dahilinde tuz stoklarını tevzi ve 

teğmin ve tuza aid mevzuatın tatbikini teğmin 
ve murakabe etmek, tuz hesablarmı tutmak 
vazifesile mükelleftir. 

Satış kısmı müdürlüğüne bağlı şubelerin 
vazifeleri 

MADDE 33 — Mamulât stok şubesi: 
Mıntaka mamulât ambarlarının ve başmü

dürlük mamulât ambarlarının stok, sipariş ve 
tevzi işlerini tanzim, idare ve bu ambarları 
kontrol etmek, mamulâtm avarya ve zuruf 
işlerini takib etmek, inhisar mamulâtmın stok, 
sevk ve satış hesablarmı ve istatistiklerini tut
mak vazifesile mükelleftir. 

MADDE 34 — Satış ve ticaret şubesi: 
İnhisar mamulâtmın sürümünü teğmin 

edecek propaganda, reklâm, neşriyat ve sergi 
işlerini tanzim ve idare etmek, dahilde ve ha
riçte inhisar maddelerinin ve mamulâtmın sa
tış işlerini, haricî satışlara aid mukaveleleri 
tanzim ve muamelâtı idare etmek, satış usul
lerini tesbit ve satış teşkilâtını idare etmek, 
satış hesablarmı ve istatistiklerini tedkik ve 
tahlil etmek ve senelik istihlâk tahminlerini 
yapmak, hariçten getirilecek inhisar maddele
rinin mikdarmı tesbit etmekle mükelleftir. 

MADDE 35 — Barut şubesi: 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzeme

si, fişek ve revolver inhisarına dahil maddele
rin stoklarını, satışlarını ve hesablarmı tan
zim ve idare etmek ve bunlar hakkındaki ka
nun ve nizamname hükümlerinden İnhisarlar 
idaresini alâkalandıranlarm tatbik ve icrasmı 
teğmin ve murakabe etmek vazifesile mükel
leftir. 

MADDE 36 — Kaçak takibat şubesi: 
İnhisar maddeleri kaçakçılığının men ve 

takibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde 
cereyanını, merkez ve taşra takib ve muhafaza 
teşkilâtının faaliyetlerini takib ve murakabe, 
kaçak vakaları hakkında mülhakattan alınacak 
aylık cedvelleri tedkik etmek ve bu hususta 
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istatistikler vücude getirmek, takib ve muha
faza teşkilâtına tevdi olunan para cezalarına 
müteallik tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak ik
ramiyeleri tevzilerinin kanun ve usul daire
sinde yapılmasını takib ve murakabe eylemek 
gibi vazifelerle mükelleftir. 

Fasıl : IV 

Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 37 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün taşra teşkilâtı başmüdürlüklerle merkeze 
bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atelyeleri, 
işleme ve bakım grub müdürlükleri ile tuzla 
müdürlüklerinden ve başmüdürlüklere bağlı 
müdürlük, imlâhaneler mıntaka mamulât am
barları amirlikleri, başmemurluk, memurluk ile 
tütün işleme ve bakım evleri amirliklerinden 
ve tuzla müdür ve memurluklarından terekküb 
eder. 

MADDE 38 — Başmüdürler mıntakalann-
daki kendilerine bağlı teşkilâtın âmiri ve umum 
müdürlüğün mümessili sıfatile mmtakaları mu
amelâtından umum müdürlüğe karşı mesuldür
ler. 

Başmüdürler İnhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı mevzuat ve umum müdür
lüğün emirleri ve talimatı dahilinde ifa ve mu
rakabe ederler, mmtakaları teşkilâtında bulunan 
memurlar hakkında icabında tahkikat yapmağa 
ve yaptırmağa ve lüzumu halinde suçlu memur

ları usulü dairesinde işten menetmeğe salahi
yetlidirler. 

MADDE 39 — Başmüdürlük teşkilâtına da
hil bulunan müdürlük, başmemurluk, memurluk, 
tuzla müdürlüğü ve tuzla memurluğu ve saire 
meratib sırasile başmüdürlüğe bağlıdır. 

Bu teşekküllerin başında bulunan müdür, 
başmemur veya memur bulunduğu mahalde ida
renin âmiri ve mümessili sıfatile mafevk âmirine 
karşı mesuldür. 

MADDE 40 — Tütün ve müskirat fabrika 
ve atelye ve imlâhane ve grub müdürlükleri : 

Bu müesseselerin her biri birer müdürün 
idaresi altında olub doğrudan doğruya aid ol

duğu kısım müdürlüğüne bağlıdırlar. Mezkûr 
müesseseler müdürleri emirleri altında bulunan 
fabrika ve müesseselerin mevzuat ve talimat da
iresinde iktisadî şekilde ve muntazam olarak 
işletilmesinden ve disiplininden mesuldürler. 

MADDE 41 — Merkeze bağlı tuşla müdür
lükleri : 

Çamatlı, Çankırı ve Yavşan tuzla jmüdürlük-
leri tuz kısmı müdürlüğüne bağlı oltıb bu mü
esseselerin müdürleri tuz istihsalâtmın en eyi 
ve en ehven şartlar dairesinde yapılmasını ve 
tuzlanın disiplinini ve her türlü muamelâtını 
mevzuat ve talimat dairesinde teğmiiı, tanzim 
ve idare ile mükelleftir. 

F a s ı l 

Müteferrik hükümler 

MADDE 42 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi, arsa 
ve mebaniyi menafii umumiye için istimlâk ka
rarnamesi ve müzeyyelâtı hükümlerine göre is
timlâk eder. 

MADDE 43 — Mesken olmayan yerlerde İn
hisarlara aid fabrika, atelye ve tuzlalarda mü
dür, işletme âmiri ve başmakinistlerin ailelerile -
idarece takdir edilecek kira mukabilinde - otur
maları için, idarece ikametgâh yaptırılabilir. 

MADDE 44 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
teşkilâtma dahil muhakemat âmir ve »memurları 
da muhakemelerinde idarenin leh ve (aleyhinde
ki davalarda idareyi temsile salahiyetlidirler. 

MADDE 45 — Bu kanuna bağlı kaidro cedve-
line dahil memurlarm inzibatî suç ye cezalan 
hakkmda memurin kanunu hükümleri tatbik 
edilir. 

Vekâlet tahsisatı ile hastalık, askerî hizmet 
için ayrılışta, mezuniyette verilecek aylık mik-
dar ve nisbetleri ile maaş tediye usulleri bir 
nizamname ile tesbit edilir. 

MADDE 46 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
memur ve müstahdemlerile fabrika ye atelye-
lerde çalışan işçilerine İnhisarlar umum mü
dürlüğünce tesbit ve Gümrük ve inhisarlar ve
kâletince tasvib edilen mikdar dahilimde tenzi-
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lâtlı fiyatla veya parasız inhisar mamulâtı ve
rilir. 

MUVÂKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde inhisarlar umum müdürlüğü kadrosu
na dahil olub 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desi şümulüne dahil olan daimî müstahdemler 
2921 sayılı kanun hükümlerinden istifade et
mekte devam ederler. 

MADDE 47 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 48 — Bu kanunun hükümlerini ic-

raya, Gümrük ve inhisarlar ve 
memurdur. 
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Birinci kısım : Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğü, 
mülhak bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti 
haiz bir Devlet müessesesi olub Gümrük ve in
hisarlar vekilliğine bağlıdır. 

MADDE 2 — inhisarlar umum müdürlüğü, 
tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve 
patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve re
volver inhisarlarını, mevzu hükümler dairesin
de işletmek ve idare etmek ve bu inhisar madde-
lerile beraber kibrit, çakmak ve çakmak taşı ve 
oyun kâğıdları inhisarlarının kaçak takiblerini 
yapmak ve Devletçe verilen diğer vazifeleri gör
mekle mükelleftir. 

MADDE 3 — Umum müdürlük teşkilât kad
rosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde, ve bu 
kadrolara dahil memurluklardan ihtisas mevkii 
olanlar (2) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük merkez teşki
lâtı, umum müdürün idaresinde iki umum mü
dür muavinile aşağıda yazılı müdürlükler ve 
doğrudan doğruya umum müdürlüğe bağlı şu
belerden mürekkebdir. 

1 - Tütün işleri müdürlüğü, 
2 - ispirto ve ispirtolu içkiler işleri müdür

lüğü, 
3 - Tuz işleri müdürlüğü, 
4 - Satış işleri müdürlüğü, 
5 - Hukuk müşavirliği, 
6 - Teftiş heyeti reisliği, 
7 - Muhasebe şubesi, 
8 - inşaat şubesi, 
9 - Levazım şubesi, 

10 - Memurin ve sicil şubesi, 
11 - Nakliyat şubesi, 
12 - Kaçak takibat şubesi, 
13 - Evrak şubesi, 
14 - Umum müdürlük kalemi, 
15 - Müdürler encümeni kalemi. 

MADDE 5 — Gümrük ve inhisarlar vekâle
ti merkezinde, vekilliğe bağlı ve tedkik heye-

— 20 — 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENf-

NİN DEĞIŞTÎRİŞÎ 

inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazi
feleri hakkında kanun lâyihası 

tile muamelât şubesini ihtiva eden bir inhisar
lar dairesi reisliği teşkil olunmuştur. Bu dai
renin memurları inhisar memurlarmm haiz 
oldukları haklara sahib ve inhisarlar tekaüd 
sandığına dahildirler. 

Bu dairenin ve memurlarının her türlü mas
raf ve ücretleri inhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesinden ödenir. 

MADDE 6 — inhisarlar dairesi reisliği: 
a) Vekile, Büyük Millet Meclisi ve diğer 

vekillerle olan münasebetlerinde muhtaç ola
cağı bütün malûmatı toplamak ve hazırlamak, 

b) Vekil ile umum müdür arasında takar
rür eden programın icra ve tatbikini takib et
mek ve safhalarından vekile malûmat vermek, 

c) inhisarların umumî gidişi hakkmda rey 
ve mütaleasını ve lüzumlu göreceği teklifleri 
vekile arzetmek, 

ç) Mevcud kanun ve nizamnamelere göre 
vekilin kararına bağlı olan inhisar işlerini ted
kik ve vekile arz ile neticelerini yerine bildir
mek, 

d) inhisarlar umum müdürlüğünün vazife
leri dışında kalan Gümrük ve inhisarlar vekil
liğine mevdu diğer inhisar işlerinin vekâlete 
taallûk eden safhalarile meşgul olmak, 

Vazifelerile mükelleftir. 

. MADDE 7 — inhisarlar dairesi reisi, vazi
felerini görebilmek için icab eden muhabereleri 
resen yapabilir. Ancak bir hüküm ve emri ta-
zammun eden işleri vekilin kararile tebliğ eder. 

MADDE 8 — inhisarlar umum müdürü ile 
inhisarlar Dairesi Reisi ve Tedkik heyeti Güm
rük ve inhisarlar vekilinin inhası üzerine müş
terek kararname ile, inhisarlar Dairesi muame
lât şubesi müdürü ve dairenin diğer memuralrı 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince, tayin olunur. 

Beşinci ve daha yukarı derecedeki inhisar 
memur ve müfettişleri umum müdürün inhası 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilinin tasdikile, da
ha aşağı derecedekilerle müteferrik ve muvak
kat müstahdemler umum müdür tarafından ta
yin olunur. 
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Umum müdür, müteferrik ve muvakkat müs

tahdemlerden bir kısmının tayin ve tahvili sa
lâhiyetini başmüdürlere, fabrika atelye ve tuzla 
müdürlerine tevdi edebilir. 

Umum müdürlük muhasebe müdürünün ta
yini 2996 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin son 
fıkrası hükmüne tabidir. 

MADDE 9 — 1 - Tütün işleri müdürlüğüne 
bağlı şubeler: 

a) Tütün ziraat ve fen şubesi, 
b) Tütün alım şubesi, 
c) Tütün bakım ve işleme şubesi, 
ç) Tütün fabrikalar şubesi. 
2 - İspirto ve ispirtolu içkiler işleri müdür

lüğüne bağlı şubeler: 
a) Müskirat muamelât ve stok şubesi, 
b) Müskirat fen şubesi, 
c) Müskirat fabrikalar şubesi. 
3 - Tuz işleri müdürlüğüne bağlı şubeler: 
a) Tuz İşletme şubesi, 
b) Tuz muamelât ve stok şubesi. 
4 - Satış işleri müdürlüğüne bağlı şubeler: 
a) Satış stok şubesi, 
b) Satış ticaret şubesi, 
c) Barut şubesi. 

MADDE 10 — Umum müdür, inhisarlar ida
resinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin mümessili 
olub inhisarlar idaresine müteallik kanun, ni
zamname ve talimatnamelerin eyi tatbikini teğ-
min, murakabe ve nezaret etmek ve idare işle
rinin eyi yürümesi için icabeden tedbir ve ka
rarları almak ve bunların tatbikına nezaret et
mek ve inhisar varidatının artması ve mü
esseselerinin inkişafı için idarî, fennî, malî, ve 
iktisadî tedbirleri almak vazife ve salâhiyetlerini 
haizdir. 

MADDE 11 — Umum müdür muavinleri, 
umum müdürün yardımcıları olub umum müdür 
tarafından verilecek muayyen vazifeleri görür
ler. Bu suretle ifa ettikleri vazifelerden dolayı 
mesuldürler. Umum müdürün gaybubetinde 
tensib edeceği muavin kendisine vekâlet eder. 

MADDE 12 — Müdürler salâhiyet ve mes
uliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve umum 
müdür tarafından verilecek direktifler daire
sinde icra, tatbik, takib ve intaç ve kendilerine 
bağlı şube ve müesseselerin mesailerini tanzim, 
kontrol ve takib etmekle mükelleftirler1. 

MADDE 13 — Umum müdürlük teşkilâtı da
hil ve haricindeki makam ve müesseselerle ya
pılacak muhabereler umum müdür tarafından 
imza olunur. Bu muhaberelerden umum mü
dürlükçe, münasib görülenler Umum müdür mu
avinleri, müdürler veya umum müdürlüğe bağlı 
şube müdürleri tarafından imza olunabilir. 

Tütün işleri müdürlüğüne bağlı şubelerin 
vazifeleri 

MADDE 14 — Tütün ziraat ve fen şubesi : 
Tütün ekimine ve tüccar tarafından alım, 

satım ve ihracına aid muamelelerin mevzuat da
iresinde yapılmasını teğmin ve murakabe etmek, 
tütün eksperlerine aid muameleleri yapmak, 
idare eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini görmek, 
tütünün ıslâh işlerile meşgul enstitü ve sair ida
re müesseselerinin mesailerini tanzim ve kon
trol etmekle mükelleftir. 

MADDE 15 — Yaprak tütün alım şubesi : 
idarenin muhtaç olduğu tütünlerin usulü da

iresinde satın alınmasını teğmin, tanzim ve mu
rakabe etmek ve hesablarını tutmak, avans ver
me işlerini idare etmek, tütünün rekolte ve pi
yasa vaziyetlerini takib ve idare alım eksperle
rinin mesailerini tanzim ve takib eylemek vazi-
ı'elerile mükelleftir. 

MADDE 16 — Yaprak tütün işleme ve ba
kım şubesi : 

İdarece satın alman tütünlerin işleme ve ba
kım işlerini tanzim, idare ve murakabe etmek, 
fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarını karşıla
mak, işleme ve bakım masraflarını tesbit ederek 
maliyet hesablarını tutmak, işleme ve bakım 
eksperlerine aid işler ile meşgul olmak vazifele-
rile mükelleftir. 

MADDE 17 — Tütün fabrikalar şubesi : 
Tütün fabrika ve atelyelerinin tesis, tevsi ve 

ıslâhına müteallik tedkikleri ve teknik işleri yap
mak, mamulât harman reçetelerini tanzim ve 
tatbikini kontrol etmek işçi kadrolarını ve üc
ret hadlerini tesbit, tütün fabrikalarının işlet
mesini kontrol ve tanzim, fabrikaların malzeme 
ihtiyaçlarını tesbit ile tedarikini teğmin, tütün 
mamulâtı maliyetlerini ve mamulâtm nefasetle
rini kontrol etmek ve harmancılara aid işlerle 
meşgul olmak ve fabrikalara aid bütün hesab-
ları tutmak vazifelerile mükelleftir. 
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ispirto ve ispirtolu içkiler işleri müdürlüğüne 

bağlı şubblerin vazifeleri 

MADDE 18 — Müskirat, muamelât ve stok 
şubesi : 

Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan üzüm, 
incir ve saire gibi iptidaî maddelerin mubayaası
nı takib ve teğmin etmek, ve hesablarmı tut
mak ispirto ve ispirtolu içkilere aid mevzuatın 
tatbikini murakabe ve hususî imalâthanelerde bu 
maddelerin imalâtını takib ve kontrol etmek 
vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 19 — Müskirat fen şubesi : 
Müskirata aid teknik meseleleri tedkik ve 

idareye bağlı müskirat laboratuarlarının işlerini 
tanzim ve murakabe etmek, şarab ve sair ispir
tolu içkilerin İslahı için etüdler ve araştırmalar 
.yapmak. 

MADDE 20 — Müskirat fabrikalar şubesi : j 
Müskirat fabrikalar ve imlâhanelerinirı te

sis, tevsi ve ıslahına müteallik tedkikleri ve tek- ! 
nik işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret had- j 
lerini tesbit etmek, müskirat fabrika ve imlâ- i 
hanelerinin işletmesini kontrol ve tanzim, fab- ; 
likaların malzeme ihtiyaçlarını tesbit ve teda- j 
rikini teğmin etmek, müskirat mamulâtı ma- i 
liyetlerini ve mamulâtm nefasetlerini kontrol 
eylemek ve bu fabrikalara aid bütün hesabları | 
tutmak vazifelerile mükelleftir. j 

Tuz isleri müdürlüğüne bağlı şubelerin vazifeleri 

MADDE 2 1 — Tuz işletme şubesi: j 
Tuzlaların tesis, tevsi ve islâhma müteallik | 

tedkikleri ve teknik isleri yapmak, işçi kadro- j 
lannı ve ücret hadlerini tayin etmek, tuzlaların ; 
işletmesini kontrol ve tanzim ve malzeme ihti- i 
yağlarını tesbit ile tedarikini teğmin ve tuz ma- j 
liyetini tesbit eylemek vazifelerile mükelleftir- j 

! 
MADDE 22 — Tuz muamelât ve stok şubesi : 
Tuz stoklarının memleket dahilinde nakil ve 

tevziini ve tuza aid mevzuatın tatbikini teğmin j 
ve murakabe etmek, tuz satışlarını yapmak ve 
tuz hesablarmı tutmak vazifelerile mükelleftir, 

j 
Satış işleri müdürlüğüne bağlı şubelerin vazifeleri j 

MADDE 23 — Mamulât stok şubesi : 
Mmtaka ve başmüdürlük mamulât ambarla- j 

rınm stok, sipariş ve tevzi işlerini tanzim ve i 

idare ve bu ambarları kontrol ve mamulâtm 
! avarya ve zuruf işlerini takib etmek, inhisar ma-
j mulâtınm stok, sevk ve satış hesablarmı ve 

istatistiklerini tutmak vazifelerile mükelleftir. 

| MADDE 24 — Satış ve ticaret şubesi : 
I İnhisar mamulâtının sürümünü teğmin ede-
j cek propaganda, reklam neşriyat ve sergi işleri-
! ni dahilde ve hariçte inhisar maddelerinin ve ma

mulâtının satışı usul ve muamelelerini,, haricî 
| satışlara aid mukaveleleri tanzim ve tedvir, sa-
i tısa aid teşkilâtı idare ve hesablarmı ve istatis

tiklerini tedkik ve tahlil eylemek, senelik istih
kak tahminlerini yapmak, hariçten getirilecek 
inhisar maddelerinin mikdarmı tesbit etmek va-
nifolerile mükelleftir. 

MADDE 25 — Barut şubesi : 
Barut, ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, 

fişek ve revolver inhisarına dahil maddelerin 
stoklarını, satışlarını ve hesablarmı tanzim ve 
idare etmek ve bunlar hakkındaki mevzuatın İn
hisarlar idaresini alâkadar eden hükümlerinin 
tatbik ve icrasını teğmin ve murakabe eyle
mek vazifelerile mükelleftir. 

Doğrudav doğruya umum müdürlüğe bağlı 
şubelerin vazifeleri 

MADDE 28 — Hukuk müşavirliği : 
Umum müdürlükten tevdi olunacak kanun, 

nizamname ve talimatname projelerini ve umum 
müdürlükten ve müdürlüklerden verilecek hu
kukî işleri tedkik ve kanunî muktazaları hakkın
da mütalea beyan etmek, umum müdürlüğün 
leh ve aleyhindeki davaları umum müdür namı
na, idare avukatları vasıtasile takib ve intaç 
ettirmek ve bunlara aid kayidleri tutmak, mah
kemelerle icra daireleri ve noterler tarafından 
umum müdürlüğe yapılacak tebligatı kabul ve 
takib ve mülhakat idarelerinin muhakemat işle
rini tanzim, idare ve murakabe etmek gibi hu
kukî işleri görmekle mükelleftir. 

MADDE 27 — Teftiş heyeti reisliği: 
İdarenin bilûmum teşkilâtına mevdu vazi

fe, muamele, kayid ve hesablarm kanun, ni
zamname, talimatname ve umumî emirler hü
kümlerine ve idarenin menfaatlerine uygun 
bir şekilde yapılmış olup olmadığının, umum 
müdür namına teftiş ve murakabesile alına-

( S. Sayısı ; 177 ) 



2 o 

cak neticeleri ve bunların ıslahı için alınması 
faydalı görülen tedbirlere aid teklif ve müta-
leaları umum müdürlüğe bildirmek, görüle
cek vazife suçlarından ve idare zararlarından 
dolayı fail ve müsebbibleri hakkında tahkikat 
icra etmek ve evrakını mercilerine vermek, hak
larında tahkikat yapılan memurlardan vazife 
başmda kalmaları mahzurlu görülenlere tali
matı dairesinde işten el çektirmek, muamele
leri teftiş edilen memurların umumî vasıfları 
hakkında gizli tezkiye varakaları tanzim et
mek ve idareyi alâkadar eden mevzular üze
rinde umum müdürlükçe verilecek sair vazife
leri yapmakla mükelleftir. 

MADDE 28 — Muhasebe şubesi: 
Bütçe irad ve masraflarile tahsisat hesab-

larmı, mütedavil sermaye hasılat ve masraf
larını tutmak, idarenin varidat ve işletme mas
raflarını, sigorta ve umumî masraf hesabla-
rını takib ve tesbit, aylık malî istatistikler 
tanzim eylemek, bilanço hesablarmı tutmak ve 
bilançoyu tanzim etmek, bütçe ve hesabı kat-
ği kanun lâyihalarını hazırlamak, bütün ida
re teşkilât ve müesseselerinin irad ve masraf
larını tedkik ve murakabe etmek vazifesile mü
kelleftir. 

MADDE 29 — İnşaat şubesi: 
İdareye aid her türlü inşaat ve tamiratın 

plân, proje, keşif ve şartnamelerini usul ve 
mevzuatı dairesinde hazırlamak, idareye* aid 
binaların yeniden inşa, tamir veya tadil işle
rinin yapılmasını teğmin, tanzim ve kontrol 
etmek ve bunlara müteallik hesabları tutmak, 
idare binalarının yangına karşı korunması iş-
lerile meşgul olmak vazifesile mükelleftir. 

MADDE 30 — Levazım şubesi: 
a) Şubelerince hazırlanan şartnamelere göre 

idarenin ve müesseselerinin levazım alım isleri
ne, bunların satışına, inşaat ve sair taahhüd-
lere aid ve ihaleye müteallik bütün işleri yap
mak, 

b) İdarenin ve müesseselerinin levazım stok
larını, zamanında teğmin etmek, iyi halele bu
lundurmak, ihtiyaç ve talebe göre tevzi etmek, 

c) İdarenin ve müesseselerinin ayniyat he
sablarmı tutmak, 

Vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 31 — Zat işleri şubesi: 
İdare memurlarının sicil dosyalarını tut

mak, memurların tayin, terfi, nakil, mezuni
yet ve tecziye ve tekaüdlüklerine müteallik 
muameleleri umum müdürün emir ve talimatı 
ve mevzuat dairesinde yapmak, bilûmum harcı
rah işlerini ifa ve kontrol ve seferberlik işlerini 
tanzim ve idare etmek vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 32 — Nakliyat şubesi : 
İdare mallarını idare veya müteahhicller 

vasıtalarile müretteb mahallere göndertmek ve 
bunlara aid hesabları tutmak, ihale suretile 
yapılacak nakliyata aid şartnameleri hazırlamak 
ve bu işleri tanzim ve murakabe etmek vazife
lerile mükelleftir. 

MADDE 33 — Kaçak takib şubesi : 
İnhisar maddeleri kaçakçılığının sebeb ve 

| âmilleri üzerinde tedkikler yaparak men ve ta-
| kibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde ce-
| reyanını, merkez ve taşra takib ve muhafaza teş-
| kilâtmm faaliyetlerini tanzim ve idare etmek 

ve istatistikler vücude getirmek, takib ve muha
faza teşkilâtına tevdi olunan para cezalarına aid 
tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak ikramiyeleri 
tevzilerinin kanun ve usul dairesinde yapılma
sını takib ve murakabe eylemek vazifelerile mü
kelleftir. 

MADDE 34 — Evrak şubesi : 
Umum müdürlüğe gelen ve umum müdür

lükten çıkan evrakın kaydedilmesi, yerlerine da-
ı ğıtılması, beyaza çekilmesi, tamimler,, kanun-
! 1ar, nizamnameler ve talimatnamelerin ve saire-
| nin tab ve tevzii, tercüme işlerinin idaresi, ev-
j rak dosyalarının ve mahzeninin tanzim, muha-
; faza ve idaresi vazifelerile mükelleftir. 

! MADDE 35 — Umum müdürlük kalemi : 
Umum müdürlükçe resen yapılan muhabere

leri ve tebligatı icra ve umum müdürlüğe vaki 
j her nevi müracaatları ve umum müdürlüğün ve-
i receği mahrem ve müteferrik işleri tedkik, ta-
1 kib ve intaç ve bunlara müteallik dosyaları tan

zim eylemek vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 36 — Müdürler encümeni kalemi : 
\ Müdürler encümeni kararlarının zabt ve tan

zimi ve bu kararların İnhisarlar dairesi reisliği 
! ile müdürlüklere ve şubelere tevdii ve buna aid 
: kayid ve dosyaların tertib ve muhafazasile mü-
! kelleftir. 
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inhisarlar umum müdürlüğünde teşekkül eden \ 
encümen ve komisyonların teşkili sur etil e \ 

vezif eleri \ 

MADDE 37 — İnhisarlar umum müdürlüğü ' 
merkezinde sureti teşekkülleri ve vazifeleri aşa- \ 
ğıki maddelerde yazılı bir müdürler encümeni 
ile, memurin, inzibat, mubayaa, komisyonu adla- \ 
rile dört komisyon kurulmuştur. \ 

MADDE 38 — Müdürler encümeni umum j 
müdürün reisliği altında umum müdür muavin- j 
leri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve j 
satış işleri müdürlerile hukuk müşaviri, teftiş ı 
heyeti reisi ve muhasebe müdüründen terekküb j 
eder. i 

Müdürler encümeni, umum müdürün dave- j 
tile ve mutlak ekseriyetle toplanır ve kararlarını 
mevcudun ekseriyetile verir. Müsavat halinde 
Reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 
Encümen azaları, reylerinden mesuldürler. 
Umum müdür, mesuliyeti kendisine aid olmak 
üezere encümen kararile mukayyed olmayabilir. 

MADDE 39 — Müdürler encümeni : 
a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe 

ve bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini 
vekâlete arzedilmek üzere tedkik ile bunlar 
hakkında karar vermek, 

b) İnhisarlar umum müdürlüğüne aid yeni 
veya tadili icabeden, kanun veya nizamname 
lâyiha ve projelerini vekâlete arzedilmek üzere 
tedkik etmek ve karar ittihaz etmek, 

c) 5000 liradan yukarı alım, satım ve tahhü-
dat hakkında karar vermek, 

ç) inhisar maddelerile idarenin mamulâtmm 
dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinin tasvibine arzedilmek üzere tedkik 
ve tasdik etmek, 

d) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında tahaddüs eden ihti
lâf ve davalardan on bin liraya kadar olanları
nın sulhen halli ve bu davaların açılmasından 
sarfınazar veya takibinden feragat edilmesi ve
ya kayıdlarmm terkini hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin tasvibine arzedilmek üzere 
karar vermek, terkolunacak menfaat veya te
diye olunacak meblâğ on bin liradan fazla ise 
Muhasebei umumiye kanunu hükümleri daire
sinde muamele olunur. 

e) Harice satılacak inhisar maddeleri ve 

( S. Sayış 

mamultıtı ile yaprak veya kıyılmış tütünlerin 
harice satış fiatlarmı tedkik ve tesbit etmek, 

f) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem 
kadrolarının tevzii ve bunların ihtiyaca göre 
tadili ve mevcud kadroyu aşmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurluğu ihdas 
veya ilgası ve vekâletin tasvibine arzedilmek 
üzere fabrika, atelye, işleme evleri, imlâhane, 
tuzla ve ecnebi memleketlerde şube veya acen
telikler ihdası veya bunların ilgası hakkında 
karar vermek, 

g) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkında karar vermek, 

Vazifelerile mükelleftir. 

MADDE 40 — Memurin komisyonu, umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliği altında 
umum müdür tarafından seçilecek tütün, ispirto 
ve ispirtolu içkiler, tuz veya satış işleri müdür
lerinden biri ile Hukuk müşaviri ve teftiş hey
eti reisinden müteşekkildir. 

Zatişleri müdürü komisyonun tabiî azası ve 
raportörüdür. 

Bu komisyonun vazifesi : 
a) Müşterek kararname ile tayin olunanlar ve 

umum müdür muavinleri ve tütün, ispirto ve 
ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdürleri, 
hukuk müşaviri ve teftiş heyeti reisi ve zatişle
ri müdürü ile inhisarlar dairesi reisliği memur
ları haricinde kalan bütün merkez memurları 
ve başmüdürler ve fabrika, atelye, tuzla, im
lâhane ve depolar grubu müdürleri hakkında 
vazifelerinden mütevellid veya vazifelerinin ifa
sı sırasmda hadis olan suçlarına aid tahkikat ev
rakını tedkik ederek Memurin muhakemat ka
nunu hükümleri dairesinde haklarında lüzum 
veya meni muhakeme kararı vermek, Müşte
rek kararname ile tayin olunurlar hakkında ve
rilecek karar Devlet şûrası ikinci dairesince, 
umum müdür muavinleri, tütün, ispirto ve is
pirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdürleri, hu
kuk müşaviri, teftiş heyeti reisi ve zatişleri mü
dürü ve inhisarlar dairesi memurları haklarında 
Vekâlet memurin muhakematı encümenince, bun
ların dışrnda kalan bütün taşra memur ve 
müstahdemleri haklarında mahallî idare heyet
lerince birinci derecede karar verilir. 

1609 numaralı kanun hükümleri mahfuzdur. 
b) Tayinleri umum müdürün salâhiyetine 

dahil bulunan memurların intihab, terfi, takdir, 
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taltif, tahvil ve becayişleri ve bunlara benzer 
zat muameleleri hakkmda istişarî mahiyette ka
rar vermek, 

c) Bunlar haricinde kalan ve memurlara 
müteallik bulunan diğer işler hakkında mütale-
ada bulunmak, gibi işlerdir. 

MADDE 41 — İnzibat komisyonu, umum mü
dür muavinlerinden birinin reisliği altında 
umum müdür tarafından seçilecek, tütün, ispir
to ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdür
lerinden biri ile hukuk müşaviri ve teftiş heyeti 
reisinden müteşekkildir. 

Bu komisyon, 40 ncı maddenin «A» fıkrasın
da yazılı memurların inzibatî suçları hakkında 
karar verir. 

40 ncı maddenin «A» fıkrası mucibince vazi
fe suçlarından dolayı haklarında Şûrayi devlet 
ve vekâlet memurin muhakemat encümeni taraf
larından karar verilecek olan memurların inzi
batî suçları hakkmda da Şûrayi devlet İkinci da
iresi ve Vekâlet inzibat komisyonunca karar 
verilir. 

Haklarında mahallî idare heyetlerince ka
rar verilen memur ve müstahdemlerin inzibatî 
suçlarına müteallik cezalara, başmüdürlüklerde 
ve doğrudan doğruya umum müdürlüğe bağlı 
İnhisar müessese ve teşkilâtında, bu müessese 
ve teşkilâta dahil memurlar arasından umum mü
dürlükçe seçilecek üçer kişilik komisyonlar ta
rafından karar verilir. 

Başmüdürlüklerle inhisar müessese ve teş
kilâtı inzibat komisyonları kararları umum mü
dürlük inzibat komisyonunda, ve umum müdür
lük inzibat komisyonunca birinci derecede veri
len kararlar vekillik inzibat komisyonunda iti
raz üzerine tedkik olunur. İkinci derecede veri
len kararlar katğidir. 

Birinci derecede verilen memuriyetten çıkar
ma ve sınıf indirme kararları itiraz edilmese da
hi mafevk inzibat komisyonunca ikinci derecede 
tedkika tabidir. Bu kararlar mafevk komisyon
larca tasdik edilmedikçe infaz edilemez. 

İnzibat komisyonları memurin kanununa 
göre karar ittihaz ederler. 

MADDE 42 — Mubayaa komisyonu, umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliğinde muha
sebe müdürü veya tevkil edeceği bir memurla 
levazım müdürü ve bir alım şefinden ve işin 
taallûk ettiği şubenin müdürü ile bir mutahassıs 

25 — 
ı veya fen memurundan teşekkül eder. 

Bu komisyonun vazifeleri : 
Yaprak tütün, tömbeki ve müskirata aid 

üzüm, incir, anason, arpa gibi iptidaî maddeler 
hariç olmak üzere yapılan alım, satım, inşaat, 
nakliyat ve kira işleri hakkında eksiltme, art
tırma veya pazarlık yaparak ilk ihale kararı 
vermektir. 

Bu işlere aid hazırlıklar alâkalı şubece ve 
kanunî merasimi levazım şubesince yapılır. 

Mülhakatın müteferrik alım ve satım, inşa, 
nakil ve kira işlerini merkezden verilecek salâ
hiyet dairesinde görmek üzere başmüdürlük, 
fabrika, atelye, yaprak tütün grubu ve merkeze 
bağlı tuzla müdürlüklerinde en büyük âmir 
veya tevkil edeceği kimse ile muhasebeci ve alâ
kadar şube âmir veya memurundan ve şube teş
kilâtı bulunmayan yerlerde memurlar arasın
dan seçilecek bir memurdan ve lüzumuna göre 
bir mutahassıs veya fen memurundan müteşek
kil birer mubayaa komisyonu bulunur. 

Mubayaa komisyonları, bütçeye taallûk eden 
ihale işlerinde arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu ve mütedavil sermayeye müteallik işlerde 
mevzu usuller dairesinde muamele yaparlar. 

MADDE 43 — Muayene komisyonu: Umum 
müdürlükçe seçilecek bir mühendisin reisliğin
de memurlar arasında ve işe göre değişebilecek 
dört mutahassıstan teşekkül eder. 

Bu komisyonun vazifesi : 
Merkez mubayaa komisyonunca satın alınan 

bütün eşya ve maddelerin taahhüd, mukavele, 
şartname ve numunesine uygun olub olmadığını 
muayene ve tecrübe ile tesbit etmektir. 

İkinci kısım 

Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 44 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün taşra teşkilâtı başmüdürlük ve merkeze 
bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atelyeleri, 
işleme ve bakım grub müdürlükleri ile tuzla 
müdürlüklerinden ve başmüdürlklere bağlı mü
dürlük, mıntaka mamulât ambarları amirlikleri, 
başmemurluk, memurluk tütün işleme ve bakım 
evleri ve imlâhane amirliklerinden ve tuzla mü
dür ve memurluklarından terekküb eder. 

MADDE 45 — Baş müdürler kendilerine bağ
lı teşkilâtın âmiri ve umum müdürlüğün mümessi-
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li sıfatile mıntakaları muamelâtından umum mü
dürlüğe karşı mesuldürler. 

Başmüdürler inhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı mevzuat ve Umum müdür
lüğün talimat ve emirleri dahilinde ifa ve mu
rakabe ederler, mmtakalan teskiltmda bulunan 
memurlar hakkında icabında tahkikat yapmağa 
ve yaptırmağa ve lüzumu halinde suçlu memur
ları usulü dairesinde işten menetmeğe salahiyet
lidirler. 

MADDE 46 — Başmüdürlük teşkilâtına da
hil bulunan müdürlük, başmemurluk, memur
luk, Tuzla müdürlüğü ve Tuzla memurluğu ve 
diğer memurlar, mertebeleri sırasile başmüdür
lüğe bağlıdır. 

Bu teşekküllerin başında bulunan müdür, 
başmemur veya memur, bulunduğu mahalde ida
renin âmiri ve mümessili sıfatile mafevk âmirine 
karşı mesuldür. 

MADDE ,47 — Tütün ve müskirat fabrika 
ve atelye ve imlâhane ve grup müdürlükleri 
birer müdürün idaresi altında olub doğrudan 
doğruya taallûk ettikleri müdürlüklere bağlı
dırlar. Bu müesseselerin müdürleri emirleri 
altında bulunan fabrika ve müesseselerin mevzu
at ve talimat dairesinde ve iktisadî şekilde iş
letilmesinden ve inzibatından mesuldürler. 

MADDE 48 — Merkeze bağlı tuzla müdür
lükleri : Çamaltı, Çankırı ve Yavşan tuzla mü
dürlükleri Tuz işleri müdürlüğüne bağlı olub bu 
müesseselerin müdürleri tuz istihsalâtmm en iyi 
ve en ehven şartlar dairesinde yapılmasını ve 
tuzlanın inzibat ve her türlü muamelâtmı mev
zuat ve talimat dairesinde teğmin, tanzim ve 
idare ile mükelleftirler. 

Üçüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

MADDE 49 — inhisarlar umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi, arsa 
vemebaniyi icabında menafii umumiye için is
timlâk kararnamesi ve müzeyyelâtı hükümlerine 

göre istimlâk edebilir. 

MADDE 50 — İnhisarlara aid fabrika, atel
ye ve tuzlalarda müdür, işletme âmiri ve maki
nistlerin kendileri ve ailelerile birlikte oturma
ları için idarece ikametgâh yaptırılabilir. 

Bunlardan, umum müdürlükçe takdir edile
cek bir kira alınır. Tuzlalarda oturan memur 
ve müstahdemlerden kira almmaz. 

MADDE 51 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
teşkiltına dair muhakemat âmir ve memurları 
da mahkemelerde idarenin leh ve aleyhindeki 
davalarda idareyi temsile salahiyetlidirler. 

MADDE 52 — İnhisarlar umum müdürlü
ğü memurları, Memurin ve Maaş kanunları
nın maaşlı Devlet memurları hakkındaki hü
kümlerine tabidirler. Ancak, Memurin kanu
nunun 4 ncü maddesinin 7 nci fıkrası hükmü 
bu kanunun meriyetinden sonra almacak me
murlar hakkında tatbik olunur. 

MADDE 53 — Tenzilât mikdan satış bede
linin % 25 ni tecavüz etmemek üzere İnhisar
lar umum müdürlüğü memur ve müstahdemle
rine verilecek mikdar ve yapılacak tenzilât 
nisbeti Gümrük ve inhisarlar vekâletince tes-
bit edilmek suretile, ihtiyaçları için tenzilâtla 
inhisar mamulâtı verilebilir. 

Şu kadar ki tütün fabrika ve atelyelerile 
bakım ve işleme evlerinde çalışan işçilere ve
kâletçe tensib edilecek mikdar nisbetinde pa
rasız sigara verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde İnhisarlar umum müdürlüğü kad
rosuna dahil olub 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesi şümulüne dahil olan daimî müstah
demler 2921 sayılı kanun hükümlerinden is
tifade etmekte devam ederler. 

MADDE 54 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 55 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 
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MADDE 3 
desi aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞÎ 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası 

Birinci kısım 

Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
mülhak bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti 
haiz bir Devlet müessesesi olup Gümrük ve inhi
sarlar vekilliğine bağlıdır. 

MADDE 2 — inhisarlar umum müdürlüğü, 
tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve 
patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve 
revolver inhisarlarını, mevzu hükümler daire
sinde işletmek ve idare etmek ve bu inhisar 
maddelerile beraber kibrit, çakmak ve çakmak 
taşı ve oyun kağıtları inhisarlarının kaçak ta
kiplerini yapmak ve kanunla verilen diğer vazi
feleri görmekle mükelleftir. 

MADDE 3 — Umum müdürlük teşkilât kad
rosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ve bu 
kadrolara dahil memurluklardan ihtisas mevkii 
olanlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük merkez teşki
lâtı, umum müdürün idaresinde iki umum müdür 
muavinile hukuk müşavirliği ve teftiş heyetin
den ve dört kısım müdürlüğile doğrudan doğru
ya Umum müdürlüğe bağlı şube ve kalemlerden 
terekküp eder. 

Bu müdürlüklerle şube ve kalemler ş ^ ^ d ı r : 
1 - Tütün işleri müdürlüğü, 
2 - İspirto ve ispirtolu içkiler işleri Müd. ğü, 
3 - Tuz işleri müdürlüğü 
4 - Satış » » 
5 - Muhasebe şubesi 
6 - inşaat » 
7 - Levazım » 
8 - Zatişleri » 
9 - Nakliyat » 

10 - Kaçak takibat » 
11 - Evrak » 
12 - Umum müdürlük kalemi 
13 - Müdürler encümeni » 

MADDE 5 — Umum müdür, inhisarlar ida- MADDE 5 
resinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin mümessili desi aynen. 
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTİRİŞl 

inhisarlar Umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkında kanun lâyihası 

Birinci kısım 

Merkez teşkilât ve vazifeleri 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin 1 nci mad
desi aynen. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

Bütçe encümeninin 3 ncü mad-

MADDE 4 — Umum müdürlük merkez teş
kilâtı, Umum müdürün idaresinde iki Umum 
müdür muavini ile tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri müdürlükleri ve Hu
kuk müşavirliği ve Teftiş heyeti ile doğrudan 
doğruya Umum müdürlüğe bağlı aşağıda yazılı 
şube ve kalemlerden terekküp eder. 

1 - Muhasebe şubesi 
%- inşaat şubesi 
3 - Levazım şubesi 
4 - Zatişleri şubesi 
5 - Nakliyat şubesi 
6 - Kaçak takibat şubesi 
7 - Evrak şubesi 
8 - Umum müdürlük kalemi 
9 - Müdürler encümeni kalemi 

Bütçe encümeninin 5 nci mad-
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olup İnhisarlar idaresine müteallik kanun, ni
zamname ve talimatnamelerin iyi tatbikini te
min ve murakabe etmek, idare işlerinin iyi yü
rümesi için icap eden tedbir ve kararları almak 
ve bunların tatbikma nezaret etmek ve inhisar 
varidatının artması ve müesseselerinin inkişafı 
için idarî, fennî, malî ve iktisadî tedbirleri al
mak vazifelerile mükellef ve salâhiyetlerini ha
izdir. 

MADDE 6 — Umum müdür muavinleri, 
Umum müdürün yardımcıları olup Umum mü
dür tarafından verilecek muayyen vazifeleri gö
rürler. Umum müdürün gaybubetinde tensip 
edeceği muavin kendisine vekâlet eder. 

MADDE 7 — Umum müdürlük teşkilâtı da
hil ve haricindeki makam ve müesseselerle ya
pılacak muhabereler Umum müdür tarafından 
imza olunur. Bu muhaberelerden Umum mü
dürlükçe münasip görülenler Umum müdür mu
avinleri, müdürler veya Umum müdürlüğe 
bağlı şube müdürleri tarafından imza olunabilir. 

MADDE 10 — Tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri müdürleri salâhiyet ve 
mesuliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve 
umum müdür tarafından verilecek direktifler 
dairesinde icra, tatbik, takip ve intaç ve kendi
lerine bağlı şube ve müesseselerin mesailerini 
tanzim, kontrol ve takip etmekle mükelleftir
ler. 

MADDE 11 — Tütün işleri müdürlüğüne 
bağlı şubelerle bunların görecekleri başlıca işler 
şunlardır : 

a) Tütün ziraat ve fen şubesi : 
Tütün ekimine ve tüccar tarafından alını, 

satım ve ihracına ait muamelelerin mevzuat da
iresinde yapılmasını temin ve murakabe etmek, 
tütün eksperlerine ait muameleleri yapmak, ida
re eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini, tütünün ıs
lah işlerile meşgul Enstitü ve sair idare mües
seselerinin mesailerini tanzim ve kontrol etmek, 

b) Tütün alım şubesi : 
İdarenin muhtaç olduğu tütün ve tömbekile

rin usulü dairesinde satın alınmasını temin, tan
zim ve murakabe etmek ve hesaplarını tutmak, 
avans verme işlerini idare etmek, tütünün re
kolte ve piyasa vaziyetlerini takip ve idare alım 
eksperlerinin mesailerini tanzim ve takip eyle
mek. 

MADDE 6 — Bütçe encümeninin Q ncı mad
desi aynen. 

MADDE 7 — Bütçe encümeninin 7 nci mad
desi aynen. 

MADDE 8 — Bütçe encümeninim 10 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 9 — Bütçe encümeninin 11 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 177 ) 



- & 
c) Tütün bakım ve işleme şubesi: 
İdarece satın alınan tütünlerin işleme ve ba

kım işlerini tanzim, idare ve murakabe etmek» 
fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarını karşıla
mak, işleme ve bakım masraflarını tesbit ederek 
maliyet hesaplarrını tutmak, işleme ve bakım 
eksperlerine ait işler ile meşgul olmak, 

d) Tütün fabrikalar şubesi: 
Tütün fabrika ve atölyelerinin tesis, tevsi ve 

ıslahına müteallik tetkikleri ve teknik işleri yap
mak, mamulât harman reçetelerini tanzim ve 
tatbikini kontrol etmek, işçi kadrolarını ve ücret 
hadlerini tesbit, tütün fabrikalarının işletmesini 
kontrol ve tanzim, fabrikaların malzeme ihtiyaç
larını tesbit ile tedarikini temin, tütün mamulâ-
tı maliyetlerini ve mamulâtın nefasetlerini kon
trol etmek ve harmancılara ait işlerle meşgul ol
mak ve fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

MADDE 12 — İspirto ve ispirtolu içkiler 
işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların gö
recekleri başlıca işler şunlardır: 

a) Müskirat muamelât ve stok şubesi: 
Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan iptidaî 

maddelerin mubayaasını takip ve temin etmek 
ve hesaplarını tutmak, ispirto ve ispirtolu iç
kilere ait mevzuatın tatbikini murakabe ve hu
susî imalâthanelerde bu maddelerin imalâtını 
takip ve kontrol etmek, 

b) Müskirat fen şubesi: 
Müskirata ait teknik meseleleri tetkik ve ida

reye bağlı müskirat laboratuarlarının işlerini 
tanzim ve murakabe etmek, şarap ve sair ispir
tolu içkilerin ıslahı için etütler ve araştırmalar 
yapmak» 

c) Müskirat fabrikaları şubesi: 
Müskirat fabrikalar ve imlâhanelerinin te

sis, tevsi ve ıslahına müteallik tetkikleri ve tek
nik işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret had
lerini tesbit etmek, müskirat fabrika ve imlâ
hanelerinin işletmesini kontrol ve tanzim, fabri
kaların malzeme ihtiyaçlarını tesbit ve tedari
kini temin etmek, müskirat mamulâtı maliyetle
rini ve mamulâtın nefasetlerini kontrol eylemek 
ve bu fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

MADDE 13 — Tuz işleri müdürlüğüne bağlı 
şubelerle bunların görecekleri başlıca işler şun
lardır : 

a) Tuz işletme şubesi: 
Tuzlaların tesis, tevsi ve ıslahına müteallik 

MADDE 10 — Bütçe encümeninin 12 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 11 
maddesi aynen. 

Bütçe encümeninin 13 ucu 
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tetkikleri ve teknik işleri yapmak, işçi kadrola
rını ve ücret hadlerini tayin etmek, tuzlaların 
işletmesini kontrol ve tanzim ve malzeme ihti
yaçlarını tesbit ile tedarikini temin ve tuz mali
yetini tesbit eylemek, 

b) Tuz mamulât ve stok şubesi: 
Tuz stoklarının memleket dahilinde nakil ve 

tevziini ve tuza ait mevzuatın tatbikini temin ve 
murakabe etmek, tuz satışlarını yapmak ve tuz 
hesaplarını tutmak. 

MADDE 14 — Satış işleri müdürlüğüne bağ
lı şubelerle bunların görecekleri başlıca işler 
şunlardır: 

a) Satış stok şubesi: 
Mmtaka ve başmüdürlük mamulât ambarla

rının stok, sipariş ve tevzi işlerini tanzim ve ida
re ve bu ambarları kontrol ve mamulâtın avarya 
ve zuruf işlerini takip etmek, inhisar mamulâ-
tının stok, sevk ve satış hesaplarını ve istatis
tiklerini tutmak. 

b) Stok ticaret şubesi: 
İnhisar mamulâtmın sürümünü temin edecek 

propaganda, reklâm, neşriyat ve sergi işlerini 
dahilde ve hariçte inhisar maddelerinin ve ma
mulâtmın satışı usul ve muamelelerini, haricî 
satışlara ait mukaveleleri tanzim ve tedvir, 
satışa ait teşkilâtı idare ve hesaplarını ve ista
tistiklerini tetkik ve tahlil eylemek, senelik is
tihlâk tahminlerini yapmak, hariçten getirile
cek inhisar maddelerinin miktarını tesbit etmek. 

c) Barut şubesi : 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, 

fişek ve revolver inhisarına dahil maddelerin 
stoklarını, satışlarını ve hesaplarını tanzim ve 
idare etmek ve bunlar hakkındaki mevzuatın 
inhisarlar idaresini alâkadar eden hükümlerinin 
tatbik ve icrasını temin ve murakabe eylemek. 

MADDE 8 — Hukuk müşavirliğinin görece
ği başlıca işler şunlardır: 

a) Umum müdürlük leh ve aleyhindeki bütün 
dava işlerini avukatlar vasıtasile her derecede ta
kip ve bunların icra muamelelerini intaç eyle
mek ve kayıtlarını tutmak, 

b) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve 
noterler tarafından Umum müdürlüğe yapılacak 
tebligatı kabul etmek ve cevaplarını hazırlamak 
ve alâkalı mercilere tevdi etmek ve takip ey
lemek, 

c) Mülhakat idarelerinin muhakemat işleri-

MADDE 12 — Bütçe encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Bütçe encümeninin 8 nci 
maddesi aynen. 
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ni tanzim ve murakabe etmek, 
d) Umum müdürlükten tevdi olunacak ka

nun, nizamname, talimatname ve mukavele pro
jeleri umum müdürlükle tütün, ispirto ve ispir
tolu içkiler, tuz ve satış işleri müdürlüklerin
den verilecek diğer işler üzerine hukukî müta-
lea dermeyan etmek. 

MADDE 9 — Teftiş heyeti umum müdür 
namına, başlıcaları aşağıda yazılı teftiş ve mu
rakabe vazifelerini görür: 

a) inhisarlar idaresine ve bu idarenin en 
az yarı sermayesine iştirak ettiği müessese ve 
şirketlere ait para ve para hükmündeki evrak 
ile her nevi ayniyatı ve bunlara müteallik ev
rak ve defterleri ve muamelâta dair [mahrem 
de olsa] bütün evrakı tetkik ve teftiş ile va
zife, muamele, kayit ve hesapların usul ve mev
zuata ve idarenin menfaatlerine uygun bir şe
kilde yapılmış olup olmadığını teftiş ve mu
rakabe etmek ve muhtelif işletmelerin teknik 
bakımından cereyan tarzlarını kendi ihtisas
ları dahilinde tetkik eylemek ve bunlarm ne-
ticelerile ıslahı için alınması -faydalı görülen 
tedbirlere ait teklif ve mütaleaları umum mü
dürlüğe bildirmek, 

b) Teftiş neticesinde görülecek vazife suç
larından ve idare zararlarından dolayı fail ve 
müsebbipleri hakkında takibat icra etmek ve 
evrakmı mercilerine vermek, haklarında tah
kikat yapılan memurlardan zimmet veya ih
tilası veya muamelelerinde alâkalı memurun 
vazifesi başında kalmasını mahzurlu kılacak de
rece ve mahiyette suiistimalleri görülen veya
hut muhafaza veya idaresi altında bulunan pa
ra ve para hükümündeM evrakı ve ayniyatı ve 
bunların defterlerile evrakını göstermeyen me
murlara usulü dairesinde işten el çektirmek, 

c) Muameleleri teftiş edilen memurların va
sıfları hakkında gizli tezkiye varakaları tanzim 
etmek ve inhisarlar idaresini alâkalandıran mev
zular üzerinde Umum müdürlükçe verilecek sa
ir vazifeleri yapmaktır. 

MADDE 15 — Muhasebe şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

Bütçe irat ve masraflarile tahsisat, müteda-
vil sermaye hasılat ve masraf hesaplarını tut
mak, idarenin varidat ve işletme masraflarını, 
sigorta ve umumî masraf hesaplarını takip ve 
tesbit, aylık malî istatistikler tanzim eylemek, 

31 — 
j 

MADDE 14 — Teftiş heyeti Umum müdür 
namına ve Umum müdür tarafından tesbit edi
lecek program dairesinde, başlıcaları aşağıda 
yazılı teftiş ve murakabe vazifelerini görür. 

a) inhisarlar idaresine ait para ve para hük
mündeki evrak ile her nevi ayniyatı ve bunlara 
müteallik evrak ve defterleri ve muamelâta 
ait evrakı tetkik ve teftiş ile vazife, muamele, 
kayit ve hesapların usul ve mevzuata ve idare
nin menfaatlerine uygun bir şekilde yapılmış 
olup olmadığını teftiş ve murakabe etmek ve 
muhtelif işletmelerin teknik bakımından cere
yan tarzlarını da kendi ihtisasları dahilinde tet
kik eylemek ve bunların neticelerile islâhı için 
alınması faydalı görülen tedbirlere ait teklif 
ve mütaleaları umum müdürlüğe bildirmek, 

b) Teftiş neticesinde görülecek vazife suç
larından ve idare zararlarından dolayı fail ve 
müsebbipleri hakkında tahkikat icra etmek ve 
evrakını mercilerine vermek, haklarında tahki
kat yapılan memurlardan zimmet veya ihtilası 
veya muamelelerinde alâkalı memurun vazifesi 
başında kalmasını mahzurlu kılacak derece ve 
mahiyette suiistimalleri görülen veyahut mu
hafaza veya idaresi altında bulunan para ve para 
hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların def
terlerile evrakını göstermiyen memurlara usulü 
dairesinde işten el çektirmek, 

c) Muameleleri teftiş edilen memurların va
sıfları hakkında gizli tezkiye varakaları tanzim 
etmek ve inhisarlar idaresini alâkalandıran 
mevzular üzerinde umum müdürlükçe verilecek 
sair vazifeleri yapmak, 

MADDE 15 — Bütçe encümeninin 15 nci 
maddesi aynen. 
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bilanço hespalannı tutmak ve bilançoyu tanzim 
etmek, bütçe ve hesabı katî kanun lâyihalarını 
hazırlamak, bütün idare teşkilât ve müessesele
rinin irat ve masraflarını tetkik ve murakabe 
etmek ve kanunlarla verilen diğer vazifeleri 
yapmak. 

MADDE 16 — İnşaat şubesinin göreceği baş
lıca işler şunlardır : 

İdareye ait her türlü inşaat ve tamiratın 
plân, proje, keşif ve şartnamelerini, usul ve mev
zuatı dairesinde hazırlamak, idareye ait bina
ların yeniden inşa, tamir veya tadil işlerinin 
yapılmasını temin, tanzim ve kontrol etmek ve 
bunlara müteallik hesapları tutmak, idare bi
nalarının yangına ve her türlü afetlere karşı 
korunması işlerile meşgul olmak. 

MADDE 17 — Levazım 'şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

a) Şubelerince hazırlanan şartnamelere göre 
idarenin ve müesseselerinin levazım alım işle
rine, bunların satışına, inşaat ve sair taahhüt
lere ait ve ihaleye müteallik bütün işleri yapmak, 

b) İdarenin ve müesseselerinin levazım stok
larını, zamanında temin etmek, iyi halde bulun
durmak, ihtiyaç ve talebe göre tevzi etmek, 

c) İdarenin ve müesseselerinin ayniyat he
saplarını tutmak. 

MADDE 18 — Zatişleri şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır : 

İdare memurlarının sicil dosyalarını tutmak, 
memurların tayin, terfi, nakil, mezuniyet ve 
tecziye ve tekaütlüklerine müteallik muamele
leri Umum müdürün emir ve talimatı ve mev
zuat dairesinde yapmak, bilûmum harcırah işle
rini ifa ve kontrol ve seferberlik işlerini tanzim 
ve idare etmek. 

MADDE 19 — Nakliyat şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

îdare mallarını idarenin vasıtalarile veya 
müteahhitler marifetile mürettep mahallere gön-
dertmek ve bunlara ait hesapları tutmak, ihale 
suretile yapılacak nakliyata ait şartnameleri ha
zırlamak ve bu işleri tanzim ve murakabe et
mek. 

MADDE 20 — Kaçak takibat şubesinin gö
receği başlıca işler şunlardır: 

İnhisar maddeleri kaçakçılığının sebep ve 

MADDE 16 — Bütçe encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen. 

MADDE 17 — Bütçe encümeninin 17 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 18 — Bütçe encümeninin 18 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 19 — Bütçe encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 20 — Kaçak takibat şubesinin go 
receği başlıca işler şunlardır : 

inhisar maddeleri kaçakçılığının sebep ve 
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âmilleri üzerinde tetkikler yaparak men ve ta
kibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde ce
reyanını, merkez ve taşra takip ve muhafaza 
teşkilâtının faaliyetlerini tanzim vo idare etmek 
ve istatistikler vücuda getirmek, takip ve mu
hafaza teşkilâtına tevdi olunan para cezalarına 
ait tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak ikramiye
leri tevzilerinin kanun ve usul dairesinde yapıl
masını takip ve murakabe eylemek. 

MADDE 21 — Evrak şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

Umum, müdürlüğe gelen ve Umum müdür
lükten çıkan evrakı kaydetmek ve yerlerine da
ğıtmak, tamimler, kanunlar, nizamnameler ve 
talimatnameleri ve saireyi tab ve tevzi, tercüme 
işlerini idare, evrak dosyalarını ve mahzenini 
tanzim muhafaza ve idare etmek. 

MADDE 22 — Umum müdürlük kaleminin 
göreceği başlıca işler şunlardır: 

Umum müdürlükçe resen yapılan muhabere
leri ve tebligatı icra vo Umum müdürlüğe vaki 
her nevi müracaatları ve Umum müdürlüğün ve
receği mahrem ve müteferrik işleri tetkik, takip 
ve intaç ve bunlara müteallik dosyaları tanzim 
eylemek. 

MADDE 23 — Müdürler encümeni: Umum 
müdürün reisliği altında Umum müdür muavin
leri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sa
tış işleri riıüdürlerile hukuk müşaviri ve muha
sebe müdüründen terekküp etmek üzere teşkil 
edilir. 

Bu encümen, Umum müdürün davetile ve mut
lak ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun 
ekseriyetile verir. Müsavat halinde reisin bu
lunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

Encümen azaları reylerinden mesuldürler. 
Umum müdür, mesuliyeti kendisine ait olmak 
üzere encümen kararile mukayyet olmayabilir. 

Bu encümenin göreceği başlıca işler şunlar
dır: 

a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve 
bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini vekâ
lete arzedilmek üzere tetkik ile bunlar hakkında 
karar vermek, 

b) inhisarlar umum müdürlüğüne ait yeni 
veya tadili icap eden kanun veya nizamname lâ
yiha ve projelerini vekâlete arzedilmek üzere 
tetkik etmek ve karar ittihaz etmek, 

âmilleri üzerinde tetkikler yaparak men ve ta
kibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde ce
reyanını, merkez ve taşra takip ve muhafaza 
teşkilâtının faaliyetlerini tanzim ve idare etmek 
ve bu hususta istatistikler vücude getirmek, ta
kip ve muhafaza teşkilâtına tevdi olunan para 
cezalarına ait tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak 
ikramiyeleri tevzilerinin kanun ve usul dairesin
de yapılmasını takip ve murakabe eylemek. 

MADDE 21 — Bütçe encümeninin 21 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 22 — Bütçe encümeninin 22 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 23 — Müdürler encümeni: Umum 
müdürün reisliği altında Umum müdür muavin
leri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sa
tış işleri müdürlerile hukuk müşaviri ve muha
sebe müdüründen terekküp etmek üzere teşkil 
edilir. 

Encümen, en az haftada bir gün ve icabında 
Umum müdürün davetile her zaman ve mutlak 
ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun ek
seriyetile verir. Müsavat halinde reisin bulun
duğu tarafın reyi tercih olunur. 

Encümen azaları reylerinden mesuldürler. 
Umum müdür, mesuliyeti kendisine ait olmak 
üzere encümen kararile mukayyet olmıyabilir. 

Bu encümenin göreceği başlıca işler şunlar
dır: 

a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve 
bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini vekâ
lete arzedilmek üzere tetkik ile bunlar hakkında 
karar vermek, 

b) İnhisarlar umum müdürlüğüne ait kanun 
veya nizamname projelerini vekâlete arzedilmek 
üzere tetkik etmek, 
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c) 5 000 liradan yukarı alım, satım ve taahhü-

dat hakkında karar vermek, 
d) İnhisar maddelerile idarenin mamulâtı-

nm dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisar
lar vekâletinin tasvibine arzedilmek üzere tet
kik ve tasdik etmek, 

e) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında tahaddüs eden büt
çe sarfiyatından mütevellit ihtilâf ve davalar
dan 3 000 liraya kadar olanlarının sulhan halli 
ve bu davaların açılmasından sarfınazar veya 
takibinden feragat edilmesi veya kayitlerinin 
terkini hakkında karar vermek (terkolunacak 
menfaat veya tediye olunacak meblâğ 3 000 li
radan fazla ise Muhasebei umumiye kanunu hü

kümleri dairesinde muamele olunur). 
Mütedavil sermayeden mütevellit bu kabîl 

ihtilâf ve davaların miktarı ne olursa olsun sul
han halli veya davanın açılmasından vaz geçil
mesi veya takibinden feragat olunması hakkın
da karar vermek. 

f) Harice ve Türkiyede bulunan kor diplo
matiğe mensup zevata ve yabancı vapurlara 
satılacak inhisar maddeleri ve mamulâtı ile yap
rak veya kıyılmış tütünlerin satış fiatlarını tet
kik ve tesbit etmek. (Bu nevi mamullerin zarf 
l an üzerinde hususî alâmetler bulunur). 

g) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem 
kadrolarının tevzii ve bunların ihtiyaca göre 
tadili ve mevcut kadroyu aşmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurluğu ihdas 
veya ilgası veya teşkilâtının mahal ve irtibat 
larının değiştirilmesi ve vekâletin tasvibine arze
dilmek üzere fabrika, atölye, işleme evleri, im-
lâhane, tuzla ve ecnebi memleketlerde şube r 

ya acentalıklar ihdası veya bunların ilgası hak
lımda karar vermek. 

h) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkında karar vermek, 

Bu encümen kalemi, encümenin kararlarını 
zabıt ve tanzim ve bu kararları İnhisarlar tetkik 
ve murakabe heyetile müdürlüklere ve şubelere 
tevdi ve buna ait kayit ve dosyaları tertip ve 
muhafaza eylemekle mükelleftir. 

MADDE 24 — Gümrük ve inhisarlar vekâle
tine bağlı bir tetkik ve murakabe heyeti teşkil 
edilmiştir. Bu heyete dahil memurlardan her 
birinin çalışma merkezleri icaba göre vekâletçe 
tesbit edilir. 

o) 5 090 liradan yukarı alım, satım ve taah-
hüdat haklımda karar vermek, 

d) İnhisar maddelerile idarenin mamulâtınm 
dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin tasvibine arzedilmek üzere tetkik ve 
tasdik etmek, 

e) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında tahaddüs eden bütçe 
sarfiyatından mütevellit ihtilâf ve davalardan 
3 000 liraya kadar olanlarının sulhan halli ve bu 
davaların açılmasından sarfınazar veya takibin
den feragat edilmesi veya kayıtlarının terkim 
hakkında karar vermek (Terkolunacak menfaat 
veya tediye olunacak meblâğ 3 000 liradan fazla 
ise Muhasebei umumiye kanunu hükümleri dai
resinde muamele olunur). 

Mütedavil sermayeden mütevellit bu kabîl ih
tilâf ve davaların miktarı ne olursa olsun sul
han halli veya davanın açılmasından vaz geçil
mesi veya takibinden feragat olunması hakkı? 
da karar vermek, 

f) Harice ve Türkiyede bulunan kor diploma
tiğe mensup zevata ve yabancı vapurlara satıla
cak inhisar maddeleri ve mamulâtı ile yaprak ve
ya kıyılmış tütünlerin satış fiatlarını tetkik ve 
tesbit etmek, (Bu nevi mamullerin zarfları üze
rinde hususî alâmetler bulunur). 

g) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem 
kadrolarının tevzii ve bunların ihtiyaca göre 
tadili ve mevcut kadroyu aşmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurluğu ihdas 
veya ilgası veya teşkilâtın mahal ve irtibatları
nın değiştirilmesi ve vekâletin tasvibine arzedil
mek üzere fabrika, atölye, işleme evleri, imlâha-
ne, tuzla ve ecnebi memleketlerde şube veya 
acentalıklar ihdası veya bunların ilgası hakkın
da karar vermek, 

h) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkında karar vermek, 

Bu encümen kalemi, encümenin kararlarını 
zapt ve tanzim ve bu kararları inhisarlar tetkik 
ve murakabe heyetile müdürlüklere ve şubelere 
tevdi ve buna ait kayit ve dosyaları tertip ve 
muhafaza eylemekle mükelleftir. 

MADDE 24 
maddesi aynen. 

— Bütçe encümeninin 24 ncü 

S. Sayısı : 177 ) 



— 35 — 
Heyetin reisi müşterek kararname ile, heye

tin azasile diğer memurları Gümrük ve İnhisar
lar vekilliğince tayin olunur. Bu heyetin reis 
ve azalarile diğer memurları İnhisar memurla- ! 
rınm haiz oldukları haklara sahip ve İnhisarlar j 
Tekaüt sandığına dahildirler ve bunların ay- \ 
lıkları ile her türlü masrafları İnhisarlar umum 
müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

Bu heyetin yapacağı işler şunlardır : j 
İnhisarlar umum müdürlüğünün her nevi ! 

muamelelerinden vekâletçe lüzum görülenlerini 
tetkik ve murakabe etmek, İnhisar işlerinin gi- i 
dişlerini takip eylemek, idarenin daha verimli 
çalışması için icabeden etütleri yapmak, İnhi
sarlar umum müdürlüğünün vekâlete taallûk 
eden işlerile vekâlete mevdu sair İnhisar işlerini 
ve bunların murakabelerini idare etmek ve ve
killikçe verilecek diğer vazifeleri görmek. 

İkinci kısım 

Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 25 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün taşra teşkilâtı başmüdürlük ve merkeze 
bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atölyeleri, 
işleme ve bakım grup müdürlükleri ile tuzla 
müdürlüklerinden ve başmüdürlüklere bağlı 
müdürlük, mmtaka mamulât ambarları amirlik- j 
leri, başmemurluk, memurluk, tütün işleme ve 
bakım evleri ve imlâhane amirliklerinden ve j 
tuzla müdür ve memurluklarından terekküp | 
eder. 

MADDE 26 — Başmüdürler kendilerine bağ
lı teşkilâtın âmiri ve umum müdürlüğün mümes
sili olup mmtakaları muamelâtından umum 
müdürlüğe karşı mesuldürler. 

Başmüdürler İnhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı usul ve mevzuat dairesinde 
ifa ve murakabe ederler. Başmüdürlük teşki
lâtında bulunan memurlar hakkında icabında 
tahkikat yapmağa ve yaptırmağa ve lüzumu ha
linde suçlu memurları usulü dairesinde işten 
menetmeğe salahiyetlidirler. 

MADDE 27 — Başmüdürlük teşkilâtına da
hil bulunan müdürlük, başmemurluk, memurluk, 
Tuzla müdürlüğü ve Tuzla memurluğu ve diğer | 
memurlar mertebeleri sırasile başmüdürlüğe 
bağlıdır. 

Bu teşekküllerin başında bulunan müdür, 

ı 
I 

I 

j 

İkinci kısım 

Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 25 — Bütçe encümeninin 25 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 27 — Bütçe encümeninin 27 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 26 — Başmüdürler kendilerine bağlı 
teşkilâtın âmiri ve umum müdürlüğün mümes
sili olup mmtakaları muamelâtından umum 
müdürlüğe karşı mesuldürler. 

Başmüdürler İnhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı usul ve mevzuat dairesinde 
ifa ve murakabe ederler. Ve başmüdürlük teş
kilâtında bulunan memurlar hakkında icabında 
tahkikat yapmağa ve yaptırmağa ve lüzumu 

I halinde suçlu memurları usulü dairesinde işten 
| men etmeğe salahiyetlidirler. 
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basmemur veya memur, bulunduğu mahalde 
idarenin âmiri ve mümessili olup mafevk âmirine 
karşı mesuldür. 

Taşra teşkilâtında çalışan muhakemat âmiri 
ve memurlarına da icabında umum müdürlükçe 
bulundukları yerlerde idareyi temsil salâhi
yeti verilebilir. 

MADDE 28 — Tütün ve müskirat fabrika 
ve atölye ve imlâhane ve grup müdürlükleri; 
birer müdürün idaresi altında olup doğrudan 
doğruya taallûk ettikleri tütün veya ispirto ve 
ispirtolu içkiler işleri müdürlüklerine bağlıdır
lar. Bu müesseselerin müdürleri emirleri altın
da bulunan fabrika ve müesseselerin mevzuat 
dairesinde ve iktisadî icaplara göre işletilmesin
den ve inzibatından mesuldürler. 

MADDE 29 — Merkeze bağlı Tuzla müdür
lükleri; Çamaltı, Çankırı, ve Yavşan Tuzla mü
dürlükleri Tuz işleri müdürlüğüne bağlı olup 
bu müesseselerin müdürleri tuz istihsalâtının en 
iyi ve en ehven şartlar dairesinde yapılmasını 
ve tuzlanın inzibat ve her türlü muamelâtını 
mevzuat dairesinde temin, tanzim ve idare ile 
mükelleftirler. 

üçüncü kısım 

Müşterek hükümler 

MADDE 30 — inhisarlar umum müdürü ile 
muavinleri müşterek kararname ile, beşinci ve 
daha yukarı derecedeki inhisar memurları ve 
alelûmum müfettişler ve muavinleri Umum mü
dürün inhası ve Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tasdikile, daha aşağı derecedeki memurlar
la müteferrik ve muvakkat müstahdemler Umum 
müdür tarafından tayin olunur. 

Umum müdür, müteferrik ve muvakkat 
müstahdemlerden bir kısmının tayin ve tahvili 
salâhiyetini başmüdürlere, fabrika, atölye ve 
Tuzla müdürlerine tevdi edebilir. Umum mü
dürlük muhasebe müdürünün tayini 2996 sayı
lı kanunun 9 ncu maddesinin son fıkrası hük
müne tâbidir. 

MADDE 31 — inhisarlar Umum müdürlüğü 
kadrosuna dahil memurların, memurluk vasıf 
ve şartlan, sicil, tahvil, becayiş ve istifaları, 
yıllık mazeret, askerlik ve sıhhî mezuniyetleri, 
tedavi, harcırah, aylık tediyesi, vekâlet aylığı, 

MADDE 28 — Tütün ve müskirat fabrika ve 
atölye ve imlâhane ve grup müdürlükleri; birer 
müdürün idaresi altında olup doğruda» doğru
ya taallûk ettikleri tütün veya ispirto ve is
pirtolu içkiler işleri müdürlüklerine ballıdırlar. 
Bu müesseselerin müdürleri emirleri altında 
bulunan fabrika ve müesseselerin mevzuat dai
resinde ve iktisadî icaplara göre, idaresinden iş
letilmesinden ve inzibatından mesuldütrler. 

MADDE 29 
maddesi aynen. 

— Bütçe encümeninin 29 ncu 

Üçüncü kısım 

Müşterek hükümler 

MADDE 30 
maddesi aynen. 

— Bütçe encümeninin 30 ncu 

MADDE 31 
maddesi aynen. 

— Bütçe encümeninin. 31 nci 
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vekâlet emrine alınma, kadro sebebile açıkta 
kalma, işten el çektirme bakımlarından tâbi ola
cakları hükümler Memurin ve Maaş kanunları
nın maaşlı memurlara tanıdığı hakları geçme
mek üzere nizamname ile tesbit edilir. 

Memurin kanununun dördüncü maddesinin 
muaddel (Z) fıkrası hükmü, bu kanunun neşrin
den sonra alınacak veya bu tarihten sonra ya
bancılarla evlenecek memurlar hakkında tatbik 
olunur. 

MADDE 32 — 1609 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere. İnhisarlar idaresi memur
ları, memuriyet vazifelerinden mütevellit veya 
vazifelerinin ifası sırasında hadis olan suçların
dan dolayı Memurin muhakemat kanununa tâ
bidir. Ancak bunlar halk ile muamele ve müna
sebetlerinde hususî müessese memurları gibi mu
amele görürler. 

Bunlardan müşterek kararname ile tayin olu
nanlar hakkında yapılacak tahkikat Gümrük ve 
inhisarlar vekâletince vekâlet erkânından teşkil 
edilecek bir heyet tarafından yapılır. Lüzum ve
ya meni muhakemeleri hakkındaki karar Şûra-
yi devlet ikinci dairesince verilir. 

Bunların haricinde kalan memurlar hakkın
da usulen yapılacak tahkikat neticesine göre lü
zum veya meni muhakeme kararma salahiyetli 
merciler aşağıda gösterilmiştir: 

A - Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, sa
tış işleri müdürleri, hukuk müşaviri, teftiş he
yeti reisi, zat işleri müdürü, tetkik ve murakabe 
heyeti azası ve memurları hakkında vekâlet me
murin muhakemat encümeni, 

B - (A) fıkrası dışında kalan merkez me
murları ile başmüdürler ve doğrudan doğruya 
umum müdürlüğe bağlı teşkilâtın müdürleri 
hakkında umum müdürlükte teşkil edilecek 
memurin komisyonu, 

C - Taşranın diğer memurları hakkında, bu
lundukları kaza veya vilâyet idare heyetleri. 

(A) ve (B) fıkralarında yazılı mercilerle 
vilâyet idare heyetlerince verilen kararların 
ikinci derecede tetkik mercii Devlet şûrası ikinci 

- dairesidir. Kaza idare heyetleri tarafından ve
rilen kararlar vilâyet idare heyetlerince tetkik 
edilir. 

(B) fıkrasında yazılı memurin komisyonu. 
Umum müdür muavinlerinden birinin reisliği 
altında Umum müdür tarafından seçilecek tü-

MADDE 32 — 1609 sayılı kauun hükümleri 
mahfuz olmak üzere İnhisarlar idaresi memur
ları memuriyet vazifelerinden mütevellit veya 
vazifelerinin ifası sırasında hadis olan suçların
dan dolayı Memurin muhakemat kanununa tâ
bidir. 

Bunlardan müşterek kararname ile tayin olu
nanlar hakkında yapılacak tahkikat Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletince vekâlet erkânından 
teşkil edilecek bir heyet tarafından yapılır. 
Lüzum veya meni muhakemeleri hakkındaki ka
rar Şûrayi devlet ikinci dairesince verilir. 

Bunların haricinde kalan memurlar hakkında 
usulen yapılacak tahkikat neticesine göre lüzum 
veya meni muhakeme kararı vermeğe salahi
yetli merciler aşağıda gösterilmiştir : 

a) Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz 
satış işleri müdürleri, hukuk müşaviri, teftiş 
heyeti reisi, zatişleri müdürü, tetkik ve mura

kabe heyeti azası ve memurları hakkında vekâlet 
memurin muhakemat encümeni, 

b) «A» fıkrası dışında kalan merkez memur
ları ile başmüdürler ve doğrudan doğruya umum 
müdürlüğe bağlı teşkilâtın müdürleri hakkında 
umum müdürlükte teşkil edilecek memurin ko
misyonu, 

c) Taşranın diğer memurlan hakkında, bu
lundukları kaza veya vilâyet idare heyetleri, 

«A» ve «B» fıkralarında yazılı mercilerle 
vilâyet idare heyetlerince verilen kararların 
ikinci derecede tetkik mercii Şûrayi devlet ikin
ci dairesidir. İdare heyetleri tarafından veri
len kararlar vilâyet idare heyetlerince tetkik 
edilir. 

«B» fıkrasında yazılı memurin komisyonu, 
umum müdür muavinlerinden birinin reisliği al
tında umum müdür tarafından seçilecek tütün, 
ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz veya satış işleri 
müdürlerinden biri ile zatişleri müdüründen teş-
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tün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz veya satış iş
leri müdürlerinden biri ile zat işleri müdüründen 
teşkil edilir. Komisyonun raportörlüğü zat iş
leri müdürü tarafından yapılır. 

MADDE 33 — Memurlar hakkında Memurin 
kanununda yazılı inzibatî cezalar mezkûr kanun
daki esaslar dairesinde İnhisarlar umum müdür -
lüğü memurları hakkında da tatbik edilir. 

Bu cezaları tatbika salahiyetli merciler aşa
ğıda gösterilmiştir: 

A - Kararname ile tayin edilen memurlar 
hakkında Devlet şûrası ikinci dairesi, 

B - 32 nci maddenin (A) fıkrasında yazılı 
olanlar hakkında vekâlet inzibat komisyonu. 

C - 32 nci maddenin (B) fıkrasında yazılı me
murlarla aşağıdaki fıkrada yazılı mahallî inzi
bat komisyonuna dahil memurlar hakkında 
Umum müdürlük inzibat komisyonu, 

D - Bunlar haricinde kalan taşra memurları 
hakkında Başmüdürlüklerde ve doğrudan doğ
ruya Umum müdürlüğe bağlı teşekküllerde ku
rulacak inzibat komisyonları. 

İhtar cezası âmirler tarafından resen de veri 
lebilir. 

Umum müdürlük inzibat komisyonu Umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliği altında 
Umum müdür tarafından seçilecek tütün, ispir
to ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdür
lerinden biri ile hukuk müşaviri ve zat işleri 
müdüründen teşkil edilir. 

Memuriyetten çıkarma ve smıf indirme ce
zaları itiraz edilmese dahi bir üst derece merciin 
tetkikına tâbidir. 

MADDE 34 — Merkezde Umum müdür mu
avinlerinden birinin reisliğinde muhasebe mü
dürü veya tevkil edeceği bir memurla levasını 
müdürü ve bir alım şefinden ve işin taallûk et 
tiği şubenin müdürü ile bir mutahassıs veya fen 
memurundan mürekkep bir mubayaa komisyonu 
teşkil edilir. 

Bu komisyonun vazifeleri: 
Yaprak tütün, tömbeki ve müskirata ait 

üzüm, incir, anason ve arpa gibi iptidaî madde
ler hariç olmak üzere yapılan alım, satım, in
şaat, nakliyat ve kira işleri hakkında eksiltme, 
arttırma veya pazarlık yaparak ilk ihale kararı 
vermektir. 

Bu işlere ait hazırlıklar alakalı şubece ve 

( S. Savu 

kil edilir. Komisyonun raportörlüğü zatişleri 
müdürlüğü tarafından yapılır. 

MADDE 33 — Memurlar hakkında Memu
rin kanununda yazılı inzibatî cezalar mezkûr 
kanundaki esaslar dairesinde İnhisarlar umum 
müdürlüğü memurları hakkında da tatbik edilir. 

Bu cezaları tatbika salahiyetli merciler aşa
ğıda gösterilmiştir : 

a) Kararname ile tayin edilen memurlar 
hakkında Devlet Şûrası ikinci dairesi^ 

b) 32 nci maddenin «A» fıkrasında yazılı 
olanlar hn klanda vekâlet İnzibat komisyonu, 

o) 32 nci maddenin «B» fıkrasında yazılı 
momurlarJa aşağıdaki fıkrada yazılı mahallî 
İnzibat komisyonuna dahil memurlar hakkında 
umar ı müdürlük inzibat komisyonu, 

d) Bunlar haricinde kalan taşra memurları 
hakkında Başmüdürlüklerde ve doğrudan doğ
ruya Umum müdürlüğe bağlı teşekküllerde bu 
te kilâta dahil memurlar arasından seçilecek 
üçer kişilik İnzibat komisyonları. 

İhtar cezası âmirler tarafından resen de ve
rilebilir. 

Umum müdürlük İnzibat komisyonu Umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliğe altında 
IJraum. müdür tarafından seçilecek, tütün, ispir
to ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdür
lerinden ikisi ile Hukuk müşaviri ve Zatişleri 
müdüründen teşkil edilir. 

Memuriyetten çıkarma ve smıf indirme ceza
lan itiraz edilmese dahi bir üst derece merciin 
tetkikine tâbidir. 

MADDE 34 — Bütçe encümeninin 34 neü 
maddesi aynen. 
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kanunî merasimi levazım şubesince yapılır. 
Mülhakatın müteferrik alım, sat:m, inşa, 

nakil ve kira işlerini merkezden verilecek salâ
hiyet dairesinde görmek üzere Başmüdürlük, 
fabrika, atölye, yaprak tütün grupu ve mer
keze bağlı tuzla müdürlüklerinde en büyük 
âmir veya tevkil edeceği kimse ile muhasebeci 
ve alâkadar şube âmir veya memurundan ve 
şube teşkilâtı bulunmayan yerlerde memurlar 
arasından seçilecek bir memurdan ve lüzumuna 
göre bir mütehassıs veya fen memurundan mü
teşekkil birer mubayaa komisyonu bulunur. 

Mubayaa komisyonları, bütçeye taallûk eden 
üıale işlerinde arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu ve mütedavil sermayeye müteallik işlerde 
mevzu usuller dairesinde muamele yaparlar. 

MADDE 35 — Umum müdürlükçe memur
lar arasından seçilecek beş kişiden teşekkül et
mek üzere bir merkezde muayene komisyonu 
kurulur. 

Bu komisyona bunlar arasından kimin riya
set edeceği umum müdürlükçe tayin edilir. 

Azalar işlerin mahiyetlerine göre değiştirile
bilir. 

Bu komisyonun vazifesi : 
Merkez mubayaa komisyonunca satın alınan 

bütün eşya ve maddelerin teahhüt, mukavele, 
şartname ve numunesine uygun olup olmadığı
nı muayene ve icabında tecrübe ile tesbit etmek
tir. 

Taşrada yapılacak mubayaat muayenelerinin 
kimler tarafından yapılacağı umum müdürlükçe 
tesbit olunur. 

Mubayaa komisyonu reisi ve azaları hiç bir 
sebeple muayene komisyonuna reis veya aza 
seçilemezler. 

Dördüncü kısım 

Müteferrik hükümler 

MADDE 36 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi, arsa 
ve mebaniyi icabında menafii umumiye için is
timlâk kararnamesi ve müzeyyelatı hükümlerine 
göre istimlâk edebilir. 

MADDE 37 — inhisarlara ait fabrika ve 
atölyelerde müdür, işletme âmiri ve makinistle
rin ve şehir ve kasabalar haricindeki iş yerlerin
de daimî vazife gören memur ve müstahdemler-

BîADDE 35 — Umum müdürlükçe memuriar 
arasından seçilecek beş kişiden teşekkül etmek 
üzere merkezde bir muayene komisyonu kuru
lur. 

Bu komisyona bunlar arasından kimin riya
set edeceği Umum müdürlükçe tayin edilir. 

Azalar işlerin mahiyetlerine göre değiştirile
bilir. 

Bu komisyonun vazifesi; Merkez mubayaa 
komisyonunca satın alman bütün eşya ve mad
delerin teahhüt, mukavele, şartname ve numu
nesine uygun olup olmadığını muayene ve ica
bında tecrübe ile tesbit etmektir. 

Taşrada yapılacak mubayaat muayenelerinin 
kimler tarafmdan yapılacağı Umum müdürlük
çe tesbit olunur. 

Mubayaa komisyonu reisi ve azaları hiç bir 
sebeple muayene komisyonuna reis veya aza se
çilemezler. 

Dördüncü kısım 

Müteferrik hükümler 

MADDE 38 — İnhisarlar Umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi 
ve binaları icabında menafii umumiye için istim
lâk kararnamesi ve zeyilleri hükümlerine göre 
istimlâk edebilir. 

MADDE 37 — İnhisarlara ait fabrika ve 
atölyelerde müdür, işletme âmiri ve makinist
lerin ve şehir ve kasabalar haricindeki iş yerle
rinde daimî vazife gören memur ve müstahdem-
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— 40 
den icabedenlerin kendileri ve ailelerıle birlikte 
oturmaları için idarece ikametgâh yaptırılabi
lir. 

Bunlardan, umum müdürlükçe takdir edile
cek bir kira alınır. Tuzlalarda oturan memur ve 
müstahdemlerden kira alınmaz. 

MADDE 38 — Tenzilât miktarı satış bedeli
nin yüzde yirmi beşini tecavüz etmemek üzere 
inhisarlar umum müdürlüğü memur ve müstah
demlerine nevi, miktarı ve yapılacak tenzilât 
nisbeti Gümrük ve inhisarlar vekâletince tesbit 
edilmek suretile ihtiyaçları için tenzilâtla inhi
sar mamulâtı verilebilir. 

Şu kadar ki, tütün fabrika ve atölyelerile 
bakım ve işleme evlerinde çalışan işçilere ve
kâletçe tensip edilecek miktar dahilinde para
sız sigara verilebilir. 

MADDE 39 — Bu kanunun neşri tarihinde 
inhisarlar umum müdürlüğü kadrosuna dahil 
olup 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi şümu
lüne giren daimî müstahdemler 2921 sayılı kanun 
hükümlerinden istifade etmekte devam ederler. 

MADDE 40 — inhisarlar umum müdürlüğü 
kadrolarına dahil memur ve müstahdemlerden 
emsallerine göre fevkalâde mesaileri görülen
lere bütçedeki tahsisattın Gümrük ve İnhisar
lar vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde 
bir aylıkları tutarını geçmemek üzere İnhisar
lar umum müdürlüğünce ikramiye verilebilir. 

Fevkalâde bir hizmet veya gayreti görülen 
veya yaptığı işin hususî ve mümtaz bir kiy-
meti bulunanlara Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tensibile bu miktardan fazla ikramiye veril
mesi de caizdir. 

MADDE 41 — Sevkiyat, ambar, fabrika, 
atölye, işleme evleri, imlâhane ve tuzlalarda, 
satış ve tütün transfer işlerinde çalışan memur
lardan icap edenlere zarurî hallerle tatil gün
lerinde veya mesai saatleri dışında umum müdü
rün tensibi ile, görecekleri fazla hizmetler için 
nizamname ile tayin edilecek esaslar dairesinde 
munzam ücret verilir. 

lerden icap edenlerin kendileri ve ajlelerile bir
likte oturmaları için idarece ikametgâh yaptırı
labilir. 

Bunlardan, Umum müdürlükçe takdir edile
cek bir kira alınır. Evvelce yaptırılmış olan 
ikametgâhların inhisar memurlarına icarı da bu 
hükme tâbidir. Tuzlalarda oturan memur ve 
müstahdemlerden kira alınmaz. 

MADDE 38 — Bütçe encümeninin 38 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 39 — 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine göre kadroları İnhisarlar Umum mü
dürlüğü bütçelerine bağlı «D» cetvelile tesbit 
edilen müstahdemler 2921 sayılı İnhisarlar Te
kaüt sandığı kanunu hükümlerinden istifade 
ederler. 

MADDE 40 — Bütçe encümeninin 40 ncı 
maddesi aynen. 

MADDE 41 — Ambar, fabrika, atölye, işleme 
evleri, imlâhane ve tuzlalarda ve sevkiyat, satış 
ve tütün transfer işlerinde mesai saatleri hari
cinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görü
lecek olan memurlara mesai saatleri dışında ça
lışacakları müddetler için nizamname ile tayin 
edilecek esaslar dairesinde munzam ücret verile
bilir. 

MADDE 42 — 31 - V - 1930 tarih ve 1660 
sayılı kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelerile 29 -
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MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyeti tarihinde bağlı (1) numaralı cetvelde is
tihdam edilecek olan memurların dereceleri, al
makta oldukları ücret miktarına göre tesbit edi
lir. Şöyle İd: 

Bu ücret 3656 numaralı kanuna bağlı cetvel
deki derece ücretlerinden hangisine intibak edi
yorsa alâkalı memur o dereceye, intibak etme-
yorsa en yakın dereceye, almakta olduğu ücretle 
dahil sayılır. 

Aldığı ücret 3656 numaralı kanunun mütea
kip iki derece ücretinden ikisine de müsavi vazi
yette olanlar almakta oldukları ücretle üst dere
ceye dahil sayılırlar. 

Yukarıki esaslara göre dereceleri tesbit edi
lenlerin almakta oldukları aylıklar girdikleri 
derece aylığından fazla ise bu fazlalık terfi ile 
telâfi edilinceye kadar bütçe tasarruflarından 
verilir. Noksan olanların farkının verilebilmesi 
ise kıdem aranmaksızın buna ehliyetlerinin tayin 
mercilerince tasdik ve kabulüne bağlıdır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağlı 
kadronun tatbiki yüzünden açıkta kalacaklara 
ve her hizmet senesine mukabil son aldıkları 
aylık üzerinden bir aylık tutarı tazminat veri
lir. Hizmet senesi hesabında altı aydan az kesir
ler atılır, fazlası bir sene sayılır. 

Bu tazminat açıkta kaldıkları müddetçe her 
ay başında birer aylık olmak üzere tesviye edi
lir. 

Derecelerine muadil veya müktesep hakları 
mahfuz kalmak üzere bir aşağı derecede yapa
bilecekleri bir işe tayin edilenlerin veya bu su
retle teklif edilen vazifeyi kabul etmeyenlerin 
veyahut 3656 veya 3659 sayılı kanunların şümu
lüne dahil daire ve müesseselerde aylıklı iş alan
ların tazminatları, bu yeni vaziyetlerin hudusu-
nu takip eden ay başından itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı sakıt olmadan veya tayin 
edildiği işe başlamadan ölenlerin mütebaki taz
minatları maaşa müstahak ailelerine defaten 
verilir. 

IV - 1933 tarih ve 2159 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi ve bu kanuna muhalif diğer hükümler 
ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bütçe encüme
ninin birinci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağlı 
kadronun tatbiki yüzünden açıkta kalacaklara 
İnhisarlar Umum müdürlüğünde geçen her hiz
met senesine mukabil son aldıkları aylık üzerin
den bir aylık tutarı tazminat verilir. Hizmet 
senesi hesabında altı aydan az kesirler atılır, 
fazlası bir sene sayılır. 

Bu tazminat açıkta kaldıkları müddetçe her 
ay başında birer aylık olmak üzere tesviye 
edilir. 

Derecelerine muadil veya müktesep haklan 
mahfuz kalmak üzere bir aşağı derecede yapa
bilecekleri bir işe tayin edilenlerin veya bu su
retle teklif edilen vazifeyi kabul etmeyenlerin 
veyahut 3656 veya 3659 sayılı kanunların şü
mulüne dahil daire ve müesseselerde aylıklı iş 
alanların tazminatları bu yeni vaziyetlerin hu-
dusunu takip eden ay başından itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı sakıt olmadan veya tayin 
edildiği işe başlamadan ölenlerin mütebaki taz
minatları maaşa müstahak ailelerine defaten 
verilir. 
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MADDE 42 — Bu kanun 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

MADDE 43 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

Hükümetin teklifine bağlt 

[1] NUMARALI OEDVEL 

Memurlar 

îdarei merk 
Umum müdür 

» » muavini 
Kısım müdürü 
İnhisarlar dairesi reisi 
Başmurakıb 
Murakıb 
Şube müdürü 

» » 
Kalem müdürü 
Şube müdür muavini 

» » » 
> » > 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
> 
» 
» 
» 

Mühendis, mimar, 

ger, fen memuru 
» > 
» > 
» » 
> » 
» » 
» > 
» » 

Şube ve kısım şefi 

kimya-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

, mesul 
muhasib, başveznedar, vez
nedar, kısım âmiri, 
âmiri 

> » 
» > 
> » 
» » 

masa 

» 
» 
» 
» 

Med 

eziye 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
4 

18 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
9 
9 
7 

10 

6 
5 

16 
9 
7 
6 
2 
2 

-

5 
8 

48 
36 
37 

Ücret 

600 
500 
500 
500 
400 
300 
400 
300 
260 
300 
260 
210 
300 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
75 

260 
210 
170 
140 
120 

Memurlar 

Memur 
» 

» 
» 

Aded 

90 
66 
36 
31 
3 

Üeiret 

100 
85 
75 
60 
50 

499 

Fabrikalar 

Fabrika ve tuzla ir 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

LÜd 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 

lirü 

Fabrika müdür muavini 
» » 

Şube müdürü, şe 

» 

f, 
memuru, kısım âmiri, 
sa Amiri, veznedar, 
hasib veznedar 

Memur, muhasib 
Veznedar, vezneda 
memuru 

» » 
» » 

Teknik şef 
» » 
» » 

Başeksper, başhaı 
eksper, istifçibaşı 

r, ' 

fen 
ma
rn ıı-

dare 

inancı , 

4 
7 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
3 

r ı 
1 ı 
j 13 
1 31 
| 58 
1 32 

fll9 
|148 
\ 86 
1133 
l 52 

r a 
1 2 
[ 6 

f ıı 
j 43 
] 54 
1 24 

4Ö0 
300 
260 
210 
170 
Ü40 
120 
300 
2)60 

300 
260 
210 
170 
140 
120 

100 
85 
75 
60 
50 

4Ü0 
300 
260 

210 
170 
140 
120 

72 350 
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Memurlar Aded Ücret 

Eksper, 
harmancı, 
istifçibası 

33 
34 
11 

100 
85 
75 

923 

Başmüdür 
> 
» 

Mülhakat 

3 
15 
15 

400 
300 
260 

Başmüdür muavini 

99 60f 

260 

Memurlar 

B aş m üdü r nnı a vi n i 

Mesul muhasib şube âmi
ri, mülhak müdür, depo 
âmiri, kısmı âmiri, masa 
âmiri, veznedar, muhasib, 
veznedar, basmemur 
Basmemur, idare memuru, 
muhasib veznedar, vezne
dar, satış memuru, ambar 
memuru, takib memuru, 
tahrir kontrol memuru 

Aded ücret 

o 

1 6 
J 58 
] 85 
1 »i 
(281 
|498 
<j339 
|347 
[293 

210 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

Aylık 
tahsisat 

2024 174 345 

Hükümetin teklifine bağlı 

[2] NUMARALI OEDVEL 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İhtisas İsleri 
Umum müdür 
Vekâlet inh. İşleri dairesi reisi 

» » » Muamelât 
müdürü 
Ziraat ve fen şubesi müdürlüğü 
Ziraat islâh şefliği 
Ziraat ekim fen memuru 

» » » » 
» » » » 
> » » » 

Biyoloji şefi 
Fermantasyon şefi ve fen memuru 
Fen memuru 
Baş kimyager 
Fen memuru 
Tütün alım şubesi müdürü 
Alım işleri şefi 
Eksper 

» 
» 
» 
> 
» 

Tütün işleme ve bakım şubesi müdürü 
Stok ve bakım şefi 
İşletme şefi 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
8 
1 
1 
1 

600 
500 

300 
300 
260 
170 
140 
120 
75 
260 
170 
120 
260 
120 
300 
170 
400 
300 
260 
140 
100 
85 
300 
210 
210 

Memuriyetin nevi 

İşletme kısmı şefi 
Tütün fabrikalar müdürü 
Proje ve tesisat şefi (Mühendis) 

» » » 
işletme şefi (Mühendis) 

» > » 
Müskirat kısmı müdürü 
Müskirat fen şubesi müdürü 
Araştırma kısmı kimyageri 

Fabrikasyon şarab kısmı kimya-
yageri 

» » 
Kimyager 
Şarab kısmı kimyageri 

» » 
» » 

Malzeme kısmı memuru 
Müskirat muamelât teknik şefi 
Müskirat fabrikalar şubesi mü
dürü 
Müskirat ve proje tesisat kısmı şe
fi mühendis 

» » 
» » 

Müskirat işletme kısmı şefi mü
hendis 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

170 
300 
300 
210 
300 
300 
500 
300 
210 
170 
210 

170 
210 
170 
210 
170 
140 
100 
300 

300 

300 
210 
210 

210, 
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44 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Tıu ktşmı müdürü 
Tuz işletme şubesi müdürü 
Proje tesisat kısmı mühendis 
İşletme kısmı mühendis 

» » 
Tuz muamelât şubesi müdürü 
Satış kısmı müdürü 
Satış stok şubesi müdürü 

» ticaret müdürü 
» reklâm mutahassısı 

Ressam 
Barut şubesi müdürü 
Maltepe barut deposu âmiri 
Muhasebe şubesi müdürü 
Levazım şubesi müdürü 
Mubayaat kısmı şefi 
inşaat müdürü 
Proje 
Nakliyat müdürü 
Tamir atelyesi müdürü 
Tamir atelyesi müdür muavini 
Malzeme muayene lâboratuvarı 
muayene şefi 
Kutu fabrikası müdürü 
Kutu fabrikası kutu kısmı âriri 
Kutu fabrikası kutu kısmı âmiri 
Kutu fabrikası matbaa fen Me. 
istanbul tütün fabrikası müdürü 
istanbul tütün fabrikası müdür 
muavini 1 
istanbul tütün fabrikası imalât 
kısmı müdürü 1 
İstanbul tütün başharmancı 1 
Harmancı 4 

> 3 
» 4 

Sigara imal âmiri . 1 
Sigara paket şefi 1 
Sigara paket âmiri 1 
izmir tütün fabrikası harmancı: 
Tamir atelyesi âmiri 1 
Samsun tütün fabrikası harmancı 1 
Harmancı 1 
Tamir atelyesi fen memuru 1 
Malatya tütün fabrikası: harmancı 1 
Malatya tütün fabrikası tamir atel
yesi makinisti 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

500 
300 
260 
260 
170 
300 
500 
300 
300 
260 
140 
300 
210 
400 
400 
260 
300 
300 
300 
300 
260 

210 
300 
170 
170 
100 
400 

300 

300 
260 
170 
140 
120 
170 
170 
140 

170 
210 
140 
140 
120 

140 

Memuriyetin no v i 

Adana tütün fabrikası harmancı 
» I» » » 
» » » tamir atelye

si fen memuru 
Urf a atelyesi imalât fen memuru 
Bitlis atelyesi harmancı 
İstanbul depolar grupu işletme 
ekesperi 
işletme eksperi 
Bakım » 

> > 
> » 
» » 

istif çi başı 
Bakım eksperi 
istif çi başı 
Peshane bakım eksperi 
istif çi başı 
Aiıırkapı bakım eksperi 
istif çi başı 
Paşalimanı bakım eksperi 

» » 
Istifçi 
Şark bakım eksperi 

» » » 
» istif çi başı 

Pendik işletme eksperi 
» » » 

Istifçi başı 
Toptaşı bakım eksperi 

» » 
» » 
» » 

J.stifçibaşı 
Kuruçeşme bakım eksperi 

» » 
» » 

Paşabahee fabrikası müdürü 
» » müdür muavini 

İspirto kısmı şci'i 
» » fen memuru 

Kakı kısmı şefi 
Şarab imalâthanesi eksperi (h'eıı 
memuru 
Gaziantcb müskirat fabrikası mü
dürü 
Kimyager 
Makinist 

Aded 

ı 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
3 
1 

Ücret 

120 
100 

120 
100 
100 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
85 

140 
75 

100 
75 

140 
75 

140 
100 
85 

140 
100 
75 

170 
140 
85 

140 
120 
100 
85 
85 

140 
120 
100 
400 
260 
210 
170 
2L0 

170 

210 
140 
100 
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45 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Diyarbakır müskirat fabr-ikasL mü
dürü 
Kimyager 
Makinist 
Ankara bira fabrikası işletme şefi 
Tahammür ve dinlendirme fen me
muru 
Malt fen memuru 
Kaynatma fen memuru 
Doldurma fen memuru. 
Haydarpaşa bira imalâthanesi 
âmiri 
Tekirdağ şarab fabrikası müdürü 
Şarab mutahassısı 
Makinist 
izmir şarab fabrikası müdürü 
Adana başmüdürlüğü bakım 
eksperi 
Adana başmüdürlüğü istifçibaşı 
Artvin başmüdürlüğü yaprak tü
tün şubesi âmiri 
Adana başmüdürlüğü yaprak tü
tün şubesi sabit eksperi 
Aydın başmüdürlüğü sabit alım 
eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü baş 
eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü sabit 
alım eksperi 

Balıkesir başmüdürlüğü Gönen 
sabit alım eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü Gönen sa
bit alım seyyar eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü Ban
dırma işleme eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü Ban
dırma işleme eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü Ban
dırma bakım eksperi 
Balıkesir başmüdürlüğü Ban
dırma işleme baş istifçi eksper 
Balıkesir başmüdürlüğü yenice 
sabit alım eksperi 
Bitlis başmüdürlüğü Muş sabit 
alım eksperi 
Bitlis beşmüdürlüğü Muş sabit 
alım. eksperi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

210 
140 
140 
200 

170 
140 
140 
140 

170 
300 
210 
170 
300 

140 
85 

100 

210 

100 

170 

170 

140 

170 

170 

140 

170 

75 

140 

120 

140 

Memuriyetin nevi Aded ücret, 

Bitlis başmüdürlüğü Muş sabit 
alım eksperi 
Bitlis başmüdürlüğü Muş sabit 
alım eksperi 
Bursa başmüdürlüğü seyyar alım 
eksperi 
Bursa başmüdürlüğü seyyar alım 
eksperi 
Bursa başmüdürlüğü işletme ba
kım eksperi 
Bursa başmüdürlüğü işletme ba
kım eksperi 
Bursa başmüdürlüğü baş eksperi 

» » » 
Bursa başmüdürlüğü baş istifçi 
Bursa başmüdürlüğü Yenişehir sa
bit alını eksperi 
Bursa başmüdürlüğü İnegöl sabit 
alım eksperi 
Diyarbakır başmüdürlüğü sabit 
alım eksperi 
Diyarbakır başmüdürlüğü Mar
din sabit alım eksperi 
Edirne Baş. Md. başeksper vakili 
Edirne Baş. Md. Seyyar alım eks
peri 
Edirne Baş. Md. Sabit alım eksperi 
Edirne Baş. Md. Bakım eksperi 
Edirne Baş. Md. işleme eksperi 
Edirne Baş. Md. istifçi başı 
Edirne Baş. Md. Uzunköprü sa
bit alım eksperi 
Edirne Baş. Md. Kırklareli sabit 
alım eksperi 
Gazianteb Baş. Md. Urfa bakım 
eksperi 
Hatay Baş. Md. Sabit alım eksperi 
istanbul Baş. Md. Y. Tütün şu
besi eksperi 
izmir Baş. Md. Başeksperi 
izmir Baş. Md. Seyyar alım eksperi 
izmir Baş. Md. Sabit alım eksperi 

» » » » » » 
» » » » » •» 

izmir Baş. Md. tşleme âmiri eksperi 
izmir Baş. Md. işleme eksperi 

izmir Baş. Md. Bakım eksperi 
» > » 

140 

100 

85 

140 

120 

1 
1 
1 
1 

170 
120 
210 

75 

170 

140 

140 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

170 
170 

100 
120 
140 
120 
85 

120 

140 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
o 
1 

140 
140 

210 
210 
140 
170 
140 
100 
210 
170 
140 
100 
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Memuriyetin nevi 

izmir Baş. Md. İstifçi bağı 
İzmir Baş. Md. Mencmeu sabit 
alım eksperi 
İzmir Baş. Md. Ödemiş seyyar 
alım eksperi 
İzmir Baş Md. Sabit eksperi 
İzmir Baş. Md. Tire sabit eksperi 
İzmir Baş. Md. Kuşadası sabit alım 
eksperi 
Kastamonu Başmüd. Sabit alım 
eksperi 
Kastamonu Başmüd. Gerze sabit 
elim eksperi 
Kayseri Başmüd. Hacıbektaş tuz
lası müdürü 
Kocaeli Başmüd. Baş eksper 

» » Seyyar alım eksperi 
» » Sabit » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » İşleme » 
» » Bakım » 
» » Adapazarı bakım 

Aded 

2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

85 

85 

140 
120 
140 

140 

100 

170 

210 
210 
170 
170 
100 
85 
140 
120 

eksperi 
» 

eksperi 
» 

eksperi 

» 
eksperi 

» Hendek sabit alım 

» Bakım » » 
» İstifçi başı » 
» Düzce sabit alım 

» » Bakım eksperi 
» » » » 
» Gün doğdu sabit alım 

» » » İstifçi başı 1 
Konya Başmüd. Tömbeki eksperi 
Malatya Başmüd. Baş eksperi 

» » Sabit alım eksperi 
» » » » » 
» » Bakım » 
» » İstifçi başı 

Mal al ya Baş. Md. Adıyaman sa
hil. alım eksperi 

» » 
Malatya Baş. Md. Bakını eksperi 

» » istifçi başı eks
peri 

100 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

r-i 

1 
1 

M
 

r-l 

1 

170 
140 
170 
85 

140 
100 
85 

170 
75 
120 
210 
170 
120 
120 
85 

170 
140 
100 

75 

Memuriyetin nevi 

Manisa Baş. Md. Başeksper 
» » Sayyar a I mı 

eksperi 
Manisa Baş. M'd. Akhisar sabit 
alım eksperi 
Manisa Baş. Md. Sındırgı sabit 
alım eksperi 
Muğla Baş. Md. Seyyar alım eks
peri 
Muğla Baş. Md. Sabit alım eks
peri 
Muğla Baş. Md. Milas sabit alım 
eksperi 
Samsun Baş. Md. Başeksperi 
Samsun Baş. Md. Seyyar alım 
eksperi 
Samsun Baş. Md. Sabit alım eks
peri 

Sanısını Baş. M.d. İşlerim eksperi 
» » İşleme §. âmi

ri eksper 
Sanısını Baş. Md. İşleme eksperi 

» » Bakım eksperi 
» » » » 
» » İstifçibaşı 
» » Alaçam sabit 

alım eksperi 
Samsun Baş. Md. Bafra sabit alım 
eksperi 

» » 
Samsun Baş. Md. Bakım eksperi 

» » İstifçibaşı 
Trabzon Baş. Md. Başeksperi 

» » Sabit alım eks
peri 
Trabzon Baş. Md. Polathane sabit 
alım eksperi 

» » 
Trabzon Baş. Md. Polathane sey
yar alım eksperi 
Trabzon Baş. Md. Polathane istif
çibaşı 
Trabzon Baş. Md. Pazar sabit 
alım eksperi 

Aded ücret 

170 

140 

170 

170 

170 

140 

120 
210 

170 

170 
.100 
85 
140 

170 
100 
170 
140 
85 

100 

1 
İ 
1 
1 
1 

170 
140 
100 
85 
170 

140 

1 
1 

1 

1 

r-f 

170 
140 

170 

85 

140 
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Memuriyetin nevi 

— 47 
Adet Ücret ! 

Tokad Baş. Md. Sabit alım eksperi 1 
» » İstifçibaşı 1 
» » Sabit alım eksperi 1 
» » » » » 1 

170 
75 

170 
140 

Memuriyetin nevi Adet 

Tokad Baş. Md. Sabit alım eksperi 1 
» » .îstifçibaşı 1 
» » Niksar sabit alım 

eksperi 1 

D. 

2 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

Memurların unvanı 

MERKEZ 
Memurlar : 
Umum müdür 

» » muavini 
Tütün ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri mü
dürleri 
Vekâlet inhisar dairesi reisi 
Tedkik heyeti 

» > 
Şube müdürü 

» > 
» » 
» » muavini 
» > » 
> > > 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
» 
» 

Mühendis, mimar, kimyager, 
fen memuru, ressam 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin değistirisine 
bağh cedvel 

C - CEDVELI 

Aded Ücret D. 

4 
1 
1 
5 
4 
18 
2 
1 
1 
5 
1 

36 
4 
9 
9 
7 

10 

6 
5 

16 
9 
7 
6 
2 
2 

600 
500 

500 
500 
400 
300 
400 
300 
260 
300 
260 
210 
300 
140 
260 
210 
170 
140 
120 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
75 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memurların unvanı 

Şube ve kısım şefi, mesul mu-
hasib, başveznedar, veznedar, 
kısım âmiri, masa âmiri 

» > » 

> » » 
Memur 

Aded 

Mülhakat 

Memurlar: 

Başmüdür 
» 
» 
» muavini 
» » 

•Şube müdürü, mesul mıılıa-
si!>, mülhak müdür, kimya
ger, şube âmiri, kışını fımiri, 
masa âmiri, veznedar, muha-
sib veznedar, başmemur 

» » 
» » 

48 
36 
37 
90 
66 
36 
31 
3 

Yekûn 499 

3 
15 
15 

1 
-7 

G 
58 
85 
81 
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D. Moîtmrlarm unvaı11 Aded 

— 48 -
Ücret D. 

10 Başmemur, idare memuru, 
veznedar, satrş memuru, me
mur, muhasıb veznedar 281 

» » 498 
» » 339 
» » 347 
» » 293 

11 
12 
13 
14 

100 
85 
75 
60 
50 

Yekûn 2024 

I'iltün, müskirat fabrika, atelye, tuzla ve yaprak 
tütÜ7i memurları 

Memurlar : 

Müdür 

» 

» muavini 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 » » 
4 Şube müdürü, şef, fen me

muru, kısım âmiri, masa âmi
ri, muhasib veznedar, vezne
dar, ressam. 

5 » » » 
6 » » » 
7 » » » 
8 » » » 
9 » » » 

10 Memur, muhasib ve vezne
dar, fen memuru 

11 » » » 
12 » » » 
13 » •* » 
14 » » •» 
3 Teknik şef, başeksper, baş-

harmancı, istifçibaşı, harmancı 
» » » 

2 
1 
15 
36 
59 
35 

124 
148 
86 
133 
52 

2 
2 
6 
11 
43 
54 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 

300 
260 
210 
170 
140 
120 

100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 
140 

Memurların unvanı 

9 Teknik şef, başeksper, baş-
harmancı, istifçibaşı, har
mancı 

10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 

Yekûn 

îhtisas yerleri 

Umum müdürlük: 
Umum müdür 
Umum müdür muavini 
Tütün, müskirat, tuz ve satış işleri 
müdürü 
Vekâlet inhisarlar dairesi reisi 
Şube müdürü 

» > 
Mühendis, mimar, kimyager, fen 
memuru, ressam 

Aded 

24 
33 
$4 
11 

Ücret 

120 
100 
85 
75 

941 

Şube ve kısım şefi, mesul muhasib 

Başmüdürlük -. 
Ş. Müdür, mesul muhasib, mülhak 
müdür 
Tütün, müskirat, fabrika, atelye, 
tuzla ve yaprak tütün memurları : 
Müdür 

•» Muavini 
» > 

1 
1 2 

4 
1 
2 
15 

6 
4 
9 
8 
3 
3 
1 
o 
o 2 
2 
1 

67 
=3= 

600 
500 

500 
500 
400 
300 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
75 
260 
210 
170 
140 

210 

4 
4 
4 
1 
2 

400 
300 
210 
300 
260 

( S. Sayısı : 177 ) 



Memuriyetin nevi 

— 49 — 
Adet Ücret 

Şube müdürü, şef, fen memuru kı
sım âmiri, ressam 

» » » 
» » > 
> » » 
» » > 
» » » 
> > » 

Teknikşef, başeksper, başhar-
maneı, harmancı 

> > > 
» > » 

2 
1 
9 
17 
11 
6 
8 

2 
2 
6 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

400 
300 
260 

Memuriyetin nevi 

Teknik şef, başeksper, başhar-
mancı, harmancı 

> > » 
> > > 
» » > 
> > » 

ve istif çi başa » » 
> > x> 

Adet 

11 
43 
54 
24 
33 
34 
11 

289 

Ücret 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

yekûn 

357 U. Y. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 
4 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

1 
2 
2 

3 
3 
4 
5 
4 

Memuriyetin nevi 

Vekâlete bağlı Tetkik ve Murak 

Reis 
Aza 

Muamelât müdürü 
» » muavini 

Kısım âmiri 
Masa âmiri 
Memur 

Merkez 

Umum mü,dür 
» » muavini 

Tütün, ispirto ve ispirtolu iç
kiler, tuz ve satış işleri müdür
leri 
Teftiş heyeti reisi 
Şube müdürü 

» » muavini 

A.det 

ab e he 

1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 

18 

1 
2 

4 
1 
3 

17 
2 
1 

Ücret 

yeti 

500 
400 
300 
300 
210 
170 
140 
100 
85 
75 

600 
500 

500 
400 
400 
300 
260 
300 

D. 

5 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
6 
8 
5 
6 
7 
3 
4 
4 
7 
8 
9 

10 
12 
10 

Memuriyetin nevi 

Şube memur muavini 
» » » 

Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
» 
» muavini 

Mühendis 

Mimar 
» 

Başkimyager 
Kimyager 

» 

Satış ve reklâm mütehassısı 
Teknik şef 
Fen memuru 

» 

» 
Ressam 

Adet 

1 
4 
2 
4 
9 
9 
7 

10 
4 
4 
8 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
3 
5 
6 
1 
2 
1 

Ücret 

260 
210 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 
210 
170 
210 
140 
260 
210 
170 
140 
300 
300 
170 
140 
120 
100 
75 

100 

( S. Sayısı : 177 ) 



D. 

5 
6 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

6 
7 

Memuriyetin nevi 

— 50 
Adet Ücret D. 

Şube ve kısım şefi 
» » » 
» • » » 

Mesul muhasip 

» » 
Başveznedar, veznedar 

» » 
» » 

Kısım ve masa âmiri 
» » » 
» » » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Avukat 
» 

Doktor 

Mülhakat 

3 Başmüdür 
4 » 
5 » 
5 » muavini 
6 » » 
6 Şube müdürü 
6 Kimyager 
6 Mülhak müdür, mesul mu

hasip, şube kısım âmiri, vez
nedar 

7 » » » » 
8 » » » » 
9 Basmemur, masa âmiri, mu

hasip veznedar, veznedar 
10 Basmemur, muhasip vezne

dar, veznedar memur 
11 îdare memuru, satış memuru, 

muhasip veznedar, veznedar 
12 » » » 
13 » » » 
14 » » » 

7 Avukat 
8 » 

4 
6 

41 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

33 
36 
87 
65 
35 
31 
3 
1 
1 
1 

484 

3 
15 
15 

1 
2 
2 
1 

3 
58 
85 

81 

281 

498 
339 
347 
293 

3 
2 

260 
210 
170 
260 
210 
170 
170 
140 
120 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
50 

210 
170 
140 

400 
300 
260 
260 
210 
210 
210 

210 
170 
140 

120 

100 

85 
75 
60 
50 

170 
140 

Memuriyetin nevi 

9 Avukat 
10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» l.uavım 

» 
Şube müdürü 
îmalât » 
Şef 
Mesul muhasip 
Şef 
Mühendis 
Sara]) mutahassısı 
Fen memuru 
K sim âmiri 
Mesul muhasip 
Şef 
Kimyager 
Makinist 
Fen memuru 
Kısım âmiri 
Şube âmiri 

8 Mesul muhasip 
8 Kimyager 
8 Makinist 

Marangozhane şefi 
Fen memuru 
Şube âmiri 
Kısım âmiri 

8 Muhasip veznedar 
8 İmlâhane şefi 
9 Mesul muhasip 
9 Makinist 
9 Fen memuru 
9 Şube âmiri 

Adet 

1 
4 
9 
4 
11 
3 

2060 

5 
7 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
3 
11 
9 
6 
6 
2 
2 
1 
13 
9 
23 
1 
2 
3 
1 
9 
4 

Ücret 

120 
100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 
300 
300 
260 
210 
210 
210 
210 
21.0 
210 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
120 
120 
1 =>0 
120 
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D. 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

11 
Ü2 
13 
14 
3 

4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nevi 

Masa âmiri 
Veznedar 
îmlâhane şefi 
Makinist 
Fen memuru 
Memur, muhasip \ 
veznedar 

» » 
» » 
» » 
» » 

eznedar, 

» 
» 
» 
» 

Teknik şef, Baş eksper, eks
per, baş harmancı, 
başı, harmancı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

istifçi-

» 
» 
» 
» 

Adet 

16 
1 

1 

1 
8 

115 
148 
86 

133 
52 

2 
2 
6 

11 
43 

— 51 — 
Ücret 

120 
120 
120 
K.-O 
100 

100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 

D. 

8 

9 
10 
11 
12 

7 
8 
9 
9 

10 
11 * 
11 
10 
12 

Memuriyetin nevi 

Teknik şef, başeksper, 
per, baş harmancı, ı 
başı, harmancı 

» ' » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Doktor 
» 

Doktor operatör 
Dişçi 
Doktor 

» 
Eczacı 
Muallim 
Baş hemşire 

eks-
Lstifçi 

» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Adet 

54 
24 
33 
34 
11 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
1 

960 

Ücret 

140 
120 
100 
85 
75 

170 
140 
120 
120 
100 

85 
85 

100 
75 

D. Memuriyetin nevi 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

[2] SAYILI CETVEL 

Adet Ücret 

Merkez 

4 Satış ve reklâm mütehassısı 
4 Teknik şef 
5 Başkimyager 
5 Şube ve kısım şefi 
6 » » » 
7 » » » 

Tütün, müskirat, fabrika, atölye, tuzla ve 
yaprak tütün memurları 

4 Müdür 2 300 
4 imalât müdürü 1 300 
5 Şef 1 260 
6 » 1 210 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

300 
300 
260 
260 
210 
170 

D. Memuriyetin nevi 

6 Şarap mütehnassısı 
6 Kısım âmiri 
7 » » 
7 Şube âmiri 
7 Fen memuru 
8 » » 
3 Teknik şef, başeksper, eks

per, başharmancı, istifçi 
başı, harmancı 

» » » 

Adet 

2 
2 
1 
•2 
4 
5 

2 
2 
6 

11 

Ücret 

210 
210 
170 
170 
170 
140 

400 
300 
260 
210 

42 

( S. Sayısı : 177 ) 
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D. 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Memuriyetin nevi 

Mülhak müdür, mesul muha
sip, şube, kısım âmiri 
dar 

» » 
» » 

vezne-

» 
» 

Basmemur, masa âmiri, mu
hasip veznedar, veznedar 
Basmemur, muhasip 
dar, veznedar memur 

vezne-

idare memuru, satış memuru, 
muhasip veznedar, veznedar 

» » 
» » 
» » 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» Muavini 
» » 

Şube müdürü 
imalât » 
Şef 
Mesul muhasip 
Şef 
Mühendis 
Şarap mutahassısı 
Fen memuru 
Kısım âmiri 
Mesul muhasip 
Şef 
Kimyager 
Makinist 
Fen memuru 
Kısım âmiri 

» 
» 
:» 

Adet 

3 
58 
85 

81 

281 

498 
339 
347 
293 

3 
2 
1 
4 
9 
4 

11 
3 

2060 
5 
7 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
o O 

2 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
3 

11 
9 

— 53 — 
Ücret 

210 
170 
140 

120 

100 

85 
75 
60 
50 

170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 
300 
300 
260 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

D. 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 

11 
12 
13 
14 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
10 
12 

Memuriyetin nevi 

Şube âmiri 
Mesul muhasip 
Kimyager 
Makinist 
Marangozhane şefi 
Fen memuru 
Şube âmiri 
Kısım âmiri 
Muhasip veznedar 
Imlâhane şefi 
Mesul muhasip 
Makinist 
Fen memuru 
Şube âmiri 
Masa âmiri 
Veznedar 
Imlâhane şefi 
Makinist 
Fen memuru 
Memur, muhasip vezn 
veznedar 

» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 

Teknik şef, Baş eksper 
per, baş harmancı, 
başı, harmancı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » . » 
» » » 
» » » 

Doktor 
» 

Doktor operatör 
Dişçi 
Doktor 

» 
Eczacı 
Muallim 
Baş hemşire 

is 

e d ar, 

eks-
»tifçi-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

Adet 

6 
6 
2 
2 
1 

13 
9 

23 
1 
2 
3 
1 
9 
4 

16 
1 
1 
1 
S 

115 
148 
86 

133 
52 

2 
2 
6 

11 
43 
54 
24 
33 
34 
11 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
1 

960 

Ücret 

170 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
120 
120 
120 
1?0 
120 
120 
120 
i 00 
100 

100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

170 
140 
120 
120 
100 

85 
85 

100 
75 
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D. 

- 64 -
Uümrük ve inhisarlar encümeninin ikinci değiş

tiricine bağlı 

Memuriyetin nevi 

[2] SAYILI CETVEL 

Adet Üeret D. Memuriyetin nevi 

4 
4 
5 
5 
6 
7 

Merkez 
Satış ve reklâm mütehassısı 
Teknik şef 
Başkimyager 
Şube ve kısım şefi 

» » » 
» » » 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

300 
300 
260 
260 
210 
170 

Tütün, müskirat, fabrika, atölye, tuzla ne 
yaprak tütün memmlmı 

4 Müdür 2 300 
4 İmalât müdürü 1 300 
5 Şef 1 260 
6 » 1 210 

Şarap mütehassısı 
Kısım âmiri 

» » 
Şube âmiri 
Fen memuru 

» » 
Teknik şef, başeksper, eks* 
per, başharmancı, istifçi 
başı, harmancı 

» » » 
» » » 
» » » 

( S. Sayısı • 177 ) 



S. Sayısı: 180 
Oenizli mebusu Necib Ali Küçükamn teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve 
Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en

cümen mazbatası (3/321) 

T. c. 
Başvekâlet $ . xll -1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6 - 2183/5400 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Hakikat gazetesinin 6 - VIII - 1940 tarihli nüshasında (Bir casus şebekesi yakalandı) başlığı al

tında intişar eden yazı, Matbuat kanununun 35 neimadesinin (G) fıkrasını ihlâl eder mahiyette gö 
rüldüğünden mezkûr gazete sahibi ve halen Denizli mebusu bulunan Neeib Ali Küçüka hakkında ta
kibat yapılabilmek üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması İstanbul C. Müddeiumumiliğinin talebine 
atfen Adliye vekilliğinden alman 3 - XII - 1940 tarih ve 418/120 sayılı tezkerede bildirilmiştir, 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı Es. 10 - V -1941 
Encümenler iden mürekkep 

Muhtelit encümen 
Esas No. 3/321 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Hakikat gazetesinin 6 - VIII - 1940 tarihli 
nüshasında (bir casus şebekesi yakalandı) baş
lığı altında intişar eden yazı, Matbuat kanu
nunun 35 nci maddesinin G fıkrasını ihlâl eder 
mahiyette görüldüğünden mezkûr gazete sahibi 
ve halen Denizli mebusu Necib Ali Küçüka hak
kında adlî takibat yapılabilmesi için teşriî ma
suniyetinin refedilmesi Başvekâletin 6-XII-1940 
tarih ve 6-2183/5400 sayılı tezkeresile talep edil
mektedir. 

Bu bapta Necib Ali Küçükaya isnat olunan 
suç Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı cürümler haricinde olduğu 
İhzarı encümenin mazbatasından dahi anlaşıldı

ğından Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
ikinci fıkrası mucibince takip ve muhakemesi
nin Devre sonuna talikına karar verilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu M. M. 
Tokad 

R. Erişken 
Kâtip 
Tokad Balıkesir Balıkesir 

R. Erişken O. N. Burcu K. Özalp 
Bingöl Çorum Erzincan 

F. Fikri " M. Çağıl A, Fırat 

Tes. E. Ad. E. Mü. Mu. E. Reisi 
Kütahya 
R. 

Kâtip 
Tokad 

R. Erişin 
Bingöl 

F. Fikri 

Peker 

m 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Çorum 
M. Çağıl 



- 2 — 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Kayseri 

R. özsoy 

İzmir 
G. Bayar 

Konya 
G. Gültekin 

Kastamonu 
A. Binkaya 
Konya 

T. F. Sılay 

Manisa 
A. Tümer 
Tokad 

8. Atanç 

Muğla 
/ . Çalışlar 
Trabzon 

F. Barutçu 

Seyhan 
A. M. Yeğena 

»o<* 

( S. Sayısı : İ8Ö ) 


