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Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarı
işletme muvakkat idaresi için hazırlanan ve tora Yeki İleli i. Heyetinin 27 - 11 - 193)1
toplantısında yüksek meclise sunulması kararlaştırılan 19313 malî senesine ait büt
çe kanun lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzolunmuştur efendim.
Başvekil
İsmet
21 - X I I -1932
Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme
muvakkat idaresinin 1933 bütçesi esbabı mucibesi
Barut ve mevaddı infilâkiye ve fişek, mühimmat ve av saçması inhisarı şirketle
rinin tasfiye muamelesi bitmediğinden bu inhisarlar mevzularının katı idare şekli
henüz tesbit edilememiştir. Muvakkat idarenin 1932 malî senesi bütçesinin tatbikıuda müşahede edilen yeni ihtiyaçlarla yapılabilen tasarrufları nazarı itibare alarak
1933 malî senesi için hazırlanan bütçe lâyihası bağlı olarak takdim kılınmıştır.
İnhisarların muvakkat idareye geçtiği tarihten bu zamana kadar gecen tatbikat
müddetinin verdiği kanaatlere göre gerek merkez ve gerek taşra, gerek fahri kal a»
kadrolarında bazı ilâve ve tadiller yapmak iktiza etmiştir.
Merkezde muhasebe ve ticaret kısımlarındaki kâtip adetlerinin yapılması lâzım
işlere kâfi olmadığı anlaşılarak bu kısımlara birer kâtip ilâvesi zarurî görülmüş
tür.
Taşra teşkilâtında elyevm depolardan her birine yalnız bir memur ile lüzumu
miktar bekçi verilmiş olup halbuki depo memurunun hüsnü idare ve ifasından me
sul olan memurun yalnızlığı mühim merkezlerde işleri sektedar eylediği anlaşıl
mıştır.
Filvaki hastalık ve sair mazeretlerle memurun vazifesinden uzaklaşmak mecbu
riyeti veya vefat halinde halefinin bulunup yerine gönderilmesi müşkülâtı ile, depo
lar muamelâtı tevakkufa uğramaktadır. Ekseriya depoların şehre uzak yerlerde te
sisi zaruretile piyasa mahallerindeki yazıhanelerinde çalışan memurların bir icap
dolayısile depoya kadar gitmesi takdirinde bile idarelerini kapamaları ve bu sırada
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gelen müşterilerin geri dönmeleri veya uzun müddet memurun
meleri iktiza etmektedir.

avdetine intizar et

İnhisarlar mevzuuna dahil mevaddm hususiyeti bu islerde mukaddem bir tecrü
be ve mümaresenin mevcudiyetini icap eylediğinden ve bu tecrübeden geçmeyen
her talibe depo memurluğu tevcih edilmemek yüzünden iniıılal vukuunda memur te
darikinde de müşkülât görülmüştür. Bütün bu mahzurların önüne geçmek üzere
kadroda esasen mevcut iki kâtip tahsisatına ilâveten üç, sınıf itibarile on katiplik
daha ihdasını ve mevcut iki mııbassırlığm ilgasını teklif etmek zarureti hâsıl ol
muştur. Bu sayede hem mühim depoların sektesiz ve arızasız işini görebilmesi ve
hem inhilâl edecek depo memurluklarına namzet memur yetiştirilmesi esbabı temin
edilmiş olur.
Fabrikaların emri idaresinde de tecrübenin verdiği
tadilât icrasına lüzum hâsıl olmuştur.

kanaate güre kadrolarında

Gerek Kücükyozgat barut ve mevaddı infilâkıye ve gerek Silâhtarağa fişek
fabrikalarında hali tasfiyedeki şirketler zamanında eelbolnnan mütehassıslardan
mühimce bir kısmının hizmetlerine nihayet verilip yerlerine Türk mütehassıslar ika
me olunmuştur.
Silâhtarağada kâin fişek fabrikasının vazifelerine sene içinde hitam verilen ec
nebi imalât sefile üç mütehassıs ecnebi yerine 1932 bütçe yekûnu dahilinde bir mü
dür ve yevmiye ile Türk mütehassıs ustabaşı alınmış olduğundan bunların tahsi
satlarının bütçeye ilâvesi icap ettiği gibi. diğer Türk ustabaşılarmın yevmiye ile
istihdamları tercih edilerek beş mütehassıs usta için fabrika kadrosile kabul edilen
tahsisatın tasarruf edilmesi ve buna mukabil yalnız bir mühendis ve ressam tahsi
satının bütçeye ithali ve gördükleri iş ve yedi emanetlerine mevd ugayet mütenevvi
emvalin mesuliyetile ücretleri mütenasip olmayan mağaza memur ve muavininin
ayniyat muhasip ve ambar memuru ve muavini unvanile ücretlerinin münasip mik
tara iblâğı ve şimdiye kadar hususî bir doktoru bulunmayan fabrikaya istihdam
olunan işçi adedinin kırkı tecavüz etmesi hasebile kanunen lâzımgclen doktor tah
sisatının ilâvesi ve fabrika muhafazasına memur üç bekçiden birinin bekçibaşı addile maaşının bir miktar tezyidi lüzumlu görülmüştür.
Kücükyozgat barut ve mevaddı infilâldyc fabrikaları kadrosunda vazifelerine hi
tanı verilen ecnebi mütehassıslarla kalanların da icabında yerlerini işgal edebilecek
evsaf ve kabiliyette mütehassıs türkler yetiştirmek üzere 1932 kadrosunda bazı ta
dilât icrası muvafık görülmüştür.
Bu fabrikalarda müdürün demlide eylediği mesuliyet gayet büyük olduğu halde
hastalık, mezuniyet gibi vazifeden uzak kalmağı istilzam edecek ahvalde kendisini
istihlâf edebilecek hiç bir kimse mevcut bulunmadığından buraya bir müdür mua
vini tayininde zaruret vardır. Buna verilmesi münasip görülen nmiktar tahsisatın
da ilâvesi ve bu meyanda ecnebi ustabaşılarmdan bazısının yerini alan Türk ustalara
verilmekte olan tahsisatın bir miktar tezyidi ve 1932 bütçesinde derpiş edildiği halde
lüzumu kalmayan traktör şefliğinin tasarruf edilmesi ve ayniyat muhasip maaşının
tenzili ve bir muhasebe kâtipliğinin müdüriyet kâtipliğine tahvili ve muallim maaşile şimdiye kadar yevmiye ile kullanan 13 depo bekçisinin ücretlerinin kadroya it
hali ve bütün bu tadilâtın 1932 bütçesi umumî vekunundan uzaklaşmaksızın icrası
lüzumlu görülmüştür.
Kadrolar vesilesile arzolunan şu izahattan sonra masraf kısımları hakkında arzı
malûmat edilir.
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İdare masarifi meyanında 1932 bütçe yekûnu ile mukayyet olarak talep olunan
tahsisat meyanında bari/ farklar ancak 4 üncü faslın 7 inci maddesile 10 uncu
maddelerinde görülmekte olup bu da A~erilen demirbaş eşya ile levazım tahsisatının
ademi kifayesi hasebile idarenin pek muhtaç olduğu bir hesap makinesinin tedari
kini ve fabrikalarda ikmal olunacak noksan tesisat mukabilinde artması melhuz olan
sigorta ücretini temin mülahazasından, nıümbais bulunmaktadır.
11 inci maddeye mevzu tahsisat poligonlar ve depolar inşaat ve tamiratının temi
nini istihdaf eylemektedir.
Memlekette atıcılığı teşvik için atış yerleri tesisi fişek inhisar idaresinin yapma
sı lâzımgelcn hizmetlerden olduğundan şimdilik yalnız üç yerde poligon yapılmak
üzere tahsisat konulmuştur.
Depo memur ve bekçilerinin 1932 senesinde beşinci faslın beşinci maddesin
deki tahsisattan verilmiş olan sigorta primlerinin ilâve edilen kâtiplerin primleri
de hesap edilmek suretile yeni ihdas edilen bu maddeye (1 000) lira konulmuştur.
Fabrikalar idare masarifinde başlıca tahsisat ikinci ve üçüncü maddelere
mevzudur. Burada 1932 bütçe hududile mukayyet olarak fişek
fabrikalarına
ilâvesi lâzımgelen bazı tezgâhlarla barut fabrikalarının bazı küçük noksanları
için (15 000) lira ve barut fabrikalarında istimal ile aşman nataıı cihazının, asit
mecralarının ve sair mühim bazı tesisat aksanınım tecditleri gibi büyük idame
masrafları için (33 000) lira talep olunmuştur.
1933 varidatı 1932 malî senesinin ilk yedi aylık satışları ve istihsal edilen
hasılat ile inhisar maddelerinin maliyet Piatları ve ihtiyar edilen nakliye ve
satış masrafları nazarı dikkate alınarak tahmin edilmiştir.
1932 bütçesinde senevi sekiz milyon fişek ve dört milyon av kovanı satılabi
leceğine nazaran fişek için varidat talimin edildiği halde bu miktarın ancak ya
rısının satılabileceği anlaşılnıasilc 1933 varidatı da dört milyon fişek ve iki mil
yon kovan satışına göre hesap edilmiştir. .Bunların imalât maliye fiatınm hariç
ten mubayaaya nisbetle fazla olması da İni tahmine âmil olmaktadır. Muvakkat
idare nıanıulât Hatlarının, yükselmesi, gayrikabili içtinaptır. Çünkü imalâtın mah
dut olması, el emeğinin de bu mahdut mikdara daha fazla isabetini intaç eyle
mektedir. Avrupa fabrikalarının ucuz maliyet istihsal etmeleri oralardaki ima
lâtın kıyas kabul etmeyecek derecede yüksekliğinden, ayni zamanda harp mühim
matı dahi imal eden bu fabrikaların umumî masraflarını bu kısma tahmil et
melerinden ileri gelmektedir. Netekim hali tasfiyede bulunan fişek inhisar şirketile yapılan mukavelede bile dahilde imalâta başlanılınca maliyetlerin tezayüt
edeceğine nıebııi satış Hatlarının arttırılması hususunun derpiş edilmesi bundan
neşet etmiştir.
( Fişek ve av malzemesi inhisarına ait mukavelenameye merbut bir ve dört
numaralı cetveller ) rüsumla beraber maliyetlerde hâsıl olan bu tezayüt, fişek
mevaddı iptidaiyesi dahilde tedarik edilince bir miktar tenakus edebilir.
Barut ve mevaddı infilâkiye satışlarının 1932 de tahmin edilen miktara vâsıl
olacağı ilk yedi aylık satışın neticesinden istidlal olunmaktadır. Ancak maden ida
relerine satılan infilâk maddelerinin maliyet fiatma satılarak istihsalâtı tergip ve
tevsi esasının kabulünden dolayı bu varidat (340 000) lira olarak kaydedilmiştir.
Av saçması için 1932 senesi bütçesine 200 ton satış esası üzerinden 72 000 lira
varidat konulmuş idi. îlk yedi aylık satışa, ve senenin son üç. ayında bu mikda-
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tona vâsıl olabileceği zannedilmektedir. Bu şeraite nazaran 1933 ınuhammenatı
135 ton olarak kabul edilmiştir.

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
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Yüksek Reisliğe
Barut, mevaddı infilâkıye, fişek ve av mühimmatı ve saçması inli işarları işlet
me muvakkat idaresinin 1933 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekaletin 27 şu
bat 1933 tarih ve 67519 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilen kanun
layihası encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Maliye ve Gümrük ve in
hisarlar vekilleri Beyefendilerle işletme umum müdürü Lûtfi Bey hazır oldukları
halde tetkik ve mütalea edildi.
Evvelce bu inhisar maddelerini idare eden ve ol baptaki mukavelenameleri hü
kümlerine riayet etmelerine imkân bulunmaması dolayısile heyeti umumiyelerince
tasfiyelerine karar verilen şirketlerin Hazineye devrettikleri müesseselerle inhi
sar maddeleri muamelâtını tasfiye nihayetine kadar idare ve tedvir için »ecen içtimada Yüksek heyetin tasvibine iktiran eden 1927 numaralı kanun ile kendi ka
zancından temin edilmek üzere 400 000 liralık bir tahsisat açılmış ve bir idarei mu
vakkate teşkil olunmuştu.
1 kânunusani 1932 tarihinde işe başlayan muvakkat idarenin 1931 sonesi son
aylarına ait beş aylık faaliyeti verilen bu tahsisatla temin edilmiş ve tasfiye mu
amelesinin mezkur sene zarfında intaç edilemeyeceği anlaşıldığı cihetle muvak
kat idare için 1932 senesine mahsus olmak üzre bir bütçe tanzimine mecburiyet hâ
sıl olmuştur.
Tasfiye muamelesi henüz neticelendirilnıediğinden dolayı katî idare şekilleri teshil
edilemeyen bu inhisar maddeleri muamelâtının 193.3 malî senesi zarfında dahi ida
rei muvakkate tarafından tedviri için tanzim ve teklif olunan bütçe lâyihası he
yeti umumiyesi itibarile kabul edilmiştir.
Lâyihanın masraf kısmına ait birinci maddesile istenilen tahsisat miktarı, 1932
bütçesinin tatbiki esnasında idarece görülen yeni ihtiyaçlar nazarı dikkate alınmak
suretile tertipler arasında yapılan zam ve tenzillerle beraber 1932 bütçesi masraf
kısmı tahsisat miktarının ayni olup teklif veçhile kabul edilmiştir.
Lâyihanın varidat kısmına ait ikinci maddesile 1933 malî sonesi için tahmin
olunan varidat miktarı 1932 varidat miktarına nazaran 273 500 lira derecesinde bir
noksanlık göstermektedir.
, i ; • . . . \ . • ..'•' , , .. . . .«"".. ~ .* i ^
.Bu da Hükümetin esbabı mueinbe lâyihasında tafsil en izah olunduğu veçhile in-
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rine satılan infilâk maddelerinin maliyet fiatma göre satılması hakkında iktisadî
mülâhaza ile Hükümetçe ittihaz olunan karardan ileri geldiği anlaşılmış ve teklif
veçhile kabul edilmiştir.
Muzlr hayvanlarla mücadele ve avcılığın tamimi maksadile av malzemesi fiatlarında dahi tenzilât yapılmasını encümenimiz temenniye lâyık görmektedir.
inhisar maddeleri fiatları üzerinden tenzilât icrası İcra Vekilleri Heyetinin
salâhiyeti dahilinde görüldüğünden bu hususun nazarı dikkate alınması muvafık
olur.
Maddelerde şekle ve ibareye ait bazı tadilât yapılmıştır. Yeniden
kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur.
Reis
Gümüşane
H. Fehmi
Aza
İstanbul
Sadettin

Re is vekil i
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K. Hüsnü
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İsparta
Mükerrcm

Aza
Çorum*
Mustafa
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Kayseri
A. II i im i
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Elâziz
H. Tahsin

Aza
Erzurum
Asını

Aza
Manisa
M. Turgut

Aza
Niğde
Faik

hazırlanan
Aza
Giresun
Kâzım
Aza
Sivas
M. Remzi
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Barut, mevaddı infilâkiye, fişek, av mül rimmatı ve av saçması inhisarları işletme
muvakkat idaresinin 1933 malî senesi bütçe kanun lâyihası
HÜKÜMETİN TEKLİ El

BÜT(,1E ENCÜMENİNİN TADİLİ

MADDE 1 — Barut ve mevaddı in
filâkiye ve fişek ve av mühimmatı ve av
saçması inhisarları işletme muvakkat
idaresinin 1933 malî senesi masrafları
i d n bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (340 242) lira tahsisat veril
miştir,

MADDE 1 — Barut, mevaddı infilâ
kiye, fişek, av mühimmatı ve av saçması
inhisarları isletme muvakkat idaresinin
1933 malî senesi masrafları için merbut
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
340 242 lira tahsisat verilmiştir.

MADDE 2 — birinci maddede; adı
geçen inhisarları işletme muvakkat ida
resinin 1933 malî senesi varidatı bağlı
(I>) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(55() 00]) lira tahinin edilmiştir.

MADDE 2 —- İşletme muvakkat ida
resinin 1933 malî senesi -varidatı merbut
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
550 001 lira tahmin edilmiştir.

MADDE 3 — Muvakkat işletme ida
resinin merkez ve taşra memur ve müstahdeuılerile idareye merbut fabrikalar
da kullanılan menini' ve müstahdemler
kadroları bağlı ((<) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.

MADDE 3 — Muvakkat işletme ida
resinin merkez ve taşra teşkilatilo fabri
kaları memur ve müstahdemleri kadro
su merbut (O) işaretli cetvelde4 göste
rilmiştir.

MADDE 4 — Birinci maddede adı
gecen inhisarlara ait fabrikalara lüzumu
olan iptidaî ve müstehlek madedler be
delleri, işçi ücretleri fabrikalarda yapı
lamayacak vre yabancı memleketlerden
getirilecek yapılmış inhisar maddeleri
esmanı, iptidaî ve yapılmış maddelerin
gümrük resimleri, taşıma ve sigorta,
masrafları, alelûmum malların sigorta
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakım
masrafları, av saçması yapma ücreti,
fabrikalar işçilerine mahsus iş elbiseleri,
satış aidatı ve diğer bütçeye girmeyen
işletme masraflarının ödenmesi için
(500 000) liralık mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur.
İşbu mütedavil sermaye satış h asıla larile temin olunur.

MADDE 4 — Fabrikalara lü/mım
olan iptidaî ve müstehlek maddeler be
delleri, işçi ücretleri, fabrikalarda yapı
lamayacak ve yabancı memleketlerden
getirilecek yapılmış inhisar maddeleri
esmanı, iptidaî ve yapılmış maddelerin
gümrük resimleri, nakliye ve sigorta
masrafları, alelûmum malların sigorta
bedelleri, fabrikaların tamir ve bakını
masrafları, av saçması yapma ücreti,
fabrikalar işçilerine mahsus iş elbiseleri,
satış aidatı ve sair bütçede olmayan iş
letme masraflarının
verilmesi
için
500 000 liralık mütedavil sermaye kabul
olunmuştur.
İşbu mütedavil sermaye satış hasılatile masraf bütçesinden bakiye kalacak
miktarla temin olunur.

MADDE 5 — Avnen kabul edilmiş
MADDE 5 — Esasları Gümrük ve in
tir.
hisarlar vekâletince tasvip edilecek te
minat mukabilinde kredi, ile satış yapıla |
bilir.
ı
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MADDE ti — 4 üncü madde ile veri
ÎVIADDE 6 — 4 üııeü madde Üe veri- |
len 500 000 liralık miitedavil sermaye
len (500 000) liralık miitedavil sermaye
den başka mezkûr maddede sayılan işle
den başka adi geçen maddede sayılan iş
rin
yapılması için lüzum görüldüğü tak
lerin yapılması i cin lüzum görüldüğü
dirde Gümrük ve inhisarlar vekâletinin
takdirde Gümrük ve inhisarlar vekâleti
tensibi ile muvakkat işletme idaresi
nin tensibi ile muvakkat işletme idaresi
müddeti bir seneyi geçmemek üzere ay
ayrıca 250 000 liraya kadar ve müddeti
rıca 250 000 liraya kadar kısa vadeli is
bir seneyi geçmemek ü%ei*e kısa vadeli
tikraz
ve avanslar aktine, kredi ve hesa
istikraz ve avanslar aktine, kredi ve he
bı cariler açtırmağa ve Maliye vekâleti
sabı cariler açtırmağa ve Maliye vekâle
de bunlara kefalet etmeğe mezundur.
ti de bunlara kefalet etmeğe izinlidirler.
MADDE 7 — Varidat ve masraf büt
çeleri arasındaki fark 1932 senesi bütçe
kanununun 4 üncü maddesile verilen
500 000 liralık miitedavil sermayenin
ikmalinden sonra üst tarafı Hazineye
varidat fazlası olarak tediye olunur.
MADDE 8 — Mahkeme masrafları
ve 1918 numaralı kanun mucibince ha
ber verenlere, yakalayanlara verilecek olan ikramiyeler için bütçeye konulan
tahsisat kâfi gelmediği takdirde fazla
sarfına lüzum görülecek meblâğ hak
kında umumî muhasebe kanununun 48
inci maddesi hükmü cereyan eyler.
MADDE 9 — Muvakkat işletme ida
resi tarafından bayilere verilecek beyi
ye kâğıtlarından nüfusu 50 000 vr daha
fazla olan vilâyet merkezlerinde senelik
üçer ve diğer yellerde birer lira harç
alınır.
MADDE 10 — t'Vretli memurlardan
vefat edenlerin teçhiz ve tekfin masraf
larına ve ailelerine yardım olmak üzere
memur ve müstahdemler ücretleri ta
sarruflarından bir maaş nisbetinde yar
dım akçesi verilir.
MADDE 11 — Fabrikaların ecnebi
mütehassıslarından birinin vazifesine
hitam verildiği takdirde yerine alınacak
Türk mütehassıslara verilecek ücretler
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin tasvibile ecnebilere ayrılan tahsisattan ve
rilir.
MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran
1933 tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Varidat ve masraf büt
çesi arasındaki fark 4 üncü madde ile
tahsis olunan mütedavil sermayenin ik
malinden sonra üst tarafı Hazineye va
ridat fazlası olarak tediye olunur.
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 9 — Aynemkabul edilmiş
tir.

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir.

"MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 12 - Aynen kabul edilmiş
tir.
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MADDE 13 — Bu kamımın hüküm
lerini icraya Maliye ve Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri memurdur.
27 - I I -1933
Bş. V.

İsmet
Da. V.

*Ş'. Kat/a

Ad. V.

1 ıısııf Kemal
Ha . V. V.
#•

Mf. V.

Dr. Reşit Gal ip
S. 1. M. V.

Dr. Refik

Kat) a
Na, V.

Hilmi

a. ı. v.

Ali Rantı

M. M. V.

Zekâ i
Mal. V.

M. Abdal hal il,
Ik. V.

M. Celâl
Zr. V.

Muhlis

MADDE

tir.

Avneıı kaini I eü i İm is

Â - CETVELİ
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1933 malî senesi için

; Fas

I'O

1

Muhassasatın nev'i

Hükümetçe
talep edilen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Merkez ve taşra memur ve müstahdemleri ücretleri
1 Umumî müdür
2 Murakıp ve kalemi
i 3

6 000
4 680
43 440
50 400

6 000
4 680
43 440
50 400

104 520

104 520

Barut ve mevaddı infilâkıye fabrikaları
Fişek fabrikası
Ecnebi memurlar tazminatı

65 664
23 460
1

65 664
23 460
1

Fasıl yekûnu

89 125

89 125

7 000
2 600

7 000
2 600

9 600

9 600

10 000
500
500
500
000
2 000
4 000

10 000
500
500
500
000
000
4 000

1 500
2 500
30 000

1 500
2 500
30 000

17 900
1 500
2 500

17 900
1 500
2 500

1 000

1 000

80 400

80 40Q

Merkez memur ve müstahdemleri

4 Taşra memur ve müstahdemleri

Fasıl yekûnu
Fabrikalar daimî ve muvakkat memur ve müstah
demleri ücretleri

Harcırah ve tazminat
Memur ve müfettişler harcırahı
Ecnebi memurlar avdet harcırahı
Fasıl yekûnu
İdare masrafları

9
10
11
12
l"3
114

Kiralar
Mahkeme masrafları
Ücretli muhabere ve mükâleme
Akçe nakliyesi
İstikraz faizi
Kırtasiye ve matbu evrak
Demirbaş eşya ve levazım
Depoların muhafızları melbusatı ve köpek
lerin iaşesi
Tenvir ve teshin
Mebani tesisat ve mobilye sigortası
Poligonlar ve depoların inşaat ve tamirat
masarifi
Vergiler
Mütenevvi masarif
Depo memur ve müstahdemlerinin kazaya
karşı sigortaları
Fasıl yekûnu
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1933 malî senesi için
Muhassasatııı nev'i
fa |E

Hükümetçe
talep edilen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Fabrikalar idare masarifi

5

1 Fabrikalar* muhafızı melbusatı ve bekçi kö
peklerin iaşesi
Fabrikaların
noksan tesisatı
2
Fabrikalar
büyük
idame ve muhafaza masa
;3
rifi
1
Ecnebi mütehassısların kazaya karşı sigor
4
!
taları
I
5 Fabrikalar müstahdemini sairesinin kazaya
karşı sigortaları

700
15 000

'X\ 000

33 000

1 079

1 079

2 450

2 450

52 229

52 229

1918 numaralı kanun mucibince muhbir ve müsadırlere verilecek ikramiye

1 000

1 000

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

3 368

3 368

340 242

340 242

Fasıl yekûnu

6

700
15 000

j
i

UMUMÎ YEKÛN

B • ÖMVEIİ
ÎT Mi

ffimrnrTunı

1933 malî senesi için
l_«

VarlcJalıu nm j i

i
1

| Barut ve mevaddı infilâkıye ve teferruait

Hükümetçe
tahırtift edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

340 000 i

340 000

I

2

I Revolver fişeği ve av mühinimatı ve teferruatı

3;

! Av saçmasi

4

150 000

150 000

60 000

60 000

| Şenlik fişeği

1 000

1 000

5

i Muhtelif varidat

5 000

5 000

<î

I Kaçak hasılatı

1

1

556 001

556 001

UMUMÎ YEKÛN

C - CETVELİ
M ermin yol in ııev'i

Adet

İdare merkezi,
IImıım müdür
Murakabe

heyeti

Murakıp
Tetkik memuru

1
1
Teftiş

heyeti

Müfettiş
»
»
»

1
1
1
1
Doğrudan müdüriyete

merbut

Avukat müşavir
Kâtip daktilo
Daktilo
Memurin ve levazım memuru
Evrak ve dosya memuru

memurlar
1
1
1
1
1

Muhasebe
Müdür
Muhasibi mesul
Katip
»
»
Kâtip ve veznedar
Kâtip

1
1
1.
1
1
1
1
Ticaret

kıstın

Müdür
Kâtip
»
»
»
Sigorta kâtibi
Gümrük ve sevk memuru
»
»
»
muavini
Av saeması memuru
Kâtip

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-
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Moımırivetiıı ııcv'i

Adet

Müstahdemler
Telefoncu
Takibat ve tahsilat ve dahilî hidenıat memur
ları
.
••...'.
Taşra memur re
Depolar
Depo memuru
»
»
»
»
»
»
Depo kâtibi
»
»
»
»
Depo bekçisi
» " »'
»
»
»
»
»
»

1
2

müstahdemleri

'

2
3
6
7
3
4
5
5
8
10
16
1

Darııt fahri kalan
Ecnebi memur re

müstahdemler

Müdür
Kimyager
Ustabaşı
»
»

1
1
1
1
1
Tiirlı memur re

müstahdemleri

Müdür muavini
Muhasebeci
Ayniyat muhasibi (muhasebe muavini)
Muhasebe kâtibi
Ambar memuru
Müdürivet kâtibi
Tabip '
"
Hasta bakıcı
Kimyager muavini
Dinamit şubesi ustası
İmalâtı kimyeviye şubesi ustası
D anıt şubesi ustası
Santral elektrik ustası
NTitrasyoıı şubesi ustası
Marangozhane ustası
A telve şefi
Muallim

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1

-
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Memuriyetin nev'i

Bekçibaşı
Bekçi
Silâhtarağa fişek
Ecnebi

Adet

Ücret

1
13

80
40

fabrikası

memurlar
400

Ustabaşı
Memurin ve müstahdemini saire
Müdür
Fabrika mühendis ve ressamı
Muhasebeci
Muhasebe kâtibi
Doktor
Ayniyat muhasibi ve ambar memuru
»
»
muavini
Bekçibaşı
Bekçi
Kapıcı
Mütehassıs ustabaşı
Başmakinist

* " < j ^ ' '•4&*"jP' * * %

* ^ ^L

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

*

"*

200
150
150
100
90
100
75
65
50
50
350
125

