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BİRİNCİ MADDE •— inhisarlar idaresince satın alınacak iptidaî maddelerle
idarenin inhisarı altında bulunan ecnebi maddelerin bedelleri fabrika, imalâthane,
i uzla ve yaprak tütün depolarile nakliye vesaitinin levazımı ve bilûmum işletme
ve idare masrafları ve bunların demirbaş eşya ve mefruşatile makina ve alât ve
edevatının yedek aksamı bedel ve tamir masrafları, amele ücretleri, inhisar mamııiâtıuın mulıafazalarile nakliye masraflar], satış aidatı, menkul, gayrimenkul kıy
metlerin itfa bedelleri ve bilûmum sigorta ücretleri ve bütçeye dahil olmayan sair
her nevi işletme masrafları için (25 000 000) liraya kadar mütedavil sermaye ka
bul olunmuştur.
ÎKİNCİ MADDE — înhişarlar idaresi kira ile tutacağı binalar için lüzumu ha
linde üç seneye kadar mukavele aktedebilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE -— İnhisarlar mamulâtmı satanlara esasları Gümrük ve inhi
sarlar vekaletince tesbit olunacak teminat mukabilinde veresiye satış icrası caizdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — İnhisarlar idaresinde vazifelerinin mahiyeti icabı ola
rak mesai saatleri haricinde çalıştırılmalarına lüzum görülecek imalât, sevkiyat ve
satış memur ve müstahdemlerine işin taallûk ettiği masraf hesabından munzam üc
ret verilebilir.
BEŞİNCİ M A D D E — İnhisarlar idaresi memur ve müstahdemlerinden vefat
edenlerin teciliz ve iekfin masrafları için ücret tertıplerindeki tasarruf attan ailele
rine bir nvlık ücret miktarında muavenet ya]).lir.
ALTİNCİ MADDE — Vazifelerine niha\et verilecek menim- \e müstahdemlere
1935 numaralı kantin mucibince verilecek tazminat bütçenin ücret tertipleri tasarrufalından tesviye olunur,
YEDİNCİ MADDE— .Maaşla müstahdem tuz memurlarının maaşları 1 haziran
1933 tarihinden itibaren ücrete tahvil olunarak haklarında idarenin diğer ücretli
memurları «ibi muamele ifa ve aşağıdaki hükümler tatbik ohmur:
(A) 1 hazi» M! 19)1'] tarihinde maaşlı hizmetleri 15 seneyi doldurmuş olanların
bu tarihten M>M,II ücretle istihdam edileeekuri müddet tekaüt hesabında sayıLp 31
ııunıs 1933 tarihinde aldıkları maaş üzerinden 1Ö83 numaralı kanuna tevfikan te
kaüt maaşları tahsis olunur,
(B) Maaşlı hizmetleri 15 seneyi doldurmamış olanların bu tarihten sonraki ücret
li hizmetleri tekaüt hesabında sayılmaz. Bunlardan arzu edenlere sene kesirleri tanı
sayılmak ü/ere filen maaşlı memuriyette geçen her sene için iki aslî maaş hesabile
tazminat verilir. Bu yolda tazminat alanların tekaüt hakları sakıt olur.
(t 1 ) l haziran 1933 tarihinde vekalet emrinde veya işten el çektirilmiş vaziyette
bulunanlardan t ek rai* idare hizmetine alınacaklar hakkında son aldıkları nıenıuriyet maaşlarına \e hizmet müddetlerine göre \ukariki fıkralar hükümleri tatbik olunur. Dunlardan idare hizmetine alınmasına lüzum ve ihtiyaç görülmeyenlerden tekaıit müddetini ikmal edenler tekaüde sevk ve ikmal etmevenlere sene kesirleri tam

;
'
\
ı

i

ı

- 257 sanılmak üzere her filî hizmet senesi ıcın iki aslî maaş verilerek alakaları kesilir ve
tekaüt hakları kalmaz.
(D) 1 haziran 1938 tarihinden sonra ücretli hizmette devam eden (A) fıkrasın
da yazılı memurlardan idarece hizmetlerine nihayet verilecekler hakkında (C)
fıkrası hükmü tatbik olunur.
(E) Şimdiye kadar tahsis edilmiş olanlarla bundan sonra tahsil edilecek tekaüt
maaşları umumî bütçeden tesviye edilir.
SEKİZİNCİ MADDE — inhisarlar idaresi lehinde intaç edilen davalardan dolayi hükme rapt \e tahsil olunan vekâlet ücretleri Devlet davalarını intaç eden
avukat ve saireye verilecek vekâlet ücreti hakkındaki 4 -11 -1929 tarih ve 1389
numaralı kamına tevfikan müstahiklerine bütçenin
masarifi muhakeme tertibin
den tesviye olunur.
DOKUZUNCU MADDE — Ambarlarda tuzun satış fiatiniıı tesbitiııe dair olan
24 - X I I - 1333 tarihli kanunun 2 nci maddesinde yazılı masraflardan yalnız nak
liye ve sigorta masrafları tuzlalardaki kanunî fiate ilâve olunmak suretile ambar
ların tuz satış fiati tesbit olunur. Bu kanunun neşri tarihinde ambarlarda mevcut
bulunan tuzların fiatları dahi bu esasa ve 1933 senesindeki nakliye rayicine göre
tadil olunarak satılır.
ONUNCU MADDE — İnhisarlar idaresi Çaıııaltı tuzlasının yükletme \ e bo
şaltma işlerini kendi vesaitile idareye mezundur.
ON BİRİNCİ MADDE — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 790
numaralı kanunun 29 uncu maddesi mucibince hasılatı saf iyeden idarei hususiyelere ve tayyare cemiyetine terkedilmiş olan hisseler 1933 malî senesinden itiba
ren ispirto ve ispirtolu içkilerin satış kârı üzerinden hesap olunarak bu satış kâ
rnım c/c 9 u idarei hususiyelere ve % 4,5 ğu tayyare cemiyetine tahsis ve tesviye
ile nâzım varidat ve masraf hesaplarında bütçeye lahika olarak gösterilir.
ON İKİNCİ MADDE — Bu kanun lhaziran 1933 tarihinden muteberdir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya
rük ve inhisarlar vekilleri memurdur,
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