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her ikisinin bir müdiriyeti umumiyeye ve bir meclisi
idareye rapten idare olunmasında elbette iktzsaden
fayda vardır. Buna şüphe yoktur. Fakat bunu kanun
ile kati surette tespit mi edelim, yoksa bu hususta
hükümete mezuniyet mi verelim? Bcndenizce mezu
niyet vermek Meclisi Âlinin de maksadını temin eder
zannederim. Beşinci maddeden sonra altıncı madde
olarak bir madde teklif ettim, kabul edildiği takdir
de, hükümet aynı idareyi de yine müdiriyeti umumi
ye şeklinde tevhiden idare etmeye mezun oluyor. |Şeker, gaz ticaretler başka başka mevzu olmasına rağ
men tetkik eder, ya ayrı ayrı müdirlere verir veyahut
her ikisini de idare edecek bir müdiri umumî bulur
ve bunların teşkilâtını yapmakta
fayda mülâhaza
ederse şimdi bu maddeden sonra ilâvesini arz ettiğim
altıncı maddedeki mezuniyete atfen bu teşkilâtı ya
par, her ikisi için bir müdiri umumî bulamadığı tak
dirde bfzzarnr her iki kısım için de ayrı ayn teşkilât
yapmaya mecbur olur. Bunun için bendeniz katiyet
le değil de mezuniyet şeklinde meseleyi halletmekte
fayda ümit ederim. Meclisi idare, buyıırulduğu gibi,
öyle on iki azadan terekküp edecek değildir. Kanun
da b'r müdür ile üç azadan ibarettir. Kanun bunun
miktarım tespit ettikten sonra çoğaltmak, azaltmak
imkân ve ihtimali yoktur. Meğer bu kanun tadil edil
miş olsun. Bendenizce mezuniyet vermekte fayda var
dır. Fakat katiyetle her ikisi bir müdür tarafından
idare olunur dersek sonra tatbikatta müşkülâta ma
ruz kalırız, kanunu tadil etmek icap eder, mezuniyet
vermekle iktifa edelim ve o yolda bir madde teklif
ediyorum.
REİS — Efendim, takrirler vardır. Okunacaktır.
Riyaseti CeHlcye
Şeker inhisarının idaresi için bir rnüdirfyet kabul
edilmiş olduğuna binaen bu müdiriyetin petrol işini
de temin ve tedvire vaziyet ve iktidarının kifayet ede
ceği derkârdır. Binaenaleyh tekrar bu iş için de ayrı
ca bir müdiriycî ve meclisi idare tesisi ve teşkili gi
bi masrafları millet üzerinden ödenecek olan bu gi
bi mükerrer ve lüzumsuz teşkilâta hacet messetmiyeceğiaden bu maddenin berveçhiati tadilini teklif ey
lerim.
Giresun
Tahir
Madde — Petrol İnhisarı, Şeker İnhisar Müdiriyet ve Meclisi idaresince bir talimatname ile idare
olunur.
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Riyaseti CelUeye
Zirdeki maddenin altıncı madde olarak kabulünü
arz ve teklif eylerim.
Gümüşhane
Hasan Fehmi
Madde 6. — Petrol ve benzin inhisarının, Şeker
inhisar İdaresiyle tevhiden bir müdiriyet ve bir teş
kilât ile idaresine Maliye Vekili mezundur.
REİS — Efendim! Hasan Fehmi Beyin takriri
ayrıca altıncı madde olarak kabulü hakkındadır. Ta
li ?r Beyin takriri de esas altıncı maddenin tadili hak
kındadır. Binaenaleyh evvelâ Tahir beyin takririni
reye arz edeceğim. Tahir Beyin takririni nazarı îti—
bare alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alınmamış
tır.
Beşinci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler
Kitren el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Efendim, altıncı madde olarak Hasan Fehmi Be
yin takririni reye arz edeceğim. Fakat bir daha okun
sun. (Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okundu).
TAHİR BEY (Giresun) — Efendim, beşinci mad
dede petrol için ayrıca bir teşkilât kanunen kabul
edildiğine göre Maliye Vekâletine tekrar mezuniyet
verilmesine hacet yoktur.
REİS — Efendim, her ikisinin tevhidi hakkında
bir salâhiyettir. Onun için reye arz edeceğim. Hasan
Fehmi Beyin takririni altıncı madde olarak nazarı
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara
almıyanlar lütfen eî kaldırsın... Nazan itibara alın
mıştır.
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MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu takriri bazı
kelime tashihatı ile encümenimiz de altıncı madde
olarak kabul ediyor.
REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni,
Hasan Fehmi Beyin altıncı madde olarak teklif et
tikleri maddeyi şu suretle tashih etmiştir.
Madde 6. — Petrol ve benzin inhisarının, Şeker
inhisarıyle tevhiden bir müdüriyet ve bir meclisi ida
re marifetiyle idaresine Maliye Vekili mezundur.
REİS — Efendim! Altıncı maddeyi reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Petrol ve benzin inhisar müdiriyeiin'n bütçesi meclisi idaresince tanzim ve Maliye Ve
kâletince tasdik edildikten sonra tasdiki âliye arz ve
her senenin hesabı katisi sene hitamından itibaren

