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ridir. Mülhak vakıfların gayri menkulleri dahi serm ayesi haddi
kifayeye vasıl olduğu zaman bu teessü s tarafından sigorta edil
m esi mecburidir. Bunlardan alınacak sigorta ücreti umumî
sigorta ücreti tarifesi nisbetini geçem ez.
Madde 9 — 1927 senesi Evkaf bütçe kanununun 5 inci
maddesine istinaden 1930 senesi nihayetine kadar Evkafça
köylülere satılmış olan ve ziraate muhassas bulunan arazinin
taksitleri 10 sen ey e iblâğ olunmuştur. Taksitler yeniden bu
esasa göre tertip olunur.
1933 Bütçe kanana
Madde 5— G eçen sene borçları tertibine mevzu tahsisat
kifayet etm ediği takdirde işbu borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere
tekabül etm ek üzere cari sene bütçesine mevzu tahsisattan
mezkûr tertibe Başvekâletin muvafakatile naklen tesviye oluna
caktır. 1928 - 1931 malî senelerine ait olupta karşılıkları taallûk
ettiği sene bütçelerinde m evcut borçlarla 1931 malî senesi
nihayetine kadar tahakkuk edipte tahsisatı bulunmamak sebebile tesviye olunamıyan tekaüt ikramiyeleri 1933 malî senesi
bütçesinin masraf tertipleri tasarrufatından borçlar fasıllarına
naklen tesviye olunur.
Madde 6 — 1336 senesinden itibaren 1931 malî senesi
nihayetine kadar avans suretile tesviye edilip mahsubu icra
edilm iyen sarfiyat ve ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak
mahsubu lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği sene bütçelerinin
yekûnu umumilerinde tahsisat bakiyesi bulunmak şartile Evkaf
Umum Müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesinde ( eski seneler
mahsubatı ) namı altında açılacak bir fasıldan mahsup olunur.
1931 malî senesi nihayetine kadar irat ve masraf mahiyetinde
olan sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi aranılmaksızın aynı fasla
masraf v e mukabili varidat bütçesinde ( Eski seneler varidat
m ah su batı) namile açılacak bir fasla irat kaydolunur.
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Madde 1 — İktisat Vekâleti aşağıda yazılı iş ve vazifeleri
yap ar:
A)
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(Resmî Gazete)

Kara ticareti:
Şirketler ve sigortalar işleri,
Dahilî ticaret odaları ve borsalar işleri,
Standardizasiyon işleri,
Uyuşturucu maddeler inhisarı işleri,
Kredi işleri,
Tarife işleri,
Ticaret mümessilleri işleri,
Haricî ticaret ve hariçteki Türk ticaret odaları işleri,
Türk ihracat mallarına ve ihraç memleketlerine ait işler,
Ticaret mukavelelerine ve ticarî münasebetlere dair işler,
Millî iktisadı koruma işleri,
Ecnebi devletlerin İktisadî tedbir ve mevzuatına dair işler,
Neşriyat ve propaganda ve turizm işleri,
İhracatı teşkilâtlandırma işleri.

Deniz tica reti:
- Liman hizmetleri ve teçhizatı işleri,
- Liman* şirketleri işleri,
- Millî v e beynelmilel deniz ve su mevzuatı v e ecYifebi
işleri,
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-

D evlete ait vapur teşekkülleri işleri,
Hususî teşekküllere ait vapur işleri,
Havuz v e fabrikalar işleri,
Kılavuzluk ve yatlar işleri,
Hava ticaretine ait işler,
Tahlisiye ve gemi kurtarmağa ve fenerlere ait işler,
Deniz ve havaya müteallik fennî tetkikat işleri,
Deniz mahsulleri v e avcılığı işleri.

C) Sanayi v e m aadin:
1 - Sanayii teşvik işleri,
2 - Sınaî mülkiyet işleri,
3 - El san'atları ve küçük san’atlara müteallik işler,
4 - Sümerbank ve D evlet sermayasile tesis olunacak fabri
kalar işleri,
5 - İş ve işçilere müteallik işler,
6 - Elektrifikasiyon işleri,
7 - Sanayi tetkikat işleri,
8 - Ö lçülere müteallik işler,
9 - Madenler taharri ruhsatnameleri ve imtiyaz işleri,
10 - Madenler taharri ve işletm e işleri,
11 - Maden kömürleri v e müştekkatına ait işler,
12 - Maden tetkikatı işleri,
D ) Kara ve deniz nakliyatı ile liman, gümrük, belediyeler
( m ünakalât) iskeleler v e rıhtımlar v e sigorta tarifeleri ve im
tiyazlı şirketlerin mukavelelerine merbut tarifeler gibi mem le
ket iktisadiyatına müessir olan işlerin alâkadar vekaletlerce ih
zar edildikten sonra İcra Vekilleri H eyeti kararına arzedilmek
üzere son tetkik ve mütalealarına ait işler,
Madde 2 — Birinci m addede yazılı iş ve vazifelerin ifası
için muktazi İktisat Vekâleti teşkilâtı bir vekâlet müsteşarının
idaresi altında deniz ticareti müsteşarlığı, iç ticaret, sanayi ve
maadin ve limanlar ve deniz nakliyatı işleri umum müdürlükle
rinden ve dış ticaret ( Türk ofis ) reisliğinden ve ölçüler mü
dürlüğü ile ihracatı teşkilâtlandırma müdürlüğünden v e tarifeler
tetkik, sanayi v e maadin tetkik, teftiş ve murakabe heyetlerin
den ve hususî kalem, müşavir, m ütehassıs v e mütercimler ile
hukuk müşavirliği, zat ve levazım ve evrak işleri müdürlükle
rinden ve m ektep, müze, laboratuar m üesseselerinden ibaret
tir. Merkez ve vilâyet için bu teşkilâta muktazi memurların adet
v e teadül derecelerile ücretle müstahdem olanların adet ve üc
retleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelin memurlara ait olan kısmı D evlet memurları
maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanun ile
buna müzeyyel kanunlara merbut olan cetvellerin İktisat V ekâ
leti memurlarına ait olan kısımları yerine konulmuştur. C etve
lin ücretli müstahdemlere ait bulunan kısmı tahsisatile ve aynen
her sene bütçesinin (D) cetveline ilâve olunur. Mülhak bütçe
lerle veya hususî kanunlarla idare olunup İktisat Vekâletine
bağlı bulunan m üesseseler teşkilâtı kendi hükümlerine tâbidir.
Madde 3 — Bu kanuna merbut (2) numaralı cetvelde g ö s 
terilen fen v e ihtisas memuriyetlerinde maaş em sal hasılı tuta
rının nihayet emsal hasılının bir misli fazlasına kadar v e liman
reislerinin maaşları em sal hasılı tutarını ücret olarak vererek
bu memuriyetlerde ücretli memur kullanmağa İktisat Vekâleti
: salâhiyetlidir.
Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet bütçesinin
ve ücretler fasılları tasarruflarından verilir.

maaş

(2) numaralı cetvelde yazılı fen ve ihtisas memuriyetleri
! ile (1) numaralı cetvelin merkez ve vilâyetlere ait ücretli müsi tahdemler kısmında müşavir, mütehassıs, müdür, reis, mühendis
i ( prospektör ve başmühendisler d a h il), asistan, jeometr, evrak

