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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ref et Beyin riyasetlsrile aktolunarak Konyalı 
Basariı Mustafa Efendiye ait Arzuhal Encümeni 
mazbatası müzakere ve tekrar encümene tevdii 
takarrür ettikten sonra Devlet Demiryolları is
timlâk kanununa müzeyyel kanun lâyihasile, yol 
mükelleflerinden alınacak maarif vergisine, umu
ra belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye baklan
daki kanunun bazı maddelerinin tadiline, bazı 
cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hak
kında takip ve muhakeme usulüne ve memurin 
kanununa bir madde tezyiline, hava sınıfı mensu-
binine verilecek zamaim ve tazminat hakkındaki 
kanunun 8 inci maddesinin tadiline, beynelmilel 
sınaî mülkiyet mukavelelerine, beynelmilel yar
dım birliği teşkili hakkındaki mukavelelerin tas
dikine, Hicaz, Necit ve mülhakatı Hükûmetile 
aktolunan muhadenet muahedesinin tasdikma, 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti ara
sında, imza olunan hukukî ve ticarî mevadı adli

yeye müteallik münasebatı mütekabiliye dair mu
kavelenameye, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız 
Hükümeti arasında akit ve imza olunan hakem 
dostluk ve uzlaşma muahedesi ile merbutu proto
kolün tasdikma, yeniden altı kaza ve seksen na
hiye teşkiline, Büyük Millet Meclisi Azasının tah
sisat ve harcirahlarma, Hariciye Vekâleti kadro 
cetvellerinin tadiline, gümrük memurlarından 
basılarına verilecek yem bedeline, Nafıa fen mek
tebinden çıkacak efendilere yüzer lira avans veril
mesine, Devlet memurları maaşatmm tevhit ve 
teadül kanununun muallimler kısmına ait kad
roya müteallik kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edilerek cumartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil edildi. 

Reis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Tokat 

S. Tcvfik 

Kâtip 
Denizli 
II. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1«— Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 

kanunun 7 inci maddesinin son fıkrasının tadiline 
dair (Millî Müdafaa ve Hariciye Encümenlerine). 

2 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı 
tadilât yapılmasına dair (Bütge Encümenine). 

3 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğünün 1926 senesi hesabı kafisi hakkında (Di
vanı Muhasebat Encümenine). 

4 — Muamele vergisi kanununun 3 üncü mad
desine 2 fıkra tezyili hakkında (Süaliye ve Bütçe 

Encümenlerine). 
Tezkereler 

5 — Biganın Oihadiye Köyünden Salimoğlü 
İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
(Adliye Encümenine). 

6 — Kabahatlerin af fi ve bazı cürümlerin ta
kibat ve cezalarının tecili hakkındaki kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirine dair (Adliye Encü
menine). 

7 — Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 
inci maddesinin tefsirine dair (Adliye, Maliye ve 
Bütçe Encümenlerine). 

IİİRINCI CELSE 
Açılma saati : 14 

Reis — Kâzım Pş. 
K â t i p l e r : Süreyya Tevflk B. ( TOKAT), Avni B. (YOZGAT) 

Reis —- Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1/529 numaralı 1930 senesi Mitçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Bütçe müzakeresine başlıyoruz efen
dim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
f i ] 1930 senesi bütçesi zaptın sonuna merbuttur. 

Muhterem Beyefendiler, bu gün Yüksek Meclisi
nizin, çok kıymetli tetkik ve tasdik mevzuunu 
teşkil edecek olan 1930 bütçesi, Cumhuriyetimizin 
yedinci yılının iş ve idare hayatını ifade edecektir. 

Sizlerden aldığı kuvvetle vazifesini imanla 
yapmaya çalışan Hükümetiniz bütçelerini tanzim 
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1 .\5» 17-5-1830 C : 1 
ederken her devlet işinde olduğu gibi Yüksek 

Heyetinizin isabetli işaretlerini daima göz 
önünde bulundurmuş, memleket işlerini selâ
metle görmek, Devletin umumî masrafları 
karşılığı için halktan alınan vergileri yine halkın 
ve memleketin en muhtaç ve faideli işlerine 
tahsis etmek yolundaki Cumhuriyet umdeleri 
tatbikatına bu bütçede daha geniş sahalar 
ayırmıştır. Bunu, bütçemizin biraz sonra arzede-
ceğim umumî tahsisatının tahlilindeki rakamlar 
açıkça gösterecektir; 

Muhterem Efendiler; 
Tetkikinize arzedilen bütçe (222,604,023) liralık 

bir tahsisat mezuniyetini tazammun et
mektedir. içinde bulunduğumuz 1929 senesi büt
çesine nazaran fazlası iki milyon liradan bir az 
ziyadedir. 

Varidat tahminatı da bu miktardan azacık 
fazladır. Görülüyor ki senelerdenberi olduğu gibi 
bu defa da bütçemiz tam ve samimî bir tevazün 
halindedir. Cumhuriyet bütçelerinin mütevazin 
olması keyfiyeti, artık fevkalâde tedbirler neticesi 
değil tabiî ve zarurî hâdiselerdir ki bu noktada 
tevekkufu bittabi zait görürsünüz. Asıl, arz ve 
teşrih edeceğim husus, malî bütçemizin istitaatı 
çerçivesinde umumî hizmetlerimizin sıralanmasında 
takip ettiğimiz ruh ve esastır. 

îşte bu noktadandır ki Cumhuriyetin yedinci 
yıllık bütçesi, kendisinden evvelki bütçelerde 
olduğundan ziyade bir tekâmül arzeder. 

1930 bütçe lâyihasını takdim ettiğimiz sırada 
henüz iktisadî işlerimizin tetkikatı bitmemişti. Tet-

Tahsisat noktasından mukayese : 
Tahsisatı munzamma ve 

Bütçe ile verilen fevkalâde ve 
tahsisat müdevvrler 

1926 senesi 190,103,544 26,501,832 
1927 senesi 194,454,619 23,479,096 
1928 senesi 207,169,388 12,744,770 
1929 senesi 220,408,481 2,045124 
1930 senesi 222,604,023 

Görülüyor ki 1926 bütçesile verilen tahsisat 
(190) küsur milyon olduğu halde bu tahsisat 
malî sene nihayetinde (233) küsur milyona çık
mıştır. Bunun içinde (26,5) milyon küsur lirası, 
munzam, fevkalâde, müdevver tahsisattır. 

1927 bütçesile verilen tahsisat (194,5) milyon 
olduğu halde malî sene nihayetinde (224) buçuk 
milyona çıkmıştır. Bu tahsisatın (23,5) milyonu
nu munzam, fevkalâde, müdevver tahsisat teşkil 
eder. 

1928 bütçesile (207) milyonluk tahsisat veril
diği halde malî sene nihayetinde (233) milyon li
raya baliğ olmuştur. Bunun on milyon küsur 
lirası, Anadolu Demiryollorı ve diğer bazı şirket 

kikatın hitamına kadar lâyihamızın tetkikinin 
tehirini Bütçe Encümeninden rica etmiştik. Tct-
kikatımız neticesinde tanzim edilen iktisat prog
ramımızın tatbikatına başlıyabilmek için bu se
ne zarfında ilâvesi lâzim gelen tahsisat karşılığı
nı varidat melihalarında değil, masraflardan ta
sarrufta karşılaştırdık. Bütün vekillerle, çok sami
mî feragat ve fedakârlıklar izhar etmek suretile 
memleket hayat ve istikbalinde birinci sırada 
saydığımız iktisat işleri için beş buçuk milyon li
raya yakın bir tasarruf bulduk. Bu tasarrufun 
beş milyonunu _İktisat Vekâletine ve mütebaki 
kısmını da gene ayni kuvvette iktisadî işler de
mek olan Sıhhiye ve Maarife ilâve ve tahsis ettik. 
Bu suretle iktisat bütçesine, geçen seneye na
zaran bir misle yakin nisbette bir ilâve yaptık 
sunuda ilâve etmeliyim ki bu miktar iktisat pro
gramımızın başlangıcı karşılığıdır. Varidatımı
zın normal inkişafının vereceği fazlaların büyük 
kısımları her sene bu sahaya ayrılacağı gibi gene 
bu maksada hadim ve bu hedefe müteveccih olmak 
üzere bankalar vasıtasile ve Hükümet tarafından 
bankalara verilecek milyonlarla mühim yardım 
esasları hazırlanmıştır. nn 

Bütçe mukayeseleri 
Cumhuriyet bütçelerinin takip ettiği tekâmü

lü göstermek için rakamları üç noktadan mütalea 
ve mukayese edeceğim. 

1 — Tahsisat noktasından; 
2 — Masraf noktasından; ; •' •'• 
3 — Tahsilat noktasından. . : \ ^ \ •::. 

Muhtelif kanunların 
ilâvesi rakamsız 

fasıllar 
17,440,609 

7,500,000 
15,105,589 

3,635,227 

imha olunan 
ve mevkuf Safi tahsisat 

tutulan yekûnu 
275,000 233,770,985 

1,261,085 224,172,630 
1,990,089 233,029,658 

400,000 225,688,832 

hisse senetlerinin mubayaası ile İktisat Vekâleti 
primleri karşılığı olup (2,5) milyonu diğer bir 
kısım tahsisattan imha suretile verilmiştir. 

1929 senesinde alınan munzam ve fevkalâde 
tahsisat ise iki milyona inmiş ve bunun (400) bin 
lirası diğer bir tahsisatın imhası ve (1,5) milyonu 
da fevkalâde bazı varidat ile karşılanmıştır. 

Bu mukayeseler, bütçenin samimiyetini mun
zam ve fevkalâde tahsisat ilâvelerile simasının 
değiştirilmemesi hususunda takip edilen esasın 
ciddiyetini ve bu itibarla da büyük bir tekâmülü 
ihtiva ettiğinde şüphe yoktur. t 

Masraf noktasından mukayese; * 

- 7 5 -



I : 5 9 17-5-1930 C : l 

ypp * *•, e 

1926 
1927 
1928 

(D 

Nakden tediye 
164,420,849 
189,161,865 
196,673,834 

Emanete alınan 
bütçe masrafı 

7,766,036 
7,070,016 
4,459,176 

îşte yukarıdaki bütçe masrafları da göstermek
tedir ki ifa edilen hizmetler en müsmir sahalara 
ait olmak üzere seneden seneye çoğalmakta, yeni 
senelere devrolunan borçlar da azalmakta, buna 
mukabil devrolunan banka ve vezne mevcutları 
ziyadeleşmektedir. Bütün bu rakamların beliğ 
ifadeleri bütçelerle ifasına mezuniyet verilen 
Devlet hizmetlerinin daha eyi yapıldığı, borçların 
daha az devrolunduğu hazine kasaları mevcutları
nın çoğaldığıdır. 

Tahsilat noktasından mukayese: 
Sabıka ve haliye tahsilatı yakûnu: 
1926 180 363 257 
1927 198 747 135 
1928 222 030 788 liradır. 
1928 tahsilatından (6) milyon lirası fevkalâde 

bazı varidattandır, ve (9) milyon lirası da hükü
meti sakıta düyunu ve bazı kanunların istilzam 
ettiği irat ve mahsuplerdan mütevellit olmakla bu 
senenin âdi ve daimî varidatından hakikî tahsilatı 
bütçe tahminatı olan (207) milyona tamamen 
tekabül etmektedir. Seneler geçtikten sonra elde 
edilen şu rakamlar dahi gösterir ki varidatımız-
daki inkişaf normal ve bütçe tahminlerimiz samimî 
ve hakikidir. 

Sizlerin ve milletin huzurunda giriştiği çetin 
imtihanı muvaffakiyetle vermeğe çalışan Maliye 
Vekâletiniz bütçedeki tekâmül noktasından büyük 
bir mesafe almış olmakla beraber bu tekâmülü 
bilhassa tehdit etmekte devam eden yakın iki 
tehlikeyi yani bütçe borçları ve dalgalı borçlar 
tehlikelerini nasıl bertaraf ettiğimizi arzedeyim: 

Heyeti Celilenizin geçen sene bütçe kanununa 
ilâve ve bu sene de idamesinde zaruret ve f aide 
gördüğü bir madde ile bu sene bütçesinin devrettiği 
borçlar, yeni sene bütçesinde tahsisat ile bağlan
makta ve tahsisat haricinde tediyelere imkân 
bırakılmam aktadır, ve bu sayede artık bir sene 
bütçesinin yeni seneye devrettiği borçlardan 
yeni sene bütçesinin intizamını bozmak ihtimal 
ve imkânı kalmamıştır. 

Eski senelerden kalma dalgalı borçlara gelince: 
Yine geçen sene Yüksek Meclisin kabul ettiği bir 
kanun ile bu borçların bütçe haricinde ödenmesi 
imkânı selbedilmiş ve bu kanunun emrettiği tetki-
kat ve tasfiye işlerine başlanmıştır. Hatırlarsınız ki 
1929 bütçesini huzurunuzda izah ederken 
bu borçların miktar ve ehemmiyetinden bahsetmiş 
ve eski kayitlerimize nazaran altmış milyon kadar 
bir dalgalı borç karşısında görülen hazine borcunun 

Ertesi seneye 
devrolunan 

bütçe borcu 
» 7,791,409 

3,485,899 
3,116,433 

Vezne ve banka 
mevcutları 
3,964,637 
5,888,220 

19,829,182 

hizmetlerin 
yekûnu 

179,978,294 
199,717,780 
204,249,443 

ciddî bir tetkik ve tasfiye neticesinde yirmi milyon 
lirayi bulmıyacağını arzetmiştim. Kabul buyurdu

ğunuz kanunun emri icabınca Adliye, Müdafaa 
ve Maliye Vekâletlerinden intihap olunan zatlerden 
müteşekkil heyet sekiz aydanberi tetkik ve tasfiye 
vazifesine başlamış nisan nihayetine kadar aldığı 
netice de şu rakamlarda toplanmıştır: 

Nisan nihayetine kadar komisyona gelen evrak 
adedi (11,400) dür. Bundan (2, 500) kadarı nok
sanlarının ikmali için mahallerine iade edilmiş ve 
(2,500) ünün tasfiyesi intaç edilmiştir. Bu tasfiye 
edilen kısımdan şimdiye kadar (397,000) liralık 
lâzimüttesviye borç tahakkuk etmiş, (450,000) 
liralık talepler reddolunmuştur. 

Henüz evrakı müsbitesinin ikmal edilememe
sinden naşi komisyona intikal etmiyen borçlar 
da takribi olarak hesaba katıldığı takdirde geçen 
sene arzettiğim miktarın çok aşağısında kalaca
ğını tahmin ederim. 

Bu kanun lâyihasını Yüksek Meclise arzeder-
ken bununla hazinenin istihdaf ettiği gaye dal
galı borçları ödememek değil, bilâkis intizam ile 
ve hiç bir haksızlığa ve yolsuzluğa meydan verme
mek suretile ödemek olduğunu izah etmiştim. 
Hem bütçemizin nizamını bozmamak, hem hak 
sahiplerine alacağını ödemek gibi faide ve vazife
leri bir arada toplıyan bu kanunun emrini yerine 
getirmek için 1930 bütçeline (775,000) liralık bir 
tahsisat konmuştur. Şunu da ilâve etmeliyim ki 
tasfiye komisyonunun tetkik ve kabul ettiği borç
lardan karşılığı taallûk ettiği daire bütçelerinde 
mevcut bulunanların mühim bir kısmı ödenmiştir. 

işte Cumhuriyet Hükümeti halkın haklarına 
riayet, ifa ettirdiği hizmetlerin mukabilini öde
mek hususundaki düsturunun borçlar münasebe-
tile de bir tecellisini göstermiştir. 

Tekaüt kanunu 
Cumhuriyet Hükümeti yaptığı vaitlerin yerine 

getirilmesini kendisi için en yüksek bir vazife 
saymaktadır. 

Her yıl bu vaitlerin tatbik sahasına geçtiğini 
görmekteyiz. Geçen sene bütçesini Yüksek Heyeti
nizin huzurunda izah ederken hayatının en kıy
mettar zamanlarını Devletin hizmetlerine hasr 
ve vakfeyliyen memurların işten uzaklaştıkları za
manda kendilerinin ve vefatlarında ailelerinin ma
işet düzenlerini idame ettirebilecek yeni bir te
kaüt kanunu lâyihasının hazırlanıp takdim kılı
nacağını arzetmiştim. Bu gün bu kanun lâyihası 
Yüksek Meclisinize takdim edilmiş ve encümen

di ) Henüz hesahı kafisi tanzim edilmediğinden cetvellerden 
kammz fasılan tediye edilen miktarlar hu yekûndan hariçtir. 

toplanmıştır. Şahika düyununa ra-
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İerciekhtetkikatı çok ilerlemiştir. Bir kaç gün 
sonra kanuniyet kesbedecek olan bu lâyihayı bu 
bütçemizle birlikte tatbik imkânını bulacağız de
mektir. 

Bütçe Encümeninin arzulan 
Bütçemizin sıhhat ve samimiyeti, müsmir ol-

mıyan hizmetlerden tasarruf, memleket ve halk 
için faideli hizmetleri takviye hususunda çok kiy-
mctli ve yorulmaz mesaisini bu yüksek kürsüden 
hürmetle zikretmeği vazife bildiğim Bütçe Encü
meninin, bütçemizin tekâmülü, bütçe tetkikatının 
teshil ve selâmeti için geçen seneki mazbatasında 
Hükümetten istedikleri şunlardı: •• 

1 — Bir sene evvelki bütçenin kat 'î vaziyeti ; 
2 — Sene nihayetinde sarfı tahakkuk etmediği 

cihetle iptali lâ zım gelen tahsisat miktarları; 
3 — Sene içindeki tahsilat ve tediyat muvaze

nesi; 
4 — Dairelerin umumî neviden olan masraf 

tertiplerinin yekdiğerile mukayesesi; 

% İ,ÖÖ 
% 4,31 
% 1,75 
% 2,22 
% 3,17 
% 3,69 
% 14,85 
% 6 
%29 

5 —• Muhasebei umumiye kanununun 48 inci 
maddesinde yazılı hizmetler için mevzu tahsisat 
haricinde ilâveten vaki tediyat miktarları; 

6 — Masraf tertiplerinden idare olunan memu
rin kadroları; 

Maliye Vekâletiniz ve Büyük Meclisin Devlet 
hizmetlerinin murakabesini temine yardım eden 
bütün bu arzularını yerine getirmiştir. 

Ve gene bütçe ve hesabı ıslahatımızın esasını 
kuran Yüksek Meclisinizin kabul ettiği muhasebei 
umumiye kanununun ilk tatbik senesinin hesabı j 
kat'î lâyihasını yani geçen senenin hesabı kat'i-j 
sini bu sene takdim ettim. îşte bu hesabı kat 'i 
lâyihasını Bütçe Encümeniniz, 1930 bütçelerini 
tetkik ederken hayatı bitmiş olan 1928 senesi büt
çesinin verdiği kat ' î rakamları göz önünde bu
lundurmuş, bütçelerin sıhhat ve samimiyetini bu 
rakamlarla karşılaştırmak suretile temin etmiş
tir. Bu eser Cumhuriyet malmemurlarının Cum
huriyetin kabul ettiği bütün müterakki esaslar-
tatbik hususundaki kabiliyetini ve vazife aşkını 
ifade etmektedir. 

Umumî tahsisatın tevzi nisbeti 
Devletin bütün hizmetleri için istenilen umumî 

tahsisatın muhtelif devairde tevzii nisbeti yüzde he-
sabile şudur. ~ • • . V 

Büyük Millet Meclisi % 1,01 
Riyaseti Cumhur % 0,11 
Divanı Muhasebat % 0,37 
Başvekâlet % 0,31 I 
Şurayi Devlet % 0,09 
istatistik %0,02 
Diyanet İsleri % 0,75 
Maliye Vekâleti % 7,55 
Düyunu Umumiye , % 14,83 
Gümrükler % 2,26 
Tapu ve Kadastro % 0,59 
Dahiliye Vekâleti % 2,25 
Posta ve Telgraf % 2,80 

Emniyeti Umumiye 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhiye » 
Adliye » 
Maarif )•> 
Nafıa >> 
İktisat i» 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Bu yüzdeler arasında görüyorsunuz ki tek bit' 

daire tahsisatı geçen senekine nazaran takbiren 
bir. misli artmıştır. O da İktisat Vekâleti bütçe
sidir. Sadece bu hareket, bütün Devlet politika
sının ne istikamete yürümek istediğini ve büyük 
milletin ve onun Büyük Meclisinin arzularını ta
hakkuk ettirmek yolundaki hareketi göstermesi 
itibarile tebarüz ettirmeğe şayan gördüm. 

Bundan maada ilâve edilen yüzdeler yalnız u-
nıunıî bütçenin umumî yekûnuna nazaran rakam
ların ifade ettiği yüzdelerdir. Bu ifadeyi mana 
itibarile iki dairede tezyit istikametine, diğer bir 
dairede de tenkis istikametine sevkeden mefhum
ları, tam hakkatı ifade etmiş olmak için söyle
me mlâzımdır: ' . ' 

Maarif Vekâleti yüzdesi üç buçuk görüldüğü 
halde umumî bütçeye mal edilmek suretile ken
dilerine verilen yüzde onların baliğ olduğu bir bu
çuk daha ilâve edilmek lâzımdır ki umumî bütçe
nin yüzde beşini tecavüz eder. Bundan maada 
her vekâletin bütçesindeki talim ve terbiye ve 
mektep masrafları ve idarei hususiyelerin doğru
dan doğruya maarife tahsis ettiği (16,5) milyon 
liralık maarif tahsisatları kezalik umumî bütçe
nin maarif yüzdesine ilâve edilmek icap eder. Bü
tün bunlar Büyük Meclisin ve onun Hükümetinin 
maarif ihtiyacına ne kadar büyük bi rehemmiyet 
atfettiğini sarahaten göstermektedir . 

Nafıa Vekâleti yüzdesine gelince: buna da 1525 
numaralı kanım mucibince ve umumî bütçeye 
mal edilmek suretile alınmakta bulunan üç 
buçuk milyon liralık yol vergisini ve kezalik idarei 
hususiyelerin nafıa işleri için sarfettiği on milyon 
lira kadar nakit ve kıymeti umumî bütçedeki 
nisbeti ilâve etmek iktiza eder. g 

Gerek İktisat Vekâletine, gerek Sıhhiye ve 
Maarife ve gerek Nafıaya vermiş olduğumuz 
ve mütemadiyen arttırmak azminde bulunduğumuz 
tahsisatlar sarahaten göstermektedir ki hüküme
tiniz Meclisin verdiği direktif . dairesinde iktisadî 
düşünceyi her şeyin üstünde tutmaktadır. 

Müdafaai Milliye tahsisatına gelince, burada 
emir berakistir. Masraf bütçemiz yekûnunun tak
riben iki buçuk milyon artmasına rağmen kara, 
deniz, hava kuvvetleri ile sanayii harbiyeye bu 
sene, gecen sene verilmiş olan tahsisattan (2,800,000) 
liradan fazla bir tenzilât yapılmıştır. 

Hususî ve mülhak bütçelerin nisbetlerde 
tenzile doğru yapacağı tesir nazarı dikkate alınmak
sızın ordularımıza 1926 da bütçemizin vüzde 
(39) unu, 1927 de yüzde (35) ini/l92S de yüzde 
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(33) ünü, 1929" da yüzde (31) ini, 1930 da yüzde 
(29) unu tahsis etmiş oluyoruz, işte bu beş senelik 
bütçe mukayeseleri Cumhuriyetin takip ettiği 
muslihane hattı hareketi vazıhen göstermektedir. 

Millî Müdafaamiza verdiğimiz rakamın hakikî 
yüzdesini bulmak lâzımgeldiği zaman her 
memleketin yaptığı gibi .Devletin mükelleflerden 
almakta olduğu vergilerin belediyelere ait 
olanlardan maadasının yekûnuna nisbet edil
mesi lâzımdır ki bu yekûn hususî ve mülhak 
bütçelerle birlikte bu sene üç yüz yirmi milyonu 
bulmakta olmasına göre buna nazaran Müdafaaya 
tahsis edilen paranın nisbeti yüzde yirmiyi tecavüz 
etmez. > 

Bu kadarla da hakikat tamamen ifade edilmiş 
değildir. Memleketimizde - ötedenberi ordu, bir 
müdafaa silâhı olduğu kadar bir inkişaf, bir terak
ki unsurudur. Nitekim orduya tahsis ettiğimiz 
paradan bir çok orta mektepleri, Hastahaneler, 
mukavelelerin istilzam ettiği faizldr, kadastro hiz
metleri görülmektedir ki bunlardan mektepler maa
rife, hastahaneler sıhhiyeye, faizler maliyeye, kadas
tro hizmetleri Tapuya devredilecek olursa memleke
timizde müdaf a silâhlarına vermiş olduğumuz 
meblâğın yüzdesi çok memleketlerin yüzdesinden 
dun bir vaziyete düşer. Bu, sulha mecburiyeti
mizi gösterdiği kadar ona olan itimadımızı da irae 
eder. 

Haricî borçlar 
imparatorluğun. Cumhuriyete miras bıraktığı 

büyük hatlardan birini teşkil eden bu mesele 
memleketin iktisadî nizamını hırpalıyan ve mille
tin istikbalini ve itibarını tehdit eden bir man
zara arzediyor. Öyle bir manzara ki borçluya da 
alacaklıya-da mâkul bir düşüncede buluşmak ve 
anlaşmak zaruretini telkin etmektedir. Her mil
let gibi hatta yakın bir mazinin acı hatıraları ve 
milletimizin lâyik olduğu medeniyet seviyesine 
bir an evvel yetişebilmesi gibi sebeplerden naşi 
İter milletten bir az ziyade Türk milletinin hayat 
hakkı, istiklâl hakkı, müdafaa hakkı, inkişaf, 
medeniyet ve terakki hakları çok mukaddestir. 

Hiç bir iddia neye istinat ederse etsin milletin 
bu ha İdarini asla rencide edemez. Bu hakların 
hudutları üstünde bizlere tevdi buyurduğunuz 
bekçilik vazifelerini yaparken daima uyanık bulu
nacağız ve mazinin acı derslerini bir an aklımız
dan çıkarmıyacağız. (Alkışlar). Onun için haricî 
borçlar meselesi kendisine muvafık olan şekli halli 
mutlaka bu hakların hudutları haricinde kalan 
sahada bulacak ve o şekli hal behemehal memle
ketin iktisadî şartlarına uygun olacaktır ki tara
feyn için emniyetli ve istikrarlı yegâne çıkar yol 
budur. 

Biliyorsunuz ki iki taraf arasında başlamış 
olan müzakere ve mükâlemeler maslahatın icabı 
olan ufak fasılalarla devam etmektedir. Açık ha
kikatler, vazıh hesaplar, mütekabil samimiyetler 
arasında cereyan eden müzakereler arzettiğim ma

nada epi yol almıştır. Önümüzdeki haftalarda 
davet ettiğimiz M. Rist gelerek Hükümete bir 
rapor tevdi edecektir. Raporunun tevdii ile va
zifesi hitam bulacak olan M. Ristin kendisi ve mü-
taleaları tarafeynin iktisadî şartlarımıza uygun 
bir şekli halde buluşmaları hususundaki yardımı 
olacağını ümit ediyoruz. 

Devlet Bankası 
Memleketin iktisadî işlerinde en mühim rolleri 

ifa edecek olan Merkez Cumhuriyet Bankası pro
jesi memleketimizi bilen ve burada çalışmış olan 
bir profesör tarafından tetkik edilmektedir. Bir 
kaç gün zarfında bitecek olan bu tetkikat netice
sinde bankaya vücut verecek olan lâyiha Meclise 
takdim edilmiş bulunacaktır. 

Vergi işlerimiz 
Bir memleketin vergilerinin vaziyeti, o memle

ketin iktisadî hayatına sim sıkı bağlıdır, iktisadî 
hayatın icabatı dairesinde, vergilere hareket ve 
istikamet verilmiyccek olursa, vergiler istinat ettiği 
faizli menbaları kuruturlar ve bu neticeden birinci 
derecede memleket iktisadiyatı, Devlet uzviyeti 
ve bu uzviyetten beklenilen hidemat müteessir 
olur. ' * . - ' . 

iktisadî noktadan bakılınca Türkiyeyi: 
• • A : Ham mevat istihsal ve ihraç eden, 

B : Mamul mevat ithal eyliyen, 
Bir memleket olarak görürüz. 
Türkiyenin iktisadî hüviyyeti ziraatçiliktir. 

istihsal ve ihraç edilen mevat da bilhassa ziraî 
ve hayvanî ham maddelerdir. Nüfusumuzun üçte 
ikisi çiftçi ve ihracatımızın yüzde yetmiş beşi 
mevaddı ziraaiye olunca memleketin ana damarı 
ne olduğu meydâna çıkar. Ziraî memleketlerde ziraî 
hayatın sarsıntıya uğramaması ve bu hayatın inkişafı 
için lâzımgelen bütün tedbirlerin alınması icap 
eder. Aksi takdirde, ziraî istihsalâta bağlı olan 
iktisadî ve malî muvazene ve nizam bozulur. 

Bir memleket, ihtiyacı olduğu mamul mevad-
dm kâffesini hariçten tedarik etmemek vaziyet 
ve mecburiyetindedir. inkişafa müstait veya 
inkişafı lâzım sanayiin bir memlekette teessüsüne 
saha ve imkân vermek icap eder. işte bu mütalea-
lara binaen Türkiyede zürra sınıfı üzerindeki vergi 
yükü hafifletilmiş olduğu gibi bazı ihracat mevaddı 
üzerine mevzu vergilerin de kaldırılması tetkik ve 
mütalea altına alınmıştır. Buna bir başlangıç 
olmak üzere hubabât ve una ait ihracât muamele 
vergilerinin bu seneden itibaren ilgası bir kanun 
lâyihasile heyetinize teklif edilmiştir. (Alkışlar) 
Sanayiimizi himayeye daha evvel bir kanun ile 
başlamıştık. Geçen sene kabul buyurduğunuz 
gümrük tarife kanunu vergi noktasından olduğu 
kadar, himaye noktasından da işlenmiş bir şekli 
almış bulunuyor. Bunlardan maada, iki ay evvel 
Istanbulun halı transit merkezi olarak yaşaması
nı temin edici bir kanun kabul .Duyurulmuştu. 
Kezalik ihracat mevaddımızdan olan halılarımı
zın maliyet fiyatlarını indirmek için hali nes-

- 7-8 -



6 9 
. . . - ' 7 ' : "•'.-

1*7-54 9 3 0 C : 1 
•ficinde müstamel ipliklerin imal dolayısile ve pa

muk ipliklerimizin de ihraç dolayısile muamele 
vergisi vermemeleri hususu karar altına alınmış 
ve kanun teklifleri heyeti muhteremeriize arzedil- j 
mistir. i 

Gerek ziraî ve gerek ticarî ve sınaî sahalarda' 
eyi neticeler almak için yaptığımız ve yapmakta I 
olduğumuz kanunların tesirleri sıkı ve yakın bir J 
müsalıedc altına alınmış ve matlup neticelerin is-: 
tihsali için icap edecek tadilâtın peyderpey ya-' 
pil ması musammem bulunmuştur. 

Vergi ve resimler üzerinde memleket iktısadi-
yatile hemahenk olarak işlenilirken, vergi işlerin
de, dünya gidişi de, alâkai mahsusa ile takip 
olunmaktadır. Muhtelif memleketlerde vergi nis-
betierinin tezyidini icap ettirmiş ve memleketi
mizi de ayni istikamete sürüklemiş bulunan dünya . 
vaziyetine bir kaç kelime ile temas edeceğim. ı 

Medenî memleketlerin vergi hareketleri, umu
mî bir mütalea altına alınacak olursa görülür ki, I 
her memleket parasının mütemevviç bulunduğu 
devirlerde, * mütemadiyen vergi nisbetlerini ve 
nevilerini arttırmıştır. Bilâhare parasının kıy
metini tesbit eden memleketler yavaş j^avaş ver
gilerde tahfif yolunu birer birer tutmuşlardır. 

Memleketimize gelince; 
İktisadî muvazenemizin henüz teessüs edeme

mesi yüzünden hemen her sene bir tenezzül kay
deden millî paramızın istabilizasyonu yolunda 
almış olduğumuz tedbirlerin müspet neticeleri çok 
uzak olmryacağma binaen bizim dahi yakın bir za
manda diğer memleketlerde olduğu gibi vergileri
mizin tahfifi yolunda, hareketlere başlıyacağımız 
tabiidir. Ve hatta şimdiden ihracat maddeleri
mizin bazılarından muamele vergisinin ilgası ciheti 
de arzedildiği üzere karar altına alınmıştır. 

Memleket hayatı iktisadiye ve maliyesinin 
alacağı müstakar vaziyetin bize vereceği imkândan 
ve başka memleketlerdeki hareketlerden ve neticesi 
alınmış vaziyetlerden istifade ederek bilhassa 
kazanç vergisi hakkında ve tahfif yolunda icap 
eden kat'î ıslahat ve tadilâtı yaparak sık sık vergi 
tebeddülatına nihayet vereceğiz. Bu meyanda dahilî 
ticarete ve hayat pahalılığına büyük bir müeessir 
olan oktruvanın ilgası esbabı da araştırılmaktadır. 
Vekâletiniz bu.noktadan yapılacak tetkikat ve 
tctcbbüata büyük bir itina göstermektedir. 

Tahakkukat ve tahsilat .hesapları 
Tahakkuka!: ve tahsilat hesapları alınmış olan 

1929 malî senesinin on birinci ayındaki vaziyeti 
hesabiyeye nazaran, vergi tahakkukatmın sene 
gayesi itibarile muhammenat miktarlarını tecavüz 
edeceği anlaşılmış olduğu gibi tahsilatın da tevhidi 
küsurat kanunu dolayisile tahakkukatın sene 
başında yeniden yapılması neticesi olarak tehhur 
eylemesine ve tahsilat idarelerine senenin'ikinci ve 
üçüncü aylarında verilmiş olmasına rağmen evvelki 
seneler tahsilat nisbeti vasatilerinin dununda 
bulunmadığı tahakkuk eylemiştir. 9Haliye ve sabık-
dan vaki olan tahsilat yekûnları, tahakkukatın 

on.aylık hesabın, seneliğe iblâğı suretiİe vasati 
ve takribî olarak yüzde doksan beş nisbetini tuta
bilecektir. Halkımızın vergi borçlarını vermek 
hususundaki gayreti ve tahsilat işlerinin tutumu, 
tahakkuk eden miktarlardan bakaya kalmasını 
seneden seneye azaltacak bir seyir takip çimektedir. 
Bilvesile şu ciheti ilâveten arzeylerim ki Maliy) 
Vekâleti mıntakavî surette bazı mahallerde zııJı; .:•, 
eden sıkıntıları yergi takibatı dolayısile tezyit* 
etmemeği itina ile derpiş etmeği vazife bilmişti)''. ' 

İnhisarlar : 

Tütün : 
İnhisarlar meyanında memleketimizin en kuv

vetli bir iktisadî teşekkülü bulunan tütün inhisarı 
idaresinin vaziyeti üzerinde biraz tevakkuf etmek 
isterim. Meclisi Âlinin muhtelif encümenlerinde 
tetkik edilmiş bulunan bu günkü İnhisar İdaresi
nin bilâ müddet temdidine dair proje ile tütün 
zer'iyat ve muamelâtında zürra lehine tadilâtı esa-
siyeyi ihtiva eyliyen proje kesbi kanuniyet eyle
diği takdirde idarenin elyevm yapmakta olduğu 
muamelât daha güzel netayiç verebilecektir. İn
hisar idaresi bu günkü vaziyetinde, hazineye va
ridat celbi gayesini temin eylediği gibi; ihracat 
emtiamızın başında bulunan bir maddeye, piya
sada namızlık vazi-f esini yapmakta müstahsillerin 
ellerindeki tütünleri satabilmelerine vasi mikyasta 
yardımı dokunmaktadır. Bunlarla beraber tütün 
zer'iyatının ıslah ve tekâmülü için eyi tütün yetiş
tiren mahallere' avans verilmesi, tütün hastalık-
larile yapılan mücadele, Türkiye tütüncülüğünün, 
umumî vaziyetinde idarenin mevkiini sarih bir 
surette göstermektedir. 

^ îdarei inhisariye, ihtiyacı olduğu tütünleri, 
mütevassıtlara müracaat etmeksizin doğrudan 
doğruya zürradan mubayaa eder. İdarenin yap
rak tütün satışları ise, ccanibe^ karşı temin olu
nan emniyet ve itimat neticesi olarak' inkişafa son 
derece müsait bulunmakla beraber, tütün'ihracat 
tacirlerine rakip bir vaziyete girilememesi için bu 
noktadan büyük bir dikkat sarf olunmaktadır. 

İdarenin başlıca meşgalesi, tütüri. zer fiyatın m 
ve istihsalâtının takviye ve eyi cins tütün yetiş-
tirlmesini temin ve tütün piyasasında .namızlık 
etmek cihetlerine matuf', bulunduğunu ye .faaliye
tin bu noktalarda temerküz ettirildiğini ilâveye 
lüzum görürüm. , , . . 

Bundan başka idare ne. kadar .tütün..alıyor, ka
ça alıyor, ne kadar maaş veriyor, ne kadar masraf 
ediyor, tütün stokları ne istikamete yürüyor, bun
ları Bütçe Encümeninizin varidat mazba.tas'ı sara
haten göstermektedir. , '"•'!'' . ' !. ' . 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı -
Memlekette ispirto sanayiini tesis,/müskiratı 

ıslâh ve şarapçılığı ihya için vücudâ getirilen bu 
idare, memleket iktısadîhayatında mühim,Ijir âmil• 
'olmağa- başlamıştır. Memleketin ihtiyacı olan 
ispirtolu içkilerin kısmı mühimmiiiin . ; memleket 
mevaddı iptidaiyesinden imali temin kılınmış ve 
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şarapçılığın ıslâhı için celp olunan mütehassısın 
tetkikatı netayiei dairesinde faaliyete başlanılmış 
ve memleketimizde ey i serap istihsali imkânı 
hazırlanmakta bulunmuştur. 

İdarenin faaliyeti ve elde ettiği netayiç cüm
lesinden olarak daha şimdiden memaliki ccnebi-
yeden siparişler alınmağa başlanılmıştır. 

İnhisar idaresinin evvelki sene ve bilhassa ge
çen sene üzüm ve incir mahsulü üzerinde vukua 
gelen buhran sırasında müstahsıllara yapmış oldu
ğu muavenet yüzünden millî servetimizden mühim 
bir kısmının mahvolmasına meydan bırakılmamış
tır. 

Müskirat inhisarı 1 haziran 1927 tarihinden 1 
haziran 1928 tarihine kadar geçen birinci faaliyet 
senesinde 1,755,000 kilo incir ve ( 4,750,000 ) kilo 
üzümden içkiler yaparak memleket mahsulünü 
kullanmak suretile ( 4,750,000 ) lira safi varidat 
temin etmiştir. 

1 haziran 1928 — 1 haziran 1929 senesindede 
( 7,630,000 ) kilo üzüm ve ( 2,675,000 ) kilo in
cir soma haline ifrağ olunarak ( 5,316,874 ) lira 
safi varidat istihsal kılınmıştır. 

İnhisar idaresinin aldığı tertibat sayesinde, 
bundan sonra ispirtonun da memleket mahsûlle
rinden imali esbabı temin kılınmış olduğu gibi, 
anasoneuluğun memleket dahilinde intişarı için 
zürraa avans verilmiş ve müskirata ait bulunan 
levazımın dahilden ve dahilî mahsulâttan istih
racı gayesi de elde edilmek üzere bulunmuştur. 

Mevcut inhisarlar arasında, Tütün ve Müskirat 
inhisarları Devletin vergi toplıyan birer dairele
ri olduğu kadar memleket iktisadiyatı seyrü ha
reketinde her gün bir az daha kuvvetlenen iktisadî 
birer uzviyet manzarası arzeylemektedir. Işliycn 
fabrika ve imalâthaneleri, kullandıkları sermaye, 
çalıştırdıkları Türk gençleri ırkımızı iktisadî isti
kamete sevkeden en kuvvetli birer menba olmak
ta ve milletimize birer numune vazifesini görmek
tedir. , 

Vergilerin tazyiki 
Efendiler; 
Türkiyede vergi işlerine temas edince, vergi taz

yikinin ağırlığından çok defa bahsedildiğine şahit j 
olmaktayız. v 'üezrinde tevakkuf edilmesi lâzım bir: 
mevzu olması itibarile bu bapta bazı maruzatta bu
lunmak isterim. 

Vergileri muhtelif noktai nazara göre tasnif; 
ve tahlil etmek kabildir. 'Memleketimizde şimdiye. 
kadar kabul edilmiş olan taksim, vergileri vasıtasız 
ve vasıtalı olarak iki büyük kısma ayırdıktan sonra 
talî taksimata tabi tutmak şeklindedir. Bu tarzı' 
taksim neticesinde vasıtasızlarla vasıtalılar arasın
da bir nisbet ve tevazjin aramak, bu nisbetle tcva-. 
zünün umumî yekûna nazaran miktarını ve beher 
kısmın iradı milliye göre tazyikini hesap etmek iti
yat edinilmiş bir usuldür. 

Vergileri, Bütçe Encümeninin varidat mazbata-" 
smda işaret, ettiği üzere Cemiyeti Akvamın kabul 
ettiği usul veçhile irat ve servet üzerine olan ver-

j giler, istihsal, istimal, ve muamele üzerine " olan 
• vergiler, tarzında iki kısımda irae etmek de doğru 
bir düşüncedir ve bu suretle memleketimiz vergile-' 
rile diğer memleketler vergileri arasında bir muka
yese imkânı kolaylaşmış olur. 

Keza, vergileri, her memleketin dahilî vaziyetine 
göre istihsalât ve istihlâkât esasları üzerinde tasnif 
etmek ve bu noktadan mukayeseler yapmak ta 

• mümkündür. Ben, burada, işbu tasnif şekilleri ha-
j ricinde olmak üzere bir tasnif tarzı ihtiyarile ver
gilerimizin tazyik derecesini tahlil edeceğim. 

Vergileri şu yolda bir tasnife tabi tutmak müm
kündür. 

1 - Tediyesi mecburî olanlar; 
2 - Tediyesi yarı mecburî olanlar; 
3 - Tediyesi ihtiyarî olanlar; 
4 - Tediyesi tamamen keyif ve arzuya tabi 

olanlar; 
Tediyesi mecburî olan vergiler, bizde, müsakka

fat, arazi, sayım ve kazancın karine esasına istinat 
eyliyen aksamından ibarettir. Bu vergiler mükelle-

• fin kazanç ve iradı araştırılmaksızın mutlaka tah
sil edilirler. 

Tediyesi yarı mecburi olanlar, her hangi bir 
muamele veya istihlâk dolayısile vukua gelip, içti
nabı kabil olmakla beraber ihtiyaca göre az veya 
çok miktarda verilenlerdir. 

İhtiyarî veya keyif ve arzuya tabi bulunanlar 
da, her hangi bir mecburiyet veya tazyik olmaksızın 
münhasıran mükellefin ihtiyar ve arzusile verdiği 
kısımlardır. - > 

Bu tasnif dairesinde son beş senelik varidatı
mız üzerinden erkama müracaat suretile mukayese 
yaparsak: 

1926 senesinde, (190,158,000) lira olan varidat 
yekûnu umumisi içinde, (29,681,000) lirası tediyesi 
mecburî olanlar ve (160 527 000) lirası da, 
tediyesi y a n mecburiden keyf ve arzuya tabi 
bulunanlara kadar olan derecelere aittir. 

1927 senesinde, (194,580,000) lira olan varidat 
yekûnu umumisi içinde, (36,391,000) lirası tediye
si mecburî olanlara ve (185,189,000) lirası da 
diğerlerine aittir. 

1928 senesinde, (207,137,000) lira olan varidat 
yekûnu umumisi içinde, (38,528,000) lirası tediyesi 
mecburî olanlara ve (168,645,000) lirası da diğer
lerine aittir. 

1929 senesinde, (220,546,000) lira olan vari
dat yekûnu umumisi içinde, (43,600,000) lirası 
tediyesi mecburî olanlara ve (176,946,000) lirası 
da diğerlerine ait bulunmaktadır. 

1930 senesinin, muhammenatmda (222,732,000) 
lira olan varidat yekûnu umumisi içinde, 
(42,355,000) lirası tediyesi mecburî olanlara ve 
(180,377,000) lirası diğerlerine aittir. 

İşbu beş senelik hesabın tetkikinden anlaşı
lırla. mecburî tediyelerin nisbeti yüzde %15,58— 
% 19,01 arasında bulunmaktadır. 

Muhtelif senelerin vasatî nisbeti ise %18,12 
tutmaktadır. 
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Mutlak mecburî tediyeye tabi olmıyan vergi 

ve resimlerin miktarı seneden seneye artmak
tadır. 

1926 senelerinde (160,000,000) lira olan bu 
kısım varidat 1930 senesi için (yüz seksen milyon) 
lira hesap edilmektedir. Aradaki yirmi mil
yon liralık tezayüt, eğer memlekette senevî irat 
miktarı artmamış olsaydı bittabi mevcut olamazdı. 
Mükellefin daha fazla arzu ve ihtiyarile tediyç 
ettiği bu fazlalık, bize vazihan gösterirki, 
Türkiyede halkın zarurî ihtiyaçları haricinde 
sarfetmejtte bulunduğu mebaliğin miktarı, ve 
binaenaleyh iradı artmaktadır. Bu kabil varidat 
meyanında bulunan bazı kalemlere ait erkamı 
tetldk edersek: 

Tütün: 
1926 senesinde 15 milyon lira olan varidat, 1927 

senesinde 17,5 milyon lira, 1928 senesinde 22 mil
yon lira; 1929 senesinde 24 milyon lira, 1930 senesi 
için de 25 milyon lira. 

Şeker: 
1926 senesinde 4 milyon lira, 1927 senesinde 4,5 

milyon lira, 1928 senesinde 5,5 milyon lira, 1929 
senesinde 6 milyon liradır. 

Müskirat: 
1927 senesinde (4,750,000) lira 1928 senesinde 

(5,316,000) 1929 senesinde (5,800,000) lira, 1930 
için de (5,900,000) lira. 

Bu erkam bize gösterir ki tamamen veya nisbe-
ten ihtiyarî olan varidat seneden seneye çoğalmak
tadır. Mükellef, fazla tazyik altında olsaydı bu kı
sım varidat elbette artamazdı. 

Gümrük istatistiklerinde bazı lüks mevadın it
halâtı tetkik edilmiştir. Bunlarda da seneden sene
ye ithalât fazlalığı görülmüştür. 

Muslin, krep ve mümasil ipkeli kumaşlar: 
1926 senesinde 480,468 lira 
1927 senesinde 541,381 lira 
1928 senesinde 634,019 lira 
Üzeri işlemeli deri eldivenler: 
1926 senesinde 85,015 lira 
1927 senesinde 112,495 lira 
1928 senesinde 123,611 lira 
Tavşan kurt derileri: 
1926 senesinde 179,062 lira 
1927 senesinde 247,578 lira 
1928 senesinde 362,181 lira 
Kürkler ve kürkçülük mamulâtı: 
1926 senesinde 4,657 lira 
1927 senesinde 8,052 lira 
1928 senesinde 32,272 lira 
Beyaz tilki, Alaska ve Mırmır ve saire: 
1926 senesinde 49,590 lira 
1927 senesinde 60,967 lira 
1928 senesinde .96,596 lira 
Bu nevi eşya ithalâtı da bize halkın zarurî ihti

yacı haricinde vaki olan sarfiyatını ve o sarfiyatta
ki tezayüdü göstermektedir. 

Biliyorsunuz ki Efendiler; her sene hasta ruh
larla betbah insanlar sây ve istihsaldeki neş'e ve 

şataretimizin hakkını yok etmek ve memlekette fena 
ve muzır bir cereyan yaratmak, çalışan kolları ve 
başları yeis ve fütura düşürmek için bazı dertlerimi
zi lüzumundan fazla büyütürler, bazılarını icat 
ederler ve bu fena havayı kulaktan kulağa bü
tün memlekete fısıldarlar. Geçen senelerde ha
yat pahalılığı, kuraklık ve darlık bunlar için baş
lıca mevzu teşkil etmişti. Bu sene de iktisadî sı
kıntı etrafında çalışıyorlar. > 

Bir az evvel vergileri başka bir tasnife tabi tut
muş ve mecburî olanlar ve bunların haricinde ka
lanlar deye iki büyük kısma ayırmıştım. Birinci 
kısmın yekûnunu 1930 için ( 24,000,000 ) lira bul
duk. İkinci kısım da ( 180,000,000 ) lira ediyor. 
Bir evden bir topraktan ve bir koyundan kâr 
etsin etmesin irat getirsin getirmesin filvaki ayni 
vergiyi alıyoruz. Fakat varidatımızın altıda be
şe yakin miktarını teşkil eden kısmında vaziyet 
böyle değildir. Buradaki vergiler tamamen mü
kellefin keyfine tabi olandan mecburiyete yakla
şana kadar bir teselsül takip eder. Bundan ma
ada mükellef bu kısımda, Devlete verdiği vergi nis-
betini tenkis veya tezyit etmek imkânını elinde 
bulundurur. 

Alelumum gümrüklerden geçen malların her 
hangi bir ihtiyacı karşılıyanlan en ucuzundan 
en pahalısına' kadar intihap etmek hakkı mükelle
fin elindedir. Kezalik müskirat ve tütün gibi 
mevaddı hiç veya çok istihlâk etmek ucuz veya 
pahalısından istihlâk etmek daima mükellefin 
dindedir. Memleketimizde denildiği şekilde ikti
sadî bir buhran olsaydı bunun en büyük tesiri 
en evvel bu ikinci sınıf varidat üzerinde büyük 
bir tenakus kaydetmesi lâzım gelirdi. Nitekim 
mıntakavî bir buhran geçiren Giresun vilâyetinde 
tütün hasılatı azaldığı gibi bazı darlık mıntaka-
larda da bu kabil varidatın azaldığı müşahede edil
miştir. Fakat bir az evvel arzettiğim ve memle
ketin ahvali umumiyesini kat'î ifadelerde toplı-
yan rakamlar gösterir ki memleket ve millet sa
laha doğru, vüs'ate doğru yürümektedir. 

Memleketimizdeki vergi tazyikinin kazanç ve 
maişet darlığının komşularımız bulunan memle
ketlerden fazla olmadığına en canlı delil, bu mem
leketlerden Türkiyeye gelen amele, işçi, usta, gibi 
münhasıran kazandığı para ile geçinen binlerce 
insanların mevcudiyeti ve bunların geçindikten 
maada memleketlerine de para göndermeğe imkân 
bulmalarıdır. Bu kabil insanlar, eğer memleket
lerinde Türkiyede kazandıklarına muadil değil, 
hatta bir az noksan bir kazanç temin edebilselerdi, 
yabancı memleketlere gitmek gibi külfetli ve bir 
az da meşakkatli bir hayata katlanmazlardı. 

Maamafih itiraf eylemeliyim ki bu günkü vergi 
rejimi daha ziyade şehir halin üzerinde sikletini 
hissettirmektedir ve bu vaziyete bilinerek, hesap 
edilerek girilmiştir. 

Cumhuriyet teessüs ettiği zaman her nevi kuv
vetimizin membaını teşkil eden köyleri ve köylüleri 
bitkin bir halde bulduk. Bir taraftan aşar ve mül-
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tezim, diğer taraftan askerlik mükellefiyeti Devleti-1 
mizin hayat membalarını kurutacak bir hale getir
mişti. Cumhuriyet asırlarca süren bu hataları bi
raz da vergi rejimile tashihe çalıştı. Bu tashih ame
liyesinin ne dereceye kadar müsbet bir netice ver
diğini anlıyabilmek için aşarın lâğvinden bu güne 
kadar toprak alım ve satımlarının her vilâyet için 
ayrı ayrı istatistiklerini yaptırdım. Alınıp satılan 
topraklardan ne kadarının köylüden şehirliye, ne 
kadarının şehirliden köylüye intikal ettiğini öğren
mek istedim. Gelen rakamlar, takip edilen vergi sis
teminin matlûp neticeleri vermeğe başladığını 
göstermektedir. Bu alım ve satımlar 100 rakamile 
ifade edilecek olursa bunun ellisinin kendi arala
rında, otuzunun şehirliden köylüye, yirmisinin de 
köylüden şehirliye intikal ettiği şeklinde hulâsa! 
edilebilir. Bu demektir "ki Devlet binasının istinat 
ettiği omuzlar kuvvetlenmeğe ve köylü, Cumhuriyet 
rejimi sayesinde, tabiî hakkı olan topraklara sahip 
olmağa başlamıştır. Onun için neticesi alınmağa 
başlıyan bu yolda imanla, emniyetle ve kat'iyetle 
yürüyeceğiz. Artık köyleri ve köylüleri imparator
luk zataanmda olduğu gibi sadece fedakârlık zaman
larında hatırlanan ve diğer zamanlarda unutulan 
ve ezilen yerler ve insanlar olarak telâkki etmiyo
ruz. Bilâkis Devletimizin temel taşını teşkil eden 
köylerimizi ve köylülerimizi maddî ve manevî kuv
vetlerle teçhiz etmek ve onları sarsılmaz birer kale 
haline getirmek suretile Cumhuriyetin manasını 
topraklarımız, üstünde silinmez yazılarla yazmak 
istiyoruz. 

, Kambiyo vaziyeti 
Cumhuriyetin, Devlet bütçesinde temin ettiği 

bu intizam ve inzibatı, rakamlarla tesbit olunan I 
normal inkişafımızı bu sene ciddî bir surette tehdit 
eden bir hadise ve vaziyet görülmüştür ki o da 
kambiyo temevvücatıdır. Malî senenin ortalarına, 
ihracat mevsimimizin sonlarına doğru kambiyoda 
her seneden farklı bir temevvüç görüldü. Bunu 
mütalea ederken tabiî bazı sebeplerle de karşılaştık. I 
Evvelâ tediye muvazenemiz henüz müesses değil
di, saniyen, tarife kanununun millî iktisadımızı 
himayeye matuf tedbirler neticesi olan resim fark
larından istifâde emelile mevsimsiz ve sırasız bir 
çok mallar kredilere istinaden ithal edilmiş idi. 

Birinci derecede iktisadî sebeplerden doğan bu 
kısımlar için tedbirler almakta bir an tereddüt et
medik. Halkı tamamen serbest bırakmakla beraber 
âmme hizmetleri ifa eden müesseselerin hariçten 
gelen emtia mübayaatını kayıtlar altına aldık. 
Diğer taraftan döviz talebinin had devresini geçi
rebilmek için piyasaya ihtiyaç nisbetinde döviz 
arzettik. 

İktisadî hadisattan doğan ihtiyaçları iktisadî 
tedbirlerle karşılamağa uğraştığımız sırada zehirli 
propaganda karşısında kaldık: Yeni para çıkara-
cakmışız, Hükümet millî parayı düşürerek piyasa
dan toplıyacakmış, Hükümet paraları ikiye bölerek 
yarışım alacakmış gibi hiç aslı ve esası olmıyan şa

yiaları çıkararak her keşi telâşa vermek halkın ken
di parasına ve kendi Hükümetine olan itimadını 
azaltmak ve bundan mümkünse siyasî ve maddî is
tifade etmek. 

Bütün bu iktisadî tedbirlerimiz arasında hususî 
maksatla menfaatlar peşinde koşanlara karşı bit
tabi kayıtsız kalamazdık. Yüksek Heyetinizin kabul 
buyurduğu muvakkat kanunun koyduğu, ceza teh
ditleri altında kambiyo alım ve satımının intizam ve 
murakabesi için Hükümet kararlar aldı. Bu karar-
lrın alındığı gündenberi kambiyo hazineden hiç bir 
fedakârlık yapmağa ihtiyaç kalmaksızın normal ve 
hemen hemen sabit çerçeve içinde kalmış, her türlü 
ticarî ve sıhhî ihtiyaçlar, ihtiyaç sahiplerinin hiç 
bir zararını müeddi olmaksızın temin ve tatmin edil
miştir. Bundan sonra bankalar arasında bir kon-
sorsiyom vücuda getirilmiş, ihtiyaçtan fazla piya
saya arzedilen kambiyolar konsorsiyom hesabına 
alınmakta piyasanın arzedilen kambiyodan fazla
sına ihtiyacı olan günlerinde konsorsiyom hesabına 
satılmaktadır. Şu noktayı da kayit ve işaret etmcf 
liyimki; kambiyo alım ve satımı inzibatını, mura
kabesini temin yolunda aldığımız tedbirlerimi 
tatbiki için hiç bir yeni teşkilât yapmamış hazi
neye hiç bir masraf, halka da hiç bir müşkülât 
tahmiline meydan verilmemiştir. Kezalik ilâve 
etmeliyim ki: Hükümetçe alınan tedbirlerimizde 
resmî ve nim' resmî Devlet dairelerinin tehirlerinde 
memleket için hiç bir zarar ve tehlike olmıyan 
ihtiyaçları müstesna; olmak üzere halkın ihtiyacatı 
umumiyesi için hiç. bir tehdit yapılmamış, ecnebi 
emtiası ithali ve ihracat mallarımız ve onların 
memlekete getireceği dövizler hiç. bir kay de tabi 
tutulmamıştır. 

Mahiyeti ve miktarı ne olursa olsun tüccarı
mız tarafından ithal edildiği sabit olan malların 
döviz borçları günü gününe tedarik ve temin 

j edilmiştir. 
I Efendiler! hayatta kararlardan, nizamlar, 
kanunlardan daha kuvvetli bir unsur vardır: 
Alışıldık. Bu unsur kendiliğinden yerleşir, kökleşir 
ve gittikçe kuvvetini arttırır. Müsbet istikamette 
yürüyen işler için pek feyizli ve yaratıcı olan bu 
kuvvet, menfi istikametteki işlerde yerleştiği zaman 
tevlit ettiği uyuşukluk miskinlik itibarile çok 
tahripkârdır. 

Onun için hayatları ebedî, hedefleri terakki ve 
medeniyet olan milletler bu ikinci kısım itiyat
ları, ne kadar kökleşmiş olursa olsun, silkinip atar
lar, ve işleri müsbet istikamete tahvil ederler. 

Türk parasının her sene kıymetinden muttarit ve 
mütevali bir surette gaip etmesi, on beş senedenberi 
devam eden bu sukutun şimdiye kadar güya 
tevekkül ile karşılanmış olması fena istikamette 
bir itiyadın yerleşmiş olduğu.,. hissini vermeğe 

I başlamıştı. Fakat Türk milleti bu seneki kor
kunç sukut karşısında gösterdiği heyecan ve al
dığı tedbirlerle bünyesinde nekadar büyük bir 
hayatiyet kuvveti meknuz olduğunu filen bir ker-

' re daha isbat etti. Bizzat millet tedbirler aldı, 
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Tasarruf cemiyetleri teşkil etti, yerli mallara rağ-l 
bet gösterdi. Vicdanlarda doğru yolları aydınlat
tı ; kezalik Hükümet resmî ve nim resmî teessüs
ler üzerinde ayni istikamette tedbirler aldı; ka-
yitler koydu ve bütün bunlar dahil ve hariçte işaa 
edilen zehirli propagandalara ümit kırıcı isnat-1 
lara rağmen sukutun büyük bir kısmını, çok kısa 
bir zaman içinde, istirdat etti ve paramızın yürü
yüş istikametini kat'î olarak istikrara çevirdi. Fil
vaki niçin daha evvel bu işle ciddi olarak iştigal 
olunmadığı sorulabilir. Fakat bilirsiniz ki büyük 
milletler işleri sıraya kor ve hiç bir vakit onları 
kudretinin üstüne çıkarmaz. Bizim de dahilî ve 
iıarieî hallolunacak büyük işlerimiz vardı, mazi
nin, halin ve istikbalin meseleleri mevcuttu, ya
pılacak inkılaplar, çıkarılacak büyük kanunlar, 
istikbal senelerine yürüyen işler ve programlar 
vardı. Bugün bunların çoğunu bitirdik.bir kısmı
nın tatbikile meşgulüz. Onun için gerek millet ve 
gerek Hükümet artık paramızla da iştigal etmek za
manı geldiğini hissetti ve derhal millet ve Hükümet 
büyük inki lâpçının yarattığı millî heyecanla bu se
neden itibaren bu işe de sarılmış bulunuyor. 

Bu millet ve onun çocukları bütün büyük işleri
ni nasıl birer birer ve büyük muvaffakiyetler 
içinde hallettilerse para.ve istikrar meselelerini de 
yölece halledeceklerdir. 

Efendiler, bu gün halkımızın kendi parasına 
olan itimadının kamilen avdet etmiş olduğunu ve 
hiç bir kimsenin borsadaki fiat haricinde döviz 
aramadığını göstermek için buhranı takip eden 
günlerde bin kuruşa yaklaşan altın fiyatının bu 
gün 900 ve 905 arasında dolaşmakta olduğunu zik
redeceğim. Bu fili misal her fena havadisi tekzip 
edecek bir kuvvettedir. 

Beyefendiler, sözlerime nihayet verirken her 
sene BütçeEncüm enimizin yardımları ve BüyükMec-
lisin irşadları ile daima tekâmüle yürüyen bütçe
mizin bu sene de ayni yardımlar ve irşadlarla bü
yük bir adım atacağından emin olduğumu ve bu
nun için Bütçe Encümenindeki arkadaşlarıma ve 
sizlere teşekkür etmeyi vazife bilirim. (Sürekli 
alkışlar) 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul ) — 
Efendim; bütçe, teşkilâtı esasiye, muhasebei umu
miye kanunlarının tayin ettiği günde Meclise 
gelmiştir. Bunu memnuniyetle kayit ve ifade et
mekle beraber Hükümetin umumî bütçenin tan
ziminde ve miadında Meclise göndermek husu
sunda gösterdiği itinayı mülhak bütçelerde de 
gelecek seneden itibaren göreceğimizi umarız. 

Mülhak bütçelerin, umumî bütçe ile olan irti
bat ve alâkası ve umumî muvazeneye olan tesiri 
ve binaenaleyh umumî biütçe ile birlikte tetkikın-
daki fayda izahtan müstağnidir. Binaenaleyh ge
lecek sene umumî bütçe ile birlikte mülhak büt
çelerin teşrini sani iptidasında Mecliste bulundu
rulmasını, haklı olarak temenni ederiz. 

Bütçe miadında gelmiş olmakla beraber encü
menimizde tetkiki taahhür etmiştir. Bunun sebebi 

Maliye Vekili Beyefendinin izah ettiği veçhile ik
tisat programı gibi memleketin iktisadî hayatının 
inkişafına halkın refahının tevsiine iktisadî mu
vazenemizin teminine matuf bir tedbiri istihdaf 
eden hayırlı bir teşebbüsün tatbikına bu bütçede 
yer verebilmek maksadından ileri gelmiştir. 

Heyeti Celilenizin bundan dolayı encümenimizi 
mazur göreceğini ümit etmekteyiz. 

Maahaza şu noktayı kuvvetle arzedeceğim 
ki bu taahhür encümenimizin bütçe üzerindeki 
tetkikatınm ciddiyetine mani olmamıştır. Encüme
nimizin bu seneki bütçe tetkikatı evvelki seneler 
tetkikatınm dununda olmadığını kat'iyetle ifade 
cesaretini kendimde görmekteyim. 

Evvelki senelerde bütçe tetkikatı sırasında 
encümenimizi en ziyade işgal eden maaş kadro
ları, geçen sene kabul buyurduğunuz teadül 
kanunile bertaraf edilmiş, ve diğer noktalarda 
tetkikata daha ziyade vakit kazandırmıştır. 

Bu sene, kadrolara temas eden tetkikatımız 
yalnız bütçelere münhasır kalmıştır. Teadül 
kanununun emrettiği bu ücretli kadrolara ait 
kanunun gelecek sene meclise takdimi ile bu 
kadroların da tesbitinden sonra bütçenin hiz
met kısımlarına ait tetkikatı encümenimiz daha 
2iyade tamik ve tevsi etmek fırsatını elde ede
cektir. 

Bu itibarla gelecek sene bütçesile birlikte 
bu lâyihanın meclise getirilmesinde İsrar etmekte
yiz. Şimdi de müsaadenizli bütçe erkanımı, 
bütçe tetkikatımızın hulâsasını hulasaten arze
deceğim : 

Huzuru Âlilerine takdim olunan bütçe, geçen 
sene bütçesine nazaran 2,195,542 lira fazladır. 
Hükümetin bidayeten teklif ettiği masraf bütçesi 
222,834,330 lira idi, varidat ta 222,992,000 lira tah
min edilmiıti. Muhterem Başvekilin bir vesile ile 
vaki olan beyanatlarında işaret ettikleri veçhile 
diğer memleketlerde olduğu gibi encümenimizde 
ilk olarak varidat bütçesi tahminatını tesbit etti. 

I Ondan sonra masraf tetkikatına başladı. Biz bu 
tarzı bir terakki eseri addediyoruz. Hükümetçe 
hazırlanan iktisat programının tatbiki için muhtelif 
vekâlet bütçeleri masraflarını tenzil suretile tasar
ruf edilen 5,5 milyon liraya yakın bir para Maliye 
Vekili Beyin ifade ettikleri gibi iktisat Vekâleti 
ve yine iktisadî hizmetlere hadim Sıhhiye, Maarif 
bütçelerine ve Seyrisefainin muavenetine tahsis 
edilmiş ve tenzil ve zamların taallûk ettiği tertip
lere Hükümetle birlikte yerleştirilmiştir. 

Encümen masraf tetkikatı neticesinde bilhassa 
.1928 senesi hesabı kafisinin gösterdiği düyunun 
karşılıklarını noksan bulduğu gibi bazı zarurî hiz
met karşılıklarını da kifayetsiz buldu. Bunları te
lâfi için de bir buçuk milyon liraya kadar bir para
ya ihtiyaç görülüyordu. Bunu bulmak için de 
ikinci derecede hizmetlerden tasarruflar aramak 
zaruretini hissetti. Tetkikatını bu yolda tamik 
ederek karşılığı temine muvaffak oldu ve bunun 

1 müsmir hizmetlerle bilhassa deyinlere hasrettik, 
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Vasıl olduğumuz netice, masraf bütçemizi 
222,604,023 lira; varidat tahminimizi de 222,732,000 
lira olarak tesbite müncer oldu. 

Bu ameliyenin sureti icrası yani hangi bütçeler
den ne miktar tasarruf ve nerelere ne miktar zam-
ıhedilği ve ayni zamanda 1930 bütçesile 1929 büt
çesinin mukayesesi hakkında umumî bir fikir hu
sulüne medar olmak maksadile mücemmilen arzı 
malûmat edeceğim: 

Meclis bütçesi 29 senesi bütçesine nazaran 
277,071 lira fazladır. Bu fazlalık geçenlerde kabul 
buyurmuş olduğunuz nisabı müzakere kanununun 
tadiline ait kanunun istilzam ettiği zamdır. 
Riyaseti Cumhur bütçesinde 9948 lira fazlalık 
vardır. Bu da bazı muhtelif hizmetlerden tahaddüs 
etmiştir. Divanı Muhasebat bütçesinde (218,292) 
lira fazlalık vardır. Bu fazlalık bina inşası için 
muhasebei umumiye kanunu mucibince' evrakı 
müsbitenin hıfzı için bir mahzeni evrak yapılmak 
lâzımgeldiği gibi yine muhasebei umumiye kanu
nunun maddei mahsusası mucibince Divanı Muha
sebatın taşra teşkilâtı kaldırılmış tamamen merkeze 
getirilmiştir. Müteferrik surette icar ile oturmak
tadırlar. Bunlara bina yaptırmak için konulmuş 
olan inşaat tahsisatıdır. Başvekâlet bütçesinde 
9,617 lira tasarruf görülmektedir. Fakat hakiki 
tasarruf bu değildir. 1930 teklifine nazaran 
iktisat programı ve encümen tasarruf dolayısile 
24,660 lira liradır. Şurayı Devlet bütçesinde 10,139 
lira tasarruf vardır. 

İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesinde 21 997; 
Diyanet işleri Reisliği bütçesinde 24 038 lira ta
sarruf vardır. Maliye Vekâleti bütçesinde 1,435,871 
lira fazlalık vardır. Fakat hakikatta fazla değil 
bilâkis 1,276,649 lira noksandır. Bu noksan muhte
lif hizmetlerde iktisat programı ve encümen tasar
rufu olarak Hükümet teklifine nazaran tasarruf ve 
tenzil edilmiştir. Bunun müfredatı şudur: 

15,885,792 1930 teklifi bidayeten 
775,000 Dalgalı borçlar ( Tekmil devairden) 
620,000 Müdafaa borcu 
180,000 Muhtelit mübadele (Hariciyeden) 
100,000 Stadyom (Açıktan) 
52,000 Gazete primleri 
20,000 Balıkçılara teshilât sermayesi (A-

çıktan ) 
79,*000 Reji j ener al şirketinin borcu ( Na

fıadan ) 
425,000 Seyrisefaine muavenet (iktisattan) 
18,136,792 
16,860,143 
1,276,649 , 
Encümenin-, kabul ettiği Düyunu Umumiye büt

çesinde 827,134 lira fazlalık vardır. Encümen 
Hükümetin teklifine nazaran 49,596 lira tasarruf 
yapmıştır. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesinde 
86,008 lira fazla vardır. Hükümet teklifine naza
ran muhtelif hizmetlerden olmak üzere encümen 
110,492 lira tasarruf ve tenzil yapmıştır. 

Tapu ve Kadastro bütçesinde 45,270 lira nok
san vardır. Hükümetin teklifine nazaran encüme
nimiz 70,270 lira tasarruf yapmıştır. 

Dahiliye Vekâleti bütçesinde 975,264 lfra nok
san vardır. Encümen, Hükümetin teklifinden 
1,055,138 lira tenzilât yapmıştır. Bu cihet kayda 
lâyıktır ki bir taraftan halkın işlerini teshil için 
tam teşekküllü seksen nahiye ile altı kaza masrafı 
bu bütçeye ithal edilmiş, iskânın lâğvi ile hizmet
lerinin Dahiliyeye intikali dolayısile tasarruf bu 
kısımdan yapılmıştır. 

Binaenaleyh, Dahiliyenin halka ait hizmetleri 
tasarruf için tenkis değil, bilâkis tevsi edilmiştir. 

Posta ve Telgraf bütçesinde 144,210 lira noksan 
vardır, ikinci derecedeki muhtelif hizmetlerden 
tasarruf edilmiştir. 

Emniyeti Umumiye bütçesinde 94,020 lira nok
ran vardıx. ikinci derecedeki muhtelif hizmetler-
ien tasarruf edilmiştir. 

Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinde 
30,089 lira noksan vardır. Teklife nazaran 150,089 
liradır. 

Hariciye Vekâleti bütçesinde 338,211 lira nok
san vardır. 

Hariciye matbuat bütçesile tevhit edilmiş ve bu 
tevhide göre 1929 bütçesine nazaran tasarruf 
görülen 338,211 liradan 180,000 lirası muhtelit 
mübadele komisyon masrafı olarak maliyeye 
aakledilmiş olduğundan 1929 senesine nazaran 
158,211 lira tenzilât vardır. Bu iki daire için teklif 
edilen miktar 4,410,170 lira olmasına göre bu 
iairelerden tasarruf miktarı 348,211 liradır. 
Ancak, şunu da söylemeliyim ki, bu tasarruftan 
200,000 lirası düyun karşılığı olarak maliye bütçe
sine nakledilmiştir. Hizmetlerden hakiki tasar
ruf 148,000 liradan ibarettir. Ayni zamanda 
hariciyenin 960 kuruştan hesap edilen akça farkı 
rayice göre (1,035) şe iblâğ edilmiştir. 

Sıhhiye Vekâleti bütçesinde 106,536 lira fazla
lık vardır. 

Sıhhiye bütçesinde yapılan tadilâta gelince: 
Müteferrika, mefruşat, icar, harcırah, hakkı huzur 
gibi tertiplerden (90) küsur .bin lira indirilmiştir. 
ve buna mukabil halkın sıhhatini muhafaza için ki
min mubayaasına 200,000 lira ilâve edilmiştir. Mü
saade ederseniz bir kaç senelik nisbetini arzedeyim. 
927 senesinde Sıhhiye Vekâleti bütçesi, bütçemi

zin yekûnu umumisine nazaran yüzde 1,65, 1928 de 
1,65, 1929 da 1,99 1930 da 2,2 dir. 

Adliye bütçesinde 196,667 liralık noksan 
vardır. 

Maarif bütçesinde 99,700 liralık fazla vardır. 
Bu bütçede harcırah, müteferrika, hakkı huzur, 
icar gibi tertiplerden 70,000 liraya yakın tasarruf 
yapılmış, buna mukabil maarifin inkişafına hadim 
tertiplere . ilâve edilmiş olduğundan bu bütçeye 
170,000 lira kadar zam yapılmıştır. Bu bütçenin 
nisbeti şöyledir: 1927 de bütçemizin yekûnu umu
misine nazaran yüzde 3,17, 1928 de 3,20, 1929 da 
3,68, 1930 da 3,69 dur, 
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Nafıa bütçesinde 692,709 lira noksan vardır. 

Bu noksandan bir kısmı Beji j ener al şirketine ait 
borç olup Maliye bütçesine nakledilmesinden, bir 
kısmı Nafıa Fen Mekteplerinin tevhidi dolayısile 
hasıl olan tasarruftan, 330,000 lirası vekâlet binası 
ve fen mektebi inşası için konulan tahsisattan ve 
mütebakisi diğer vekâletlerde olduğu gibi kırtasiye, 
mefruşat, harcırah gibi masraflardan yapılan ten
zilâttan ileri gelmiştir. 

Müsmir ve'memleketin inkişafına ait hizmetlere 
gelince: Su işleri için 250,000 lira ve yol ve köprü
ler inşaatı için de 50,000 lira ilâve olunmuştur. 
Buna mukabil şimendiferlerin inşaat programına 
halel vermemek üzere demiryollarına muavenet 
faslından yalnız 300,000 lira tenzil edilmiştir. Bi
naenaleyh, bu müsmir hidemat kısmında yalnız 
tadil yapılmış, hiç bir tenzil yapılmamıştır. 

İktisat bütçesinde 4,578,390 lira fazlalık vardır. 
Bu bütçenin en meşkûr vasfını ifade eden ve mem
leket ve halkın inkişaf ve refahını temine matuf 
olan zammı îktısat bütçesindedir, bu bütçenin zam
mı bu miktar değildir. Seyrisefaine muavenet mak-
sadile Maliye bütçesine konulan 425,000 lira da 
ilâve edildikte hakikî zam miktarı 5,003,390 liradır. 

Müsaade buyurursanız iktisat Vekâletinin ge
çirmiş olduğu safhatı yani yekûnu umumilerdeki 
nisbetlerini arzedeyim. 

İmparatorluk zamanında 1330 senesinde ; altın 
olarak 39,894,165 kuruş, 1331 de 37,998,611 kuruş. 
1332 de 46,986,992, 1333 de 137,756,682 kuruş, 
1334 te 1,582,839 lira; 1340 da 11,378,228, 1341 de 
10,856,175, 1926 da 5,725,718, 1927 de 4,732,879; 
1928 de 4,994,523, 1929 da 8,351,034, 1930 da 
13,226,534 liradır. 

İktisat bütçesinin nisbeti şudur: 1927 de büt
çemizin yekûnu umumisine nazaran yüzde 0,74, 
1928 de 2,55, 1929 da 3,85, 1930 da 5,95 tir. 

Millî Müdafaa bütçesinde kara, deniz, hava, 
imalâtı harbiye, harita hepsi birlikte olarak ceman 
yekûn 2,861,779 lira noksan vardır. 

Kara, deniz, hava, müdafaa kuvvetlerile senayii 
harbiye ve haritacılıktan tenzil edilen 2,861,779 
lira memleketin iktisadî inkişafına tahsis edilmiştir. 

Efendim; müsaade ederseniz bir az da varidat
tan bahsedeyim; 

Memleketimizde son senelere kadar, varidat 
tahminatmda bulunurken müracaat edilen başlıca-
tarz, ya içinde bulunan senenin alınmış olan 
hesabının seneliğe iblâğı veya neticesi 
alınmış olan bir sene evvelki tahakkukat ve tah
silat hesaplarının, içinde bulunulan sene zarfın
daki vaziyeti hesabiyeye ve gelecek senenin iktisadî 
vaziyetine göre tahminatta bulunulması seklinde 
idi. 

Encümeniniz geçen sene,. son üç senenin tahak
kuk ve tahsilat hesaplarını ele aldıktan sonra 
içinde bulunulan senenin vaziyeti hesabiyesini ve 
gelecek senenin vergi miktarlarına müessir olabi
lecek vaziyetlerini sıkı bir tetkika tabi tutmak 
suretile tahminata girişmişti. Encümeniniz, bu 

tarzı tahminin memleketimizin vaziyeti hazırasınâ 
göre en muvafık bir usul olduğuna kanidir. Hü
kümetin varidat tahminatı da bu sene ayni usul 
dairesinde icra kılınmıştır. Encümenimiz gelecek 
seneden itibaren masraf için de ayni usulü tet
kikin tatbikini kararlaştırmış olduğunu da -bu ve
sile ile Hükıımetin nazarı dikkatine -arzetmeği 
faideli görmektedir. 

Encümeniniz bu sene de varidat tahminatını 
icra ederken geçen seneki usule tevfikan son üç 
senelik neticesi alınmış tahakkukat ve tahsilat 
hesaplarını ele'almış, bu senenin tetkikatı sırasında 
mevcut olan dokuz aylık hesaplarile, evvelki üç 
senenin dokuzar aylıklarının mukayesesini yapmış; 
ve evvelki son üçer . aylıklarının tezayüt nisbeti 
vasatiyeleri dairesinde bu sen« için bir tezayüt 
miktarı kabulile dokuz aylığı seneliğe iblâğ ve 
gelecek senenin iktisadî vaziyetini, zam ve tenzili 
icapbettirecek kanunî tadilâtı tetkik suretile işe 
başlamış ve bu esnada senenin onuncu aylığının 
hesabı da alınmış olduğundan, bunun erkâmını, 
bir kere daha kontrol ve icap eden tadilâtı yaptık
tan sonra 1930 senesinin hululünden iki ay evvel 
tahminatta bulunmak fırsatını elde etmiştir. 

Encümeniniz bu suretle hareket neticesinde 
vasıl olduğu rakamlarla hakikate en yakın vaziyeti 
temin ettiğine kanidir. Bu tarzda icra kılman 
tetkikat netayici ve her vergi ve resme ait zam 
ve tenzil esbabı ile vergilerimizde seneden seneye 
görülen tezayüt ve inkişaf dereceleri mazbatamızda 
tafsilen yazılmış olduğundan l&u tafsilâtı aynen 
burada tekrar ile Heyeti Mııhteremeyi tasdiden 
içtinap ederek yalnız 1929 - 1930 seneleri muhajtı-
mcnatı arasında bir mukayese icrasile iktifa ede^ 
ceğim: 

Vasıtasız vergilerde 1929 senesi muhammenatı 
49,750,000 lira idi. 1930 senesi için bu kısım! 
48,280,000 lira tahmin edilmiştir. 

Aradaki bir buçuk milyon kadar noksan, muh
telif seneler malûmatı hesabiyesine ve varidatın 
seyrine göre başlıca veraset ve intikal vergisile 
madenler rüsumuna yapılan 550,000 liralık zamma 
mukabil arazi ve sayım vergisile askerlik mükel
lefiyetinde yapılan 2,000,000 liralık tenzilden ile
ri gelmiştir. 

Vasıtalı vergilerimizin 1929 senesi muhammena
tı ( 88,550,000 ) lira idi. 1930 senesi için bu 
kısım ( 94,250,000 ) lira tahmin olunmuştur. Ara
da beş buçuk milyon raddesinde görülen tezayüt 
bu kısımda bulunan vergilerden yapılan 300,000 
küsur liralık tenzile mukabil, nakliyat vergisinde 
yapılan 250,000 lira tezyit ile yeni gümrük tarife 
kanununun eski tarifeye nazaran varidat mikta
rında % 25 derecesinde bir tesir yapacağı mü
lâhaza ve kabul edilmekten mütevellit 5,800,000. 
liralık zam icrasından münbaistir. 

İnhisarlar varidatı 1929 senesinde 48,825,000 
lira tahmin edilmişti. 1930 senesi için bu kısım 
yarım milyon raddesinde bir noksan ile 48,300,000 
lira tahmin ^olunmuştur. 
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Mevcut malûmatı hesabiyeye göre bu kısımda 

tütüne bir milyon lira, müskirata yüz bin lira, telsiz 
telgraf ve telefon hasılatına üç yüz elli bin lira ka
dar bir zam ve buna mukabil başlıca tuz ve telgraf 
hasılatından iki milyon lira kadar bir tenzil ya
pılmıştır. 

Mütebaki aksamda yapılan tebeddülatta başlıca 
damga hasılatından 300,000, tapu haçlarından 
400,000, hasılatı müteferrikadan 500,000 mülga 
vergiler bakayasından 700,000, icar bedelinden 
200,000 lira tenzile mukabil Devlete ait tahvilât 
tertibine 1,000,000, mükerrer sigorta hasılatından 
hazine hissesi olarak 50,00 a kıymetli evrak hasılatı 
olarak 100,000 ve cezayi naktilere 100,000 lira bir 
zam yapılmasından ibarettir. 

Vergi işlerine dair sözüme nihayet verirken, 
Maliye Vekâletinin, memleketin iktisadî haya-
tile tamamen alâkadar olarak hareket ettiğini, ver
gi tatbikatından dolayı vukua gelen şikâyetleri 
nazarı itibara alarak bunları bertaraf etmek için 
azamî bir itina ile hareket ettiğini zikre lüzum 
görürüm. 

Halılara mevzu resim tenzil edilmiş olması ve 
bazı ihracat mevadı üzerinde muamele vergisinin 
kaldırılması teşebbüsü ve arazi vergisindeki hak
sızlıkları bir an evvel izale için kısa bir zamanda 
tahrir icrası yolundaki teklifi kanunî ve keza 
kazanç ve eğlence ve hususî istihlâk vergileri tadi
lâtı teklifleri bu düşüncelerin birer delilleridir. 

Memleketimizde gerek nakit, gerek iktisadî cesa
ret noktasından normal bir vaziyete girmek üzere 
bulunduğumuzu nazarı dikkate alarak Hükümeti
mizin dünya vaziyeti ile hem ahenk olmak üzere 
vergilerde tahfif ve ıslahat devresine doğru yörü-
düğünü söylemek hakikate muvafık bir ifade 
olur. 

Şimdi bütçelerimizin takip etmekte olduğu 
tekâmül seyri hakkında dahi bazı maruzatta 
bulunacağım: 

Bütçelerimizde seneden seneye bir tekâmül 
görülmektedir. Bu tekâmül bir kaç noktadan 
mütalea edilebilir: 

Birincisi ve en mühimmi tevazün noktası: 
Heyeti Celilenize takdim olunan bütçe bittabii 

mütevazındır ve başka türlü olmak imkânı da yok
tu. îsmet Paşa Hükümetinin silsilei muvaffakıyatı 
içinde bütçe tevazününün temin keyfiyeti, artık 
zihinlerde o derece yerleşmiştir ki mütevazin büt
çeye malikiyet bu gün fevkalâde bir hal sayılmaz, 
gayet tabii ve zarurî bir şey addolunur. Artık ne 
Hükümet açık bütçe teklifini hatırına getirir; nede 
encümeniniz açık bütçeyi tetkik mevzuu addile 
Huzuru Âlinize çıkmak cesaretini kendisinde görür. 
Bu tevazün zahirî ve lafzî değildir. Hakikî ve sa
mimidir. Bu iddiamda nibkinlik eseri ve indi de
ğildir. 

Geçen sene bütçelerinin netayici bu iddianın 
en kaf i delilleridir. 1926 senesi varidat muhamme-
natımız 190,158,000 lira idi. Buna mukabil tahsilatı 
haliyeden 182,917,000 lira ve sabıkadan 8,360,000 

lira ki ceman 191,277,000 lira olmuştur. Bu miktar
dan 10,914,629 lirası inhisar müessiselerinin tesisatı 
ve stokları için bu müesseselerde bırakılmasına da 
imkân hasıl olmuştur. 1927 senesi için tahmin edilen 
194,580,554 lira varidata mukabil haliyeden' 
197,730,844 lira ve sabıkadan da 6,854,096 lira ki 
ceman 204,584,940 lira tahsilat vaki olmuştur. 

Bu miktardan 5,832,153 lirası kezalik inhisar 
idareleri tesisat ve stokları için bırakılmıştır. 

1928 senesi varidat muhammenatımız 
207,173,199 liradır. Buna karşı 212,709,781 li
rası haliyeden ve 9,321,006 lirası sabıkadan ol
mak üzere cem'an 222,030,788 lira tahsilat vaki-
dir. Bu tahsilatın 6,000,000 lira fevkalâde va
ridattan 9,000,000 lirası ela mahsubattan müte
vellittir. 

Bunları hariç bırakırsak varidatı adiyemizden 
tahsilatımız 207,000,000 lira ki bu da tahminatı-
mıza temamen tekabül etmiştir. Tahminattaki 
ciddiyeti bu rakamlar en beliğ olarak ifade 
eder. 

Tahsisat noktasından dahi bütçemizde tekâmül 
görülmektedir. Bunun delili de erkama müste
nittir. 

1926 senesinde munzam, fevkalâde ve müdev-
ver tahsisat olarak bütçeye 26,501,832 lira inzi
mam ettiği halde 1927 senesinde bu miktar 
23,479,096 liraya tenezzül etmiştir. 

1928 senesinde ise devri tahsisat usulünün büt
çe noktasından olan mahzuru Heyeti Celileniz-
ce kabul buyrulan muhasebei umumiye kanunu
na maddei mahsusa konularak men olunmak' su-
retile bir tekâmül yapıldığı gibi bu senenin tah
sisatı munzamma ve fevkalâdesi de 1,273,477 li
raya inmiştir. 

1929 senesinde ise bu güne kadar munzam ve 
i fevkalâde tahsisatlar yekûnu 3,055,000 liradan iba-
! ret bulunmuştur.. Tahsisatı munzamma talepleri
nin Azalmasında en ziyade müessir olan amil en-

| cünıeninizin karşılığı gösterilmiyen herhangi bir 
' tahsisat teklifini kabul etmemek hususundaki 
akrarları, Heyeti Celilenizce tasvip edilmek su-

{retile, mazhar olduğu kıymetli müzaheretin neti
cesi olduğunda şüphe yoktur. Şu noktayı ilâve 

! etmek!iğime müsaade buyurulmasını istirham ede-
' rim ki tahsisatı munzamma taleplerinin azalması 
şüphesiz şayanı şükran bir eseri tekâmüldür. 

! Bu arzettiğim tarzı hareketle tahsisatı mun-
' zamma!arın bütçe tevazününü ihlâl etmesi tehli
kesi de bertaraf edilmiştir. Bununla beraber her 
ne suretle olursa olsun gerek tahsisatı munzamma 
ve fevkalâde ve gerek münakaleler bütçelerin 
tanzim ve tatbikında iltizam edilmesi iktiza eden 
samimiyeti sarsacağı cihetle bütçe tertiplerine 
tahsisat vaz'ı hususunda daha ziyade dikkat ve 

! itina edilmesi ve bu tertiplerin ancak fevkalâde 
h;:İlerden münbais zaruretlere inhisar ettirilmesi 
noktasına Hükümetin nazaraı dikkatini celbet-
meği vazife bilirim. 

Bütçenin tatbiki noktasından da tekâmül görül-
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inektedir. Yine geçen senelerin netayici hesabiyesine 
nazaran tahsilatımız tahakkukatın % 94, 95 ni 
bulduğu gibi tahsisatın tarzı istimali hakkında ufak 
bir tetkik dahi bu iddianın sıhhatini isbata kâfidir. 

Senesi Tahsisatı safiye İmha olunan Yüzdesi 
1926 233 770 985 52 155 526 22,31 , 
1927 224 172 630 36 322 749 16,20 I 
1928 233 029 658 31 896 639 • 13,68 | 
Bu nisbetin "tedricen bütçelerin hüsnü tatbiki 

suretile daha ziyade azalacağı muhakkaktır. 
Bütçenin, tertibi noktasından da tekâmül 

vardır. Heyeti Celilenin malûmudur ki bütçelerin 
bu husustaki gaye, ve hedefi her tertibin taallûk 
ettiği hizmeti mümkün olduğu kadar müfredatile 
ifade etmek ve bütün dairelrin müşterek hizmetle
rinde tenazur takibile mukayeseler imkânı temin 
eylemektir. 1929 senesinden itibaren encümeninizin 
teşebbüsile Hükümet bütçe tertibinde bu hedefe 
yürümüş ve o sene bütçenin aldığı yeni şekil dola-
yısile dairelerle Divanı Muhasebat arasında her 
hangi bir ihtilâf vukuuna meydan verilmemek mak-
sadile her tertibin ihtiva ettiği masraflar tahdit 
ve tasrih edilmek suretile bir cetvelde izah edil
mişti. 

Bu, bütçe tertibi noktasından tekâmül için bir 
başlangıçtı. Bu sene bu cetvellerde yazılı hizmetle
rin izahları maddelerde gösterilmiş ve yalnız yeni 
hizmetleri ihtiva eden bazı dairelerle ciheti aske
riyeye bazı fasıllar yine izahnanıelerle tahdit ve 
ifade edilmiştir. Seneden seneye encümeniniz 
bu yolda yürüyerek, hizmetlerin kâffesini mad
delerde izah suretile tam tekâmül teminine çalı
şacaktır. Bu hususta Hükümetten de azamî 
müzaharet göreceğini kuvvetle ümit eyler. 

Bütçe tekâmülü hakkında sözüme nihayet 
verirken düyunumuzun tesviyesi hakkındaki sa
lahtan da bir, iki kelime bahsetmek isterim. 

Muhasebei Umumiye kanununun; halkın huku
kuna riayet noktasından koyduğu esaslı hüküm
lerden biri borçların bazı ahvalde hatta tahsisat 
fevkında tesviyesine cevaz vermesidir. Encümeni
niz tahsisat fevkında vaki tediyatın aldığı şekli 
hazinenin naktî muamelât vaziyetini sarsacak bir 
derecede görmüş (532 bin liralık tahsisata mukabli 
6 milyon 940 bin lira 'borç çıkarılmış) olması 
neticesinde geçen seneki bütçe kanunu ile bunu 
tahsisata bağlamağı muvafık görmüş ve bu sene 
dahi bu esasın muhafaza ve idamesini karalaştır-
mıştır. 

Ancak düyun hakkında bu kayıtalan alırken 
, bütün borçların tesviyesi imkânını düşünmüş deyin 
meselesinde Devletin itibarile efradın hakkı alâka
dar olmak itibarile borç işlerile çok ciddî surette 
iştigal etmiştir. 

Tetkikatımız sırasında elimizde bulunan 1928 
hesabı kafisinin gösterdiği 3,116,433 liralık bor
ca karşı 1929 senesi bütçesine bidaycten konulan 
ve bilâhare ilâve edilen tahsisatın 1,353,800 lira
ya baliğ olduğunu ve bunun tenzilinden sonra ba
kiye kalan 1,762,633 liraya mukabil bu sene büt-

çesile 1928 düyunu için teklif edilen miktarın İse 
247,547 Jiradan ibaret bulunduğunu ve binaena
leyh bfr buçuk milyon raddesinde borcun kar
şılıksız kalmakta olduğunu anlamıştır. Borcun 
tamamen karşılanmadığını gören encümen temin 
ettiği tasarruftan muhtelif devair bütçelerinin 1928 
düyunu faslını 1,253,916 liraya çıkarmış ve müte
bakisinin de kısmen 1929 bütçesinde kısmen (]•-> 
bütçe müzakeresi sırasında arzeyliyeceği üzer>-> 
1930 bütçesinde teklif edilecek münakaleler ile 
temini çarelerini izhar etmiştir. Bu suretle hesabı 
kafinin gösterdiği rakam tamamen karşılanmıştır. 
1928 senesinden evvelki borçlara gelince Heyeti 
Celilenizin geçen sene kabul ettiği 1513 numaralı 
kanun mucibince bu borçların tasfiyeden- geçiril
dikten sonra tediyesi lâzîmdır. Tasfiyei düyun 
kanunu tatbikatına hazinece başlanmış ve tesbit 
edilmekte olan düyunların bir kısmının hatta bu 
sene zarfında tesviye edildiği memnuniyetle gö
rülmüştür. ' • ' • ' ' ' 

1930 senesi bütçesinde bu kabil borçlar için her 
daire bütçesinde teklif edilen tahsisatı mahza 
halka suhulet verebilmek ve tasfiyeden sonra daha 
bazı muamelâta tevessül etmeğe hacet kalmaksızın 
süratle tediye icrasını temin etmek maksadile encü
meniniz kafesini Maliye bütçesine' nakletmek sure
tile bir araya cemetmiş ve yine efradın hukukuna 
riayet endişesile bundan bir para tasarruf cihetine 
gitmiyerek Hükümetçe teklif edilmiş olan 775,000 
liralık tahsisatı aynen kabul etmiştir. 

Tasfiye muamelesinin bir an evvel ikmalini 
Hükümetten ehemmiyetle temenni eyleriz. 

Bütçelerin tetkikatı sırasında bazı bütçelerde 
karşılıksız düyun namile tahsisat konulduğu gö
rülmüştür. 

Tahsisat fevkında hizmet ifası kanunen memnu 
olmak hasebile bütçelere bu yolda tahsisat vaz'ı 
esasen tecviz edilmiyeeeği aşikârdır. Geçen se
ne muhasebei umumiye kanununun yani tatbiki 

• dolayısile tesadüf edilen bu yolda bazı karşılık
sız borçlar yine ahali hukukunun sürüncemede 
bırakılmaması endişesile kabul edilmişti. Za
rurete müstenit olan bu istisnaî halin ' devamı bit
tabi tecviz edilemezdi. Binaenaleyh bu sene 
bütçesinde bu yolda tekerrür ettiği görülen tek
lifler tamamen bütçeden çıkarılmıştır. Maahaza 
halkın hukukunu temin için bir taraftan Hey
eti Celilenize bu kabil sarfiyat hakkındaki se
bepler ve zaruretleri biletraf izah ile neticele
ri ittihaz buyrulacak kararlara raptedilmek 
ve diğer taraftan halkın da alaeaklan bu sarfi
yatı yapan daire bütçelerindeki tahsisattan tev
kif ile temin1 olunmak şeklinde bir kanun 

: lâyihasının Hükümetçe bu devrede Yüksek Mec
lise takdim edilmesi esasında Hükümetle muta
bık kalınmıştır. , 

Düyun hakkındaki maruzatıma nihayet verir
ken yine muhasebei umumiye kanununun 48 inci 
maddesinin halkın hukukunu bir ân evvel tesvi
yeye matuf tedbir olmak üzere tecviz ettiği 
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müsaadenin tatbikında bütçe samimiyetine muhalif j 
neticeler karşısında kaldığını söylemek mecburiye
tindeyim. Muhtelif dairelerin 1928 senesi bütçele
rinde bu tertipler için kabul edilen 356,500 liralık 
tahsisata mukabil 1,298,615 lira sarfedildiği 
İ929 senesinde de, 305,500 liralık tahsisata muka
bil bu tertiplerden bu güne kadar 941,723 liralık 
sarfiyat vaki olduğu anlaşılmıştır. Bütçenin sami
miyetini ihlâl eden ve hazineyi tediyat noktasından 
müşkül vaziyetlere maruz bırakan bu hale mutlaka 
nihayet verilmesi lâzımdır. Maahaza geçen 
seneler netayiç hesabiyesine nazaran tediyat mik-1 
t a n her neye baliğ olmuş ise andan dun miktar 
kabul edilmemesi encüraenimizce karar altına 
alındığını Hükümetin sureti mahsusada nazarı 
dikkatine arzederim. 

Maruzatıma nihayet verirken bütçe hesapları 
ve hesabı kafilerimiz hakkında bir kaç kelime 
söylemek isterim. 1927 senesinde Heyeti Celileni-
zin kabul buyurduğu muhasebei umumiye kanununu 
Maliye Vekâleti 1928 malî senesi iptidasında tatbika 
başladı. Her ayın malî muamelâtını gösteren 
miktarları dört aylık bir fasıla ile neşre muvaffak 
olduğu gibi hesabı kat 'iyi de malî senenin hitamın
dan on ay sonra yani kanunun verdiği mühletten 
yedi ay evvel ikmal ederek Yüksek Meclise tak
dim etmiştir. 

Bütçenin tetkiki sırasında bir sene evvelki büt
çe netayicinin encümen elinde bulunarak teklif 
olunan masrafların mukayesesine imkân temin 
edilmiş olması malî ve hesabî işlerimizde Cum
huriyet maliyesi için şayanı kayit bir tekâmül 
ve terakki olduğunu ve Maliye Vekâletinin bu 
mesaisi takdire lâyik bulunduğunu huzurunuzda I 
arzetmeği hakşinaslık lâzimesi görmekteyim. 

Şu vesile ile eski usule tevfikan toplanmakta 
olan 1927 hesabı kafisini de önümüzdeki sene 
1929 hesabı kaf isile birlikte Meclise takdim ede
rek Cumhuriyetin bütün hesabı kafisinin ikmal 
edilmesini Maliye Vekâletinden temenniyi muva
fık görmekteyim. 

Buraya kadar vaki olan maruzatımla 1930 büt
çesinin başlıca hututunu hulâsa etmiş olduğumu 
zannediyorum. Bunun haricinde gerek masrafın 
gerek varidatın bütün teferruatı hakkında bütçe
lerin müzakereleri sırasında Muhterem Heyeti
nizce daha arzu edilecek ne gibi hususat olursa 
encümeniniz arzı cevaba amadedir. 

1930 bütçesi için maruzatıma hatime olarak 
Cumhuriyet idaresinin ve bilhassa İsmet Paşa 
Hükümetlerinin bütçelerde varidat ve masrafın 
tevzinile selâh mali teminine ve memleketin 
istihsal kuvvetlerinin tezyidile iktisadî hayatımı
zın yükselmesine atfeylediği büyük ehemmiyet 
malî itibarımızı takviye ve ilâ hususunda öte-
denberi gösterdiği yüksek alâka ve ciddiyet bu 
bütçenin de ruh ve esasını teşkil etmekte bulundu
ğunu ve bütçenin emniyetle telâkkiye lâyik oldu
ğunu arzederim. (Alkışlar) 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Paşam bendeniz 

sual sormak istiyorum. Normal vaziyetten bahset
tiler. Normal vaziyete avdetimizin delili nedir? bazı 
mukayeseler yaptılar, rakamlar zikrettiler, o ra
kamlardan anladım ki 3-4 senedenberi varidatımı
zın miktarı takriben on milyon kadar tezayüt etmiş
tir. Beyefendi hazretlerinden sorarım, bu inkişaf 
iktisadın temininden mi, yoksa vergilerin tezayü-
dünden mi münbaistir? 

Bütçe E. Rs. Fuat B. (İstanbul) — Maruzatım
da kiraren işaret ettim. Arzettim ki, bütün tafsilât 
varidat mazbatasında mevcuttur. Varidatımızda 
tezayüt ve inkişaf vardır. Hangi vergilerde ve ne 
nisbette inkişaf olduğunu delâili ile ve hesabata 
müstenit olarak arzettiğim gibi mazbatamızda mün-
deriçtir. Sureti umumiyede kül halinde mütalea 
edecek olursak bu nisbet, tezyit suretile yapmış 
oluduğumuz kanunlardan sarfınazar, bilûmum ra
kamlarda inkişaf olduğu anlaşılır. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Rakamlarla teyit 
edebilirmisiniz f bu üç senedir varidatımız ne kadar 
tezayüt etmiş ise vergiler de o kadar tezayüt et
miştir. 

Varidatta tezayüt görülüyor, fakat inkişafı 
iktisadimiz vardır ve normal vaziyete gidiyoruz 
değildir. Bunu ispat etmeden normal vaziyete 
gidiyoruz, kelimesi beyhudedir. Bunu söylemeden 
onu söyliyemezsiniz. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( istanbul ) — 
Huzuru Âlinize gelirken böyle bir suale muhatap 
olacağımı düşünmedim, arzettiğim, sureti umu
miyede yapılmış bir hesap neticesidir. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Onu söyliyebil-
mek için rakamlarla gelecektiniz ve diyecektiniz 
ki ; vergiler bu kadar tezayüt etmiştir, varidat 
bu kadar tezayüt etmiştir, varidat vergilere na
zaran bu kadar fazladır. Binaenaleyh inkişafı 
iktisadî vardır. Normal bir vaziyete gidiyoruz, Du
yurabilirdiniz. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul ) — 
Bendenizin o noktadaki maruzatım, bu mahiyet
te değildi. Muvazenenin ciddiyetini, tahminatı-
mızdaki ciddiyeti arzetmek içindir ki o ra
kamları arzettim. Buyurduğunuz mukayese 
ve münakaşayı da varidat bütçesinin mü
zakeresi sırasında yaparTz. 

Reis — Efendim, Bütçe kanununun heyeti u-
mumiyesi hakkında söz istiyen var mı? ( Hayır 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1930 malî senesi bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 

1930 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (222,604,023) lira tah
sisat ita kılınmıştır. 

A - CETVELİ 

A — B. M. M. Bütçesi 
Reis — Büyük Millet Meclisi bütçesinin müza

keresine geçiyoruz: 
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Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
1 Tahsisat 1 918 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
2 Harcırah 69 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
3 Memurlar maaşı 100 236 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
4 Müstahdemini daime ücuratı 82 080 
Reis —; Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
5 Muvakkat tazminat 19 908 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
6 ^ Mefruşat 8 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
7 # Levazım 17 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
8 Müteferrika 16 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
9 Riyaset otomobil masrafı 21 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
10 Masarifi mütenevvia 13 275 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Memurlar harcırahı 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Resmî telefon masrafı 1 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
13 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
14 Matbaa işletme masrafı 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Kütüpane masrafı 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
16 Beynelmilel Parlemcntolar İttihadına 

iştirak hissesi 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
17 İnşaat ve tamirat 27 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
18 Tesisat ve demirbaş 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
19 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
20 Geçen sene düyunu 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
B — Riyaseti Cumhur 
Reis — Riyaseti Cumhur bütçesi heyeti umumi

yesi hakkında söz istiyen var mı? Fasıllara geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

F. Lira 
31 Reisicumhur muhassasatı 144 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
32 Memurlar maaşatı 28 920 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
33 Müstahdemin ücuratı 34 260 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
34 Hakkı müktesep karşılığı 33 780 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
35 Muvakkat tazminat 2 112 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
36 Mefruşat ve demirbaş 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
37 Levazım 15 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
38 Müteferrika 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
39 Otomobil ve vesaiti nakliye masarifi 45 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
40 Masarifi mütenevvia 4 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
41 Harcırah 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
42 Resmî telefon masrafı 1 300 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
43 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
44 Masarifi gayri melhuza 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

C - Divanı Muhasebat bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı ? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . , Et ' 
miyenler . . . Kabul edilmiştir, 
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51 
Reis -

F. 
52 

Reis -
F. 
53 
Reis -

F. 
54 

Maaşat 
- Kabul edilmiştir. 

Müstahdemin ücuratı 
- Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
- Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirba 

Lira 
447 480 

Lira 
15 3G0 

Lira 
64 092 

Lira 
9 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
55 Levazım 9 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

56 Müteferrika. 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
57 Masarifi mütenevvia 13 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
58 Harcırah 18 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
59 Resmî telefon masrafı 1 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
60 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 50 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
61 Kitap bedeli ve tercüme masarifi 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
62 Staj için Avrupaya gönderilecek 

murakipler harcırahı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
63 inşaat 200 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
64 788 numaralı kanunun tatbiki 

masarifi 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
65 Geçen seneler düyunu 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Ç — Başvekâlet bütçesi 
Reis — Mütalea var mı? Fasıllara geçilmesini 

kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
71 Başvekil tahsisatı 8 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
72 Memurlar maaşatı , 74 364 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
73 Ücurat 10 760 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
74 

Reis 
F. 
75 

Reis 

Muvakkat tazminat 
Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
Kabul edilmiştir. 

Levazım 
Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
10 200 

Lira 
3 500 

Lira 
4 500 76 

Reis 
F. ' Lira 
77 Müteferrika 1 000 

Reis 
F. Lira 
78 Başvekâlet otomobil masrafı 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. • Lira 
79 Masarifi mütenevvia 2 000 
Reis—• Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
80 Harcırah 2 700 
F. Lira 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
81 Resmî telefon masrafı 1 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
82 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
83 Matbaa masrafı 48 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
84 Tahsisatı mesture 646 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
Hariçte tap ettirilecek kanunlar 

masrafı 
- Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 300 
Reis 

F . Lira 
86 Müstahdemin ücreti 3 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
87 Masarifi mütenevvia 1 950 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
88 Harcırah 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
89 Âza hakkı huzuru 10 800 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
90 Kitap ve risale 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
91 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 3 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
92 Geçen sene düyunu 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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D — Şurayı Devlet bütçesi 

Fasıllara geçilmesini 
. . . Kabul edilmiştir. 

Lira 

Reis — Mütalea var mı? 
kabul edenler . . . Etmiyenler 

F. 
101 Maaşat 191 820 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

102 Müstahdemin ücreti 4 680 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
103 Muvakkat tazminat 12 684 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

104 Mefruşat ve demirbaş 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

105 Levazım 3 960 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
106 Müteferrika 1 150 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

107 Masarifi mütenevvia 2 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
108 Harcırah 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

109 Resmî telefon masrafı 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
110 Kitap ve risale 700 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

111 788 Numaralı kanunun tatbiki masrafı 1 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
112 Geçen sene düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 

E — İstatistik TJ. M. bütçesi 
ifceis — İstatistik Umum Müdürlüğü bütçesi

nin heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 

F. 
121 

Reis -
F. 

122 
Reis • 

F. 
123 

Reis • 
F. 

124 
Reis • 

F. 
125 

Reis 

Memurlar maaşatı 
— Kabul edilmiştir. 

Müstahdemin ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
—- Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
15 924 

Lira 
7 980 

Lira 
2 508 

Lira 
2 000 

Lira 
3 510 

F. 
126 

Reis 
F. 

127 
Reis 

F. 
128 

Reis -
F. 

129 
Reis 

F. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

130 Ücretli muhabere ve mükâleme ması 
Reis 

F. 
131 

Reis 
F. 

132 
Reis 

F. 
133 

Reis 

— Kabul edilmiştir. 

Kitap ve risale 
— Kabul edilmiştir. 

Ecnebi mütehassısları 
— Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
800 

Lira 
500 

Lira 
750 

Lira 
50 

Lira 
rafı 250 

Lira 
6 400 

Lira 
13 000 

Lira 
216 

F — Diyanet İşleri Reisliği bütçesi 
Reis — Diyanet işleri bütçesinin heyeti umumi

yesi hakkında mütalea var mı? Fasıllara geçilme
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

F . 
141 Memurlar maaşatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

142 Merkez müstahdemini ücreti 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
143 Vilâyat ücuratı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

144 Muvakkat tazminat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
İ45 Müstahikkini ilmiye ve tahsisatı 

fevkalâdesi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
146 Umuru hayriye vazife ve tahsisatı 

fevkalâdesi 858 703 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
147 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

148 Merkez levazımı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
149 Merkez müteferrikası 

Reis — Kabul edilmiştir, 

Lira 
623 018 

Lira 
5 280 

Lira 
15 660 

Lira 
6 000 

Lira 

57 828 

Lira 

Lira 
100 

Lira 
1 000 

Lira 
300 
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F. Lira 

150 Viiâyat mefruşat ve demirbaşı 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

P. Lira 
151 Viiâyat levazımı 2 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

152 Viiâyat müteferrikası 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
153 Masarifi mütenevvia 4 280 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

154 Harcırah 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
155 Resmî telefon masrafı 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . .. ' Lira 

156 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 150 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F, ' Lira 
157 Umuru hayriye masarifi 65 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ;. ' Lira 

158 Kuranı kerim ve ahadisi şerife tercüme 
ve tefsir ücretlerile bunların ve hutbe

lerin tabı ve neşir masrafı 6 000 
Kılıncoğlu Hakkı B. (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; Diyanet İşleri Riyasetinin hikmeti 
vücudu hakkında hiç bir şey söylemiyeceğim. Yal
nız bir kaç senedenberi Kuranın tercümesi için 
büyük bir tahsisat veriyorsunuz. Öyle zan
nediyorum ki bu para şimdiye kadar elli bin lira
ya baliğ olmuştur. Fakat maattesüf ortada hiç bir 
eser yoktur. İstirham ederim, bu eser için bu kadar 
fedakârlığa yazık değilmi ? bu para on köylüye ve
rilse neler yapmazdı? bunun tayyini teklif ediyor 
ve bu hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, 
arkadaşım şimdiye kadar bu fasla konulan paranın 
neticesini göremediği için bunun tayyini teklif 
etti ve bunu köylüye versek daha eyi istifade edi
lir dedi, pek doğrudur. Bütçenin daha bazı yerlerin
den kasılarak köylülere verilmesi lâzım gelen para
lar vardır. Diyanet İşleri Buharii Şerifi tercümeye 
kalkmıştır. Daha evvel başkası tercüme ettirebilir
di. Fakat arkadaşlar böyle bir tercüme işi her halde 
lâzımdır. İngilizler lisanını evvelâ İngilizceye ter
cüme edilmiş încillerden öğrendiler. Biz de halka 
yeni lisanı ve yeni yazıyı bellettik. Halk yeni yazıyı 
öğrendi. Elinde okumak için yeni bir kitap yoktur. 
Kuranın lâkiyata ait, içtimaiyata ait ve memlekete, 
vatana müteallik fasıllarını tercüme ederek yeni 
yazı ile ve yeni lisan ile halkın eline vermek her 
halde çok faidelidir zannederim. Bu tahsisatın ye
rinde kalması lâzımdır. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. (İstanbul) — 
Efendim, bu tahsisat Muhterem Heyetinizden bir 
zat tarafından vuku bulan bir teklif üzerine bun

dan bir kaç sene evvel bütçeye konulmuştur. Muh
terem arkadaşımın izah ettiği veçhile Kuranı Keri
min ve Buharii gibi kütübü mukaddesenin tercüme
si ve tefsirleri için çalışacak olan heyete verilecek 
ücret mukabili olarak bu para tahsis edilmiştir. 
Encümen tetkikatı esnasında bunu dairesinden 
sureti masusada sordu. Gerek tercüme ve gerek tef
sirle iştigal edilmektedir. Eğer bu tahsisatın ayyı 
cihetine gidilecek olursa şimdiye kadar verilen 
paralar dahi hedrolur gider ve eser natamam kalır. 
O itibarla encümen dahi bunun ipkasını kabul 
etmiştir. Mademki Heyeti Celilenin arzusu 
üzerine konulmuş bir tahsisattır neticesine kadar 
devam edilsin dendi. Onun için bu tahsisat ka
bul edilmiştir. Aynen ipkasını rica ediyorum. 

Abdullah B. ( Trabzon ) — Bu emrühayrin 
ne vakit intaç edileceğini de muhterem encümen 
sordu ve cevap aldı mı? 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( istanbul ) — 
Sorduk efendim; bu sene bitmesi müşkül olduğu
nu söylediler, ümit ederi zki önümüzdeki sene zar
fında bitecektir. 

Abdullah B. ( Trabzon ) — Bir an evvel biti
rilmesini çok rica ediyoruz. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Buharii Şerifi 
bıraksınlar, Kuranı tercüme etsinler. Buharinin 
tercümesi doğru değildir. 

İbrahim B. ( İsparta ) — Söylendiği gibi bu 
iş için elli bin lira filân gitmemiştir. Sarfedilen 
iki üç bin liradır. Bütçeye konuluyor, sarfedilmi-
yor. Gelecek seneye kalıyor. 

Reis — Efendim; tay takririni okuyoruz: 
YÜKSEK REİSLİĞE 

158 inci fasıldaki 6,000 liranın tayyini teklif 
ederim efendim. 

Kocaeli 
K. O. Hakkı 

Reis — Bu faslın tayyini kabul edenler . . .Et-
miyenler >. . . Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
159 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı . 1 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. , Lira 

160 Geçen sene düyunu 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
161 Eski seneler düyunu 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

G — Maliye Vekâleti bütçesi 
Reis — Maliye Vekâleti Bütçesinin heyeti unıu-

nıiyesi hakkında söz istiyen var mı ? Fasıllara geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
171 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

172 Memurlar maaşatı 6 939 120 
Reis — Kabul edilmiştir, 

v & 



F. 
173 

Reis 
F. 

174 
Reis 

F. 
17,5 

Reis 
F. 

176 
Reis 

F. 
177 

Reis 
F. 

178 
Reis 

F. 
179 

Reis 
F. 

180 
Reis 

F. 
181 

Reis 
F. 

182 
Reis 

F. 
183 

Reis 
F. 

184 
Reis 

F. 
185 

Reis 
F. 

İ : 59 

Merkez ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat ücuratı 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Merkez müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Vekâlet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat levazımı 
— Kabul edilmiştir. 

Vilâyat müteferrikası 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

17-&-193Ö C : i 
Lira ı 

112 260! 

Lira 1 
836 920 

Lira 
180 000 

Lira 
7 500 

Lira 
28 800 

Lira 
6 000 

Lira 
9 500 

Lira 1 
47 000 

Lira 
97 000 

Lira 
22 500 

Lira 
364 000 

Lira 
380 000 

Lira 
4 500 

Lira ^ 
186 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 8 000 

Reis 
F. 

187 
Reis 

F. 
188 

Reis 
F. 

189 
Reis 

F. 
190 

Reis 
F. 

191 
Reis 

» ı > 

— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mukannene 
— 'Kabul edilmiştir. 

ücreti huzur 
— Kabul edilmiştir. 

Cibayet masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Muamelâtı nakliye 
— Kabul edilmiştir. 

Tahrir masarifi 
— Kabul edilmiştir. 

Lira 
352 500 

Lira 
190 720 

Lira 
149 500 

Lira 
412 000 

Lira 
425 000 

R 
192 İstimlâkin gayri suretle tefevvüz ol 

emval bedeli 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
393 Ecnebi mütehassısları 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

Lira 
uınan 

8 000 

Lira 
28 000 

Lira 
194 Avrupaya gönderilecek müfettişler 

harcırahı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
195 Avrupa harcırahı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

25 000 

Lira 
6 000 

Lira 
196 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı 

maliye telfik ve tertip masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
197 Tetkikatı maliye masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

198 îrat getiren millî emval masrafları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
199 îrat getirmiyen millî emval 

masrafları 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
200 Millî emval müşterek masrafları 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

7 500 

Lira 
20 000 

Lira 
59 000 

Lira 

566 000 

Lira 
30 000 

Lira 
201 ( 1352 ) numaralı kanun mucibince 

yapılacak mebani inşaat masrafları ve 
istimlâk bedelleri ile 124 numaralı ka
nun mucibince inşa edilen hıfzıssıhha 
enstitüsü tesisatına karşılık olmak 
üzere Hudut ve Sahiller Sıhhi
ye bütçesine muavenet 

j Reis — Kabul edilmiştir. 
F . 

202 İstimlâk bedelleri 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
203 Darphane masarifi 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

204 Memlahalar masarifi tesisiyesi 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
205 Memlehalar işletme masrafı 

R«is — Kabul edilmiştir. 
F . 

206 Damga matbaası 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
207 Mektep ve kurs masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 

i ...;...._! ; ...,.-.; ..i;* 

750 000 

Lira 
29 000 

Lira 
29 200 

Lira 
100 000 

Lira 
322 000 

Lira 
78 000 

Lira 
27 300 

- 9 3 



İ : 59 19-S-İÖ3Ö C : 1 
F. Lira 

208 Masarifi gayri melhuza 100 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
209 Darülfünun tahsisatı maktuası 800 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

210 Darüşşefakaya yardım 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
211 Adliye mütehassısları 120 000 

Reis -i- Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

212 Türk ocaklarına muavenet 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
213 Himayei Etfal Cemiyetine muavenet 45 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

214 Hilâli Ahmer Cemiyetine muavenet 100 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
215 Seyrisefaine verilecek tahsisat 500 000 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim, 
Seyrisefaine muavenet olmak üzere talep edilen 
( 500,000 ) liranın ( 400000 ) liraya tenzilini rica 
edeceğim. ( 100 000 ) lirası için ayrıca teklif ar-
zedilmiştir. Burada ( 400 000 ) lira olarak tas
hihini rica ediyoruz. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( istanbul ) — 
Demin de arzetmiştim ki bütçenin müzakeresi esna
sında karşılıkların bazılarını münakale yapacak
tık. Buda onların bir kısmını teşkil etmektedir. 
Seyrisefainin bu parasından 100,000 lirasını tenzil 
buyurmazsanız buna dair ayrıca bir teklif huzuru
nuza gelecektir 

Reis — O halde 400,000 lira teklif ediyorsunuz, 
faslı 400,000 lira olarak kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira i 
216 (1351 ) numaralı kanun mucibince sar-
folunacak Ankara şehri imar masrafı 250 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
217 Telsiz telefon şirketine muavenet 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

218 Reji jeneral şirketine itilâfnamesi muci
bince verilecek 1930 taksiti 79 363 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

219 Stadvomların inşa ve tesis masraflarına 
yardım 100 000 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( izmir ) — 
Bu yüz bin liralık faslın iki madde altında mütale-
asinı arkadaşlarla birlikte daha muvafık gördük. 
Birinci madde seksen bin liradır, bir ikinci madde 
daha açarak yirmi bin lirasını da oraya verdik, 
ceman yekûn yüz bin lira oluyor. 

Reis — Faslın seksen bin ve yirmi bin lira 

olarak iki maddeye ayrılmasını teklif ediyorlar. 
Mütalea var mı ? ( Muvafık sesleri ) Kabul edil
miştir. 

F . Lira 
220 Muhtelit mübadele komisyonu 

masrafı 180 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
221 Gazete primleri 52 540 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

222 Düyunu Umumiye Komiserliği teşki-
kilâtı masrafı ' 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

223 (1152) numaralı kanun mucibince 
sayyat hissesi mütedavil sermayesi 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

224 161, 239, 484* numaralı kanunlar mucibin
ce istimal olunacak kereste rüsumu karşılığı 40 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

225 Fort mukavelesi mucibince verilecek 
prim karşılığı 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

226 (1518) numaralı kanunun dördüncü 
maddesi mucibince verilecek 

prim karşılığı 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
227 ihtiyat tahsisatı 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir, 
F . Lira 

228 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 65 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
229 Geçen sene düyunu 70 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

230 Eski seneler düyunu 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
231 1513 numaralı kanun mucibince tediye 

edilecek düyun karşılığı 775 620 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
232 Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 

senesi düyunu karşılığı 620 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Ğ — Düyunu Umumiye bütçesi 

Reis — Düyunu Umumiye büteçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? MadU 
delere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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F. 

241 
Lira 

Mürettebatı seneviye ve meclis 
masarifi umumiyesinden Türki-

yeye ait hisse 14 880 447 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
242 Kambiyo mubayaa karşılığı 125 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

243 Ikramiyeli donanma piyangosu 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
244 % 5 faizli istikrazı dahilî 1 084 126 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

245 499 numaralı kanun mucibince 
Ziraat Bankasına verilecek tak

siti senevi 555 882 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. . Lira 
246 1375 numaralı kanun ile tasdik 

olunan mukavelename mucibince 
Zürilıte Şark Demiryolları Ban

kasına verilecek taksiti senevi 3 927 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
247 . Hidematı vataniye maaş ve tahsisatı 

fevkalâdesi 39 540 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
248 Mütekaidin ve eytam ve eramil 

maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 12 000 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
249' 551 numaralı kanun mucibince 

verilecek arazi bedeli 110 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
250 Geçen sene düyunu 40 000 

Reis ••— Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

251 Eski seneler düyunu 225 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

H — Gümrükler TJ. M. bütçesi 
Reis — Gümrükler Umum Müdürlüğü bütçesi

nin heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen varmı 
efendim ? Fasıllara geçilmesini kabul edenler , . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
261 Memur maaşları 3 437 352 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

262 Merkez müstahdemini ücuratı 14 868 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . * Lira 
263 Vilâyat müstahdemini ücuratı 261 960 

Reis — Kabul edilmiştir. 

F . t Lira 
264 Muvakkat tazminat 27 250 

Reis — Kabul edilmiştir. * 
F. Lira 

265 Merkez mefruşat ve demirbaşı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
266 Merkez levazımı 3 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

267 Merkez müteferrikası 2 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
268 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

269 Vilâyat levazımı 60 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
270 Vilâyat müteferrikası 21 000 

Reis -— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

271 Masarifi mütenevvia 110 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
272 Harcırah 100 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

273 Eesmî telefon masrafı 750 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
274 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
275 Masarifi mukannene 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

276 Bahrî muhafaza vesaiti masrafı 442 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
277 Levazım ve teçhizat 87 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

278 Muayyenat 226 280 
Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( istanbul ) — 

Efendim, bu faslın maddelerinde filân tarihli, 
filân numaralı kabul edilen kanunla verileek yem, 
filân kanunla verilecek taamiye bedeli denilmiştir. 
kanun yerleri açıktır. Bu kanun perşembe günü 
kabul edilmiştir. Numaraları bilâhare ona göre 
koyacağız. ( Muvafık sesleri ) 

Reis — Mütalea var mı efendim? Kabul edil
miştir. 

F . Lira 
279 Tazminat, ihbariye, ikramiye 19 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

280 - Masarifi mütenevvia 16 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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*f. Lira 

281 İstatistik ve gümrük tarife mecmuaları 
ile muharreratı umumiyenin tabı ve 

neşir masrafları 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

p . Lira 
282 Tartı aletleri mubayaa ve tamir 

masrafları 17 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
283 İnşaat ve tamirat 70 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

284 Gümrük tatbikat kursuna celbedilecek 
memurların yevmiyeleri 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

285 Ecnebi mütehassısı 6 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
286 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
287 Geçen sene düyunu 10 000 

Reis —' Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

288 Eski seneler düyunu 15 078 
Reis — Kabul edilmiştir. 

î — Tapu ve Kadastro V. M. bütçesi 
Rejs — Tapu ve Kadastro U. M. bütçesinin he

yeti umumiyesi hakkında mütalea var mı efendim? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
291 Memurlar maaşatı 736 636 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

292 Merkez ücuratı 15 660 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
293 Vilâyat müstahdemini ücuratı 43 620 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

294 Muvakkat tazminat 25 532 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
295 Merkez mefruşat ve demirbaşı 750 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

296 Merkez levazımı 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
297 Merkez müteferrikası 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

298 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 4 .000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. , Lira 
299 Vilâyat levazımı 9 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

300 Vilâyat müteferrikası 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
301 Masarifi mütenevvia 23 250 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

302 Harcırah 43 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
303 Resmî telefon masrafı 100 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

304 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 150 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
305 Masarifi mukannene 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 

306 Kadastro ve tahdit heyetleri 
masarifi 342,080 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

507 İstinsah ve münakale ücreti 27 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
308 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 

masrafı 17 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
309 788 numaralı kanunun tatbiki 

masarifi 7 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
310 Geçen sene düyunu 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

311 Eski seneler düyunu 13 147 
Reis — Efendim; Dahiliye Vekâleti bütçesi 

hakkında bazı kanunlar vardırki Vekil Bey bunun 
müzakeresinin tehirini teklif ediyor. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efencl)im; Dahiliye Vekâletine ait bir takım ka
nunlarımız vardır ki bu gün encümende son müza
keresi yapılacaktır. Onlar gelmeden bütçenin 
müzakeresi doğru değildir. Vekâlete ait gurup
ların tehirini rica ederim. 

/ — Hariciye Vekâleti bütçesi 
Reis — Hariciye bütçesine geçiyoruz. Heyeti 

umumiyesi hakkında söz istiyen var mı efendim? 
( Hayır sesleri ) . Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . , . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
421 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

422 Memurlar maaşatı 218 664 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
423 Merkez müstahdemini ücuratı 42 120 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

424 Elçilik ye konsolosluklar memurini 
' maaşatı 104 820 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

425 Elçilik ve konsolosluklar müstah
demini ücuratı 45 828 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

426 Muvakkat tazminat 31 632 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
427 Temsil tahsisatı 44 064 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

428 Kambiyo karşılığı 1 773 156 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
429 Merkez mefruşat ve demirbaşı 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

430 Merkez levazımı 17 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
431 Merker müteferrikası 5 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

432 Vekâlet otomobil masrafı 3 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
433 Elçilik ve konsolosluklar masarifi 

mütenevviası 123 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
434 Elçilik için mubayaa olunacak 

otomobil bedeli 25 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
435 Masarifi mütenevvia 339 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

436 ;f Harcırah ve kuriye masarifi 145 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
437 Resmî telefon masarifi 2 375 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

438 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 310 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

439 tahsisatı daime 44 500 
Reis —• Kabul edilmiştir, 

Lira 

Lira 
34 000 

Lira 
4 000 

F. Lira 
440 Masarifi mütenevvia 52 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

441 Misafirini ecnebiye otomobili 
masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. 

442 Telifat ve neşriyat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
443 Matbaa masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

444 Kongre, konferans, komisyonlar 
masrafı 75 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

445 Hakem mahkeme ve heyetleri ile 
uzlaşma komisyonları 20 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

446 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret 
ve masrafı 125 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

447 Tahdidi hudut komisyonu ücret, har
cırah, masarifi idare ve kule 

masrafları 30 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
448 Ajans tahsisatı 150 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

449 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

450 Geçen sene düyunu 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
451 Eski seneler düyunu 45 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Bütçeyi bir an evvel Hükümete verebil

mek için müsaade buyurursanız her gün içtima 
edelim, yalnız çarşamba günleri diğer hususatı mü
zakere edelim. ( Muvafık sesleri ) 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
Dahiliyenin yarın bütçeden mukaddem çıkması lâ
zım bir kaç kanunu vardır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Efendim; devairin bazı kanunları vardır ki bütçe 
ile alâkadardır, müsaade ederseniz pazartesi günü
nü o kanunlara hasredelim. 

Bütçe Encümeni Reisi Fuat B. ( İstanbul ) — 
Bazı münakalelerimiz vardır. Bunların bütçe arası
na girmesi lâzım geliyor, müsaade buyurursanız 
pazar ve çarşamba günlerini bu işlere tahsis edelim. 

Reis — O halde pazartesi ve çarşamba günleri 
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öğleden evvel içtima edelim ki, encümene de çalış
mak için vakit bırakalım. Belki kanunları yarına 
yetiştiremezler (Muvafık sesleri). 0 halde pazar
tesi ve çarşamba günleri öğleden evvel saat onda 
toplanarak bütçeden maada hususatı ve diğer gün

lerde de öğleden sonra içtima ederek bütçeyi müza
kere edeceğiz. Bu tarzı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul dilmistir. Yarın on dörtte toplanılmak üzere 
in'ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

T. B. M. M. Matbaası 
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1930 senesi bütçesi hakkında 

UMUMÎ MAZBATA 

1930 senesi bütçe kanun lâyihası ile varidat ve masrafları ihtiva eden cetvel
ler, Başvekâletin 31/10/929 tarih ve 6/3980 numaralı tezkeresile 1/11/929 tarihinde 
encümenimize havale buyrulmuştur. Bu itibarla, teşkilâtı esasiye kanununun 
hükmüne tevfikan bütçe kanunu Yüksek Meclise vaktinde sevkedilmiş demektir. 

Geçen sene aşağıda yazılı malûmatın bütçe ile birlikte encümenimize verilme
sini Maliye Vekâletinden temenni eylemiştik. 

1 - Bir sene evvelki bütçenin kat ' i vaziyeti, tahakkuk eden masarif, iptal oulu-
nan tahsisat, tahsilat ve tediyat muvazenesi: 

2 - İşlerin mahiyeti itibarile dairelerin aynı neviden masraf tertiplerinin 
mukayesesi: 

3 - Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesinde yazılı hizmetler için 
konulan tahsisattan başkaca ilâve ve sarf edilen miktarlar: 

4 - Masraf tertiplerinden İcra Vekilleri tasvibile tatbikına müsaade olunan 
kadrolar. • . 

• Bu malûmat ve kadroların, mümkün mertebe ve hakikate karip olarak, encü
menimize verildiğini teşekkürle söyleriz. Ancak cetvelin üçüncü fıkrasında yazılı 
olan ve Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesinin gösterdiği hizmetlere 
mütedair bulunan fasıllara, dairelerinin diğer ihtiyaçlarını tercih ederek az rak-
kam koyduklarını görüyoruz. Bu tarzdalıareketin bütçe samimiyetini ihlâl edece
ğine dikkati celbeylemek vazifemizdir. Bütçe tetkiklerinde bütün rakamlerın 
bir arada hesap ve mukayeseye amade bulunabilmesi için aynı malûmatın önümüz
deki sene daha esaslı bir surette hazırlanarak encümenimize verilmesini rica ede
riz. Bulunabilmesi için ayni malûmatın önümüzdeki sene daha ê  taşlı bir surette 
hazırlanarak Encümenimize verilmesini rica ederiz. 

Umumî ve mülhak bütçeler, gerek varidat ve gerek masraf noktasından bir kül 
teşkil etmektedir. Mülhak bütçelerle kabul edilen tahsisat ve tahmin olunan 
varidatların umumî muvazeneye tesiri şüphesiz bulunduğu ve b u bütçelerle ka
bul edilen hizmetler dahi umumî hizmetlerden olduğu cihetle müHıak bütçelerin,' 
umumî bütçe ile birlikte tetkiki icap eylemektedir. Buna rağmen <laireler mülhak 
bütçelerini içtima senesi nihayetlerine doğru vermekte, encümence yapacağı
mız tetkiklere imkân bırakmamaktadır. Binaenaleyh gelecek sene bütün bu mül
hak bütçelerin umumî bütçe ile birlikte verilmesi tekrar ve ehemmiyetle temen
ni eyleriz 

Bütçe lâyihasının Hükümet tarafından vaktinde verilmiş olmasına rağmen 
Encümenimizin geç kalışına sebep, istihsalâtı artt ırarak iktisadî muvazeneyi 
temin için Hükümetçe hazırlanan iktisadî programdır. 
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Ismet Paşa Hükümetinin değerli Maliye Vekili tarafından paramızın uğra

dığı sıkıntıyı geçirmek için ne kadar emek ve gayret sarf olunduğu malûmdur. 
Bu gibi sıkıntılara tekrar düşmömek emelile ticaret ve tediye muvazenelerinde 
kökten bir salah vücude getirilmesi ihmali asla caiz olmıyan kat'î zaruretlerdendi. 
Bu zarureti tamamen kavramış bulunduğu içindir ki; Hükümet bir taraftan paranın 
düşmesini men için adeta bir cidal sahnesi açmış bulunmakla beraber, diğer taraf
tan istikbalde hallolunması lâzım gelen büyük meseleye geçerek; önümüzdeki 
seneye düşen faaliyet kısmını tespit ile file çıkarmağa azmetti. 

Bu azmin mahsulü olmak üzere muhtelif vekâletlerden toplanan ve yekûnu 
5 000 000 lirayı bulan tasarrufla iktisat programının nüvesi ortaya çıkmış bulun-
nuyor. Her şeyin başı varlık olmasına göre istihsale verilen ve verilecek olan 
ehemmiyeti tamamen yerinde bulmaktayız. 

Bütçenin tetkik ve kabulile tatbiki arasındaki zaman farkının çokluğu hususile 
varidat tahmininde oldukça büyük hatalara sebep teşkil edeceğinden bütçenin te
hiri bir cihetten faydalı olmuştur denilebilir. Hesabı kat'iler vaktinde çıkarılır ̂  
hizmetlerin derece ve sırası vaktinde ve eyice tayin edilirse bundan sonrası için 
tehirlerin önüne geçileceği tabiidir. 

1340 - 1928 bütçeleri 
istiklâl Harbini takip eden. 1340 senesinden itibaren bütçe sistemine giril

diği ve seneden seneye bütçe tanzimi, muvazene tesisi hususunda terakki esereleri 
gösterildiği geçen senelere ait bütçe mazbatalarında kayit ve izah edilmiş, tam 
manasile hakikî ve mütevazin bütçenin, 1926 senesinde çekilen sıkıntılardan 
sonra, Hükümetin kat'î ve zarurî a hareketi sayesinde, meydana getirilmesi müm
kün olabildiği, takdirle ifade ve tasrih edilmişti . 

O tarihten itibaren, geçen üç senelik zaman zarfında Devlet hizmetlerini ifa 
eden muhtelif dairelere tahsisat tevzii; varidat ve masraf rakkamlarmın tespiti 
hususunda ı gösterilen itina ve dikkat açık bütçe, hesapsız ve muvazenesiz tedi
yelere karşı ilân olunan husumet, malî tarihimizde geleceklerin asla unutamıya-
cakları bir devreyi açmıştır. O günden bu güne kadar Devlet taahhütleri sağ
lam ve emin görülmeğe, Devlet hesabına verilen sözler hiçbir şüphe ve tereddüde 
düşülmeden kabul edilmeğe başlanmış ve alışılmıştır. Girdiğimiz bu devrenin kıy
met ve ehemmiyetini lâyikı veçhile ortaya koyabilmek için muhasebei umumi-
yeden alman geçmiş bütçe senelerinin vaziyetini gösteren cetveli raptolunmuş-
tur. (Cetvel No: 1) 

Bu cetvelde okunan rakamlar Türk maliyesinin omuzlarına yükledilen ağır 
ve hayatî işlerin ne kadar az zamanda ve ne kadar geniş ölçülerle başarılmağa 
çalışıldığını malî inkişafa doğru ne nisbette terakki adımları atüdığını göster
meğe kâfidir, imparatorluk zamanından kalma dahilî borçların ödenmemiş veya 
mahsup olunmamış çok az kısmi kalmıştır. 

Haricî borçlardan çoğu tesviye suretlerine bağlanmıştır. Sabık Osmanlı impa
ratorluğunun taksime uğramış borçlarından hissemize düşen kısmın ilk taksiti 
hamillerde bulunan mebaliğlerden, geçen seneye ait olanı da 1929^senesi bütçesine 
konulan 15 milyonluk tahsisattan tesviye olunmuştur. Fakat açıkça söylemek lâ-
zımdırki harice olan bu tediyeler paramızın kıymetine fevkalâde tesir etmiş, malî 
idaremiz için azim müşkülat çıkaracak, iktisadî nizamımızı tamamen bozacak, 
memleketimizin takatini esasından sarsacak bir vaziyet husule getirmiştir. 
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Bahilde görülen işlere gelince, 6, 7 yüz bin muhacirin iskânı bu zamanda yapıl

dığı gibi altı koldan şömendifer inşasma devam olunmuş Anadolu demiryolları; 
reji satın alınmış diğer iki inhisar idaresi için tesisat vücude getirilmiştir. 

İktisadî ve malî membalarımızın henüz çok verimli olmadığı bu zamanlarda 
ve geçirilen kuraklık senelerine rağmen, görülen işler cidden ehemmiyetlidir. Alı
nan bu neticeleri bir taraftan milletimizin hamiyet ve fedakârlığına diğer taraftan 
sebat ve metanetle çalışan Hükümetimizin himmet ve gyretine borçluyuz. 

Malî vaziyetimiz 
Teklif olunan lâyihanın tetkikine girişmeden evvel karşısında bulunduğumuz 

malî vaziyeti teşrih ve izah etmek münasip olacaktır: 
929 senesi bütçesile ceman (220 408 000) liralık tahsisat kabul olunmuş ve son

radan Hükümetin gösterdiği lüzum üzerine munzam ve fevkalâde tahsisat olarak 
veya münakale suretile kabul edilen ilâve ve tenzillerle tahsisat yekûnu (226,087,000) 

liraya baliğ olmuştur. îmha edilen tahsisat miktarı (400 000) liradır, ilâve ve ten
ziller neticesi 1929 senesi muhtelif dairelerin masraf bütçelerinin aldığı şekil bir 
cetvel ile gösterilmiştir. (Cetvel No. 2) 

Munzam ve fevkalâde tahsisat taleplerinin gittikçe azaldığını memnuniyetle 
kaydeylemekle beraber bütçe samimiyet ve tevazünü noktasından bu cihete daha 
ziyade ehemmiyet atf olunmasını elzem ve zarurî görmekteyiz. Mütevazin olarak 
meydana getirilmiş bir bütçeyi, sonradan kabul olunacak tahsisat zamlarının ve 
her nevi masraf kanunlarının esasından bozacağını ileri sürerek, karşılık bul
madan veya mevcut tahsisatlardan karşılık miktarını tenzil etmeden, her ne 
suretle olursa olsun, tahsisat istenilmem esini geçen seneki mazbatamızda ehem
miyetle kaydeylemiştik. Bu sene imha tarikile tahsisat istenilmemiş olması bu 
istikamette alınmış büyük bir mesafedir. Karşılığı gösterilmiyen herhangi bir tah
sisat teklifini kabul etmemekte Encümenimizin musir kalacağı tabiidir. 

1929 senesi bütçe tatbikatı geçen senelere nisbetle daha ziyade memnuniyet 
verici bir haldedir. Daha evvel geçirilmiş olan kıtlık senelerinin tahsil nisbet-
lerine bakılır ve 6 aylık tahsilat yekûnunun 103 845 000 liraya baliğ olduğu dü
şünülürse kalan 6 ay zarfmda varidat tahminlerine yakın bir netice alınması ümit 
olunabilir. 

1930 senesine devrolunacak bütçe muamelâtından mütevellit borçlar 4,5 milyon 
lira kadar tutmaktadır. Bu borçların vezne mevcutlarile karşılıştırılacağını kabul 
edebiliriz. Arzolunan bu izahata binaen malî vaziyetimizi emin bulmaktayız. 

1929 bütçesinin tatbik vaziyetini göstermek üzere Maliyeden aldığımız bir 
cetveli raptediyoruz. (Cetvel No: 3) 

" 1930 BÜTÇESİ 
Kendi varidatımıza göre masraf ihtiyarını zarurî bulduğumuzdan bu sene 

masraf bütçelerine geçmeden evvel varidatı tetkika başladık, muhtelif kanunlarla 
kabul edilmiş bulunan vergilerden toplanması melhuz varidat miktarları, fasıl 
ve maddeler dikkatli tetkika tabi tutularak, tespit edilmiştir. Varidat mazbata
sında tafsilâtile görüleceği üzere tespit olunan fasıllar yekûnu 222 732 000 lira
dan ibarettir. 

ikt isat programı münasebetile dairelerden kesilmesi kararlaştırılan tahsisat 
miktarlarile, iktisat, Sıhhiye ve Maarif bütçelerine ilâvesi icap eden* miktarlar, 
Encümenimizde Hükümetle müştereken fasıl ve maddelerine tevzi edilmiştir. Bun-



dan başka bütçe tetkiki sırasında muhtelif tertiplerden, encümence mümkün 
görülen tasarruflar yapılmıştır. Tenzil ve tadiller neticesi masraf bütçeleri 
umumî yekûnu 22 604 023 lira olarak tespit edilmiştir. 

MALİ SİYASETİMİZ : 
Masraf bütçelerinde yapılan tadillerin sebeplerini izah etmeden evvel malî siya

setimizi şu sözlerle hulâsa edeceğiz: 
Malî siyasetimiz daimî hizmetlerde başkasına muhtaç olmadan kendimize ki

fayet etmektedir. Vergilerin mükellefler üzerindeki tesirini adım adım takip ve 
taharri ederek vergi kanunlarını ve istihsal unsurlarını tazyik etmiyecek ve 
millî iktisadiyata zarar vermiyecek şekilde esaslı surette İslah eylemek vergi 
hükümlerini sık sık teptil etmeyip bilâkis bu hükümlerde bir an evvel istikrar 
teminine çalışmak, vergi tatbikatına itina ederek azamî netice almak ve elde 
mevcut kuvvet ve vasıtalara göre hizmet ve masrafları ayırıp sıralamak. 

Bütçenin samimiyet ve muvazenesini tam manasile muhafaza etmek, tediyede 
intizam gözetmek hulâsa dahil ve hariçte Türk maliyesinin emniyet ve itibarını 
yükseltecek şartlara tamamile riayet eylemek esaslı umdelerimizdendir. 

UMUMİ T E M E N N İ L E R : 
Tertipler : . 
Bütçeler dahilinde görülen hizmetleri ve bunlara sarf olunan meblâğları tayin 

edebilecek taksimata, fasıl ve maddeler arasında nisbet ve tenazura itina olunma
dığı cihetle 1926 senesinde Encümenimiz tarafından bir dereceye kadar tenazur 
temin etmek üzere bütçe numunesi yapılmış ve dairelere tevzi olunmuştu. Ayni 
zamanda sarfiyatın fasıl ve maddelere tatbiki hususunda Divan ile daireler 
arasında ihtilâf çıkmakta bulunduğu için bu ihtilâfı tamamen bertaraf etmek 
üzere her tahsisatın müteferri hangi hizmetleri istihdaf ettiği ayrıca cetvel 
halinde izah edilmişti. Böylece tatbikatta ihtilâfların önü alınmışken bu defa, da
irelerin, muhtelif hizmetleri bir fasıldan idare edebilmek maksadile cetvele bir çok 
ilâveler teklif eyledikleri ve bunun netieesiolarak tevali eden müracaatların, bütçe 
intizam ve inzibatına müessir olacak derecede vüs'at aldığı görülmüştür. 

Bu sebebe binaen Encümence Divanı Muhasebatın dahi mütaleası alınarak 
cetvellerdeki izahat yerine fasıl ve maddeler konulmuştur. Diğer taraftan idare 
masrafları, işletme gibi heman her dairede görülen tertiplere hangi hizmet ve mas
rafların dahil olduğunu göstermek üzere ayrıca bir cetvel raptolunmuştur. ( cetvel 
numarası 4 ) 

Yalnız Millî Müdafaa bütçesinin levazımı askeriye faslı ile levazım ve teçhizatı 
harbiye ve fenniye ve tahkimat, levazımı sıhhiye ve sefaiıı ve mevakı fasıllarına 
ve faslı mahsuslara ait olan masarifin nevilerini gösteren cetvellerin mahrem 
bulunabileceğine nazaran bunların tabı edilmesinden ise Encümende muhafaza 
olunarak Divanı Muhasebat ile Maliye Vekâletine birer suret verilmesi muvafık 
görülmektedir. 

Bütçeleri tekâmül etmiş memleketlerde fasıl, madde, paragraf taksimleri 
yapıldıklar başka ayrıca bunlar hakkında bütün izahat dahi. ilâve olunmakta 
ve en ince teferruatına varıncaya kadar hizmetlerin nevileri taayyün etmektedir. 

Bize gelince bütçemizin son aldığı şekilde bile tertipler, masrafları nevi ve mahi
yetine göre kâfi miktarda tefrik eder bir vaziyette değildir. Her tahsisatın mura
kabeyi kolaylaştırıcı bir tarzda mümkün olduğu kadar vazih ve muayyen olması 
husıısile maaş, ücret gibi hizmet mukabili verilen paraların kadrolarla tespit edil
mesi ve kadroların Meclis tetkikinden geçmesi umumiyetle kabul edilmiş bir usul 
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olmakla beraber Muhasebei Umumiye kanunumuzun emri icabmdandır. 
Bu sene vaktin darlığı dolayısile Encümenimiz fasıl ve maddelerde bazı tadil

ler yapmak, bir kısım tertipleri izah için bir cetvel repteylemekle iktifa etmiştir. 
Gelecek sene daha ziyade tekâmüle doğru gidebileceğimizi umuyoruz. 

TEADÜL KANUNU VE T E Ş K İ L Â T I : 
Dairelerin kadrolarında yapılan mütemadi tepdillerin bütçe tetkiklerini 

müşkülleştirdiğiııden, memurlar arasında teadülsüzlük çıkardığından bahsile me
murin kanununun muvakkat maddesi hükmüne göre dairelerin birbirine müte
nazır teşkilât kadroları vücuda getirmesini ve her sene değişmiyecek bir teşki
lât kanunu ile meslek ve memuriyetlerde istikrar temin olunmasını hemen her 
sene temenni eylemekteyiz. 

Umumî Heyetçe 24 mayıs 1929 tarihinde kabul buyurulan memurların tevhit 
ve teadül hakkındaki kanun mahzurların büyük bir kısmını izale etmiş ise de 
dairelerin teşkilât lâyihalarını münferiden sevkeylemelerini ve bu lâyihalarda 
teadül kanununun ruh ve esasına mutabakat araştırılmamasım yeni mahzurlar 
çıkarıcı bir vaziyet telâkki etmek mecburiyetindeyiz. Teadül kanununa uymı-
yan yeni tadillerin kısmen temin edilmiş bulunan istikrarı sarsacağmı izaha lü
zum görmemekteyiz. 

DEMİRBAŞ : 
Yine her sene bütçesinde temenni ettiğimiz hususlardan birisi de demirbaş 

eşyaların bir hesap ve bir usul altına alınmasıdır. Demirbaş defterleri henüz 
Divanı Muhasebata tamamen verilmemiştir. Verilenler de noksan ve hatalı bu
lunmaktadır. Görülen bu hal dairelerin kendi masrafları hakkında kâfi bir fikir 
ve tedbire malik olmadıklarını, tasarruf prensiplerine uygun bir hareket tarzı 
bulmadıklarını zannettirmektedir. Ayniyat hesaplarının Divan murakabesine gel
mesi yolundaki Muhasebei Umumiye kanunu hükmüne tevfikan Maliye Ve
kâletince bir talimatname hazırlanmıştır. Kanun hükmünün tamamile yerine ge
tirilerek şimdiye kadar birçok defa tekrar ettiğimiz hakikî murakabe ve takibin 
yapılması lüzumunda ısrar eylemekteyiz. Ayni zamanda mefruşat hakkında yapıla
cak taleplerin her halde hakikî ihtiyaç listelerine müstenit olmasını ve bu listelerde 
eşyanın nerelere, ne miktar ve ne cins verileceğinin gösterilmiş bulunmasını ehem
miyetle temenni ederiz. Bu suretle ihtiyaçlar sıralanmış ve kâfi olmasa da, 
taşranın en uzak noktaları nisbeten düşünülmüş olacaktır. 

MATBAALAR : 
Devlet, bütçesile idare olunan matbaalara birçok dairede tesadüf olunmak

tadır : Meclis, Başvekâlet, Maliye, Jandarma, Askerî Fabrikalar, Bahriye, Harita, 
Maarif... gibi. Bunların herbirisi için ayrı teşkilât, ayrı idare masrafları ihtiyar 
olunduğuna göre yapılan masraflarla alman neticeler arasında Devlet aley
hine bir fark bulunduğu, imalâtın çok pahalıya mal olduğu muhakkaktır. Ha
rita, Damga matbaaları gibi fennî hususiyeti haiz olanların bir şube halinde 
veya ayrıca idamesi şartile diğerlerinin Hükmet merkezinde tevhidi, hem işletme, 
hem de murakabe noktasından büyük bir faide ve tasarruf temin eyliyecektir. Bu 
sebeple Maliye Vekâletinden tetkikler yaparak esaslı bir teklif ile Meclise mü
racaat eylemesini temenni ederiz. 
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MELBUSAT : 
Melbufeatın kimlere verileceği, ne miktar ve ne miat dahilinde bulunduğu bir 

nizamname ile tayin olunmadığından her daire bu hususta dilediği tarzda hareket 
eylemektedir. Neticede daireler arasında bu noktadan da farklar görülmekle be
raber tasarruf imkânları murakabe edilememektedir. 

En ufak sarf yerlerinin bile inceden inceye tetkike tabi tutulması lüzumunu 
hatırlatarak bu hususta dahi tekrar dikkati celbeyleriz. 

D E Y M L E R : 
Bütçeden mütevellit deyin işlerine dairelerin kâfi alâka göstermediklerini büt

çelerine koydukları rakamların hakikî deyinleri miktarından çok az bulunmasile 
anlıyoruz! Bu noktada efrat hakkı ile Devlet itibari birleşmektedir. Aynı zamanda 
borcunu vaktinde ödemiyen bir idarenin karşısına çıkacak müteahhit bulamayaca
ğını, bulsa da bu teahhüdün hakikî rayiçten çok pahalıya mal olacağını kabul et
mek lâzımdır. 

î t ina ve dikkati hakkile icap ettiren bu sebepler dolayısile, Encümeniniz husu-
sile deyin fasıllarını tetkik eylerken tahakkuk müfredatı üzerinde tevekkufla bul
duğu yeMnlara göre tahsisat koymağa çalışmıştır. 

1927 ve daha evvelki senelere ait deyinler 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numaralı 
kanun mucibince bir defa tasfiyeden geçtikten sonra tediye olunacağı cihetle bü
tün dairelerin bu fasıllara konulmuş tahsisatları Maliye Vekâleti bütçesine naklo
lunmuş ve kimsenin hakkı zayi olmaması için rakkamlar aynen muhafaza edilmiştir. 

Maliye bütçesinde toplanan bu tahsisattan tasfiye neticesi verilmesi icap eden 
borçlar daireleri tarafından yeniden muameleye tabi tutulmadan ödenecektir. 

Karşılıksız deyinlere gelince: Geçen sene Muhasebei Umumiye kanunu hüküm
lerinin yeni tatbik edimesi dolayısile her daire hesaplarını bu hükümlere tevfikan 
takip edilmemiş ve hesap tebeddülleri dolayısile zarurî olarak bir çok borçlar kalmış 
bulunduğundan bunların tesviye olunabilmesi için 1929 senesine mahsus ve müstes
na olmak üzere (karşılıksız deyinler) namile fasıllar açılmış ve bunlara müfredata 
müstenit rakkamlar konulmuştu . 

Karşılıksız sarfiyatin bütçe esaslarını temamen sarsacak, kanun ve usul harici 
bir hareket olması dolayısile bunun adet haline getirilmesi asla tecviz eclilemiyeee-
ğinden. 1930 bütçelerile teklif olunan ayni fasıllar temamen kaldırılmıştır. Ancak 
yukarıdaı arzolunan fevkalâde sebepler neticesi olarak kalmış borçlar bulunıyorsa 
bunların neden ileri geldiği birer birer izah edilerek ayrı bir kanun lâyihası ile 
Yüksek Meclise müracaat olunması icap eylemektedir. 

Masraf bütçeleri hakkında muhtasaran aşağıda izahat arzedilmiştir: 



MASRAF BÜTÇELERİ 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ: 

Büyük Millet meclisi 1930 senesi bütçesinde 929 senesine nazaran 277 071 lira 
fazlalık görülmektedir. Bunun başlıca sebebi birinci faslın 2 inci aza tahsisatı mad
desine ilâve olunan tahsisattır. Bazı fasıllardan da hususile inşaat faslından yapılan 
tenzilat neticesi bu bütçe yekûnu 2 366 9491ira olarak tespit edilmiştir. Riyaseti 
Cumhur bütçesinde zikre şayan bir tebeddül yoktur. 

DÎVANI MUHASEBAT: 

Divanı Muhasebat bütçesi fasıllarında geçen seneye nazaran tebeddül yoklar. 
Harcirah faslında görülen 26 000 lira Divanın taşra teşkilâtı tamamen merkeze 
getirilmiş bulunmak dolayısile 18 000 liraya indirilmiştir, inşaat için teklif edilen 
200 000 liralık tahsisat muhasebei umumiye kanunu hükmünce Divan tarafından 
muhafazası icap eden evrak ve vesikaların hıfzı için mahzen inşasına karşılık teşkil 
eylemektedir. Taşradan gelen mürakiplerle diğer memurlar için mevcut bina 
esasen kâfi gelmemektedir. Divanı Muhasebat için kabul olunan masraf yekûnu 
Encümenin tenzil ettiği miktar çıktıktan sonra 802 582 liradan ibaret kalmaktadır. 

BAŞVEKÂLET BÜTÇESİ : 

Başvekâletin 1930 bütçesi için teklif edilen miktar 891,434 lira olup Encüme
nimiz tarafından muhtelif fasıllarda yapılan tenziller neticesi teklife nazaran 
24 660 lira noksanile kabul olunmuştur. 73 üncü ücurat faslının birinci müstah
demini daime maddesi yevmiye ile çalışanların kadroya daimî ücretliler arasına 
alınmasından dolayı teklifte fazla görülmektedir. Ücretlilerin kadroya alınması 
bunların hizmetlilerinin daimî olmasile meşrut [bulunduğu gibi hemen ekserisi 
makinist ve mürettiplerden ibaret bulunan bu işçilerin gece çalıştıkları zaman 
gece işleri de saatine göre hesap olunacağı cihetle bunların daimî kadroya alın
maları muvafık görülmemiştir. Zira daimî ücretlilere gece mesaisi mukabilinde 
bir şey verilmesi teadül kanunile men edilmiştir. Yine bu sebepten dolayi 83 üncü 
faslın birinci maddesindeki tahsisat miktarı artmıştır. 

ŞURAYI D E V L E T : 

Şurayi Devlet bütçesinde maaş ve muvakkat tazminat miktarlarında görülen 
cüz'i tefavütler bareme nazaran yapılmış hesap neticesidir. Diğer fasıllarda 
esaslı bir fark olmayıp yalnız tasarrufu mümkün görülen birer miktar bazı fasıl 



ve maddelerden indirilmiş ve bütçe yekûnu geçen seneye nazaran 10,139 lira nok-
sanile 219,694 lira olarak tespit edilmiştir. 

İ S T A T İ S T İ K UMUM MÜDÜRLÜĞÜ : 

istatistik Umum Müdürlüğü 1929 senesi masraf bütçesi yekûnu 75,885 liradan 
ibaret bulunmakta idi. 1930 senesi için teklif olunan tahsisat yekûnu 62,005 lira 
olup muhtelif fasıllardan indirilen miktarlar dolayısile bu bütçe 8 117 lira 
noksanile 53,888 lira üzerine bağlanmıştır. Tenziller başlıca müstahdemin . ücreti, 
mefruşat ve levazım fasıllarmdandır. 

DIYANET IŞLERI REISLIĞI : 
Teklif olunan Diyanet işleri bütçesinin yekûnu geçen senenin aynıdır. Hükü

met ve Encümence yapılan tenzilât ise 24,038 liradan ibarettir .Başlıca tenzilât 
muvakkat tazminat, bedeli icar, müstahakkini ilmiye fasıllardandır. Müstahakkini 
ilmiye faslından verilecek maaş ve tahsisat hususî kanunla tasfiye hükmüne bağlı 
olduğundan bu miktar gittikçe azalacaktır. Eski seneler düyunu namile mevcut 
olan tahsisat aşağıda arzedileceği üzere diğer bütün dairelerin bütçelerinden çıka
rılarak Maliyle bütçesine nakledilmiştir. 

MALİYE V E K Â L E T İ : 
1930 senesi Maliye Vekâleti bütçesi teklife nazaran 974,351 lira fazlasile kabul 

olunmuştur. Fazlalık sebepleri şunlardır: Maaş miktarında ilâve edilen ve yeni 
Mal Müdürleri ve nahiye vergi kâtipleri dolayısile tezayüt vardır. 

Reji jeneral şirketinin 1930 taksiti karşılığı olarak Nafıa Vekâleti bütçe
sinden naklolunan 79, 363 Hariciyeden naklolunan Muhtelit Mübadele Komisyo
nu masrafı 180 000, stadyomlar için 100,000, iktisat programı dolayısile Seyrisefa-
ine verilecek olan tahsisat karşılığı olarak 425,000 lira. Bunlardan başka umumî te
menniler münasebetile zikrolunduğu üzere bütün vekâletlerin 1927 senesi ve daha 
evvelki senelere ait deyinleri bu bütçeye nakledilmiştir. Balıkhane mütedavil ser
mayesine ilâve edilecek meblâğ ile diğer zamlardan ibarettir. 

Gazete primleri faslına 52,540 lira konulmuştur. Bu miktar kabul edilen kan ın 
mucibince 8 adet rotatif makinede basılan gazete ile diğer düz makinede basık n 
muhtelif gazete hesap olunarak konmuştur. 

GÜMRÜKLER UMUM MÜDÜRLÜĞÜ : 
Gümrük Umum Müdürlüğü bütçesinde yapılan tadilât şunlardır: 
Merkez müstahdemin üeuratı fasıl 262 geçen seneye nisbeten fazla teklif olun

muştur. Malî vaziyetimiz içinde bulunduğumuz sene ücretlere zamma mütehammil 
olmadığı için prensip olarak gerek ücret miktarlarına teklif edilecek zammı ve 



gerekse yeni ücretliler ihdasını ancak fevkalâde ahvalde kabul eylemeği karar
laştırdık. 

Bu sebeple tahsisat miktarı indirilmiştir. Vilâyat müstahdemini ücuratı ge
çen seneye nazaran 30 960 lira kadar fazla teklif olunmaktadır. Fazlalığın sebebi 
gümrükçe kaçakçıları eyice takip edebilmek için satın alınan motörler mürette
batı ücret zarcılarıdır. Bu yeni motörlerin yeni teşkilât ile esaslı surette takviye 
olunması Encümenimizce de muvafık görülmüş ve fasıl biraz tenzilâtile kabul 
olunmuştur. Tenzil gören diğer başlıca fasıllar muvakkat tazminat, merkez mef
ruşat ve demirbaşı, bedeli icar, levazım ve ve teçhizatı fasıllarıdır. Levazım ve teç
hizat faslından kadroya göre hesap neticesi diğer fasıllardan da 1928 senesi he
sabı kafisi gözetilerek tenzilât yapılmıştır. Neticede Gümrük Umum Müdürlük 
bütçesi 110,492 lira noksanile tespit olunmuştur. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ : 
Tapu ve. Kadastro bütçesinin memurlar maaşatı faslında görülecek fazlalık 

yeniden teşkili kararlaştırılan 80 nahiye kâtibine 8 aylık maaşı olan 25 600 liranm 
ilâvesinden ileri gelmiştir. Merkez mefruşat ve demirbaşı ve vilâyet levazımı 
fasıllarından ve masarifi mütenevvia faslının 3 ve 4 üncü maddelerinden ve 
kısmen memurların harcirahmdan birer miktar indirilmiştir. 

Neticede bu bütçe yekûnu 70 270 lira noksanile 1 330 225 lira olarak tespit edil
miştir. 

\ 

DAHILÎYE VEKALETI : — " " 
1 Dahiliye Vekâletinin 1930 senesi masraf bütçesinin maaş faslında hasıl olan 
\ tezayüt bu Vekâletin, teşkilât kanunu ile derpiş olunan ve teadül kanununa göre 
\ cüz'i farkları bulunan derece ve maaşlardan ileri gelmektedir iskân idaresinin 

Dahiliyeye doğrudan doğruya raptedilmesine rağmen iskân teşkilâtı ekseriyetle 
muhafaza edildiğinden maaşlarda mühimbir tasarruf hasıl olmamıştır. Asıl tenzi
lât iskân masarif fasıllarından yapılmıştır. Bu tenzilât kısmen bu hizmetlere 
lüzum kalmamak, kısmen de ihtiyaç azalmak dolayısile Hükümetçe teklif neticesi 
kabul olunmuştur. Diğer fasıllarda cüz'î tadilât yapılarak Dahiliye bütçesi yekûnu 
iskân ile beraber 1,055,264 lira noksanile tespit edilmiştir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ : 

Hariciye Vekâletinin 1930 senesi bütçesinde görülen ehemmiyetli tebeddül bir kı
sım teşkilâtın ilga edilmesinden dolayı maaş miktarında hasıl olan noksanlıktır, ilga 
edilen 1 Büyük Elçilik, 1 Orta Elçilik, 1 Konsolosluk ve bunlarla mütenasip diğer 
memur ve müstahdemlerdir. 

Matbuat idaresi Hariciyeye ilhak olunmakla beraber memur adedinde ta
sarruf olmayıp ancak idare masraflarında tenzilât vardır. Diğer tadillerle beraber 
Hariciye bütçesi 3 881 959 lira olarak tespit edilmiştir. 
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SIHHAT VE IÇTlMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ : 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinin 1930 senesi teklif bütçesi 4,399,106 

liradan ibaret idi. Encümence muhtelif fasıllardan ceman 96,890 lira tenzilât 
icra edilmekle beraber Hükümetçe mubayaa olunacak meccani kinin bedeli olarak 
200,000 lira zammedilmiş ve bu itibarla bütçesinin yekûnu 103,110 lira fazlasile 
4,502,216 lira olarak tespit olunmuştur. 

ADLİYE VEKÂLETİ: 

Adliye Vekâleti 1930 senesi teklif bütçesi 7 252 881 liradan ibaret iken encü
mence muhtelif fasıllardan yapılan tenzilât ve Maarif bütçesine nakli tahsisat.se-
bebile bu bütçe 196 667 lira noksanile 7 056 214 lira olarak kabul edilmiştir. Ve

kâletçe 1928 senesi düyunu olarak 3 500 lira vazedilmesine rağmen Encümence 
işbu düyun tahsisatı 40 500 lira olarak tespit olunmuştur, 

MAARİF VEKÂLETİ: . *r""* r ~ r " "*" 

Maarif Vekâletinin 1930 senesi için teklif olunan bütçesi yekûnu 8 187 233 lira
dır. Maaşat faslında görülen fazlalık, memurin maaşatmın tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna merbut cetvelde yazılı olan bazı muallimler adedinin ihtiyaca göre 
tespitine müteallik kanun icabmdandır. 553 ve 554 ve mümasili fasıllara zarurî 
olarak bazı zamlar yapılmıştır.. Diğer muhtelif fasıllardan tasarrufu mümkün gö
rülüp indirilen miktarlar neticesi Maarif Vekâleti bütçesi tekliften 62 476 lira 
fazlasile 8 199 709 lira olarak tespit olunmuştur. 

NAFIA VEKÂLETİ : 
Bu vekâlet bütçesinde 1930 senesi teklifine nazaran 1 000 000 lira kadar ten

zilât yapılmıştır. 
Tenzilât başlıca şu fasıllardandır: Vekâlet binası inşaat masrafı 230 000, Li

manlar ve Demiryolları 305 000, Yüksfik Mühendis mektebine muavenet 104 000, 
Reji jeneral şirketi 79 363. Diğer cihetten su işleri faslına 250 000, yollar ve köp
rüler faslına 50 000 lira zammedilmiştir. 

İKTISAT VEKÂLETI : 
1930 senesi bütçelerinden en çok değişmiş bulunan iktisat Vekâleti bütçesidir. 

Malî siyasetimizden bahsederken saydığımız umdelerin süratle tahakkuku ancak 
iktisadiyatımıza istinatla olabileceği cihetle iktisat işlerinin tanzimi için alman ve 
alınması mutasavver bulunan tedbirler, muvaffakiyet neticelerini ümitle bekle
diğimiz mes'ut hareketlerdendir. 

iKtisat Vekâleti bütçesi limanlar da dahil olduğu halde geçen seneye nazaran 
4 578 390 lira fazlası ile 13 226 534 lira olarak tespit edilmiştir. 

http://tahsisat.se-
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fBu fazlalığın mühim bir kısmı bilgiyi arttırmağa, ihtisası kuvvetlendirmeğe ay
rılmıştır. Vekâletin ziraat, orman ve baytar kısımlarındaki mücadele, ıslah ve tek
sir, tetkik ve muhafaza olmak üzere üç esas etrafında toplanmıştır. Hayvanlara 
ve nebatlara arız olan hastalıkların izale ve haşaratın itlafı ve ıslah ve teksir için 
geçen senelere nisbeten fazla mikyasta muhassasatlar konulmuştur. Ormanların 
muhafazası, sanayiimizin inkişafı, ticaretimizin artması için konulan tahsisatlarda 
fasıllarında görülmektedir. 

* * * 

Diyanet İşleri Reisliği, Posta Telgraf ve Gümrük Umum Müdürlüğü gibi bazı dairelerin 
merkez teşkilatına merbut olduğu halde zaruret saikasile muvakkaten taşrada bir kısım me
murları çalıştırdıkları anlaşılmıştır. Bunların zaruret kalkıncaya kadar orada istihdamları mü
nasip isede bunlara taşrada bulunduklarından dolayı , yevmiye , harcırah , muvakkat 
tazminat vesaire .namile bir şey verilmemesi icabeylemektedir. 

* 

Bütçe kanunu hakkında izahat 
1930 senesi için teklif olunan Bütçe Kanunu 17 maddeyi ihtiva etmektedir. 

Madde l ve 2 — masarifi tahsisatı ile varidat tahminatı yekûnlarını göstermektedir . 
Muhasebei Umumiye kanununun 29 uncu maddesinde bütçe kanununun ihtiva edeceği 

metin ve cetveller tasrîh edilmiş bulunduğundan varidat envaını gösteren (C) cetveline dair 
hükmü muhtevi olan 3 üncü maddeye ayrıca lüzum görülmemiş, mezkûr kanun hükmüne 
tevfikan raptı iktiza eden diğer cetvellerden de bahsolunmak üzere ayrıca bir madde tanzimi 
muvafık görülerek bu madde kaldırılmıştır . 

Madde 3 — İdare i hususiyeler tarafından hususî kanunlarla kabul edilen zamlar haricinde 
vergilere, zam yapılmaması hakkında olup şeklen tadil edilmiştir. 

Madde 4 — Bu madde dahi her sene bütçesine konulması mutat olup kısa vadeli avans 
aktine hesabı cariler küşadına ve hazine bonosu ihracına mezuniyeti tazammun etmektedir. 

Teklif olunan 3 üncü madde münasebetile izah edildiği üzere altıncı madde hükmü dahi 
12 inci madde ile birleştirilmiştir. 

Madde 5 — Ücretli müstahdemler kadrosuna teallûk etmekte olup tadilen kabul edilmiştir. 
Madde 6 — Ücretlilerin istihdam suretlerini gösterir hükümleri havi olup geçen senenin 

aynıdır. 
* 

Madde 7 — Diyanet işleri kadrosuna dahil bulunan vaiz ve dersiamların adetlerini tends 
ve tasfiyeyi amirdir. Henüz tasfiye hitam bulmadığından bu senede hükmün devamına lüzum 
görülmüştür. • - ' 

Mukavelenameleri mucibince imtiyazlı şirketlerle müteahitlerden teftiş mukabili alınan meb
lağların bütçeye kayit suretini ve teftişte istihdam olunacakların kadrolarının tatbik tarzlarını 
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ihtiva eden teklifte ki ıo uncu madde daimî hükmü haiz bulunduğundan tekrarından ise (H) 
cetveline alınması muvafık görülmüştür? 

Muhasebei umumiye kanununun 37 inci maddesi mucibince ihtiyat tahsisatından nakli 
caiz hizmetlerin nevilerini gösterir cetvelden bahsetmekte olan teklifteki on birinci madde 
dahi yukarıda arzolunduğu üzere kaldırılarak on ikinci madde ile birleştirilmiştir. 

Madde 8 — Devlet memurlarının maaşlarının tevhit ve teadülüne dair olan kanun ile 
zabitan ve askerî memurlar maaşâtı hakkındaki kanun mucibince verilecek hakkı mükteseplerin 
tesviye suretini gösteren hükmü muhtevi olup bu sene dahi bu gibi müktesep hak sahipleri 
bulunabileceği cihetle tadilen ipka edilmiştir. Teklifdeki 13 madde hükmü gelecek senelere 
sarî mukavelât aktine kanunen mezuniyet verilen tertipleri gösterir cetvelden bahsetmektedir. 
Üçüncü madde münasebetile arzedilen sebeplerden dolayı buradan çıkarılmıştır. 

Madde 9 — Osmanlı İmperatorluğUndan müdevver haricî borçların tesviyesi hakkındaki 
itilafnamede yazılı imha selahiyetinin istimaline dair olup geçen seneki hükmü aynen ihtiva 
etmek üzere teklif olunmaktadır. Kambiyo temevvüçlerine göre hazinenin istifadesini temin ve 
altın ve gömüş piyasasını tanzim için icabında yine bu kaşrılıklardan bedeli ödenmek üzere 
Maliye Vekiline altın ve gömüş mubayaası selahiyetinin de verilmesi encümence tensip edi
lerek madde bu yolda tadil olunmuştur. 

Madde 10-11 — Bu Maddeler geçen seneki hükümlerin aynını ihtiva etmektedir. 
Madde 12 — Yukarıda arzolunduğu üzeze bütçe kanununun ihtiva edeceği cetvellerden 

bahis olmak üzere bu madde yeniden tanzim olunmaştur. 

Diğef tadiller şekle aittir. 

Yukarıki maruzat dairesinde tadilen tanzim kılınmış olan bütçe kanunu lâyihası merbutu 
cetvellerle birlikte Umumî Heyete takdim olunur. 3/5/1930 

Bütçe En. Rs. Rs. Veki. M. M. 
İstanbul Bursa Oazi Antep Aydın Bordur Bursa 

Fuat Muhlis Remzi Mühendis Mithat Vahit Dr. Ş. Lûtfi 
Diyarbekir Elazız Erzurum İsparta Konya Kırklareli 

Rüştii H. Tahsin H. Aziz " Mükerrem Kâ. Hüsnü M. Nahit 
Kütahya Maraş Niğde Sivas Tokat Yozgat 

Niyazi Asım Y. Behçet Faik Rasim Şevki S. Sırrı 
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Cetvel Ĵ 2 3 

1929 senesi bütçesinin tatbik vaziyeti 

1929 varidat muhammenatı 220 546 000 
1929 senesi haziranından teşrinisani gayesine kadar olan malî vaziyet: 

Zimmet 
Lira 

107 084 523 

130 368 671 
75 249 020 

110 774 729 

K. 
73 

60 
13 
85 

Matlup 
Lira 

205 617 691 

103 845 161 
3 239 362 

110 774 729 

K. 

73 

01 
72 
85 

» 

Varidatı umumiye [Haliye ve sabıka tahakkuk ve 
tahsil] 

Senei haliye varidatı 
Senei sabıka varidatı 
Devair bütçe sarfiyatı 

İşbu cetvelde Posta ve telgrafın hazirandan teşrinisani nihayetine kadar olan varidat ve 
sarfiyatı dahil olmadığı gibi Samsun, Diyarbekir, Hakâri gibi vilâyet merkezlerile bazı kazaların 
teşrinisani hesapları ve bazılarının da eylül, teşrinievvel ve teşrinisani varidat ve sarfiyatı hariç 
kalmıştır. 

Hulâsa : 

Lira 
220 408 481 Bütçe ile verilen tahsisat 

2 461 039 Tahsisatı munzamma 
657 224 Tahsisatı fevkalâde 
591 793 Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesi mucibince ilâve edilen 

3 043 434 Muhtelif kanunların ilâveleri 
227 161 971 

400 000 İmha olunan 
226 761 971 Yektin 



Cetvel Nb 4 

(Bazı masraf tertiplerinin izahı ] 

1 — MÜTEFERRİKA 

1 — Kilit, anahtar, çivi, vida gibi teferruatı, cam. 
2 — Kalaycı ücreti. 
3 — Teneke, ibrik, gaz ölçüsü, huni ve buna mümasil eşya bahası ve tamiriyesi. 
4 — Tertibi mahsusu olmıyan bütçelerde akça nakliyesi ve bendiyesi. 
5 — Muhtelif nevide süpürge, fırça, badana fırçası, toz almak için bez ve buna mümasil levazımı 

tathiriye. 
6 — Küp, koğa ve kapakları. 
7 — Çuval ölçme ve numarası bahası. ' 
8 — îğne, iplik, sicim. 
9 — Neferatın ve talebenin tıraş ve hamam ücret. 

10 — îmamı olmıyan mahallerde cenaze yıkama ücreti. 
11 — Nef erata mahsus kitap esmanı. 
12 — Mızika notalarını yazmak ücreti. 
13 — îmal ve hak ettirilecek resmî mühürler. 
14 — Baca, lağım tathiri, su istihlâki, çeşme, musluk tamiriyesi. 
15 — Bütçelerinde ayrı meremet ve tamirat tertibi olmıyan dairelerin iki yüz elli liraya kadar sıva, 

badana ve meremet masrafları bu tertipten verilir. 
[Millî Müdafaa Vekâleti meremet masrafları on liraya kadar bu tertipten verilip bundan fazla 

masarifi istilzam eden meremet masarifi inşaat ve tamirat tertibinden tesviye olunur.] 
16 — Efradın tathir ve tephir masrafı. 
17 — Bir daireden diğer daireye nakilde defatir ve evrak ve eşyayı sairenin hamaliye ücreti 

[nakliyat tertibi mevcut olan bütçelerde bu gibi nakliyeye müteallik sarfiyat o tertipten verileceği 
gibi defatir ve evrak ve sair eşyanın hini mübayaasııidaki nakliye ücretleri o mevadın taallûk ettiği 
tertiplerden tesviye olunur.] 

18 — Eyyamı resmiye icrayi ayini masrafları. 
19 — Ecnebî züvvarın izaz ve ikram masrafı. 
20 — Kütüp ve resail. [tertibi mahsusu olan dairelerde tertibi mahsusundan verilir.] 
21 — Telefon ve mükâleme bedelleri, [telefon tertibi mevcut olan dairelerde telefon tesisatı, ta

mirat ve mükâlemat bedeli tertibinden verilir.] 
22 — Ilânat masrafı. 
23 — Vekâletçe mubayaasına lüzum görülen cer aidi yevmiye. 
24 — Bayrak ve sancak mubayaası ve tamiratı. , . 
25 — Sinema makineleri ve filimleri ve bunlara müteallik edevat ve levazım. 
26 — Kavanini mahsusası mucibince bu tertipten tesviyesi lâzım gelen mebaliğ. 
27 — Ücretli muhabere masrafı, [tertibi mahsusu bulunan dairelerde tertibi mahsusundan verilir.] 
28 — Devair bahçeleri için lüzumu olan tohum, fidanlar ve ağaçlar. 
29 — Saat tamiri. 
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2 — MEFRUŞAT VE DEMİRBAŞ 

Camlı dolap 
Kütüphane 
Yazı masası 
Yazı takımı ve hokka 
Çakı - kalemtıraş 
Perger takımı 
Makas 
Şapiroğraf makinesi maa edevat 
Pedal makinesi 
Obalograf makinesi 
Yol için halı 
Yer ve yol için hasır ve muşamba 
Paspas 
Cilaya mütaallik her nevi levazım 
Masa ve sair mefruşata ait levazımı ahşabiye ve 
hadidiye 
Menteşe ve kapıtopu 
Perde takımı 
Perde bağı 
Perde astarı 
Yazı makinesi 
Harita masası 
Orta masası 
Yemek masası 
Masa muşambaları ve örtüleri 
Portatif masa ve sandalye 
Sigara masası ve tablası 
Üzeri taşlı masa [el yıkamak için] 
Kanape ve sandalye 
İçerisi çinkolu desti tahtası 
Lâmba - lüks ve benzin ve saire 
Heykel 
Levha 
Takvim 
Termometre 
Barometre 
Posta ve evrak çantası 

Kanape örtüsü 
Karlık 
Hezaran koltuk ve sandalyeler 
Adi sandalye 
Kabaralı çivi, kordon, saçak ve çuvaldız ve kınnap 
Yer için halı 
Soba çini, demir, saç, [maa edevatJ 
Demir kasa [tertibi mahsusu olan bütçelerde o 
tertipten verilir] 
îçerisi çinkolu ve çenberli tahta sandık 
Adi tahta sandık 
Tabak takımı, porselen, alüminyom ve çini 
Çatal ve bıçak ve kaşık, sofra muşambası, sürahi 
takımı ve bardak, tuzluk, havlu, peşkir ve peçeta 
Çay takımı, kahve takımı 
Sofra takımı 
Tablo - ' 
Perde bağlamak için askı 
Perde için kumaş 
Korniş 
iğne, şerit, iplik, kanaviça ve saire 
Muşamba perde, pencere için güneşlik 
Elbise ve kaput ve kılıç askısı 
Paravana 
Konsol ve duvar saati 
Zil ve edevatı 
Portatif fener < 
Tükürük hokkası 
Çiçek saksısı ve vazolar 
Sumen 
Kibritlik 
Sigara tabağı 
Etajer 
Soba vaz'iye ve tamiriyesi 
Talimatnamesi mucibince elçilik ve şehbenderlikler 
için mubayaa olunacak yatak takımı ve yatak odası 
ile mutbak takımı ve edevat ve teferruatı 

Bu cetvelde münderiç olmıyan ve bütçede ayrıca tertibi mahsusları bulunmıyan ve demirbaş def
terine ithali lâzım gelen makine, alât ve edevat ve sair eşyanın mubayaa masrafları da bu tertip
tedir. 

3 -— TENVİR VE TESHİN 

Elektrik, havagazı ücreti, ampul, odun, kömür, gaz, şişe gibi tenvir ve teshin için kullanılacak 
ve sarf ve istihlâk edilecek mevadın mubayaa bedeli, inşaat ve tamirat tertibi mevcut olmıyan daire
lerin tesisat masrafı bu tertipten verilir. . 
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KIRTASİYE 

Kalem, kalemsapı, kalemucu, mürekkep 
Kurşunkalemi 
Cetvel tahtası, çizgi kalemi 
Istampa 
Müsveddelik, tezkerelik, tahriratlık kâğıt 
Muhtelif kıta ve evsafta çizgili kâğıt 

„ yaldızlı „ 
„ „ * „ zarf 

Ufak kıtada mektupluk kâğıt ve zarf 
Yazı kurutmak için baskı kâğıdı 
Blok 
Eldefteri 
Ebru 
Kâğıt çengeli ve sair kâffei levazımı kırtasiye 
Kâğıt sepeti 

Cilbent 
Mühürmumu 
Resim çivisi 
Şapiroğraf muşambası 
Harita ve muşambası 
Tarama kâğıdı ve kalemi 
Toplu iğne ve raptiye 
Kurdelâ 
Muhtelif renkte kâğıt ve zarf 
Sünger 
Ofort 
Her nevi raptiye, etiket 
Levazımı kırtasiyenin antet, tab'iye ücreti 
Yazı makinesi şeritleri 
Battal kâğıt 

5 — MASARİFİ İDARE 

Masarifi idare tabirinin şamil olduğu mevat: 

Müteferrika 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 

Kırtasiye 
Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 

6 MELBUSAT 

Şapka ve başlık 
Kışlık ve yazlık ve hizmet elbiseleri ve naftalin 
Kaput 
Kundura 
Yemeni 
Çizme 
Çarık ve çarık ipi 
Çorap 
Çamaşır 
Avcı yeleği 
Hasta entarisi 
Dolak ve getr 
Eldiven 
Hasta başlığı 
Hasta abalığı 
Pijama 
Yatak ve yorgan çarşafı 
Yatak kılıfı 

Can kurtaran yeleği 
Yastık yüzü 
Nevresim 
Terlik 
Hasta elbise torbası 
Makara tiresi 
iş elbisesi 
Nöbetçi kürkü 
Nöbetçi muşambası 
Mahmuz ve kayış 
Fanila don gömlek 
Jimnastik elbisesi 
Jimnastik potini 
Spor elbisesi ve teferruatı 
Doktor gömleği 
Hsta bakıcı gömleği 
Deli gömleği 
Muhtelif biçim pamuklu, yün fanila 
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7 ~ İŞLETME MASRAFI 

Yağ, benzin, kömür, kuvvei muharrike gibi işletmiye mütaallik ve istihlâk olunan mevat mu
bayaası bedeli bu tertipten mahsup edilir. 

8 — MAHKEME MASRAFI 

İdareye mütaallik deavide mahkeme kararile naip, heyeti mümeyyizlere ve saire ile mübaşirlere 
verilecek ücretlerle ikame edilecek davalara müteallik olarak mahakime verilen istidalar, tebliğname-
ier ve gazetelere verilen ilânata ilsakı zarurî olan damga pulları, posta ücuratı, noter harçları ve 
mahkeme kararile icra ettirilen ilânat bedelleri gibi masarif ve bir veya muayyen müteaddit iş 
için aktolunacak mukavelenameler mucibince avukat veya dava vekillerine tesviyesi muktazi ücret 
karşılığıdır. 

9 — NEŞRİYAT MASRAFI 

Risale, istatistik, neşir ve irsal eden dairelerin bütçelerinde ayrıca tertibi yoksa posta paraları 
da bu tertipten verilir. 

10 — ECNEBİ MÜTEHASSISLAR 

Ecnebi mütehassıslara mukavelenameleri mucibince verilecek ücret, tazminat, azimet ve avdet 
ve dahildeki seyahat harcırahları. 

11 — MUBAYAA 

Mubayaa edilen her nevi malzeme ve eşyanın mubayaa bedelinden maada, tamir, bilûmum nak
liye ücretleri, ambalaj, sigorta, gümrük resmi ve gümrük resmi ile birlikte tahsil olunan muamele 
vergisi ve emsali vergiler, liman, kordon, ambar, dizbarko, oktruva, arziye, tatili edevat ve istarya gibi 
masraflarile vazı ve tesis, montaj masrafları - daireleri bütçelerinde ayrı bir fasıl ve maddede tahsisat
ları yoksa - mezkûr malzeme ve eşyanın taallûk ettiği mubayaa tertiplerinden mahsup edilir. 

[Millî Müdafaanın levazımı askeriye imalâthanelerinde verilen imaliye ücretleri dahi bu tertipten 
mahsup edilir.] 

12 - İNŞAAT 

Etüt, proje, aplikasiyon, elektrik, havagazı, su, kalorifer, asansör gibi sabit tesisat, istimlâk ve 
tefevvuz masrafları, arsa bedelleri ve tapu harçları - daireleri bütçesinde ayrı bir fasıl ve maddede 
tahsisatları yoksa - bu tertipten mahsup edilir. 
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13 - İKTİSAT VEKÂLETİ BÜTÇESİNİN MASRAF TERTİPLERİNİ 
İZAH FDFN FORMÜL 

Teşvikler ve mükâfatlar 
Kanun ve nizamname veya talimatnamelere tevfikan muhtelif teşvikler ve bu maksatlara 

hadim cemiyet ve teşekküllerle müstahiklara verilecek meblâğ karşılığıdır. 

Sergiler ve numuneler teşhiri 
Dahil ve hariçte daimî veya muvakkat sergiler, numune meşherleri ve panayırlar tesis ve 

idare masarifi umumiyesi ve bu maksatla yapılan inşaat, tamirat, tadilât ve tesisat masrafları, 
arazi, arsa ve mebani mubayaa ve icar bedellerile bunlara ait bilûmum masraflar ve numuneler 
mubayaa, nakil ve teşhir masrafları, sergi, meşher ve panayırlara muavenet etmek veya 
Hükümetçe gönderilecek zevatın ve buralarda istihdam olunacakların yevmiye ücret ve 
harcırahları bu tertiptedir. 

Teîifat, neşriyat, propaganda 
I 

Telifat, tetkikat, neşriyat ve iktisadî, meslekî mecmualar, bültenler ve kitaplar, haritalar 
telif, tercüme ve tab'ı ve neşir ücret, bedel ve masrafları filimler ve filim makinaları ihzar 
mubayaa ve kira bedellerile istihbarat ve propaganda masrafları ve bu maksatlara müteferri 
yardımlar. 

Leyli yüksek ziraat mektebi, orta ziraat mektepleri, çiftlik ve makinist 
mektepleri, yüksek baytar mektebi, hayvan küçük sıhhiye memurlar ı 
mektebi, yüksek orman mektebi, orman ameliyat mektebi, yüksek maadin 
ve sanayi mühendis mektebi, maadin meslek mektebi, yüksek deniz ticaret 

mektebi, balıkçılık mektebi, nahari İpekçilik ve ticaret mektepleri 
Leylî olan mekteplerin iaşe masrafı veya bedelleri ve ibate ve bilumum mekâtibin ve müş

temilât.mn idare masrafı ve mektep kitap ve risalelerile asarı müfidenin levazım ve masarifi 
tab'iyye ve teclidiyesi telif ve tercüme ücreti veya hakkı telif mubayaası tatbikat çiftlik mek
tepleri masarifi umumiyesi rnekâtip ve müştemilâtı için (500) liraya kadar alât ve edevat ve 
leyazımı femiye ve hikemiyye, ziraiye ve baytariye ve alelumum eczayi tıbbiyye ve baytariyye 
ve kimyeviye adi ve kimyevî gübreler ve işletmeye ait her türlü mevat ve malzeme ve kütüp
hane idman ve müze gibi levazım ve vesaiti tedrisiye mubayaası ve bilcümle yedek parçalan 
ve alelumum masarifi nakliye bendiye anbalaj ve vesait ve alâtın tamir masrafları. 

Mekteplere tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare gibi masarifi her 
türlü tecrübeler masarifi umumiyesi. Nebatatı müfide, hayvanat, koza böcek, kelebek, tohum 
fide, fid;tn, soğan, patetes ve saire ve alelumum kolleksiyonlann mubayaa ve temini hayvana
tın iaşe,idare, ve tahnit masrafı Doktor, Baytar vizita ücreti, leylî talebenin iç çamaşırları, 
melbusat, şapka ve ayakkabı bedelleri bikes talebeye muavenet hamam ve tıraş ücretleri yeni 
kabul edilen yeya bir mektepten diğer mektebe nakledilen leylî talebenin yol masrafları 
talebenin ve heyeti talimiyenin dahil ve hariçte müştereken yapacakları ilmî ve fennî tete-
bbuat ve tetkikat seyahatları masrafı, tesviyesi icap eden her nevi rüsum ve vergiler ve her 
nevi sigorta bedelleri ve masrafları mektepler ve müştemilatında istihdam edilecek amele ve 
ustaların yevmiyeleri tevziî mükâfat merasimi masrafları, mektep mezunlarına verilecek 
mükâfat bedelleri imtihanlarda celbedilecek mümeyyizlerin, müfettişlerin memur ve 
muallimlerin yemek ve yol masrafları ve Yüksek rnaadin ve Sanayi mektebi talebesinin talim
atına tevfikan tatbikat için dahil ve hariçteki müessesatta bulundukları müddet zarfında kendi
lerine iaşe, ibate ve ilbasları mukabilinde talimatname mucibince verilecek mebaliğle azimet 
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ve avdet yol masrafları karşılığı olup her mektebin masrafı kendi tertibinden verilir.[ otomatik 
telefon te'sis vemükâleme bedelleri de bu tertiptedir.] 

Kurslar 
Memurlara veya umuma ait olmak üzere açılacak kursların idare masrafile kurslara iştirak 

veya kursları idare edecek memur ve müstahdemlerin harcrahları ve hariçten iştihtam edilecek
lerin ücretleri ve kursları muvaffakiyetle ikmal ve idare edeceklere verilecek naktî ve aynî 
mükâfat kurslara iştirak edeceklere verilecek kitap ve levazım bedelleri, kurslar için icabında 
isticar edilecek mahallerin bedeli icarları kurs mahallerine getirilecek âlet ve numunelerin 
mubayaa, tamir ve nakil ve muhafaza masrafları karşılığıdır. 

Mücadele 
1 -- Muzur hayvanat ve hastalıklarla mücadele masarifi umumiyesi: 
Nebatat ve ipek böceklerine arız olan hastalıkların tedavisi nebatatın ıslahı haşarat 

ve muzur hayvanatın itlafı için iştihtam olunacak memurin ve müstahdeminin ücret 
ve yevmiyelerile bunların ve bu işlerde çalışan memurin ve müstahdemini sairenin 
harcırahları mücadele teşkitâtının idare masrafı bu işler için lüzumu olan eczayi 
kimyeviye ve alât ve levazımı fenniye ve itlaf iye, tohum tatfrir ve ıslâh makinalarile yedek 
parçalarının mubayaası bedelleri ve bunların nakliye ve bendiye tamir ve işletme gibi müte
nevvi masarif ve mücadele memurlarına ait daire ve anbar bedeli icarı kat ve ihrak olunacak 
mahsulâtı arziye tazminatı ve tedavi ve ıslâh ile ve bu maksada hadim olacak fennî tetkikat 
ve taharriyat ile iştigal eden mütehassıs heyetler masarifine iştirak karşılığıdır. [D] cetvelinde 
yazılı vesaiti nakliyeden çekirge mücadelesinde kullanılacak, vesaiti nakliyenin mubayaa tamir 
ve işletme masarifile mücadele maksadına müsteniden ecnebî memleketlere izam edileceklerin 
harcırahları dahi bu tertipten verilir. 

Islâh, teksir ve tetkikat 
8 —t. Müfit nebatat tohumlarının tedarik ve tecrübe masrafları: 
Eşcar ve nebatatı Müfidenin tohum fidan fide soğan patates ve buna mümasil sair 

damızlıkların mubayaa ve nakliyesi ve bu işlere ait ziraî tecrübe sarfiyatı bu tertiptedir. 

[Mücadele istasyonları , dezenfeksiyon müesseseleri, enstitüler, meteoroloji ve 
enistitü ve istasyonları , islâh istasyonları, ipek böceği kışlatma, fişkırtma ve 
boğma müesseseleri , tohum temizleme müesseseleri , fidanlıklar, tavukçuluk 
müessesesi, bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları, laboratılvarlar, aygır 
depoları, - koyun , tiftik damızlıkları mubayaa bedellerile numune ağılları, 
inekhane ve süthane, dericilik enistitüsü, t icaret mektepleri laboratuvarları] 

Bu müessesat ve müştemeîâtının masarifi idaresi 500 liraya kadar kıymette tesisat, makineler 
alât ve edevat ve teçhizat ile âlelûmum-levazımı fenniye ziraiye ve baytariye her nevi serum ve 
saire imalâtı, eczayi kimyeviye ve baytariye her nevi gübreler tağşiş ve tahlil işlerine müteal
lik olmak üzere numuneler tedariki masrafı kitap asarı müfide mubayaa ve tabiyesi te'lif ve 
tercüme ücreti veya te'lif ve tercüme hakkı mubayaası vesaiti nakliyeye ait tamir işletme ve idaresi 
her nevi mevat ve malzeme her türlü tecrübeler masarifi umumiyesi numunelik ve damızlık 
ve müessesenin sair ihtiyacatt için hayvanat nebatat tohum, fidan, fide, soğan, patates, kelebek 
koza, böcek ve alelûmum koleksiyonlar ve numuneler mubayaası ve müesseselerde yapılacak 
zeriyat; garsiyat ve İska masarifi umumiyeleri masarifi nakliyeler, tamiriye bendiye, ambalaj 
masrafları doktor ve baytar vizite ücretleri idarei hususiye fidanlıklarına Vekâletin takdir edeceği 
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miktarda naktî muavenet yabani ağaçların aşlanması hakkındaki kanun mucibince verilecek alât ve 
edevat ve öğreticilerin harcirahları memurin ve müstahdemini ve amele ve usta yevmiye 
ücretleri ve arazi ve mebani kira bedelleri karşılığı olup her müesseseye ait masarif tertibin
den verilir. 

<r Otomatik telefon tesis ve mükâleme bedeli dahi bu tertiptedir. » 

Yardımlar 
1 — Tohum istipdal ve tevzii: 
Tamimi faideli olan tohum nevilerinin mubayaa nakil sigorta ve muhafaza ve istipdal 

ve tevzi masraflarile bu maksatla istihdam edileceklerin ücret ve yevmiyeleri ve icar edilecek 
mahallerin kiraları ve alınacak vesait ve levazımın mubayaa kira tamir ve saire masrafları 
vergi ve resimler istipdalden tevellüt edecek zarar ve saire karşılığıdır. 

Islâh, teksir, tetkikat 
5 — İhsa masrafı: 
Bu işe memur edilenlerin harcırahı ve bu işte kullanılacak alât ve edevat edviye bedel

leri nakil ve sair mütenevvi masrafları karşılığıdır. 

Mücadele 
1 -*- Orman yangınları: 
Orman hariklerine sevk olunacak ameleye verilecek yevmiye ile itfayı harikta kullanılacak 

kazma, kürek ve balta bedellerile 23 haziran 340 tarihli talimatnamenin 25 inci maddesi 
mucibince verilecek ekmek mubayaa bedelleri ve vesaiti nakliye ücretleri ve mahalli harika 
gidecek memurin ve zabıtanın harcırahları ve muvakkat harik korucuları yevmiyesi. 

2 — Ormanı haşaratile mücadele: 
Mücadele için iktiza eden bilûmum masarif ile bu hususta istihdam olunacakların ücret 

yevmiye ve harcırahları karşılığıdır. 

Muhafaza, amenajman ve tcşcir 
2 — Amenajman teşcir ve fidanlıklar: 
3 — Ankara ve civarı teşciri masrafı: 
Amenajman ve teşcir işlerinde istihdam olunacak amele yevmiyesi çadır masa iskemle 

karyola mutbah takımı gibi eşyaya mefruşata ait masarif fidanlık ve amenajman ve teşcir 
işlerine müteallik plan ihzarı ve tersim ve tatbiki ve harita işaretlerinin imal ve istimali 
masrafları ve hafriyat, garsi yat zeri yata müteallik alât ve edevat mubayaa bedeli ve nakliyesi 
çit, kulübe, hangar ve envai vesaiti nakliye masarifi ve muhafızların ücretleri ve harcırahları 
ve orman fidanlıklarında yapılacak inşaat, tamirat ve tesisat masarifi tohum ve fidan mubayaa 
bedellerile gübre bedel ve masrafları ve sulama işlerine ait tesisat ve işletme masarifi ve 
masarifi sairesi amenajman guruplarile amenajman işlerinde istihdam olunacak memurini fenni-
yeye 1508 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat karşılığıdır. [ Fidanlıklar hakkında 
dahi diğer müesseselere ait formül tatbik olunur. Ancak amanejman ve teşcir ve fidanlıklara 
ait bilûmum inşaat tamirat ve tesisat ve idame masrafları bu tertiptedir. ] 

4 — Orman harita masrafı : 
Orman haritalarının ahzı tab'ı teksiri tersimi için lüzum görülecek masraflar alınacak alât 

ve edevat ve- vesait bedeli ve resimleri ve bunların işletme tamir ve muhafaza masrafları ve 
bu işlerde istihdam edileceklerin ücret yevmiye ve harcırahları çadır, masa, iskemle, karyola 
mütbak takımları gibi eşya ve mefruşata ait masarif ve arazide tesis olunacak işaretlerin her 
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türİû malzemesi inşa ve tamiratı ve 1508 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 
karşılığıdır. 

Islâh ve tetkikat 
2 — Halı resim ve boyalarının ıslâhı : 
Halı modellerinin tetkiki ve ihzar mubayaa tersim tab'ı ve teksiri masarifi umumiyesi halı 

boyalarının ıslâhna müktezi mevat mubayaası ve boyalara ait tecrübeler ve tetkikat masarifi 
umumiyesi karşılığıdır. 

% Tetkikat ve taharriyat 
1 — Tahlilhane : 

s Tahlilhanenin eczayi kimyeviye ve alât ve edevatı hikemiye ve kimyeviye ve masarifi 
idaresi karşılığıdır. 

2 — Maadin tetkikat ve taharriyatı: 
Maadin tetkikat ve taharriyatı için istihdam edilecek mütehassıslar ve saireye verilecek 
ücurat ve tazminat • ile harcırahlar ve masrafları ve sondaj alat ve edevatının mubayaa 
tamir, ambalaj, gümrük, işletme ve saire masarifi ile nakliye masrafı ve bu işlerde kullanıla
cak amelenin yevmiyesi ve bu maksatla izam olunacak memurin ve müstahdeminin harcırah
ları ve müteferri masarif karşılığı. 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 
1 — Havzai fahmiye: 
Maadinin haritasının ahzı ve tab'ı havza dahilindeki müessesatın inşaat ve tamiratı ve şi

mendiferin işletmesine müteallik levazım, alât ve edevat mubayaası ve amele yevmiyesi, 
havzanın masarifi idaresi karşılığıdır. [Havza memurlarının havza dahilindeki geştügüzarlarından 
dolayı harcırah kararnamesine tevfikan alacakları harcırah da bu tertiptedir.] 

2 — Diğer madenler: 
Emaneten idare olunan maadinin amele yevmiyesi, kömür, yag, alât ve edevat gibi işlet

mesine müteallik sarfiyat ile masarifi idare karşılığıdır. 

Ticaret işleri 
2 — Ticaret ve Sanayi müzesi: 
Müze için mubayaa olunacak mamulat ve masnuat bedelatı ve nakliyesi ve masarifi idaresi 

karşılığıdır [Müstahdeminin melbusatı bu tertiptedir] . 

| Haricî ticaret 
1 — İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları: 
İhracat ofisleri masrafları [İdare posta telgraf, aboneman gazete, mecmua, kitap, ticaret 

bültenleri ve saire]. Neşriyat ve propaganda [Sergiler, mevkut gazete veya mecmua neşri, 
llânat]. Projeler, prospektüsler [Muhtelif vesaitle neşriyat, yerli ve ecnebî matbuatta yaptırılacak 
propaganda neşriyatına yardım fotoğraf ve filim ihzar ve iraesi ve bu husuda yardım]. Numune 
masrafları [İstandart ambalaj numuneleri, sergilere gönderilecek numunelerin mubayaa, ihzar 
ye irsal masrafları]. Harcırah [Dahil ve hariçte ofislere müteallik işler için vuku bulacak 
seyahatler]. Hakkı huzur [İdare meclisi azasına veya reyinden istifade edilmek üzere davet' 
çdilecek mütehassıslara verilecektir]. Bu husuta istihdam olunacakların ücretleri ve yevmiyeleri 
Ve ihracat mallarının tasnifi masrafı, istandart tipleri tertibi ihzarı ve bunların ifası için dahil ve 
jıariçte vuku bulacak bilûmum masarif 
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£ — turizm masarifi umumiyesi 
Neşriyat, istihbarat, propaganda, aboneman hariç ve dahilde filim iraesi ve çektirme mas* 

rafları ve yardım dahilî ve haricî turizm kulüplerine ve turizm Teşkkûllerine her'türlü iştirak 
ve yardım ve diğer masarif karşılığıdır, 

Liman ve sahil hizmetleri 
1 — Şamandralar imâli: v • • 
Şamandraları vaz, tamir, tecdit, telvin, teferruatına ait bilûmum sarfiyat karşılığıdır. 
2 — Umanların temizleme ve tarama ve mayin imhası: 
Limanlardaki enkazın tahliye ve temizlenmesine ait emaneten veya ihalete yaptırılacak amelM 

yat masarifi ile mayinlerin imhası için sevkolunacak merakibi bahriyenin ücret ve devri çarh 
masrafı karşılığıdır . 

Bu hususta seyahat eden memurin ve müstahdeminin harcırahları da buradan verilir. Bu 
maksatla kullanılacak vesaitin mubayaa, tamir, işletme ve idare ve yağlama ve tathir masarifi 
umumiyçsi ile istihdam edileceklerin ücret, yevmiye ve harcırahları dahi bu tertiptedir. 

Tetkikat ve taharriyat 
1 — Balıkçılık enstitüsü : 
2 — Balıkçılık tetkikat masarifi : 
Alelûmum idare risale, kitap mubayaa ve tecrübe masrafları, inşaat, tamirat tesisat 

masrafları istimlâk bedelleri enstitünün faaliyeti taharriyat ve tetkikatm icrası için gemi, 
motor, sandal ve saire gibi vesaitin mubayaa, işletme, idare, tamir, telvin, tathir, bağlama 
teknelerde yapılacak tadilât masarifi ve bunlara ait rüsum, harç ve sigortalar, nakliye ücretleri 
sair masarif ve her türlü tecrübeler masarifi umumiyesi, numuneler ve kolleksiyonlar tedariki 
teşhiri ve bunların muhafazası bu hususta istihdam olunacakların ücret yevmiye ve harcırahları 
karşılığıdır. 

İnşaat, tamirat, tesisat 
Alelûmum inşaat ile 250 liradan fazla tamirat ve 500 liradan fazla tesisat, alât edevat ve 

vesâit ve alelûmum sabit tesisat ve yeni yapılacak mebaniye veya 1109 numaralı kanun 
mucibince kapatılmış olan mekteplerden yeniden açılacak olanları ile diğer yeni açılacak 
müesseselere ait kâffei tesisat tamirat, inşaat ve istimlâk bedelleri ve masrflan ve bunlara 
ait harç ücurat sürveyyans ve murakabe ve sair masarif karşılığıdır. 



1930 Malî senesi 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 — Devletin bütçesine 

dahil devairin 1930 malî senesi masarifi 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 222 834 330 lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Devletin bütçesine 
dahil devairin 1930 malî senasi masa
rifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzre 
222 992 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Merbut (G) işaretli 
cetvelde envai gösterilen vergi ve rü
sum ile müteferrika namı altında zikre
dilen hasılatın 1930 malî senesinde 
dahi tarh ve tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — 1930 malî senesi zar
fında vilâyat idarei hususiyeleri nam 
ve hesabına olarak umumî vergiler 
üzerinden kavanini mahsusa ile tayin 
olunanlardan maada munzam küsurat 
tarh ve tahsil edilemez. 

MADDE 5 — 1930 malî senesi zar
fında Osmanlı Bankasile olan hazine 
hesabı carisinden maada kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadma 
ve azamî altı ay vadeli hazine bonoları 
ihracına Maliye Vekili mezundur. Ancak 
tedavülde bulunacak hazine bonoları hiç 
bir zaman beş milyon lirayı tecavüz 
edemez. 

MADDE 6-— Hidematı vataniye ter
tibinden elyevm maaş almakta olan 
zevat merbut (Ç) işaretli cetvelde isim
leri olanlardan ibarettir. Bunun hari
cinde maaş tahsisi bir kanuna müstenit 
olmak lâzımdır. 

çe kanunu lâyihası 

Encümenin tadili 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 

dairelerin 1930 malî senesi masarifi 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere ( 222 604 023 ) lira tah
sisat ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1930 malî senesi masarifine 
karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (222 732 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1930 malî senesi zar
fında vilâyetler hususî idareleri nam 
ve hesabına olarak umumî vergiler 
üzerinden hususî kanunlarla tayin olu
nanlardan maada munzam kesirler tarh 
ve tahsil edilmez. 

MADDE 4 — 1930 malî senesi zar
fında Osmanlı Bankasile olan Hazine 
hesabı carisinden maada kısa vadeli 
avans ve hesabi cariler akit ve küşa
dma ve azamî altı ay vadeli Hazine 
bonoları ihracına Maliye Vekili mezun
dur. Ancak tedavülde bulunacak Hazine 
bonoları hiç bir zaman beş milyon lirayı 
tecavüz edemez. 



14 
MADDE 7 — Ücretli müstahdemini 

daimenin kadroları merbut (D) cetve
linde gösterilmiştir. 

MADEE 8 ~ (D) cetvelinde yazılı 
kadrolarda dahil bulunmadıkça ayrıca 
teşkilât icra ve daimî hidemat için ücreti 
şehriye veya yevmiyeli müstahdemin 
istihdam edilemez. 

Muvakkat veva senenin muayyen bir • 
mevsimine mahsus hizmetlerle, müstesna 
ve zarurî ahval dolayisiyle kadro dahi
lindeki memurin ve müstahdemin ile 
ifası mümkün olmıyan hidemat için kad
roya dahil olmaksızın ücreti şehriyeli 
veya yevmiyeli müstahdemin kullanmak 
caizdir. Bu kabil müstahdeminin ücret 
ve yevmiyeleri münhasıran dairei aidesî 
bütçesindeki müstahdemini muvakkata 
tertibinden verilir. 

Fasıl numaralarile unvanları merbut 
(E) cetvelinde münderiç masraf tertiple
rinden idaresi zarurî görülen hidemat 
için kezalik ücreti şehriyeli veya yev
miyeli müstahdemin kullanılabilir . 
Bunların kadroları İcra vekilleri Heyeti 
kararile tatbik ve müteakip sene bütçe
sine rapten Büyük Millet Meclisine tak
dim olunur. Yevmiye alan amele bu 
hükümden müstesnadır. Masraf tertiple
rinden id&re olunacak hidemat kadro
larının bütçede mevcut diğer bir hizme
tin ifasına müteallik kadrolara ilâve 
mahiyetinde bulunmaması şarttır. 

MADDE 5 ~ Maaşatın tevhit ve 
teadülü ve zabitan ve askerî memurlar 
hakkındaki kanunun mevzuu ve merbut 
cetvelleri haricinde kalan memurlarla 
Umum Jandarma Kumandanlığı merkez 
ve vilâyet teşkilât ve sabit kıt'atı ve üc
retli müstahdemler ve vesaiti nakliye 
kadroları merbut ( D ) cetvelinde gös
terilmiştir. 

MADDE 6 — (D) cetvelinde yazılı 
kadrolarda dahil bulunmadıkça ayrıca 
teşkilât icra ve daimî hidemat için şehrî 
ücretli veya yevmiyeli müstahdemin 
istihdam edilemez. 

Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine mahsus hizmetlerle 
müstesna ve zarurî ahval dolayisiyle 
kadro dahilindeki memur ve müstah
demlerle ifası mümkün olmıyan hizmetler 
için kadroya dahil olmaksızın şehrî 
ücretli veya yevmiyeli müstahdemler 
kullanmak caizdir. 

Bu kabil müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran ait oldukları 
daire bütçesindeki muvâkkat müstahdem
ler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralariyle unvanları mer
but (E) cetvelinde mündeiç masraf ter
tiplerinden idaresi zarurî görülen hiz
metler için kezalik şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabilr. 
Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle tatbik ve müteakip sene 
bütçesine rapten Büyük Millet Mec
lisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare 
olunacak hizmetler kadrolarının bütçede 
mevcut diğer bir hizmetin ifasına mü
teallik kadrolara ilave mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 
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MADDE 9 — 1930 malî senesi Di

yanet İşleri Riyaseti kadrosunda dahil 
bulunan vaiz ve dersiam miktarı beş-
yüze tenezzül edinceye kadar bu sınıf
larda vukubulacak münhalâtın mevkuf 
tutulması mecburîdir. 

MADDE 1 0 — Mukavelenameleri 
mucibince imtiyazlı şirketlerle müteah
hitlerden teftiş mukabili alınan meba-
liğin bütçe haricinde sarfı ve -kadroda 
gösterilmeksizin bu kabil şirket ve mü
teahhitler nezdinde komiser veya fen 
memuru istihdamı gayri caizdir. 

Ancak yeni aktolunan mukavelât 
dolayısile bir malî sene zarfında işe 
başlıyan şirket ve müteahhitlerden 
teftiş mukabili alınacak mebaliğ bir 
taraftan varidat bütçesindeki tertibi 
mahsusuna irat kayt ve diğer taraftan 
bu mebaliği tecavüz etmemek üzere 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak 
kadro dairesinde komiser veya fen me
muru bittayin ücretleri mensup olduk
ları daire bütçesinin müstahdemini daime 
tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve 
tesviye olunur. Bunlardan müteakip 
malî sene bütçesinin tanziminden evvel 
tayin olunanların o sene kadrolarına 
ve bütçe tanziminden sonra tayin olu
nanların ikinci müteakip sene kadrola
rına ithali mecburidir. 

MADDE 1 1 — 1930 malî senesi 
bütçesine mevzu ithiyat tahsisatından 
muhasebei umumiye kanunu mucibince 
muhtelif devair bütçelerine nakli caiz 
olan tertipler merbut (F) cetvelinde gös
terilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet memurları 
maaşatmm tevhit ve teaddülüne dair 
olan kanun ile zabitan ve askerî me
murlar maaşatı hakkındaki kanun -mu-

MADDE 7 — 1 9 3 0 malî senesi Di
yanet işleri riyaseti krdrosunda dahil 
bulunan vaiz ve dersiam miktarı beş 
yüze tenezzül edinceye kadar bu sınıf
larda vuku bulacak münhallerin mevkuf 
tutulması mecburidir. 

MDDE 8 — Devlet memurları ma
aşatmm tevhit ve teaddülüne dair olan 
kanun ile zabitan ve askerî memurlar 
maaşatı hakkındaki kanun mucibince 
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cibince verilecek hakkı müktesepler hu
susî tertibi olmıyan dairelerde maaş ve 
ücret tertipleri tasarrufatmdan 1453 
numaralı kanunun 8 inci maddesinde 
gösterilen maaş ve mukannen zamlar 
taallûk ettiği dairelerin maaş tertiple
rinden tesviye olunur. 

MADDE 1 3 — Gelecek senelere 
sarı mukavelât akdine kanunen mezu
niyet verilen tertipler merbut (G) cetve
linde gösterilmiştir. 

MADDE 1 4 — 1930 malî senesi 
zarfında bütçelerden tahakkuk edecek 
tasarrufat ile varidat fazlalarını icra 
Vekilleri Heyeti kararile karşılık ittihaz 
ve Düyunu Umumiye bütçesinin 241 in
ci faslının 3 üncü kambiyo mubayea ve 
imha karşılığı maddesine tahsisat kay
dedilerek Düyunu Umumiye tablolarına 
dahil borçlar senedatmdan mubayeatta 
bulunmağa Maliye Vekâleti mezundur. 

MADDE 15 — 1930 malî senesi 
Millî Müdafaa Vekâleti Kara bütçesinin 
865 inci faslı mahsusuna mevzu tahsi
sattan lüzunr*görülecek miktarının mez
kûr malî sene İmalâtı Harbiye Umum 
Müdürlüğü bütçesinin fabrikaların işlet
me masarifi umumiyesi unvanlı 995-
inci faslına naklen sarfa Millî Müdafaa 
ve Maliye Vekilleri mezuudur. 

MADDE 1 6 — Muhasebei umumiye 
kanununun 92 inci maddesinin (A) fık
rasındaki (ancak bu fasla mevzu tahsisat 
kifayet etmediği, taktirde 48 inci madde 
mucibince muamele ifa olunur) hükmü 
1930 malî senesi zarfında tatbik olun
maz. 

verilecek hakkı müktesepler hususî ter
tibi olmıyan dairelerde maaş ve ücret 
tertipleri tasarrufatmdan tesviye olunur. 

MADDE 9 — 1930 malî senesi zar
fında bütçelerden tahakkuk edecek ta
sarrufat ile varidat fazlalarını İcra 
Vekilleri Heyeti kararile karşılık ittihaz 
ve Düyunu Umumiye bütçesinin 241 inci 
faslının 2 inci kambiyo mubayaa kar
şılığı maddesine tahsisat kayt eyliyerek 
Düyunu Umumiye tablolarına dahil 
borçlar senedatmdan mübayaatta bulu
nmağa ve yine aynı karşılık mukabilinde 
altın ve gümüş satın almağa Maliye 
Vekili mezundur. 

MADDE 1 0 — 1930 malî senesi Millî 
Müdafaa Vekâleti kara bütçesinin 702 
inci faslına mevzu tahsisattan lüzum 
görülecek miktarının mezkûr malî sene 
Askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü 
bütçesinin [ fabrikalar masarifatı umu
miyesi] unvanlı 810 uncu faslına naklen 
sarfa Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri 
mezundur. 

MADDE 1 1 — Muhasebei umumiye 
kanununun 92 inci maddesinin ( A ) 
fıkrasındaki [ ancak bu fasla mevzu 
tahsisat kifayet etmediği takdirde 48 
inci madde mucibince muamele ifa olu
nur ] hükmü 1930 malî senesi zarfında 
tatbik olunmaz. 

MADDE 1 2 — Muhasebei Umumiye 
kanununun 29 inci maddesi mucibince 



- 1 7 -

MADDE 17 — 1338-1929 seneleri 
muvazenei umumiye avans ve muvakkat 
bütçe kanunları mevadından ahkâmı 
1930 malî senesinde dahil devanı ede
cek olanlar merbut (H) işaretli cetvel 
de muharrerdir. 

MADDE 1 8 — Bu kanunun ahkâmı 
1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 

MADDE 1 9 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

3 1 - 1 0 - 9 2 9 
Bş. V. Ad. V. M.M.V. 
İsmet Mahmut Esat M. Abdülhalık 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. IK. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir 

S. I M. V. 
Dr. Refik 

varidat nevilerinden her birinin müste
nit oldukları kanunlar ve nizamları 
gösteren [G] cetveli, hidematı vataniye 
tertibinden kanunla muhassas maaşların 
müfredatını havi [Ç] cetveli, gelecek 
senelere sarı mukavelât aktine mezu
niyet verilen hizmetlerin nevilerini gös
teren [G] cetveli, Maliye bütçesine ko
nulmuş ihtiyat tahsisatından nakli caiz 
tertipleri gösteren [F] cetveli bu kanu
na raptolunmuştur. 

MADDE 1 3 — 1338-1929 seneleri 
Muvazenei umumiye, avans ve muvakkat 
bütçe kanunları mevadından ahkâmı 
1930 malî senesinde dahi devam ede
cek olanlar merbut (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

' MADDE 1 4 — Bu kanunun hüküm
leri i Haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 1 5 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 
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A-Cetveli 

Dairelerin isimleri Lira 

1 Büyük Millet Meclisi 2 3 6 6 9 4 9 
2 Riyaseti Cumhur 3 2 4 722 
3 Divanı Muhasebat 802 582 
4 Başvekâlet 866 7 7 4 
5 Şurayi Devlet 219 6 9 4 
6 İstatistik Umum Müdürlüğü 5 3 888 
7 Diyanet İşleri Reisliği 1 653 119 
8 Maliye Vekâleti 16 860 143 
9 Düyunu Umumiye 3 3 0 1 6 9 9 5 

10 Gümrükler Umum Müdürlüğü 5 0 4 1 538 
11 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1 3 3 0 2 2 5 
12 Dahiliye Vekâleti 4 566 7 9 4 
13 Posta, Telgraf, Telefon Umum Müdürlüğü 5 8 3 5 210 
14 Emniyeti Umumiye Umum Müdürlüğü 4 4 3 5 9 6 4 
15 Jandarma Umum Kumandanlığı 8 9 1 5 649 
16 Hariciye Vekâleti 3 8 8 1 959 
17 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 4 502 2 1 6 
18 Adliye Vekâleti 7 0 5 6 214 
19 Maarif Vekâleti 8 199 7 0 9 
20 Nafıa Vekâleti 3 3 0 1 3 867 
2 1 İktisat Vekâleti 13 2 2 6 5 3 4 
22 Milli Müdafaa Vekâleti Kara Kısmı 54 2 1 1 5 0 1 
2 3 » » » Hava » 1 153 9 8 0 
2 4 » » » Deniz » 6 297 9 4 0 
2 5 İmalâtı Harbiye Umum Müdürlüğü 4 1 0 1 4 3 1 
26 Harita Umum Müdürlüğü 668 426 

UMUMÎ YEKÛN 222 604 023 



B - Cetveli 
F. varidatın ııev'i Lira 

Birinci kısım - Bilavasıta vergiler 
1 Müsakkafat ve arazi vergileri 
2 Kazanç vergisi 
3 Askerlik mükellefiyeti 
4 Sayım vergisi 
5 Veraset ve intikal vergisi 
6 Hususi ormanlar hasılatı 
7 Madenler rüsumu 
8 Traktör rüsumu 

16 155 000 
13 950 000 
1 200 000 
15 250 000 

800 000 
150 000 
750 000 
25 000 

Birinci kısım yekûnu 48 280 0 0 0 

İkinci kısım - Bilavasıta vergiler 
9 Gümrük resimleri 

10 Muamele ve istihlâk vergileri 
11 Nakliyat resmi 
12 Bahriye resimleri 
13 Hayvan sağlık zabitası resmi 
14 Berri ve bahrî sayt resimleri 

İkinci kısım yekûnu 

71 
20 

700 
150 
950 
650 
100 
700 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

9 4 250 0 0 0 

Üçüncü kısım - İnhisarlar 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tütün ve saire 
Tuz 
Kibrit, kav ve çakmak 
Oyun kâğıdı 
Revolver ve fişek ve mevadı infilâkiye 
İspirto ve ispirtolu içkiler 
Posta, telgraf ve telefon 
Zarphane hasılatı , 

Üçüncü kısım yekûnu 

25 000 000 
7 750 000 
2 000 000 

40 000 
1 185 000 
5 900 000 
6 400 000 

25 000 
4 8 3 0 0 OOO 
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F. Varidatın nev'i Lira 

Dördüncü kısım 
23 Damga resmi 8 200 000 
24 Harçlar 3 481 000 
25 Tapu harçları ve kaydiyeler 2 600 000 

Dördüncü kısım yekûnu 14 2 8 1 0 0 0 

Beşinci kısım - Müesseseler hasılat 
ve menafii 

26 Umumî mektepler hasılatı 
27 Ziraî müesseseler » 
28 Baytarî müesseseler » 
29 Sıhhi müesseseler » 
30 Sıhhiye Vekâleti » 
31 Resmî matbaalar » 
32 Madenler » 
33 Demiryollarından hazine hissesi 
34 Emlâk hasılatı 
35 Satılacrk emval bedeli 
36 Devlete ait tahvilât menafii 
37 Devlet ormauları hasılatı 

Beşinci kısmın yekûnu 

Altıncı kısım 
38 Müteferrik hasılat 110 000 
39 Müteferrik varidat 7 650 000 
40 Evkaftan hizmet mukabili alman 600 000 
41 Şirketlerden teftiş mukabili alman 350 000 

Altıncı kısım yekûnu 8 710 OOO 

Yedinci kısım 
42 Tavizattan tahsilat 200 000 

Yedinci kısım yekûnu 2 0 0 OOO 

2 

2 
2 

250 
10 
1 

40 
15 
25 
50 
250 
900 
600 
070 
000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

8 211 OOO 
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f. Varidatın nev'i Lifâ 

Sekizinci kısım 
43 Mülga vergiler bakayasından tahsilat 500 000 

Sekizinci kısım yekûnu 500 0 0 0 

UMUM* YEKÛN 222 732 000 

".' S t ü 'Sı "-'fi V i i .4 -





D - Cetveü 



T.B.M.M. 

Ücret Maaş 
Memuriyetin nev'i Adet Lira Ura 

Daktilo 
Kütüphane müstahzarı 
Ser hademe 

» muavini 
1 inci sınıf hademe 
2 » » 
3 » » 
4 » » 
Şoför 

» 

Mütehassıs bağçıvan 
Baş » 
Bağçıvan 

» 

» 

Daimî amele 
Telefon memuru 
Kaloriferci 

» 
Elektrik mütehassısı 
Tamirat memuru 
Marangoz 
îstenograf muallimi 

4 
1 
1 
2 
5 

26 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 
70 
65 
-60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
150 
90 
60 
50 
40 
50 
60 
50 

275 
90 
90 

100 

Matbaa 
Sermürettip 1 130 

» muavini 1 100 
1 inci sınıf operatör 4 80 
2 » » » 2 70 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nev'i Adet Lira Lira 

1 inci sınıf mürettip 
2 » » » 

Ser makinist 
» muavini 

Litoğraf makinisti 
Makinist muavini 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 

Ser miicellit 
Müceİlit 

» muavini 
» çırağı 

Odacı ve hademe 

2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

5 

65 
60 

130 
85 
80 
60 
35 
90 

90 
70 
45 
35 

40 

RİYASETİ CUMHUR 
Müvezzi 
Tabip 
idare memuru 
Makinist 
Elektirikçi 
Baş şoför 
Şoför 

» 

» 

Baş odacı 
Odacı 
Bahçıvan 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

20 
1 

60 
300 
150 
200 
125 
150 
120 
100 
80 
70 
50 
60 



DİVANI MUHASEBAT 

Memuriyetin nev'i 

Kâtip 
Ktüphâiıe memuru 
Müvezzi 
Kapıcı 
Kalorifer ateşçisi [1] 
Baş odacı 

>> » muavini 
Odacı 
G-eee bekçisi 

Adet 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
2 

Ücret 
Lira 

80 
60 
40 
40 
50 
40 
35 
30 
35 

Maaş 
Lira 

BAŞVEKÂLET 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Kapici 
Müvezzi 

» 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Matbaa idare memuru 

Âlî İktisat Meclisi 
Daktilograf 
Başodacı 
Odacı 
Âza hakkı huzuru 

1 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

2 
1 
2 

50 
45 
30 
40 
50 
40 
30 
90 

100 

100 
40 
30 
15 

[l]AZfo aylık 



ŞURAYI DEVLET 

- Ücret 
Memuriyetin nev'i Adet Lira 

Müvezzi 2 40 
Baş odacl . 1 40 
Odacı [1] 9 30 

İSTATİSTİK U. M. 
Mütercim - daktilo 
Grafik ve harita ressamı 
Makine mütehassısı 
Kalorifer ve tamirat memuru 
Baş odacı 
Odacı 

İ 
1 
1 
1 
i 
3 

110 
125 
200 
100 
40 
30 

DİYANET İŞLERİ 
Merkez 

Odacı 
Kantarcı 
Müvezzi 

Vaiz 
» 

» 

Vilâyat 

12 
1 
1 

,1 
249 
120 

30 
40 
40 

[1] Odacılardan birisi kaloriferciye yardım edecektir. 



Memuriyetin nev'i Adet 

İstanbul kürsü 
» 
» 
3» 
» 

İDersiam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
»" 
» 

ve cuma vaizleri 
» 
>> 
>> 
» 

•• 

Hıf iz muallimleri 
Müftülükler hademesi 

» 

Reis 
Âza 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 

• 

» 

» 
» 
» 
» 

Müstahdemini muvakkate 
Tahriri teberrükât heyeti 

Umuru hayriye vazaifi 

1 
1 

10 
10 
8 
1 

11 
22 
64 

117 
97 
81 
9 

10 
5 

45 

> 

1 
2 

1334 
1041 
410 

1069 
153 
96 
53 

» 

» 

66 
17 
17 
8 



MALİYE VEKÂLETİ 

Ücret Maaş 
Memuriyetin nev'i Adet Ura Lira 

Merkez 
Vekâlet mütercimi 
Tabip 
Evrak müvezzii 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Kalorifer ve tamirat memuru 
» » » » muavini 

Telefon memuru 
» » muavini 

Kapıcı 
Doğramacı 
Gece bekçisi 
Hamal 
Tasfiyei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hammalı 

İstanbul evrakı matbua amb ar hamalı 
», » » » odacısı 

Muhassasatı zatiye odacısı 
Marangozu 
Bağçivan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Yatakhane ve tathirat için kadın işçi 

1 
1 

13 
1 
1 

49 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 

120 
100 
40 
45 
40 
30 

100 
35 
60 
30 
35 
80 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
50 
35 
30 



Memuriyetin nev'i 

Maliye Mektebi 
Muallim [1] 

» 

Hademe 
Darphanei millî odacısı 

» » kapıcısı 
» » » 

» » gece bekçisi 
istanbul ve Sultanahmet mahzeni evrak 
odacısı 
Bant , kibrit ve mevaddı infilâkiye 
idareleri komiseri 
Tuz inhisar Müdürü Umumisi 

» » Heyeti fenniye kâtibi 
» » murakabe kâtibi 
,» » odacısı 

Adet 

inhisar 

11 
1 
2 
4 
1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 
1 
6 

Ücret 
Lira 

60 
45 
30 
30 
35 
30 
30 

30 

300 
300 

90 
90 
30 

Maaş 
Lira 

Avukat 
» 

Maiyet memuru [2] 

Millî emlâk idaresi 
Mümeyyiz 
Muhasip 
Tetkik memuru 
Kâtip 

» 

» 

» 

Fen memuru 
» » 

Usta bası 

1 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 

120 
100 
100 
85 
80 
75 
70 

125 
100 
100 

[1] Muallimlerden birisi müdüriyet diğeri kâtiplik vazifesini ifa 
edecektir. 

[2] Beherine verilecek ücret şehri yüz lirayı tecavüz etmemek üzere 
tahsisatı dahilinde adedinin tayini vekâlete aittir. 



Ücret 
Memuriyetin nev'i Adet Lira Lira 

Odacı 1 35 
Müfettiş 2 120 

» 2 100 

Vilâyat 
Vilâyat odacıları 

» » 
Kaza odacıları 

Millî saraylar müdürlüğü 
Müdür 
Muavini 
Kontorol memuru 
Mutemet ve hesap memuru 
Mimar * 
Muhasebe refiki ve müstahdemin mukayyidi 
Kâtip 

» 

Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Levazım memuru 
Malzemei tefrişiye depo memuru 
Avize ve elektirik malzemesi memuru 
Muhafaza memuru 
Elektirik mütehassısı 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambar memuru 
Dülger 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Suyolcu 
Garaj memuru 

» Hademesi 
Yorgancı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

200 
100 
100 
85 

100 
75 
65 
60 
50 
50 
50 
60 , 
60 
75 
70 
50 
55 
55 
55 
55 
30 
60 
30 
60 

185 30 
200 25 
336 20 
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- 1 0 -
Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Bekçibaşı 
Bekçi 

» 

Kapıcı 

Bağçıvanbaşı 
Bağçıvan 
Motorcu 
Telefoncu 
Cüâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofra şefi 
Sofracı 
İstanbul muhakemat miıcLürü 
Dava vekilleri 

» » 

» » 

» » 

» » 

» • » 

» » 

» » 

Muakkip 
» 

» 

2 
23 
18 
6 

2 
24 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
4 

10 
12 
12 
15 
27 
15 
2 
1 
4 

50 
40 
35 
35 

45 
35 
50 
40 
40 
30 
30 
75 
50 

125 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
70 
50 
40 

Tuz înhisar İdaresi 
Mühendis 1 300 
Kondöktör 2 80 
Tuz fen memuru (mühendis ) 2 110 
Süvari kolcusu 24 50 

» » 95 45 
Kolcu ve kantarcı 356 40 
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Memuriyetin nev'i 

Odacı 
Gece bekçisi 
İstanbul rüsumu saydiye odacıları 

» » » gece bekçisi 

Adet 

20 
2 
3 
2 

Ücret 
Lira 

25 
30 
30 
35 

Maaş 
Lira 

-

Millî emlâk idaresi 

Müdür 
» 

» 

» 

Muhasebeci 
Kalem âmiri 
Başkâtip 

» 

Memur 
» 

» 

» 

Kâtip 
Tahsildar 
Fen memuru 
Mimar 
Ressam 
Avukat 

» 

Odacı 

2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
4 

10 
15 
20 
30 
25 
2 
2 
2 
2 
1 
5 

175 
120 
100 
80 

120 
110 
80 
70 
75 
70 
65 
60 
50 
45 

100 
80 
70 

100 
80 
35 

Kadastro ve tahdit heyetleri 
Muamelâtı tahririye mütehassısı ser müfettişi 1 230 
Muamelât müfettişi 2 195 
Birinci mmtaka müfettişi 1 180 
Mmtaka müfettişleri 3 160 
Tatbik müfettişi 2 150 



Memuriyetin 

Tahriri müsakkafat 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Odacı 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ve arazı 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

12 

nev'i 

[ komisyo 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

nu reisleri 

azaları 
kâtibi 

» 

» 

» 

» 

Adet 

80 
105 

3 
7 

101 
18 
12 

mesaha memuru 55-
2 

24 

Ücret 
Lira 

100 
80 
80 
60 
50 
40 
30 
70 
30 
20 

Maaş 
Lira 

GÜMRÜKLER U. M. 
Merkez 

Kâtip 
Tatbikat kursu müdürü 

» » kâtibi 
Muallim 

» 

» 
Baş odacı 
Odacı 
Meydancı 
Telefon ve elektirik memuru 
Mecmuai rüsumiye memuru 
Kalorifer makinisti 

» ateşçisi 

Vilâyat 
Avukat 

» 
» 

» 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 

14 
6 
1 . 
1 
1 
1 

3 
8 
3 
2 

60 
35 
15 
36 
24 
12 
40 
30 
30 
60 

120 
60 

• 45 

120 
60 
50 
40 
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Memuriyetin nev'i A< 

Sandalcı 
• * 

» 

» 

Güverte enspektörü 
Makine » 
înşaiye » 

iet 

73 
3 

71 
1 
1 
1 

Römorkörler ve sitimpotlar 
Kaptan 
Makinist 
Yağcı 
Ateşçi 
Taife 

Motörler 
Kaptan 
Makinist 
Yağcı 
Taife 

Tamirhane müstahdemini 
Formen 
Müstahdemin 

» 

» 

Motopomp makinisti 
» müstahdemini 

Doktor 
Odacı 

» 

Açık deniz motörleri 
Deniz muhafaza müdürü 
Kaptan 
İkinci kaptan ve topçu zabiti 
Ser çarhçı 

4 
4 
4 
8 
8 

21 
20 
8 

32 

1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

30 
13 

-

1 
10 
10 
10 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
35 
30 
90 
90 
90 

60 
55 
40 
40 
40 

60 
55 
45 
40 

75 
75 
60 
45 
70 
50 
90 
30 
25 

150 
125 
100 
120 
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Memuriyetin nev'i 

ikinci çarhcı 
Yağcı 
Taife 

(1) numaralı vapor 
Kaptan 
ikinci kaptan 
Birinci makinist 
ikinci » 
Gröğerte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Taife 
Kömürcü 

Adet 

10 
10 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 

Ücret 
Lira 

90 
45 
45 

100 
80 
90 
80 
45 
45 
45 
40 
40 

Maaş 
Lira 

TAPU VE KADASTRO 
Merkez 

Defterci 
Mücellit 
Baş odacı 
Odacı 
Müvezzi 

Kadastro Mektebi 
Müdür 
Kâtip 
Muallim _ 
Odacı 
Mütehassıs müşavir 

2 
1 
1 

12 
3 

1 
1 

13 
2 
1 

40 
40 
40 
30 
35 

30 
15 
35 
30 

120 
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Memuriyetin nev'i 

V Hayat 
Fen memuru 

» » 

» » . 

Ressam 
Filamacı 
Dava vekili 
Müvezzi 
Hademe 
Gece bekçisi 
Mücellit 
Odacı 

» 

» 

Adet 

i 
3 
5 
4 
4 
2 
3 
9 
3 
1 
7 

53 
5 

Kadastro ve tahdit heyetleri 
Fen müdürü 

» » muavini 
» memuru 

Ressam 
Kâtip 
Hari ta ve edevatı fenniye muhafaza M. 
Reis 
Tasarruf âzası 

» » 

» » 

Hâkim 
» 
» 

» 
Baş fen memuru 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
9 

24 
6 
1 

11 
1 
4 
3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

165 
120 
100 
70 
30 
60 
30 
30 
30 -
30 
30 
25 
15 

250 
175 
150 
90 
70 
80 

150 
120 
100 
90 

130 
100 
90 
80 

175 
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Memuriyetin nev'i 

Fen memuru 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ressam 
» 

Kâtip 
» 

» 
» 

Filâmacı 
» 

» 

Odacı 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Nirengi ve poligon âmiri 

Adet 

6 
2 
2 

15 
19 
20 
2 

15 
2 

10 
29 
20 
10 
26 
10 
71 
12 
15 
6 
1 

Ücret 
Lira 

150 
140 
130 
120 
115 
100 
90 
85 
80 
70 
65 
60 
50 
55 
35 
30 
25 
25 
20 

200 

Maaş 
Lira 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 
Merkez 

Müvezzi 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Mütercim ve kütüphane memuru 

4 
1 
1 

18 
1 

30 
45 
40 
30 

120 
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Memuriyetin nev'i 

Tatbikat Mektebi 

Mektep müdürü 
Kâtip 
Muallim ' ! ; 

Odacı 

Yilayat 
Vilâyat müvezzileri 

» » 
» Odacıları 
» » 

Kaza » '" ••-:;'-:^': 

» » 
Nahiye » 

Umumî müfettişlik 

Umuru tahririye kâtibi 
Kalemi mahsus » 
Asayiş ve istihbarat » 
Dosya memuru 
Evrak memuru refiki 
Levazım memuru ve daire müdürü 
Odacı 

Adet 

1 
1 

10 
2 

5 
61 
23 

İİ8 
90 

286 
880 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 

Ücret 
Lira 

60 
30 
50 
30 

30 
25 
30 

*•• 25 
20 
15 

. 5 

150 
150 
150 
150 
150 
175 
40 

Maaş 
Lira 

- * T 

i 

^ 

'' 

^ 

-v 

POSTA VE TELGRAF U.M 
Merkez 

Baş odacı 1 40 
Odacı 12 30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nev'i Adet Lira Lira 

Hat memuru ve müvezzi 
» » » 
» » » 

Telefon makinisti 
Avukat 

» , . . , - ı : 

Tabip i ; 
» 
» 

Şoför, makjinist 
» » 
» 
» • : ' ' " ' 

» 
» 

Kurs muallimleri [13 
Usta başı 
Daktüoğraf 

» • 
Mütercim 
Motosikletli müvezzi 
Süvari » 
Motor kaptanı 
Motorcu 1 • 
Gemici 
Kayıkçı 
Kaloriferci ve meremetci 
Hamal başı 
Makinist 
Silici 
Hademe 

» 

400 
200 

1607 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
3 

12 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
2 

80 
39 

' 

100 
50 
40 

160 
145 
100 
100 
90 
75 
70 
55 
45 
30 
60 
60 
50 

100 
50 
60 
50 
80 
35 
45 
55 
40 
45 
25 
30 
25 

[1] Beş ayhkUr 



19 

Memuriyetin nev'i 

Hamal 
» 

» 

» 

Sandıkçı 

Telsiz irsal istasyonu 
Dizel makinisti 

» » 
» » muavini 
» » » 

Nöbetçi elektirikçi şefi 
» 
» 
» 

» 

» 
Elektirikçi 
Kapıcı 
Elektirikçi 

» 
» 

» 

» muavini 
» » 

makinist 

makinist 
Anten ve hat memuru 
Şoför 

Telsiz alniz istasyonu 
Elektirikçi makinist 

» » muavini 
Anten ve hat memuru 

Telsiz muamelât merkezi 
Elektirikçi makinist 

Telsiz lambalı istasyonu 
Elektirikçi makinist 
Speaker 
Kaloriferci ir 

» 
Hademe I ..L-

Adet 

32 
29 
18 
12 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 

2 
2 
4 

Ücret Maa$ 
Lira Lira 

35 
30 
25 
20 i 
50 

125 
100 
70 
60 

100 
95 
90 
80 
70 
60 
70 
35 
60 
40 
50 

80 
60 
40 

60 

80 
125 
70 
60 
30 



2Ö-

Komiser 
» 

Komiser 
» 

Komiser 
» 

Memuriyetin nev'i Adet 

Telsiz telefon komiserleri 
1 
1 

İstanbul telli telefon komiserleri 

1 
1 

îzmir telli telefon komiserleri 
1 
1 

Ücret 
Lira 

120 
80 

120 
100 

120 
80 

Maaş 
Lira 

EMNİYETİ UMUMİYE U. M 
Merkez 

Müvezzi 
Odacı 

Daktilograf 
Hademe 
Nazaretlıane memuru 
Sandalcı 
İîademe 

» 
Merkez odacısı 
Odacı 
Şoför 
Makinist 

Vilâyat 

1 
12 

1 
4 
2 

44 
1 

20 
31 
32 
3 
4 

30 
30 

80 
30 
25 
30 
25 
20 
20 
20 
50 
40 
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Memuriyetin nev'i Adet 
A.r- ' 

Polis mektepleri 
Nizamat ve tatbikat muallimi 1 
Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 1 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye muallimi 2 

» » » » » 1 
Talim ve jimnastik muallimi 1 

» » » 2 
Hesap muallimi 3 
Fotoğraf muallimi 1 
Usulü tahrir ve endaht nazariyatı muallimi 1 
Polis mektepleri hademesi 3 

» » » 14 

Ücret 
Lira 

50 
40 
12 
10 
15 
12 
12 
10 
10 
25 
20 

Maaş 
Lira 

U. JANDARMA K. 

D
er

ec
e 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Dairei merkeziye 
Umum jandarma kumandanı ferik 
Mirliva 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kidemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Birinci mülâzım 
Birinci sınıf hesap memuru 
•İkinci » » » 
Üçüncü » » » 

Ücret 
Adet Lira 

1 
1 
6 
2 
6 
8 

11 
24 

1 
2 
1 

Maaş 
Lira 

35 
30 
25 



~n 

9 

10 
11 
12 
14 
12 

Memuriyetin nev'i 

Tabip kaymakam 
Baytar % 
Hukuk müşaviri 
Başçavuş 
Nefer 

Adet 

1 

i 
1 
1 

84 

Merkez müstahdemini daime 
Tabip 
Hademe 

» 

Telefon memuru 

Sabit kıtaat 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Birinci mülâzim 
Mülâzim 
Birinci sınıf hesap memuru 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Hesap memur muavini 
Birinci sınıf tüfekçi 

Efradı 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Namzet 

Müstahdemini daime 
Tabip 
Telefon fen memuru 
Şoför 

1 
1 
2 
1 

2 
35 
57 

161 
247-
281 
52 
16 
28 
17 
16 
1 

433 
480 

1087 
15 681 

400 

1 
16 
23 

Üerei' 
Lira 

100 
40 
30 

100 

90 
60 
30 

Maâf 
Lira 

40 
8 
5 

35 
30 
25 
20 
25 

8 
7 
6 
5 
1 



- 2 3 -

Memuriyetin nev'i Adet 

Mmtaka müfettişleri 
Mirliva 
Miralay 
Kıdemli yüzbaşı 

İmalâthane ve debboylar 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kidemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Birinci mülâzim 
Birinci sınıf hesap memuru 
ikinci » » V » 
Birinci sınıf kâtip 
Makastar 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 

Matbaa 
Kıdemli yüzbaşı 
İkinci sınıf hesap memuru 
Onbaşı 
Nefer 
Mücellit 
Mürettip 
Makinist 

Zabit Mektebi 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Birinci mülâzım 

1 
12 
1 

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

20 

1 
1 
1 
9 
2 
3 
1 

1 
1 
4 
6 
2 
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10 
14 
12 

12 
14 
12 

Memuriyetin nev i 

Birinci sınıf hesap memuru 
Hesap memur muavini 
Birinci sınıf tüfekçi 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 

Müstahdimini daime 
Tabip 
Sivil muallim 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 

Efrat Mektebi 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Birinci mülâzım 
Mülâzım 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
îmam 
Birinci sınıf tüfekçi 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Namzet 

Müstahdimini daime 

Tabip 
Aşçı 

» yamağı 

Ücret 
Adet 

2 
1 
1 
1 
2 
2 

30 

1 
2 
6 
2 
1 

1 
9 

19 
18 
81 
18 
9 
8 
9 
9 

64 
163 
419 

3825 

9 
9 
9 

Lira 

90 
75 
20 
20 
20 

90 
20 
20 

Maaş 
Lira 

35 
20 
25 

8 
7 
6 
5 

25 
20 
25 

8 
7 
6 
5 
1 
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<u « Ücret Maaş 
jij . Memuriyetin nev'L Adet Lira Lira 

Asayiş kalemi 
Binbaşı 2 
Kıdemli yüzbaşı 3 
Yüzbaşı 3 
Birinci mülâzım 5 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
Merkez 

Daktilograf [1] 
» 

Misafirini ecnebiye şoförü 
Telefon memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Baş müvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
G-eee bekçisi 
Hariciye konağı ahçısı 

» » sofracısı 
>•> » bahçıvanı 
» » s kapıcısı 

Matbaa makinisti 
Musahhih 
Mücellit 
Mürettip 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1000 
80 
80 
50 
45 
40 
30 
40 
35 
40 
30 
50 
60 
60 
50 
50 
80 
75 
80 
100 

[1] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat dahi
linde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Vekâlet bahçıvanı 
Kaloriferci 
Ateşçi 

Elçilik ve şehbenderlikler maiyet memurları 
Elçilik tercümanları [1] 
Elçilik daktilografları [2] 
Tabip [3] 
Şehbenderlik kâtipleri [4] 
Elçilik şoförleri [5] 
Elçilik kavasları ve hademeleri [6] 
Şehbenderlikler kavasları hademeleri [6] 
Bahçıvan, kapıcı, makbere bekçisi [7] 
Tahran elçiliği muhafız efradı 
Kabil » » » 

Adet 

1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
80 
40 

memurları 
30 
25 

2 
66 
22 

122 
118 

12 
10 
6 

600 
375 

50 
990 
264 
732 
708 

60 
2,50 
2,50 

[1] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde beherinin 
tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[2] Beheri azami 15 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat 
dahilinde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[3] Beheri azamî 40 lirayı , tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat 
dahilinde, beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[4] Beheri azamî 20 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat 
dahilinde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[5] Beheri için azamî yirmi lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. [Vaşington ve 
Tokyo için bu miktar azamî 30 lira alabilir.] 

[6] Adet ve tahsisat dahilinde elçilik ve şehbenderliklere suret ve 
miktarı tevziî ve azamî 20 lirayı geçmemek üzere beherinin tayini ücreti 
vekâlete aittir Büyük elçiliklere 7 şer diğer elçiliklere 5 şer, şehbenderlik
lere 3 er kavas ve hademeden fazla verilemez. 

[7] Yekûnu tahsisatı tecavüz etmemek üzere her birinin miktarı ücüra-
tının tayini vekâlete aittir. 



SIHHAT İ. M. V. 
Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Merkez 
Mücavir avukat 
Mütehassıs mütercim 
Tevzi memuru 
Santral memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 

» 

Marangoz 
Bahçıvan 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

20 
2 
1 
1 

120 
200 
40 
80 
45 
40 
30 
40 
50 
40 

Ankara numune hastanesi 
Baş tabip ve müdür 
Diş tabibi 
Baş hemşire [ ecnebî ] 
Hemşire [ > 1 
Makinist ve etüv memuru 

» > * » muavini 
Şoför 
Kalorifer memuru 
Bağçivan 

Ahçı 
ahçı yamağı 
Hasta bakıcı kadiri 
Müteferrik müstahdem 
Kapıcı 
îmam ve gassal 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
30 
1 
1 

250 
100 
125 
110 
75 
40 
80 

100 
40 
60 
30 
30 
25 
30 
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Memuriyetin ııev'i Adet 

5 
2 

60 
1 
1 
2 

Urret 
Lira 

30 
30 
25 
60 
70 
40 

Maaş 
Lira 

Vilâyat 
Odacı [ İstanbul ] 

Şoför 
îstimpot kaptanı 
Tayfa 

Sivas hıjzıssıhha müessesesi îstanhul bakteriyoloji ve 
serum müessesesi 

Müdür [ mütehassıs ] 
Marangoz ve ambalajcı 
Baş seyis 
Seyis 
Tavşancı 
Arabacı 

Baş odacı 
Odacı 

» 

Çiçek aşısı müessesesi 
Marangoz ve ambalajcı 1 40 

.Danacı 1 30 
Odacı ve hizmetçi 5 30 

Hıjzıssıhha Müzesi 
Odacı ve hizmetçi 6 30 

Kuduz tedavi müesseseleri 
Hizmetçi ve saire 22 25 

Küçük sıhhat memurları mektepleri 
Hizmetçi 10 24 

» ve saire [1] 2 60 

1 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
6 
2 

200 
35 
35 
25 
25 
25 
30 
30 
25 

[1] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde 
beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nev'i A 

İstanbul çocuk hastanesi 
Baş tabip ücreti 
Baş hemşire [Ecnebi] 
Hemşire » 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [1] 
imam ve gassal 

Numune hastaneleri 
Baş tabip ücreti 
Makinist ve etü memuru 

» » » » muavini 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [2] 
îmam ve gassal > 

Zonguldak hastanesi 
Baş tabip ücreti 
Ahçı yamağile beraber 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [3] 

det 

1 
1 
1 

45 
1 

3 
2 
3 

80 
3 

1 
1 

11 

İstanbul akliye ve asabiye hastanesi 
Baş tabip ücreti 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Hizmetçi ve saire f41 

1 
1 
1 

150 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
110 
90 

1200 
7 

30 
75 
40 

1750 
6 

30 
45 

275 

30 
50 
50 

3750 

Manisa ve Elâziz akliye ve asabiye hastaneleri 
Baş tabip ücreti ' 2 30 
Hizmetçi ve saire [5] 18. 450 

Heybeli ada verem sanatoryomu 
Baş tabip ücreti 1 50 
Baş hemşire [ ecnebi ] 1 110 
Hasta bakıcı 6 30 
Ahcı 1 50 

[1, 3, 4, 5] Azamî 35 lir ay i geçmemek üzere adet ve tahsisat dahi
linde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir 

[2] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde behe
rinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nev'i 
Ücret Maaş 

Adet Lira Ura 

Makinist ve etüv memuru 
Hizmetçi ve saire [1] 

1 
15 

Muayene ve tedavi evleri 
Hizmetçi 

Sağır dilsiz ve körler müessesesi 
Muallim 
Usta 
Ahcı [ yamağile beraber ] 
Hizmetçi ve saire [2] 

Tıp talebe yurdu 
Fransızca, Almanca, Ingilizc^muallimleri 
Kütüpane memuru 
Ahçı 
Hizmetçi ve saire [3] 

60 
375 

150 20 

Ebe talebe yurdu 
Müdür tTabip] 
Muallim [ » ] 
Asistan [ » ] 
Aşçı 
Hizmetçi ve saire 

1 
•2 

1 
8 

3 
1 
2 
50 

1 
2 
1 
1 
10 

200 
75 
45 
200 

75 
80 
50 

1250 

100 
40 
25 
40 
25 

[1] Azamî 35 lirayı geçmemk üzere adet ve iahsisat dahilinde beheri
nin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[2] Azamî 30 lirayı geçmemk üzere adet ve tahsisat dahilinde beheri
nin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

[3] Azamî 40 lirayı geçmemk üzere adet ve tahsisat dahilinde beheri
nin tayini ücüratı vekâlete aittir. 



ADLİYE VEKALETİ 

Memuriyetin nev'i 
Ücret Maaş 

Adet Liia Lira 

Merkez 
Kâtip 
Müvezzi [Evrak kalemi] 
Mütercim 
Müvezzi [Temyiz mahkemesi] 
Vekâlet baş odacısı 
Mahkemei Temyiz baş odacısı 
Odacı 
Vekâlet odacıları 
Mahkemei temyiz odacıları 
Kaloriferci 

» muavini 

5 
4 
1 

10 
1 
1 
1 

19 
25 
1 
1 

Adlî tıp işleri müstahdemini daimesi 
Kaloriferci 1 
Müvezzi 1 
Aşçı 1 
Kapıcı 1 
Gardiyan 2 
Odacı 6 
Kâtip 1 
Şoför 1 

Ankara Leylî Hukuk Mektebi 
Tabip 
Hastane memuru 
Ser hademe 
Hademe 
Ahcı 

» yamağı 

1 
1 
1 
18 
1 
2 

60 
40 
150 
40 
45 
40 
40 
30 
25 
70 
50 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
60 

50 
30 
35 
30 
50 
30 
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Memuriyetin nev'i 

Ankara Hukuk Mektebi Profesi 
Tedris hey'eti reis vekili 
Hukuku esasiye profesörü 

» ceza ve usulü ceza profesörü 
» Hususiyei düvel » 

Roma hukuku » 
Hukuku düvel » 

» medeniye » 
» tarihi ve Türk hukuku tarihi 

profesörü 
iktisat ve iktisat mezhepleri profesörü 
îlmî mali » 
Hukuku ticaret » 

» idare » 
» amme » 

Usulü hukukiye profesörü 
Tarihi siyasî » 
Tarihî adlî » 
Profesör muavinliği 

Adet 

örleri [: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ankara Adliye Meslek Mektebi 
Müdür 
Dahiliye müdürü ve kâtip 
Hademe 

1 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

Q 
200 
250 
450 
200 
200 
300 
450 

M ' 

350 
400 
150 
400 
250 
150 
300 
150 
100 
100 

100 
60 
30 

[1] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 lirayı tecavüz 
edemez. Aynı ücret dahilinde olmak üzere bir dersin müteaddit profesör
lere tevzii caizdir. 
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Memuriyetin nev'i 

Heyeti t alimi ye 

İstintak şubesi] 
tlukuku ceza ve kanunu 
Usulü cezaiye 
Tatbikatı cezaiye 
Tıp kanunu 
Malûmatı hukukiye 

k" • 

Nazariyatı hukukiye 
icra kanunu 
Tatbikatı icraiye 
Usulü maliye 
Avukat 
Mübaşir 
Kaloriferci 

» muavini 
Telefoncu 
Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 

Şoför 

ceza muallimi 
•» 
» 
» 
» 

İcra şubesi 
muallimi 

» 
» 
» 

1 * 

Ücret Maaş 
Adet 

1 
1 
1 
1 

[ı] X 

1 
1 
1 
1 
1 

680 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
57 

350 
1 

Hapisaneler ve tevkif aneler 
Ser gardiyan 

» 

Birinci sınıf gardiyan 
» » » 

Gardiyan 
» 

» 

Arabacı 
Şoför 
Elektirik memuru 

» 
[1] Bokuz aylık 

9 
38 
31 
58 
18 

655 
5 
1 
5 
1 
1 

Lira Lira 

. J 

64 
48 
48 
48 
48 

48 
48 
64 
45 
75 

5 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
60 

44 
24 
40 
35 
24 
23 
35 
30 
60 
50 
40 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nev'i Adet Lira Lira 

Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 

» » 

» » 

Aşçı, çamaşıcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 

imam 
» 

Hapishaneler inşaat deppoy memuru 
» » mutemedi 
» » bekçisi 

MAARİF VEKÂLETİ 

Merkez 
Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
kâtipleri 2 7 
Mütercim 2 150 

Müdür ( mimar ) 
Mimar 
Mimar ressamı 
Telefon memuru 
Pedal memuru 
Mürettip ve mücellit 
Müvezzi 
Başodacı 

1 
1 
3 
10 
6 
67 
150 
9 
12 
10 
2 
3 
2 
1 
2 

70 
30 
15 
25 
24 
20 
18 
30 
25 
20 
25 
20 
45 
45 
30 

înşaat dairesi 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

400 
200 
150 
50 
80 
60 
35 
45 



İMemuriyetin nev'i Ac 

Odacı 
» ] " • >: r . . 

K a p ı c ı .; 
Bahçıvan { .• >•. - ' -l": ' -ı.; 

* 
Vilâyat 

Odacı (Maarif eminlikleri) 
» » İ ; 

» (Maarif idareleri) ,; V[ 
» » 

Yüksek muallim mektebi 
Doktor 
Eczacı ve hastane memuru 
Aşçı (yamağile beraber 
Hademe [1] 

Mülkiye Mektebi 
Müdür 
Doktor 
Aşçı ( yamağile beraber 
Hademe [1] 

Orta muallim mektebi 
Müdür 

. Doktor 
Müdür muavini 

» » 
Muallim 

>> 

Ahçı başı [Ecnebî olabilir] 
Ahçı 
Fennî tesisat memuru [ecnebî olabilir] 

» » » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta » » 

iet 

1 
22 

1 
1 

4 
9 
4 

35 

1 
1 
1 

15 

1 
1 
1 

14 

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

Ücret Maâ 
Lira Lira 

40 
30 
30 
70 

30 
25 
30 
20 

50 
45 
50 

300 

100 
50 
50 

280 

\ 

150 \ 
100 
50 
40 

250 
150 
120 
75 i 

150 
75 

100 
100 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde 
beherinin tayini ücüratı vekalete aittir. 
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Memuriyetin nev'i 

Hasta bakıcı 
Hademe [1] 
Şoför 

Adet 

1 
15 
1 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Müdür 
Mimar [mütehassıs] 
Muallim 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Hademe ve kapıcı [1] 
Kalorifer memuru 

Liseler, orta mektepler, imam ve 
Müdür 

» 

» 
» 

Baş muavin 
Muavin 

» 

» • ' • . . . . , ; 

Doktorlar 
» \:^'.. '. 
» 

müteferrik müstahdemler 
Aşçı (yamağile beraber) 
Hademe ve saire [1] 
Aşçı (yamağile beraber) 
Meslek kun muallimleri 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

15 
1 

Ücret Maa$ 
Lira Lira 

40 
300 
80 

100 
150 
300 
220 
200 
160 
150 
100 
60 

450 
50 

hatip mektepleri 
5 

20 
17 
59 
21 
24 
15 
90 
30 
26 
45 
12 
4 

745 
20 
10 

60 
50 
40 
30 
40 
25 
30 
20 
50 
40 
30 
50 
60 

17135 
50 
50 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde behe
rinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aittir'. 
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Memuriyetin nev'i Ad 

* Erkek ve kız muallim mektepl 
Müdür 

» 

» 

Tatbikat müdürleri 
Muavin 

» 

» 

Elektirik ve kalorifer memuru 
Doktor 

» 

Aşçı (yamağile beraber) 
» » 

Hademe ve saire [1] 

Köy muallim mektebi 
Müdür 
Muavin 
Doktor 
Aşçı (yamağile beraber 
Hademe ve saire [1] 

Musiki muallim mektebi 
Müdür 
Muavin 
Muallim 

» muavini 
Doktor 
Elektrik ve kalorifer memuru 
Ahçı yamaklarile beraber 
Bahçıvan 
Hademe ve saire [1] 

1 

let 

eri 
5 

12 
4 

12 
15 
20 
10 
6 
7 

14 
4 

18 
322 

2 
4 
2 
2 

20 

1 
1 

10 
5 
1 
1 
1 
1 

12 

ücret Mâa§ 
Lira Lira 

60 
50 
40 
20 
30 
25 
20 
50 
50 
40 
60 
50 

6440 

40 
25 
40 
50 

400 

80 
25 
80 
50 
40 
75 
75 
50 

300 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzrere adet ve tahsisatı dahilinde hehe-
rinin şehrî ücretlerinin tayini vekalete aittir. 



Ücret MaâŞ 
Memuriyetin iiev'i Adet Lira Lira 

Meslek ve ticaret mektepleri 
Müdür 
Muavin 
Kâtip ve hesap memuru 
Doktor 
Muallim 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Hademe 

5 
5 
5 
5 
5 

21 
10 
10 
5 

10 
5 

15 

50 
35 
60 
30 

100 
90 

150 
60 
30 
40 
50 
30 

Sanatlar mektebi 
2 50 
2 30 
4 25 
2 40 

•;' 2 30 
16 480 

Rasathane 
Bağçivan ve hademe 3 30 

Devlet Matbaası 
Müdür 1 300 
Fen memuru 1 200 
Kapıcı . *'•:; 2 30 
Gece bekçisi 2 40 
Hademe ve odacı ; 3 30 
Şoför ; . , , ; ; . ; 1 80 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde behe' 
rinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 

Müdür 
» 

Muavin 
Doktor 

» 

Hademe [1] 
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Memuriyetin nev'i 

Pravantöryom 
Müdür (Doktor) 
Doktor 
Eczacı 
Baş hemşire 
Hemşire 
Aşçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 
Elektirik memuru 

Kütüphaneler 
Mücellit 
Hademe 

» ve bekçi 

Adet 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

23 
1 

1 
6 

49 

Tarih Encümeni Kütüphanesi 
Kâtibi umumî 
Hademe 

1 
1 

Ücret 
Lira 

250 
150 
80 

100 
50 

100 
460 
50 

50 
30 
20 

80 
30 

Maaş 
Lira 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni 
huzur hakkı [2] 4 4 
Bilet memurlarüe salon ve kütüphane 
hademeleri 5 40 
eski eserlerin tamircisi 1 40 
Hademe ve bekçi 36 30 

» » » 18 25 
Eski eserler tamircisi ve heykeltiraş 1 90 

Topkapı Müzesi 
Bahçıvan 1 35 

» 1 30 
Odacı 4 25 
Mücellit 1 70 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde behe
rinin şehrî ücretle tayini vekâlete aittir. 

[2] Ayda dört içtimai geçmemek üzere her içtima için makt%wn 
dörder lira, verilir, 
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Memuriyetin nev'i 

Marangoz 
Kurşuncu 
Divarcı ve sıvacı 

Ücret Maaş 
Adet 

1 
" 1 

1 

Türk ve îslâm asan müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gecebekçisi 
Ser hademe 

1 
4 
5 
1 

Müzeler meclisi idare âzası hakkı huzuru [2] 5 

Etnografya müzesi 
Müstahzır 
Gece bekçisi 
Hademe 

Müzeler 
Hademe ve bekçi 
Hafriyat ve harabe bekçisi 

» » » » 

1 
1 
5 

4 
4 

14 

Ankara Arkeoloji Müzesi 
Ser hademe 
Hademe 

îzmir Müzesi 
Tamir memuru 
Hademe 

Konya Müzesi 
Ser hademe 
Hademe 

Leylî talebe 
Mülkiye mektebi 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

120 

Lira Lira 

60 
60 
60 

40 
30 
25 
35 
5 

60 
40 
30 

30 
35 
30 

35 
30 

40 
30 

35 
30 

[2] Bir ay zarfında iki içtimai geçmemek üzere her içtima için 
beherine maktuan beş lira üzerinden 
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Memuriyetin nev'i 

Yüksek muallim mektebi 
Orta » » 
Muallim mektepleri 
Lise ve orta mektepler [1] 

Adet 

100 
350 

4800 
2600 

Ücret 
Lira 

Maaş 
Lira 

NAFIA VEKALETİ 
Hukuk müşaviri 1 200 
Mütercim 1 150 

Demiryolları U. M. 
Muavin ve heyeti fenniye reisi 1 300 
Mühendis 1 300 

» 1 250 
Desinatör 1 120 

» 1 100 
Daktilo 1 70 

İmtiyazlı şirketler U. M. 
Su mühendisi 1 300 
Elektrik mühendisi 1 300 

Sular U. M. 
Proje, tasnif ve hifz memuru 1 120 
Tercüme ve neşriyat memuru 1 250 
Müvezzi 1 45 
Muakkip 1 45 
Odacı başı 1 45 
Odacı 1 40 

» 27 30 

[1] 1300 adedi meccanidir. 
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Memuriyetin n e v i 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Vilâyat 
Komiser 
Komiserlikler odacısı 

Hesap memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 
Odacı 

Su isleri 

Yollar mühendislikleri 
Mühendis 

» 
» 
» 
» 

Fen memuru 
» » 
» » muavini 

iNo Nafıa Fen Mektebi 
Doktor 
Atelyeci ve marangoz 
Aşçı 
Hademe [1] 

No 2 Nafıa Fen Mektebi 
Doktor 
Aşçı 
Hademe [1] 

7 
15 

120 
30 

80 
70 
50 
30 

1 450 
1 280 
5 
21 
15 
6 
20 
80 

1 
1 
1 
11 

1 
1 
11 

300 
250 
200 
150 
120 
50 

30 
65 
40 
240 

30 
40 
240 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde 
beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 



İKTİSAT VEKÂLET 

Memuriyetin nev'i 

Merkez 
Temsl tahsisatı 
Maadin baş mühendisi 
Maadin mühendisi 

» muavini 
Ziraat fen müşaviri 

» » » 

Baytar >> » 
» » » 

Orman » » 
» » » 

Sanayi » » 
» » » 

Ticaret » » 
» » » 

Beniz ticareti fen müşaviri 
» » » » 

Müşavir avukat 
Mütercim 

» 

Grafik memuru 
Tabip 
Kâtip 

» 

Muhasebe evrak muakkibi 
Müvezzi 

» 

Odacı başı 
Odacı 

» 

Adet 

5 
1 
2 
2 
1 
7 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

13 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

40 

Üerei Maaş 
Lira Lira 

22 
300 
250 
120 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
300 
250 
175 
200 
150 
100 
100 
65 
80 
60 
40 
35 
45 
40 
30 
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Memuriyetin ııev'i 

Kaloriferci 
Laburatuar makinisti 

» bağçıvanı 
» arabacısı 
» ser hademesi 
» hademesi ve gece bekçisi 

Vilâyat 
Orman idareleri odacıları 

» » » 
Ziraat » » 

» » » 

» » » 

Maadin » » 
» » » 

Ticaret ve iktisat idareleri odacıları 
» » » >> 

Sanayi » » » 
Baytar » » » 

» » >> » 

Ziraat ve sanayi mütehassıs ve usta ba
sılar [1] 
Ziraat aşıcısı ve seyyar öğreticileri [1] 
Islah müfettişi 
Küçük sihlıiyei hayvaniye mektebinden 
çıkmış ve çıkacak baytar idareleri gardi
yanları 
Baytar idareleri gardiyanları 

Orman Mektebi Âlisi 
Rektör (Müderisler arasından intihap 
olunur) 
Doktor 
Laboratuar şefi 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
6 

5 
23 

5 
14 
28 

3 
5 
3 
8 
4 
3 

14 

20 
20 

3 

30 
60 

1 
1 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60(6)ayhk 
100 
60 
40 
35 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
30 
25 
30 
25 
30 
30 
25 

1250 
1000 
175 

50 
30 

40 
30 
50 

[1] Azamî iki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nev'i 

Şoför 
Aşçı yamağile beraber 
Hademe ve saire [1] 

Adet 

1 
1 

12 

Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi 
Rektör (müderrisler arasından 
olunur) 
Lâburatuarşefi 
Aşçı yamağile beraber 
Çiftçi başı 
Şoför ve makinist 
Motorcu 
Bağcı ustası 
Bahçıvan 
Sebze bahçıvanı 
Tezyinat bahçıvanı ve şerci 
Demirci 
Marangoz 
Hademe ve saire [1] 

intihap 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

39 

Ücret 
Lira 

50 
60 

275 

40 
50 
60 
50 
70 
60 
60 
50 
50 
60 
50 
50 

1000 

Maaş 
Lira 

Ziraat mektepleri 
Şoför ve makinist 3 75 
Bağcı 6 60 
Bahçıvan 6 50 
Fidanlık ve eşcarı müsmire bahçıvanı 4 60 
Demirci 3 45 
Sepetçi ustası 1 60 
Hademe ve saire [1] 109 2760 

Makinist mektepleri 
Muallim 

» muavini 
Dahiliye » 
Demirci ustası 

100 
60 
45 
50 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde 
beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nev'i 

Marangoz 
Tesviyeci 
Dahiliye memuru 
Muallim 
Makinist 

Adet 

1 
1 
4 
3 
1 

Ücret 
Lira 

50 
50 
50 
50 
60 

Maaş 
Lira 

Fidanlıklar 
Bağcı 10 70 
Bağcı ve bahçıvan yamağı hademe ve 
saire [1] 

Tohum ıslâh istasyonları 
Makinist 
Demirci 
Hademe ve saire [1] 
İpekçilik mektepleri hademesi 

Baytar Mektebi Âlisi 
Rektör 
Laburatuar şefi 
Hademe ve saire [1] 
Hayvan küçük sihhiye memurları mekte
bi muallim kur ücreti (Beher saati beş 
lira hisabile tesviye olunur) 

Bakteriyoloji hane 
Makinist ve elektirikçi 
Hademe ve saire [1] 

Serum darülistihzarlan 
Makinist 2 80 
Hademe ve saire [1] 60 1500 
Aygır depoları müstahdemini müteferrika [1] 60 1600 
Sultan suyu harası müstahdemini müte
ferrika [1] 25 650 
Karacabey harası mürebbisi 1 100 

24 

3 
1 
9 
6 

1 
10 
22 

senevi 

1 
20 

580 

60 
50 

250 
30 

40 
50 

500 

4000 

60 
510 

[1] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tahsisat dahilinde 
beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 
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Ücret Maaş 
Memuriyetin nev'i Adet Lira Lira 

Distofajin darülistihzarı 

Müdür 1 150 
Şef 1 100 
Muhasip 1 70 
Sevk memuru 1 40 
Laboratuarlar: hademe ve saire 2 25 
Orman komiserleri 8 200 

» » 3 150 
» » muavini 1 150 

Orman fen memurları 1 200 
» » 3 120 
» » 1 90 
» » 1 80 
» » 11 150 
» » 32 100 
» » 12 75 
» » muavinleri 193 40 

Mmtaka maden mühendisleri 4 200 
» » » 3 120 

Maadin kolcuları 4 30 
Seyyar maadin kolcuları 3 35 

» » » 4 30 
Maden kantarcısı 1 35 
Emaneten idare olunan madenler muhafızı 8 30 
Havzai fahmiye sermühendisi 1 300 

3 200 
2 120 
1 250 
3 50 
1 100 
1 30 
2 25 
1 60 
1 40 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

mühendisleri 
muavinleri 
topoğraf mühendisi 

maden kontrolörü 
müşavir avukat 
hademesi 

» 

telefoncusu 
» 
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Memuriyetin nev i 

Tahlilhane 
Müdür 

» muavini 
Müstahzır 

Adet 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

200 
150 
60 

Maaş 
Lira 

Zonguldak yüksek maden ve sanayi mühendis mektebi 
ile maden meslek mektebi 

Muallim 
» 

Muallim muavini 
Müstahzır 
Maden meslek mektebi muallim kur üc
reti [Her saat için beş lira verilir] Se 
Jeoloji müstahzırı 
Tabip 
Ahcı 
Çamaşırcı 
Hademe 

» 

Kapıcı 

Ticaret mektebi 
Fransızca muallimi 

» » 

Kooperatifçilik muallimi 
Kütüphane memuru 
Hademe 

» 

Kaloriferci 
T. S. müze müstahzırı 

» » hademesi 
Şirketler komiserleri 

» » 

» » 

» » 

10 
6 
1 
2 

ik 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
1 

6 
4 
3 
1 

10 
2 
1 
1 
2 

3 
8 
2 

150 
125 
100 
100 

5400 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
30 

80 
60 

120 
75 
30 
25 
40 
30 
30 

300 
250 
200 
180 
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Memuriyetin nev'i 

Şirketler komiserleri 
» » 
>> » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Mmtaka sanayi fen müfettişleri 
» » » » 

Adet 

13 
5 
1 

16 
4 

12 
1 

12 
4 

Ücret 
Lira 

150 
125 
120 
100 

80 
75 
60 

200 
150 

1 
6 

3 
1 
6 
2 
8 
6 

1 

150 
120 
100 
70 
80 
45 
35 
30 
50 

Limanlar teşkilâtı 
İstanbul ticareti bahriye müdiriyeti fen şubesi 

Şube âmiri 
Âza 

» 

Müşavir avukat , 
Makinist 
Ser dümen 
Taife 
Odacı 
Telefoncu 

İstanbul ve İzmir ticareti bahriye müdürlüklerine 
merbut mülhakat limanları 

Makinist 
Taife 

» 

Odacı 
» 

Gemici 

Ticareti Bahriye Mektebi Âlisi 
Müdür 
Kâtip ve muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 

» » (Muit) 
» » » 

3 
3 

13 
2 
2 
5 

n 
1 

1 
1 
2 
1 

80 
35 
30 
30 
25 
30 

150 
80 

100 
60 
50 
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Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Ahçı yamağile beraber 
Kapıcı 
Muallim 

» 

» 

» 

» 

» 

Muallim ve laboratuar memuru 
» » » » 

Adet 

9 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

30 
50 
35 
70 

100 
120 
80 
60 
90 

120 
70 

Maaş 
Lira 



Vesaiti nakliye kadrosu 

Gümrükler U. M. 
Adet 

1 Vapur 
2 Römorkör 
2 îstimpot 

21 Motörbot 
10 Açık deniz motörbotu 
47 Sandal 

Posta, Telgraf ve T. ü. M. 
2 Hizmet otomobili 

10 Kamyonet 
4 Kamyon 

10 Motosiklet 
51 Bisiklet 
3 Kayık 
3 Motor 
6 Posta vagonu 

Emniyeti Umumiye U. M. 
3 Hizmet otomobili 
3 Motor 

12 Motosiklet 
30 Bisiklet 
16 Sandal 

Umum Jandarma K. 
30 Otomobil 
33 Motosiklet 
25 Nakliye arabası 
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Hariciye VeUâleti 

Adet 
1 Misafirini ecnebiye otomobili 
1 Bisiklet 

21 Elçilikler otomobili 

Sıhhat ve İçtimaî M. V. 
12 Hizmet otomobili 
2 Kamyon 
2 Cenaze arabası 
6 Yük arabası 
3 Kamyonet 
2 Fayton 
1 Motor 
2 Cenaze ve lıasta nakliye otomobili 

* 22 Motosiklet 

Adliye Vekâleti 
3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet 
1 Araba 

Maarif Vekâleti 
2 Kamyon 

18 Binek ve yük arabası 

İktisat Vekâleti 
5 Kamiyon 

31 Kamyonet 
3 Otomobil 

232 Araba 
9 Motor 

13 Sandal 

~c-jjjp X>~>- • +•*$; «C "tKr*1- ' 
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E - Cetveli 
/ Masraf tertiplerinden idaresi zvruri görülen hizmetler için kadro tanzimine 

mezuniyet verilen tertipler] 

Bütçe kanunu madde : 6 



F. M. Muhassasatın ııev'i 

132 

İstatistik U. M. 

Ecnebi mütehassısları 

Maliye Vekâleti 
188 1 Komisyonlara memur âza ücret ve hakkı huzuru 
193 Ecnebi mütehassısları 
197 Tetkikatı maliye masrafı 
211 Adliye mütehassısları 
222 1 Duyunu Umumiye komiser ve memurları tahsisatı 

Tapu ve Kadastro U. M. 
307 İstinsah ve münakale ücreti 

Dahiliye Vekâleti 
341 3 Arazi ve emlâk tevzi ve takdiri kıymet için istihdam olunacakların ücretleri 
343 2 İnşaat ve tamiratta kullanılacak memurlar ücreti . 

Emniyeti Umumiye U. M. 
384 Ecnebi mütehassısları 

Hariciye vekâleti 
444 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edileceklerle müstahdeminine 

verilecek ücret ve hakkı huzur 
445 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 
446 Muhtelit hakem mahkemeleri ücreti 
447 Tahdidi hudut komisyonu ücreti 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti 
479 1 Sarî ve salgın, hastalıklarla mücadele teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
480 1 Trahom mücadelesi teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
481 1 Zührevî hastalıklarla mücadele teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
482 1 Cüzzam mücadele teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
483 1 Verem mücadele teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
484 1 Sıtma mücadelesi teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
492 [A] 1 Doğum ve çocuk bakım evleri teşkilâtı;|memurin ve müstahdimin ücretleri 

Maarif Vekâleti 
552 Ecnebî mütehassıs ve muallimler 
554 Kurslar ücreti 
555 1 Dil heyeti âzasile memur ve müstahdemlerin ücreti 
561 1 Meslek mektepleri ücreti 
572 Seyyar sinema teşkilâtı ücreti 
573 Tarihî eserlerin muhafaza ücreti 
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M. Muhassasatm nev'i 

Nafıa Vekâleti 
Vo 11ar ve büyük köprüler inşaat ve müstacel tamirat teşkilatı müstahdemler ücreti 
Sular teşkilâtı müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 

İktisat Vekâleti 
Mahkeme masrafı 
Sergiler ve numuneler teşhiri 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Ziraî mektepler ve kurslar 

•Ziraî mücadele 
Ziraî İslah .teksir ve tetkikat 
Tohum istipdal ve tevzii 
Mevadı müşteile ve müstahzaratı kimyeviye rüsumu karşılığı 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 

» hastalıklarile mücadele 
Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
Aygır depolan 
İnekhane ve süthane 
Orman ameliyat mektebi 
Muhafaza, amenajman ve teşcir 
Oman işletme masarifi umumiyesi 
Dericilik enstitüsü 
Maadin tetkikat ve taharriyat masrafı 
Laboratuarlar 
İhracat ofisleri teşkilât ve masarifi 
Balıkçılık mektebi 
Limanların temizleme ve tarama ve mayın imhası 
Tetkikat ve taharriyat 
İnşaat, tesisat ve tamirat 

Millî Müdafaa Vekâleti 
706 Şehitliklerin bekçi ücretleri 
707 Beynelmilel mezarliklar komisyonu 
710 Ecnebi mütehssısları 
774 » » 
807 » » 

600 
601 
604 

637 
.644 
649 
652 
653 
654 
655 

656 
657 

658 

659 
661 
662 
664 
667 
670 
671 
672 
673 
674 
675 

1 
1 

2 

1 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 

1 
2 
3 
1 
2 
2 



C-cetveli 
/ Varidat envaından her birinin müstenit oldukları kanunlar ve nizamlar ] 

Bütçe kanunu madde : 12 

Hükümetin matbu teklifindeki cetvel olup kat'î şekli 
bilâhare bütçeye ilâve olunacaktır 



Ç - Cetveli 
[Hıdematı vataniye tertibinden kanun ile muhassas maaşların müfredatı] 

Bütçe Kanunu madde : 12 



Esami 

Üsat tarafından şehit edilen Akdağ 
Madeni Kaymakamı şehit Tahir B. : 

Zevcesi Memnune H. 
Kerîmesi Mihrünnisa H. 

y> Nilüfer » 
» Tahire » 

Mahdumu Ertuğrul E. 

Derseadet'te şaiben idam olunan Urfa 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret B.: 

Zevcesi Hayriye H. 
Mahdumu Tarik E. 

» Mazlum » 
a Müntekım » 

Konya hadisei İsyaniyesinde vazifesi 
uğrunda şehit edilen Bozkır kaymaka
mı Demir Asaf.B zevcesi ve iki çocuğu 

Ankara Meb'usu sabıkı Atıf B. 

Şehidi millî Bogazlıyan esbak kayma
kamı Kemal B. : 

Zevcesi Hatice H. [*] 
Kerimesi Müzehher H. 

» Müşerref H. 
Mahdumu Adnan B. 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket H. 1 
Kerimesi Fikriye H. 

» Muzaffer H. 

İzmir Ahziasker Heyeti Reisi Miralay 
Süleyman Fethi B. zevcesi Fatma Lâtife H. 

Büyük Türk şairi Abdülhak Hamit B. 

Maaş 
miktarı 

12,5 
7,5 
7,5 
7,5 

10 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

40 

100 

Şartı tahsisi 

> Teehhüllerine kadar 

Tahsilini ikmal edince
ye kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar 

Eramil maaşı ita olunma
mak üzere 
Kaydihayat şartile 

Kanunun 

M 

25 
481 

Tarihi 

80 
481 

107 

270 

271 

275 

23 /9 /336 
13 /4 /340 

25/12/336 
13 /4 /340 

19 /3 /337 

14/10/338 

14/10/338 

19/10/338 

4 3 5 , 9 / 3 / 3 4 0 
4 4 3 1 9 / 3 / 3 4 0 

/*/ 515 numaralı kanunla evvelce muhassas 5 Ura maaşı 5 Ura zamla 10 liraya çıkarıl
mıştır. 
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Esami Maaş 
miktarı Şartı tahsisi 

Kanunun 

M Tarihi 

Bahriye Nazırı esbakı Birinci Ferik 
merhum Ahmet Cemal Pş. : 

Zevcesi Seniha H. 
Kerimesi Kâmran H. 
Mahdumu Necdet B. 

» Behçet B. 

Sadrı esbak merhum Talât Pş. Zev
cesi Hayriye H. 

Doktor Bahaettin Şakir B. : 
Zevcesi Cenan H. 
Mahdumu Alp B. 

» Celâsin B. 

Trabzon Meb'usu şehit İzzet B. Mah
dumu Abdurrahman B. 

Kütahya Meb'usu sabıkı Haydar B. 

Şehit Tevfik Sükûtî B. : 
Validesi Fatma Zehra H. 
Hemşiresi Seniye H. 

Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil 
İbrahim E. : 

Zevcesi Fatma Belkıs H. 
Kerimesi İclâl H. 

» Necibe' H. 
Mahdumu Gelâlettin E. 

Abdülezel Paşa hafidesi Naciye H. 

Adliye Nazırı merhum Refik Beyin-
ikinci haremi Meveddet H. 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
Beyin Hemşiresi Binnaz H. 

Mitat Paşa : 
Kerimesi Fatma Memduha H. 

» Mesrure » 

Gazi Osman Paşa haremi Fatma H. 

15 
5 
5 
5 

25 

15 
5 
5 

25 

10 
10 

10 
5 
5 
5 

15 

15 

9 
9 

25 

Teehhülüne kadar 
Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

478 13/4/340 

Mektep tahsillerini iki-
mal edinceye kadar 

Mektep tahsilini ikmal 
edinceye kadar 

479 13/4/340 

480 13/4/340 

481 13/4/3.40 
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Esami 

Babıâli vak'asında şehit edilen Harbiye 
Nazın esbakı Nazım Paşa Kerimesi Atiye H. 

Merhum Niyazi B. : 
Zevcesi Feride H. 
Hemşiresi Latife » 
Mahdumu Mitat B. 

» Süleyman Asım B. 

Sadrı esbak merhum Mahmut Şevket Pş. 
Zevcesi Dilşat H. 

Üçüncü ordu Kumandanı İsmail HakkıPş. 
Validesi Habibe H. 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey 
merhumun : 

Haremi Mazlume H. 
Mahdumu Şinasi E. 

• y> Cehri » 
Kerimesi Fikret H. 

» İsmet » 

Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun: 
Zevcesi Munise H. 
Malûl mahdumu Hakkı B. 
Mahdumu Münip B. 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim Beyin: 
Zevcesi Hikmet H. 
Kerimesi Melâhat H. 

» Zafer » 
» Nimet » 

Ömer Naci B. merhumun : 
Zevcesi Emine Adviye H. 
Kerimesi Müzeyyen H. 

V. 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi Pş. 

Merhum Mehmet Ali B. Zevcesi Belkıs H. 

Maaş 
miktarı 

18 

10 
10 
10 
10 

62,5 

40 

20 
6 
6 
6 
6 

20 
10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

50 

Şartı tahsisi 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Eramil maaşı almamak 
şartile 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 
Teehhüllerine kadar 

Mektep tahsilini ikmal 
edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Teehhülüne kadar 

M 

Kanunun 

Tarihi 

481 13/4/340 

515 24/4/340 

481 13/4/340 
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Esami 

Sabık Meclisi Meb'usan Reisi Reşat 
Hikmet B. : 

Mahdumu Ahmet Reşat Hikmet B. 
» Ömer Fuat Hikmet B; 

Oümüşane Meb'usu şehit Ziya Beyin: 
Zevcesi 
Mahdumu Enver B. 

- » Muammer B. 
y> Zümrüt B. 

Kerimesi Yadigâr H. 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sabıkı 
Hayrullah E. : 

Zevcesi Ayşe H. 
Mahdumu Ceiâlettin E. 

» Kemalettin » 

Esbak Kastamoni Meb'usu İsmail 
Mahir Efendi : 

Zevcesi Fatma H. 
Kerimesi Fatma iffet » 

a> Ayşe Feri han » 
Mahdumu Alaettin B. 

» Ahmet Ertuğrul » 
y> Bekir Oündüz » 

Denizli Meb'usu sabıkı Hakkı Behiç B. 

Denizli komiseri Ham di B. : 
Zevcesi Fevziye H. 
Kerimesi Perihan » 
Mahdumu Cengiz E. 
Validesi Firdevs H. 

Mustafa Necip B. : 
Validesi 
Hemşiresi 

Suşehrinde idam edilmiş olan yüzbaşı 
Nuri B. : 

Çocuğu 

Maaş 
miktarı 

10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

25 

Şartı tahsisi jıe 

Kanunun 

Tarihi 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Yirmi yaşlarım ikmal 
' edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 

481 13/4/340 

Tahsillerini ikmal edin
ceye ~ kadar Kızların 
teehhülüne kadar 
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Esami 

Muşm utasarrıfı merhum Servet Beyin: 
Zevcesi 
Mahdumu Kâmran E. 

Kerimesi Neriman H. 

Kara mağara nahiyesi müdürü Tevfik 
Bey: 

Zevcesi Hafize H. 
Kerimesi Ayşe H. 
Mahdumu Hami E. 

» Nadir 
» İrfan » 

Kızılca nahiyesi müdürü şehit Adil E. 

Validesi Selime H. 
Zevcesi Havva İsmet H. 
Kerimesi İffet H. 

Şehit Erzincanlı hafız Abdullah E. ha
remi Hatice H. 

Konya hadisti isyaniyesinde şehit edi
len Ali Kemal E. : 

Zevcesi Emine H. 
Kerimesi Nefise H. 

Trabzon valii esbakı Cemal Azmi Bey 
Zevcesi .Müzeyyen H. 

Ziya gök Alp B. merhumun: 
Zevcesi Vecihe H. 
Kerimesi Hürriyet H. 

» Türkân » 

24 üncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmut Beyin: 

Refikası Şaziye H. 
Mahdumu Feridun B. 

» İhsan » 

24 üncü fırka Erkânı harbi yüzbaşı 
Yakup Sami Efendi: 

Zevcesi Şahende H. 
Mahdumu Ali Aydın E. 

y> Sami Bali » 

Maaş 
miktarı 

10 
5 

10 

10 
5 

15 

50 
30 
30 

40 
10 
10 

20 
10 
10 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

M I Tarihi 

Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 
Tehhülüne kadar 

Teehülüne kadar 

i Tahsillerini ikmal edin 
ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Kaydı hayat şartile 
Teehhüllerine kadar 

Tekaüt , eytam ve 
eramil maaşları varsa 
kat'olunacaktır. Bu ma-
aşat kız ve erkek ço
cuklara yirmi yaşına 
kadar verilir 

481Î 13/4/340 

482 13/4/340 

515 24/4/340 

518 11/11/340 

649 22/4/341 
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Esami 

Maraşlı doktor Mustafa Beyin : 
Zevcesi Naime H. 
Mahdumu Şeref B. 

? Ayhan » 
4 .1 

Maraşlı şehit Evliya E : 
Zevcesi Şerife H. 
Kerimesi Muazzez H. 
Mahdumu Fehmi B. 

Gazi Ayıntaph şehit Şahin Beyin Mah
dumu Hayri E. 

Kozanlı şehit Saim Beyin Hemşiresi Na
ciye H. 

Şeyhülislâmı esbak Musa Kâzım E. 
merhumun : 

Zevcesi Ratibe H. 
» Aliye » [*] 

Şehit Jandarma mülâzımı evveli Sürey
ya beyin Validesi Hüsniye H. 

Şehit Doktor Nafiz Tahir Beyin : . 
Hemşiresi Sabiha H. 
Mahdumu Ali Nafiz B. 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza Beyin : 

Zevcesi Şükriye H. 
Kerimesi Türkân H. . 

Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı 
Beyin : 

Zevcesi Ehliman H. 
Mahdumu Fikri Ziya B. 

» Saruhan B. 
Kerimesi Gülserin Lem'a H. 

» Gülbeğim » 
Saruhan Meb'usumerhum Reşat Beyin: 

Zevcesi Atiye H. 
Oğlu Mustafa Reşit B. 
Kızı Şamime H. 

Maaş; 
miktarı 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

15 

• 
20 
40 

10 

5 
5 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
40 

Şartı tahsisi 

Tekaüt , eytam ve 
eramil maaşları varsa 
katolunacaktır. Bu ma-
aşat kız ve erkek ço-» 
cuklara yirmi yaşına 
kadar verilir 

' 
Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile, mah
dumlarına ikmali tah
sillerine ve diğerlerine 
izdivaçlarına kadar mak-
tuan. 
Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zev
cesine keydı hayat su-

y retile oğluna ikmali 
J 1 • t * 1 tahsiline ve kızına 
izdivacına kadar 

Kanunnu 

M 

649 

732 

753 

Tarihi 

22/4/341 

» 

8/2/926 

24/2/926 

l*] Evvelce muhassas 20 lira maaşına 20 lira daha zam edilerek 40 liraya iblâğ olunmuştur, 
Kanun X° 1101 
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Esami Maaş 
miktarı 

Sami Paşazade Sezai B. 
İstanbul meb'usn merhum Âbdürrâh-

man Şeref Bey : 
Kerimesi Hikmet H. 
Kerimesi İsmet H. 

Çorum meb'usu merhum Ferit Recai 
Beyin : 

Zevcesi Kâmran H. 
Mahdumu Bahir B. 

Merhum Doktor Vasfi Beyin 
Refikası Naznıiye H. 
Mahdumu Reşit B. 

» Feridun» 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit Pş. 
Zevcesi Melek H. 
Mahdumu Mehmet Celâlettin B. 

y> Mahmut Aziz » 
Kerimesi Fatma Hikmet H. 

» Emine Fikret » 
y> Nimet » 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli müte
veffa Hasan Fehmi Beyin Zevcesi Kâm
ran H. 

Sabık İstanbul Meb'usu Ahmet Salâ-
hattin Beyin : 

Refikası Seza H. 
Mahdumu Haldun 3-

I 

100 

30 
30 

20 
10 

20 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 

30 

40 
10 

Şartı tahsisi M 

Kanunun 

Tarihi 

Eytam ve erainil maaş
ları katolunmak üzere 
teehhüllerine kadar 

Zevcesine teehhül etti
ği zaman katedilmek 

I üzere kaydı hayat ile, 
mahdumuna yirmi ya
şına veya ikmali tahsi
line kadar 

Refikasına teehhül ettiği ) 
taktirde kat edilmek 

I üzere kay di hayat ile, 
mahdumlarına yirmi 
yaşlarına veya ikmali 
tahsillerine kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek, Zevce
sine teehhül ettiği tak
tirde kat edilmek üzere 
kaydi hayat ile, mah- ) 
dumlarına yirmi yaşla
rına veya ikmali tahsil
lerine, kerimelerine de 
teehhüllerien kadar 

Eramil maaşı verilme
mek ve teehhül ettiği 
takdirde kat olunmak 
üzere 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydi hayat ile,- mahdu* 
muna yirmi yaşına ve 
ya ikmali tahsiline ka
dar 

993 

1098 

19/3/927 

19/Ö/927 

1099 19/6/927 

1100 19/6/927 

1102 19/6/927 

1103 19/6/927 

1104 19/6/927 
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Esami 

Kırşehir Meb'usu Âli Riza B* mefhumun 
Refikası Necmiye H. 

Mirliva Celâl Paşa : 
Kerimesi Seniye H. 

D Had iye » 
» Redife » 

Kütahya Meb'usu sabıkı merhum 
Seyfi E. Mahdumu Şemsettin E. 

Rize Meb'usu merhum Rauf B. : 
Zevcesi Binnaz H. 
Kerimesi Belkis H. 

y> Melâhat» 

. Mardin Meb'usu sabıkı merhum 
Derviş Beyin Zevcesi Meryem Hm. 1 

Maaş 
miktarı 

20 

2,5 
2,5 
2,5 

10 

30 
10 
10 

30 

Şartı tahsisi 

1 Eram.il maaşı verilme- ' 
mek şartile teehhül et
tiği taktirde kesilmek 

] üzere kay di hayat ile 

• 

Eytam maaşı verilmemek 
• üzere yirmi yaşına veya • 

ikmali tahsiline kadar 

Eytam ve eramjl maaş- ' 
lan verilmemek zev
cesine teehhül ettiği 

. taktirde kesilmek üzere 
kaydi hayat ile kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar . 

Erâmil maaşı verilme 
mek üzere teehül ettiği 
taktirde kat olnmak 
şartile 

Kanunun 

J* 

1105 

1141 

1161 

1171 

1174 

Tarihi 

19 /6 /927 

23 /6 /927 

2 5 / 6 / 9 2 7 

2 5 / 6 / 9 2 7 

2 6 / 6 / 9 2 7 

http://Eram.il


1. 

G - Cetveli 
Gelecek senelere sari mukavelât akdine kanunen mezuniyet 

verilen hizmetlerin envai ] 

Bütçe kanunu madde: 12 

Kanun M 

627 

627 
664~ 
1013 
1177 
10171 
1436/ 
1050 
1050 
1244İ 
1550] 
1302 
1344 

1352 
1367 

1375 

1391 

1430 
1435 
1450 
1480 
1482 

Madde.'33 — Ajansın bir müessesei hususiye tarafından idare ettirilmesi için 
on senelik taahhüdat icrasına dair. 

Madde 34 — Ormanların kısa müddet zarfında amanejman ameliyesini ifa için 

Bazı levazımı askeriye mübayaat ve inşaatı için. 

Ankarada inşa olunacak bazı mebanii askeriye için. 

Muhasebei Umumiye kanununun ellinci maddesinde gösterilen hizmetler. 

Muhasebei Umumiye kanununun elli ikinci maddesinde gösterilen hizmetler. 

Sefain ve müessesatı askeriyei bahriye inşası için. 

Meslek mektepleri inşaatı,. 
Bursa ovasında Nilüfer ve Del i çayı mecralarının İslahı ve Serme bataklığının 
kurutulması ve Nilüfer ırmağı üzerinde bent inşası için. 
Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair binalarile memurin apartımanları için. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamilleri namına hareket 
eden zevat ile Düyunu Umumiye Meclisi idaresi arasında aktolunan mukavele ve 
itilâfname. 
Anadolu ve Mersin-Tarsus-Adana Demiryolları ve Haydarpaşa Limanı mubayaası 
hakkında mukavelename. 
Amerika Fort Motor kampani eksports Enkorporeytet Şirketi ile mün'akit 
mukavele. 
Kaçakçılık takibatında kullanılmak için deniz vesaiti mubayaası için. 
Askerî hastane, Oarnizon ve mektepler inşası için. 
Kibrit fabrikası için taahhüt icrasına dair. 
Ankarada inşa olunacak Nafıa Vekâleti binası hakkında. 
Demiryolları ve Limanları ile su işleri için 



F - Cetveli 
[Maliye bütçesine konulan ihtiyat tahsisatından nakledilecek tertipler] 

Bütçe kanunu madde: 12 

1 — Mahkeme masrafı tertipleri 
2 — Mahkeme ilâmına müstenit deyin tahakkuk etmiş olan tertiplerden tahsisatı kalmıyanlar 
3 — Geçen sene düyunu tertipleri 
4 — 1928 sensi düyunu karşilığı tertipleri 



H - cetveli 
/ Geçmiş seneler avans, bütçe ve muvakkat bütçe kanunlarından hükümleri 

4 930 malî senesinde dahi cari olacak maddeler ] 

Bütçe kanunu madde: 13 

1338 senesi altıncı avans kanunu: N° 269 
Madde: 8 —- İdarei umumiyei vilâyat kanunu mucibince nasp ve azilleri mahallerine ait 

bilûmum memurin ile ailelerine her ne suretle olursa olsun verilecek harcırah o vilâyet veya 
livanın hududu muayyenesini tecavüz edemez. 

1339 senesi birinci avans kanunu: Na 311 
Madde 6 — 15 Nisan 338 tarihli rüsumu bahriye kanununa merbut cetvel haricinde olup 

Derseadet liman riyasetirice ötedenberi alınmakta olan rüsum kemafissabık istifa edilir. 

1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçe kanunu: Ns 425 
Madde 7 — Bilûmum tekâlif ve rüsumun kavanin ve nizamatı mukarreresi mucibince 

tahakkukuna ve düyunu hazinenin sübutuna esas olan mekadir ve nispetler tebeddül etmemek 
şartile hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve kuyudu hesabiyei devlette lira esas ittihaz 
edilerek kuruş anın kesri itibar edilip tahakkuk ve tahsilinde yirmi paradan dun küsurat tay 
ve yirmi paradan fazla küsurat kuruşa iblâğ edilecektir. 

1340 bütçe kanunu N2 490 
Madde 6 — Hariciye Vekâletince gerek merkezde ve gerek sefarethane ve şehbenderhaneler 

vasıtasile hariçte istifa edilmekte olan harç ve resimlerin ledelicap mukabelebilmisil olmak 
üzere tezyidini ve icabında haddi aslisine ircaını vekâleti müşarüileyhanın iş'arına binaen 
tahtı karara almağa İcra Vekilleri Heyeti mezundur-

Madde n — 30 Eylül 336 tarihli kanunun ikinci maddesi mucibince resme tabi tntulan 
oyun alâtından işbu resim lâvlıa vaz'ı sureti le istifa olunur. Ve bu resim temettü kanunun cari 
olduğu mahallerde tatbik edilir. 

Her sene Mart ayı zarfında vesaiti münasibe ile vaki olacak ilân tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında lâvhaların vaz'ı mecburî olup bu müddetten, sonra lâvhasız görülecek olanlar iki 
kat resme tabi tutulur. İşbu kanunun mevkii tatbika vaz'ı tarihine kadar damğalattırılmaksızın 
derdest olunan oyun âlâtının rüsumu müterakimesi kanunun neşrinden itibaren bir mah zarfında 
tesviye olunmak şartile cezaları af ve eshabı hakkında ikkame olunan davalar iptal olunur. 

27 teşrinisani 1336 tarihli kanun ahkâmile 30 eylül 1336 tarihli kanunun işbu maddeye 
mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 12 —• Duçarı istilâ olan mahallerle herhangi sebeple nısfından fazlası harap olan 
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şehir ve kasaba ve kurada 1338 senesinden itibaren inşa edilmiş ve edilecek mesakin ve çiftlik 
ebniyesi 1349 senesine kadar vergi ve zamaimden muaftır. Bu misillu mebaniden şimdiye 
kadar tahsil edilen vergiler iade edilmez. 8 teşrinisani 1339 tarihli kanunun 12 inci maddesi 
mülgadır. 1338 senesinde istirdadı müteakip Ordu tarafından vaz'ıyet edilip takdiri fiyat husu
sunda tahaddüs eden ihtilâfat hasebile mahsubu teahhur eden aşar tekasitinden eyyamı güzeşte 
faizi aranmaz. 

Madde 13 — Yerli ve ecnebi tömbeki bayilerinden istifa edilen bey'iye resmi beş misil 
olarak tahsil olunacaktır. 

341 Bütçe kanunu : Ns 627 
Madde 5 —Topkapu müzesile. Saraylardan ellişer kuruş ve diğer müzelerden onar kuruş 

duhuliye ücreti alınır. Sıhhiye müzesi meccani olduğu gibi alelûmum mektepler talebesi de 
duhuliye ücretinden müstesnadır. 

Madde 7 — Hususî ormanlardan alınan rüsum kavanini mahsusası mucibince % 10 olarak 
istifa olunur. Sahipli arazide yetiştirilen veya hüdayi nabit olarak sahipli arazide veya müteferrik 
surette Devlete ait arazii haliyede yetişen ağaçlardan bu resim alınmaz. 

Madde 8 — İcar ve isticar kontrato evrakı ile ferağ ilmühaberleri atideki fiatlarla satılır. 
A - İcar ve isticar kontratolarından Kuruş 
Senevi yüz liraya kadar bedeli icarı mutazammın olanların beheri 10 
Senevi beş yüz liraya kadar bedeli icarı mutazammın olanların behefi 20 
Senevi beşyüz bir lira ve daha fazla bedeli icarı mutazammın olanların beheri 50 
B - [ Bu fıkra 833 numaralı kanun.ile tadil edilmiştir. ] 
MADDE 9 — Nüfus Hüviyet cüzdanları atideki fiatlarla satılır : 
Bez kaplı hüviyet cüzdanı 15 kuruş, maroken kaplı hüviyet cüzdanı 50 kuruş. 
Madde 13 — 30 nisan 1329 tarihli İskânı muhacirin nizamnamesinin 28 inci maddesinin 

muafiyata mütaallik ahkâmı mülgadır. 

Madde 20 — Meadin ocakları ile bilûmum müessesatı sınaiyenin tesisatına ve işletilmesine 
ait -levazımdan ve Tuz ile Devlet inhisarına tabi diğer mevattan ve ipek kozasından duhuliye 
resmi alınmaz . 

Madde 23 — Tarihî ve bediî kıymeti haiz olanlar müstesna olmak üzere emlâki milliyenin 
bedeli peşin veya atideki esaslar dairesinde tanzim edilecek talimatnameye tevfikan mukassat 
olarak furuhtuna Maliye Vekili mezundur. 

A - İçinde veya civarında hiç arazisi olmamak veya uhtei tasarruflarındaki miktarı arazi 
200 dönümden noksan bulunmak sebebile toprağa muhtaç erbabı ziraat mevcut olan arazii 
milliye, bedeli on senede mukassatan alınmak ve her haneye verilecek arazi miktarı yetlerindeki 
arazi ile birlikte muhitin icabına göre azamî 200 dönümü tecavüz etmemek üzere takdiri 
kıymet suretile tevzi ve furuht olunur. 

B - İçinde veya civarında toprağa muhtaç erbabı ziraat mevcut olmıyan arazii milliye ile 
Devlete ait bağ, bahçe, fındıklık ve zeytinlik gibi gayri menkulât takarrür edecek bedeli azamî 
on senede mukassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine satılabilir. 

C - Emlâki milliyeden olan müsakkafat ve arsalar tekarrür edecek bedeli azamî sekiz senede 
mukassatan alınmak üzere bilmüzayede taliplerine fruht olunabilir. 

D - Gerek takdiri kıymet suretile, gerek bilmüzayede furuht edilecek fıkaratı sabıkada 
muharrer emvali gayri menkule son taksitin tediyesi zamanına kadar hazine lehine birinci derecede 
haciz vaz'ı şartile bidayeten kat'î surette ferağ olunur. 
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H - Hulul eden taksiti miadında vermıyerrier hakkında tahsili emval kanunu ahkâmı tatbik 

edilir. 
V - Mübadeleye gayri tabi eşhası hükmiyeden metruk bilcümle emvali gayri menkule 

kâffei hukuk ve vecaibile bulundukları vilâyetlerin idarei hususiyelerine devredilir. 
Madde 24 — Menatık ve kabiliyeti iskânlarına veya arazi ve emlâkin vaziyetlerine nazaran 

mübadillerin istifadeleri mümkün olmadığı tahakkuk ederek tevzi ve teffiz edilemiyen mübadil
lere ait emvali metrukeden cjört büçük milyon liraya kadar olan miKtarım Dahiliye Vekâletinin 
muvafakatile Maliye Vekâleti 23 üncü madde mucibince fruhta mezundur. 

Madde 34 — Ormanların kısa müddet zarfında Amenajman ameliyesini ifa için senevi tediye 
miktarı Ziraat Vekâleti bütçesinde mevzu tahsisattan yüz bin liralık miktarını tecavüz etmemek 
şartile bir milyon liraya kadar taahüt icrasına veyahut halen müstahdem fennî gurupların aynı 
teşkilât ve maaşla adedinin tezyidine Ziraat Vekili mezundur. 

Madde 37 — Muvakkat veya daimî bir memuriyetle Memaliki Ecnbiyeye izam olunanların 
zatî ve aile yol masrafları memurini hariciye harcırah kanununa ve yevmiyeleri 15 mayıs 335 
tarihli hârcirah kararnamesine tevfikan verilir. Bu yevmiyeler devairi aidesince ehemmiyeti 
maslahata ve icabatı mahalliyeye göre yedi misline kadar tezyit olunabilir. 

Memuriyeti muvakkata ile izam olunanlara bu miktardan fazla yevmiye itası lâzım geldiği 
takdirde verilecek yevmiye miktarı İcra Vekilleri Hey'etince takdir olunur. Mezkûr 15 mayıs 
335 tarihli hârcirah kararnamesinin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarile kararna-
mei mezkûrun ıo teşrinisani 1335 tarihli zeylinin üçüncü maddesi ahkâmı mülgadır. 

Madde 46 — Hariciye, Müdafaai Milliye, Bahriye, Ticaret ve Maarif Vekâletlerine mensup 
memurini hariciyenin maaşlarından tevkifatı kanuniye badelicara mütebakisi ile temsil tahsisatları 
ve müstahdeminin ücretleri harpten evvelki fii resmî hesabile mukabili İngiliz lirası olarak 
tesviye edilir. 

Memurini mezkûre maaşatının aslına İngiliz lirası esası üzerinden mahalleri hayat pahalılığı 
nispetinde pahalılık zammı ilâve ve berveçhi balâ mukabili İngiliz lirası olarak tesviye olunur. 
Ancak hayat pahalılığı derecesi ne olursa olsun büyük elçilere pahalılık zammı namile verilecek 
miktar maaş ve temsil tahsisatları mecmuunun nısfından, diğer elçilere rub'undan dun olamaẑ  
İşbu hayat pahalılığının nisbeti Hariciye ve Maliye' Vekâletleri tarafından müştereken her altı 
.ayda bir defa tespit kılınır. Temsil tahsisatı ile pahalılık zammı ve akçe farkları bir gûna tevkifata 
tabi değildir. Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin işbu maddeye muhalif ahkâmile 1340 
senesi muvazenei umumiye kanununun 30 uncu maddesi hükmü mülgadır. [ Bu madde 1452 
numaralı kanunun 12 inci ve 1498 numaralı kanunun 6 inci maddelerile kısmen tadil 
olunmuştur.] 

Madde 49 — 1340 senesi muvazenei umumiye kanununun 32 inci maddesi mucibince leylî 
mekâtibe alınan meccani talebe miktarı ücretli talebe adedinin nısfı derecesine iblâğ olunur. 
Askeri liseler bundan müstesnadır. 

Madde 50 — Ahkâmı hususiyeye tabi bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı devlete 
müteallik kavanin mucibince kaçakçılık dolayısile İstifa olunacak cezayı naktilerin nısfına kadar 
miktarı muhbirler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti görülenlere derhal ikramiye olarak 
verilebilir. Bu suretle verilecek ikramiyelerin sureti sarfı ve her daire bütçesinde açılacak faslı 
mahsustan veçhi mahsubu Maliye Vekâletince tânzim kılınacak talimatname ile tayin olunur. 

Madde 53 — Türkiye Cumhuriyeti ile muamelei mütekabile esası üzerine itilâf name teati 
eden düveli ecnebiyeye İcra Vekilleri Hey'eti kararile Ankarada sefaret ve konsoloshane inşa 
eylemek üzere meccanen arsalar teffizine ve gerek bu arsalar, gerek Ankarada inşa edilecek 
sefaret ve konsoloshanelerle düveli mezkûrenin elyevm Türkiyede mevcut diğer sefarethane ve 
konsoloshaneleri için tahsisi veçhile bilâ harç tapu senedi itasına Maliye Vekâleti mezundur. 
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Ankarada sefarethane ve konsoloshanler inşaatı için memaliki ecnebiyeden celdedilecek malzemei 
inşaiye gümrük resminden muaftır. 

Madde 57 — 1340 senesi askerî fabrikalar müdüriyeti umumiyesi bütçe kanununun üçüncü 
maddesinde muharrer inhisar eşyasından maada her nevi mevaddı infilâkiye ve kapsol gibi 
aksamı ve el'abı nariye ve istimali mücaz revolverlerin furuhtu dahi tahtı inhisara alınmıştır. 
Ancak umuru Nafıa ve meadinde müstamel mevaddı infilâkiye ve aksamı mahalli teslimindeki 
maliyet fiatına yüzde yirmiden fazla zam edilmeyerek efrada, şirketlere veya müessesata furuht 
edilir. 

Madde 59 — İmalâtı Harbiyede müstahdem ameleden kaza sigortasına tabi tutulması icap 
edenlerin sigorta bedeline Muvazenei Umumiyeden muhassas mebaliğden fazlası işbu amelenin 
yevmiye ve ücuratından katolunur. 

1341 senesi bütçe kanununa müzeyyel kanüu : N2 757 
Madde 6 — Emvali milliye ve metruke satışlarite bunların icar bedellerinden ve fuzuli 

işgale ait olup idare heyetlerince takdir olunacak ecri misillerinden mütevellit hazine matlubatı 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilir . 

Madde 9 — Bir senei maliye içinde alınan tahsisatı munzammadan aynı fasıl dahilinde olsa 
bile münakale icra edilemez. Yalnız Nafıa Vekâleti bütçesinin demiryolları inşaat ve işletmesine 
ait olan faslı müstesnadır . 

1927 senesi bütçe kanunu: N2 1011 
Madde 4 — Altın ve gümüş avani ve meskukâttan ve ziynet altınlarından darphanece alın

makta olan ücret Maliye Vekâletince rayice göre tanzim edilecek liste mucibince istifa edilir. 

Madde 8 — 18 mart 1926 tarihli memurin kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli Ordu, 
Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun malî mevadı ahkâmı tedricen 
tatbik ve her sene hangi maddeler ahkâmının tatbikma iptida* edilebileceği muvazeni umumiye 
kanunlarile tayin olunur. 

Madde o — 18 mart 1926 tarihli memurin kanununun 20, 21,25,69 ve 72 inci ve[D, H] 
fıkraları müstesna olmak üzere 84 ve 88 inci maddelerinden v 7 haziran 1926 tarihli Ordu 
Bahriye ve Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun birinci maddesinin memurin 
kanununun 88 inci maddesine matuf hükmile 2,8 ve 9 uncu madelerinden maada bilûmum âhkâ 
minin 1927 senei maliyesi haziranı ve yalınız memurin kanununun 86 inci maddesi hükmü
nün 1927 senei maliyesi teşrinievveli iptidasından itibaren tatbikına başlanır. [Bu madde 1204 
numaralı kanunun birinci ve 1452 numaralı kanunun on dokuzuncu maddelerile kısmen^tadil 
olunmuştur. ] 

Madde 13 — Diyanet İşleri Riyaseti bütçesinin müstahikkini ilmiye tertibindeki muhassasatı 
tecavüz etmemek şartile mülga tekke ve zaviyeler mensubininden evsaf ye şeraiti ilmiyeyi haiz 
olanlara 1927 senei maliyesi nihayetine kadar Diyanet işleri riyasetince maaş tahsis olunabilir ve 
bunun haricinde' hiç bir kimseye badema tertibi mezkûrden maaş tahsis olunamıyacağı gibi bu 
tarihten sonra tekke ve zaviyeler mensuplarına da tahsis muamelesi yapılamaz. 

Madde 14 — Diyanet İşleri Riyasetince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek 
bir talimatnameye tevfikan 1927 senei maliyesi nihayetine kadar cevamiin hakikî ihtiyaca göre 
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tasnifi ve zeman ve mekân itibarile kabili cem olan vazifeler tevhit edilmek suretile işbu ceva-
mi hademesi kadrolarının tespiti'mecburidir. 

Kadrolar haricinde kalacak vazifedarlar kemafissabık hizmetlerine devam edecekler ise de 
inhilâl vukubuldukça vazife ve muhassasatları tasarruf ve bu tasarrufat kadro dahilindeki hade-
mei mevcude muhassasatının tedricen 500 kuruşa iblâğı için karşılık ittihaz olunur. Kadro 
dahilinde vukubulacak münhalâta kadro haricinde kalmış vazifedarlar varken başkasının tayini caiz 
olmayıp bunlardan münasipleri naklen tayin ve kadro haricindeki vazife ve muhassasatları 
tasarruf edilir. Hizmeti muattal veya bilûzum hale gelen vezaif badema kimseye tevcih olunamaz. 

1929 senesi bülçe kanunu : N2 1456 
Madde i l — Mukavelenameleri mucibince imtiyazlı şirketlerle müteahhitlerden teftiş 

mukabili alman mebaliğin bütçe haricinde sarfı ve kadroda gösteri İmeksizin bu kabîl şirket ve 
müteahhitler nezdinde komiser veya fen memuru istihdamı gayri caizdir. 

Ancak yeni aktolunan mukavelât dolayisile bir malî sene zarfında işe başlıyan şirket ve 
müteahhitlerden teftiş mukabili alınacak mebaliğ bir taraftan varidat bütçesindeki tertibi 
mahsusuna irat kayit diğer taraftan bu mebaliği tecavüz etmemek üzere İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak kadro dairesinde komiser veya fen memuru bittayin ücretleri mensup oldukları 
daire bütçesinin müstahdemini daime tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve tesviye olunur. 
Bunlardan müteakip malî sene bütçesinin tanziminden evvel tayin olunanların o sene kadrolarına 
ve bütçe tanziminden sonra tayin olunanların ikinci müteakip sene kadrolarına ithali mecburidir, 
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LU 

ta Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

3 

4 

O 

Birinci Kısım — Güzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcirah 

Tahsisat 
Riyaset tahsisatı 
Âza « 
Divanı Riyaset tazminatı 
Mürakip hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Âza harcirahı 
Beynelmilel Parlamentolar ittihadı kongre
sine iştirak edecek murahhaslar harcirahı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Maaş, ücurat, tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemini daime ücüratı 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
4 ve 16 inci maddelerine tevfikan verilecek hakkı 
müktesep karşılığı 

Muvakkat tazminat 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif 

6 Mefruşat 

8 400 
1 134 000 

18 000 
1 800 

1 162 200 

50 000 

14 000 

8 400 
1 890 000 

18 000 
1 800 

1918 200 

64 000 
1 226 200 

109 236 

84 552 

453 600 

19 908 
667 296 

62 500 

7 000 

69 500 
1 987 700 

109 2 3 6 

82 080 

O 

19 908 

211 224 

8 0 0 0 8 OOOİ 
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Muhassasatm nev'i 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Ziyafet ve merasim masrafı 
Meclis bahçesi daimî masrafı 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobil masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 
Mahkeme masrafı 

Memurlar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

18 500 
1 500 

20 000 

13 500 
2 500 

0 

16 000 

14 000 
1 000 
6 000 

21000 

4 000 
5 275 
3 000 

•0 

12 275 

2 500 

250 
2 500 

2 750 

300 

82 825 
1 976 321 

16 000 
1 500 

17 500 

11 000 
2 500 
2 500 

16 000 

8 000 
7 000 
6 000 

21000 

4 000 
5 275 
3 000 
1 000 

13 275 
2 OOO 

250 
1 500 

1 750 

3 0 0 

79 825 

2 278 749 
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18 

0 

19 

20 
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Muhassasatın nev i 

İkinci kısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüpane masrafı 

Beynelmilel Parlemantolar îttihadına iştirak hissesi 
Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masarifi muvakkate 

inşaat ve tamirat 

Tesisat ve demirbaş 

Matbaaya ihtiyaç halinde almacak muvakkat müret-
tipler ücreti karşılığı 

ikinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Geçmiş seneler düyunu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

2 700 

5 0 0 0 

1 500 
9 200 

65 0 0 0 

52 472 

3 0O0 
120 472 

129 672 

2 424 

1 0 0 0 

| 1 1 5 3 
4 577 

1 2 110 570 

Encümence 1 
kabul edilen 1 

2 700 

5 0 0 0 

1 500 
9 200 

27 OOO 

50 0 0 0 

0 
77 000 
86 200İ 

1 000 

1 0 0 0 

0 
• 2 000 

2 366 949» 
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31 

32 
33 
34 
35 

36 
37 

38 
39 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Reisi Cumhur mulıassasatı 

Tahsisa t ı asliye 
» fevkalâde 

Memurlar maaşatı 

Müstahdemin ücuratı 

Hakkı müktesep karşılığı 

Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvi r ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Otomobil ve vesaiti nakliye masarifi 

Mubayaa 
T a m i r 
İs le tme 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

60 000 
84 000 

144 000 

2 9 2 8 0 

3 4 2 6 0 

3 3 0 0 0 

1 5 8 4 

242 124 

5 0 0 0 

15 000 
500 

15 500 

3 000 

15 000 
6 000 

24:000 

45 000 

60 000 
84 000 

144 000 

2 8 9 2 0 

3 4 2 6 0 

3 3 7 8 0 

2 1 1 2 

243 072 

5 0 0 0 

15 000 
500 

15 500 

3 000 

15 000 
6 000 

24 000 

45 000 
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-a iuhassasatın nev'i 

40 Masarifi mütenevvia 

Defa t i r ve evrakı ma tbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

4 1 

4 2 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Mükaleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

43 

44 

Ücretli muhabere ve mükaleme masrafı 
i k i n c i bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Cüze mahsus muhassasat 

Masarifi gayri melhuza 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

100 
4 000 

4 100 

7 5 0 

100 
1 200 

1 300 

1 0 0 0 
75 650 

317 774 

6 000 
323 774 

100 
4 000 

4 100 

7 5 0 

100 
1 200 

1 300 

1 0 0 0 

75 650 

318 722 

6 OOO 

324 722| 
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.3 
•o Muhassasatın Hev'i 

1930 senesi için 

Riyasetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

51 

52 

5 3 

54 

55 

56 

57 

58 

5 9 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Müstahdemin ücuratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia . 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

447 480 

15 360 

64 0 9 2 
526 932 

9 OOO 

7 500 
1 500 

9 000 

5 OOO 

6 000 
200 

6 000 
1 700 

13 900 

26 000 

200 
1 500 

1 700 

447 480 

15 360 

64 0 9 2 
526 032 

9 OOO 

7 500 
1 500 

9 000 

5 OOO 

6 000 
200 

6 000 
1 700 

13 900 

18 0 0 0 

200 
1 500 

1 700 
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i Muhassasatın nev'î 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
îkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îknci kısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Kitap bedeli ve tercüme masarifi 

Staj için Avrupaya gönderilecek mürakipler harcırahı 

inşaat 
îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 
Üçüncü kısım yekûnu 

1 UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için | 

Riyasetçe 
talep edilen 

50 
64 650 

591 582 

1 5 0 0 

15 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 
216 500 

2 000 
500 

2 500 

810 582 

Encümence 
kabul edilen 

50 
56 650 

583 582 

1 5 0 0 

15 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 
216 500 

2 000 

500 
2 500İ 

802 5821 
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HM 

-a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

71 

72 

73 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret,, tahsisat 

Başvekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Ücurat 
Müstahdemini daime 

„ muvakkate 
Fasıl yekûnu 

7 4 Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

75 

76 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

77 

78 

Müteferrika 

Başvekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

8 400 

74 3 6 4 

34 680 
1 000 

35 680 

10 200 
128 644 

7 0 0 0 

3 000 
1 500 

4 500 

2 000 

8 000 
1 000 
6 000 

15 000 

8 400 

74 364 

10 260 
500 

10 760 

10 2 0 0 
103 724 

3 500 

3 000 
1 500 

4 500 

1 000 

8 000 
1 000 
6 000 

15 000 
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en 

•S Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

79 Masarifi mütenevvia 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

80 

81 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisjye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

82 

83 

ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Cüz'e m^asus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Matbaa masrafı 
Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir masrafı 
Mevadı iptidaiye 
Pul, posta ve sevk masrafı 

84 Tahsisatı mesture 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

1 000 
1 500 

2 500 

3 000 

300 
1 000 

1 300 

100 
35 400 

164 044 

2 500 
10 000 
22 420 

0 

34 920 

646 000 

680 920 

500| 
1 500 

2 000 

2 700 

100 
1 000 

1 100 

100 
29 900 

133 624 

27 000 
7 000 

14 000 
500 

48 5001 

646 OOOİ 

694 500 
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İ 9 30 denesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Hükümetçe 
* talep edilen 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

851 | Hariçte tab ettirilecek kanunlar masrafı 
İl Kâğıt bedeli 
2| Tashih ve tabı ücreti 

Fasıl yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Âli İktisat Meclisi 

861 I Müstahdemin ücreti 

87 | | Masarifi mütenevvia 
Mefruşat ve demirbaş 

21 Kırtasiye, defatir ve evrakı matbua 
31 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

88İ I Harcirah 

891 Âza hakkı huzuru 

90 | I Kitap ve risale 
Kitap ve risale mubayaa ve abone bedeli 
Tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

911 I 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
92 Geçen sene düyunu 

Q| Eski seneler düyunu 
1926 senesi düyunu karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

10 000 
690 920 

3 7 2 0 

2 000 
500 
250 

2 750 

7 0 0 0 

14 0 0 0 

2 500 
29 970 

5 0 0 0 
1 0 0 0 

500 

6 500 

4 000 
6 300 

10 300 
704 800 

3 6 0 0 

1 200 
500 
250 

1950 

0 0 0 0 

10 BOO 

1 000 
1 000 

2 000 
24 350 

3 0 0 0 
1 0 0 0 

4 000 

891 434 866 7741 
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bu 

<L> 

Muhassasatfn nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

101 
102 
103 

104 
105 

106 
107 

108 
109 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşat 

Müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

! İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım : 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

191 640 

4 680 

9 513 
205 833 

10 000 

3 000 
1 500 

4 500 

1 500 

3 000 
800 

3 800 

500 

200 
100 

300 
20 600 

226 433 

191 820 

4 680 

12 684 
209 184 

500 

2 760 
1 200 

3 960 

1 150 

1 500 
600 

2 100 

500 

100 
100 

200 
8 410 

217 594 
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111 
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Muhassasatın nev'i 

ikinci kısım — Cüz'e mahsus muKassasat 

Kitap ve risale 
Mubayaa bedeli 
Tercüme ve tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1926 senesi düyunu karşılığı 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

0 
0 

700 

1 5 0 0 

2 0 0 

1 000 
2 700 

229 833 

Encümence 
kabul edilen 

500 
200 

700 

1 2 0 0 

2 0 0 

0 
1 400 

219 694 





6-İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 



- 2 2 

[L. 

Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

121 
122 
123 

124 
125 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Memurlar maaşatı 

Müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

1 2 6 

1 2 7 

Tenvir ve teshin 
Kı r t a s ive 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Fasıl yekûnu 

Defat i r ve evrakı ma tbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1 2 8 

1 2 9 

1 3 0 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İk inc i bap yekûnu 

Bir inc i kısım yekûnu 

15 9 2 4 

9 1 8 0 

1 8 8 1 

26 985 

3 000 

3 000 
750 

3 750 

8 0 0 

300 
220 

520 

7 5 0 

50 

2 5 0 

9 120 

36 105 

1 5 9 2 4 

7 9 8 0 

2 5 0 8 

26 412 

2 0 0 0 

2 760 
750 

3 510 

8 0 0 

300 
200 

500 

7 5 0 

50 

J250 

7 860 

34 272 
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Muhassasatm nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Hükümetçe 
talep edilen 

1 3 1 

1 3 2 

O 

O 

e 
133 

- İkinci kısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Kitap verisale 
Ihsaî eserler ve risaleler mubayaa ve abone-
man bedeli 
Tersim, tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassısları 

İstatistik kursları masrafı 

İstatistik kongresine iştirak masrafı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

6 400 

13 OOO 

1 0 0 0 

4 500 

24 900 

5 0 0 

500 

62 005 

400 
6 000 

6 400 

13 0 0 0 

O 

O 

19 400 

O 

216 

53 888 
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141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücreti 

Viİâyat ücuratı 
Müstahdemini daime 

„ muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Mfrstahikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 

Ujnuru hayriye vazife ve tahsisatı fevkalâdesi 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - masarif 

Mjerkez mefruşat ve demirbaşı 

Mjerkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vİilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Viİâyat levazımı 

Tfenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

623 0 1 8 

5 2 8 0 

14 700 
960 

15 660 

9 5 7 6 

59 712 

8 5 8 703 
1 571 949 

2 0 0 

600 
400 

1000 
4 0 0 

600 

2 000 
800 

\ 2800 

Encünjence 
kabul edilen 

623 0 1 8 

5 2 8 0 

14 700 
960 

15 660 

6 0 0 0 

57 828 

8 5 8 703 
1 566 489 

100 

600 
400 

1000 
300 

400 

2 000 
800 

2 800İ 
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t-, 
Muhassasatın hev,i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

152 Vilâyat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

153 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

154 

155 

15G 

157 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı 
Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

îhinci insim — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Umuru hayriye masarifi 
Tenvir ve teshin 
Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafı ve 
müteferrika 

Fasıl yekûnu 

800 
5 800 

3 000 
800 
480 

4 280 

1 0 0 0 

100 

1 5 0 

5 530 

1 583 279 

45 000 

20 000 

65 000 

6 0 0 

5 200 

3 000 
800 
480 

4 280 

9 0 0 

100 

150 

5 430 

1 577 119 

45 000 

20 000 

65 000 
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Muhassasatın nev'i 

îkinci bap - Masarifi muvakkate 

Kuranı kerim ve ahadisi şerife tercüme ve tefsir üc-
retlerile bunlann ve hutbelerin tabı ve neşir masrafı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hışmı — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı. 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

1341, 1926, 1927 seneleri bütçelerinden tahakkuk 
eden düyun karşılığı 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

6 0 0 0 
71 000 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

2 000 
500 
4001 
300 

___ 3200 

16 6 7 8 
22 878 

1 677 157 

Encümence 
kabul edilen 

6 0 0 0 
71 000 

1 0 0 0 

2 000 

2 000 
0 
0 
0 

2 000 

0 
5 000 

1 653Tl9| 
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luhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

171 
172 
173 

174 

175 
O 

176 
İ77 

178 

I Birinci kısım — Cüzülerde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Mamurlar maaşatı 

Merkez ücuratı 

Müstahdemini daime 
Müstahdemini muvakka te 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat ücuratı 

Müstahdemini daime 
Müstahdemini muvakka te 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Yerii nahiye teşkilâtı karşılığı 

B i r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

4 8 0 0 

6 8 9 3 7 7 2 

107 580 
7 380 

114 960 

711 240 
130 000 

841 240 

1 8 0 0 0 0 

2 5 0 0 0 

8 059 772 

1 0 0 0 0 

25 000 
5 000 

30 000 

1 4 0 0 0 

4 8 0 0 

6 9 3 9 1 2 0 

104 880 
7 380 

112 260 

706 920 
130 000 

836 920 

1 8 0 0 0 0 

O 

8 073 100 

7 5 0 0 

25 000 
3 800 

28 800 

<>000 
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Muhassasatırı nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

179 

180 
181 

182 

183 

184 

185 

Vekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 
İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

7 0 0 0 0 

85 000 
40 000 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

125 000 

4 7 0 0 0 

305 500 

60 000 
75 000 

272 000 
10 000 

417 000 

200 000 
80 000 

280 000 

500 
4 000 

4 500 

4 7 OOO 

67 000 
30 000 

97 000 

22 500 
218 300 

45 000 
67 000 

242 000 
10 000 

364 000 

300 000 
80 000 

380 000 

500 
4 000 

4 500 
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•a Muhassasatm nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

180 

187 

188 

189 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikrami
yeler 
Rjeddiyat 
Mjahkeme harçları 
Devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri 

Fasıl yekûnu 
iüneü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus mııhassasat 

Birinci baj) - Masarifi daime 

Ücreti huzur 
Komisyonlara memur âza ücret ve hakkı 
huzuru 
Heyeti sıhhiye ücreti 

Fasıl yekûnu 

Cinayet masrafı 
Kıymetli evrak levazım bedelile tabı masrafı 
Vazifeleri haricinde eibayet işlerinde istih
dam edilecek gümrük memurları aidatı 
Maaşlı olmıyan emlâki milliye tahsildarları 
aidatı 
Mahcuz malların nakliye ve satış masrafı 

Fasıl yekûnu 

10 000 

40 500 

200 000 
50 000 
42 000 
5 000 

337 500 
1 049 000 
9 414 272 

250 000 
720 

250 720 

190 000 

19 500 

O 
10 000 

219 500 

8 000 

55 500 
200 000 
50 000 
42 000 
5 000 

352 500 
1 109 000 
9 400 400 

190 000 
720 

190 720 

120 000 

15 000 

4 500 
10 000 

149 500 
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<v 
-a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Eucümence 
kabul edilen 

1 9 0 

1 9 1 

192 
193 
O 

194 
195 
196 

1 9 7 

1 9 8 

Muamelâtı naktiye 

Faiz ve acyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
Evrakı naktiye muhafaza ve mübadele mas
rafı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Tahrir masarifi 

Ücurat 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı feninye, mubayaa tamir ve 
muhafatea masrafı 

Fasıl yekûnu 

istimlâkin gayri suretle tefevvüz olunan emval bedeli 
Ecnebi mütehassısları 
Aktörler teşkilâtı masarifi 
Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı 
Avrupa harcırahı 
Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve 
tertip masrafı 
Tetkikatı maliye masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Millî emval masarifi 

îrat getiren millî emval masrafları 

İ n ş a a t ve t ami ra t 
A m b a r icar lar ı ve nakl iye masra f la r ı 
Mahlûlâ t ve mektumat ihbariyesi ve fera | 
Masra f la r ı 
S igor ta ücret ler i ve belediye vergi ler i 

Fasıl yekûnu 

380 000 
10 000 

25 000 

415 000 
885 220 

350 000 

200 000 

550 000 

2 5 OOO 
4 3 0 0 

2 5 OOO 
2 5 OOO 

6 OOO 

4 OOO 

2 0 OOO 

659 300 

50 000 

79 000 

129 000 

380 000 
7 000 

25 000 

412 000 
752 220 

350 000 
74 000 

1 000 

425 000 

8 OOO 
2 8 OOO 

O 
2 5 OOO 

6 OOO 

7 5 0 0 
2 0 OOO 

519 500 

40 000 
3 000 

11 000 
5 000 

59 000 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

199 

200 

201 

202 

İrat getirmiyen millî emval masrafları 
inşaat 
Tamirat 
Vergi ve sigorta ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Millî emval müşterek masraf lan 
Masarifi idare 
Tahmin, satış ve tespit komisyonları azası 
Hakkı huzurları 

Fasıl yekûnu 

(1352 ) numaralı kanun mucibince yapılacak mebani 
inşaat masrafları ve istimlâk bedelleri 

500 000 
148 000 

0 

648 000 

0 

203 

204 

İstimlâk bedelleri 
Üçüncü bap yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım — Müessesat 

^Darphane masarifi 
Mevadı iptidaiye 
İşletme masarifi ve amele ücretleri 
Masarifi idare 
Demirbaş eşya mubayaa -bedelle'rile tamir 
masarifi 
Mükâfatı naktiye 

Fasıl yekûnu 

Memlehalar masarifi tesisiyesi 
Memlehalar dahilindeki inşaat ve tesisat ma-
sarifile levazım bedeli 
Amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

1 2 5 0 0 0 0 

15 0 0 0 
2 042 000 

3 580 520 

25 000 
1 200 

4 000 
1 000 

31 200 

135 000 

436 000 
120 000 

10 000 

566 000 

12 000 

18 000 

30 000 

750 0 0 0 

29 OOO 
1 434 000 
2 705 720 

15 000 
10 000 

1 200 

3 000 
0 

29 200 

90 000 
10 000 

100 000 
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•S 
T» Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

2 0 5 Memlehalar işletme masarifi 
1 Makinist ve amele yevmiye ve iaşeleri 
2 Demirbaş eşya ve hayvanat ve levazım mu

bayaa ve tamir masrafı 
3 Hayvanatın iaşe masrafı 
4 Amele ve hayvanatın tedavi masrafları 
5 Masarifi idare 
6 Tamirat ve tathirat masrafları 

Fasıl yekûnu 

2 0 6 Damga matbaası 

1 işletme masrafı ve amele ücretleri 
2 Demirbaş eşya bedellerile tamir masarifi 
3 Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

207 Mektep ve kurs masrafı 

1 Masarifi idare ve imtihan masrafı 
2 Mektebe celp olunan memurların yevmiyesi 
3 İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 
4 Mektep kitaplarının tahrir ve tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — İstisnaî masarif 

2 0 8 Masarifi gayri melhuza 

2 0 9 Darülfünun tahsisatı maktuası 

2 1 0 Darüşşef akaya yardım 

211 Adliye mütehassısları 

2 1 2 Türk ocaklarına muavenet 

2 1 3 Himayei Etfal Cemiyetine muavenet 

349 000 

10 000 
14 000 

o 

24 000 

25 000 
O 

1 500 
O 

27 300 
560 500 

150 000 

60 000 
5 000 
5 000 

12 000 
90 000 

322 000 

45 000 
16 000 
17 000 

78 000 

2 525 
22 275 

1 500 
1 000 

27 300 
556 50t) 

100 000 
800 000 
15 000 

120 000 
30 000 
30 000 

100 000 
800 OOO 
15 000 

120 000 
30 OOO 
45 OOO 
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•O Muhassasatın nev'i 

Oİ I Evkiıf mütevellilerine tazminat 

2141 I Hilâli Ahmer Cemiyetine niuavenet 

Seyri Sefaine verilecek tahsisat 

2161 1(1351) numaralı kanun mucibince sarf olunacak 
Ankira şehri imar masrafı 

12171 I Telsijs telefon şirketine muavenet 

2181 I Reji jeneral şirketine itüâfnamesi mucibince verilecek 
1930 taksiti 

219İ Stadyomlann inşa ve tesis masraflarına yardım 

12201 Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

2211 I Gazete primleri 

12221 | Düyunu Umumiye Komiserliği teşkilâtı masrafı 

1] Komiser ve memurları tahsisatı 
21 Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 

2231 I ( H52 ) numaralı kanun mucibince sayyat hissesi 
mütedavil sermayesi 

2 2 41 I 161, 239, 484 numaralı kanunlar mucibince istimal 
olunacak kereste rüsumu karşılığı 

2251 'Fort mukavelesi mucibince verilecek prim karşılığı 

2 2 6 | I ( i 5 ig ) numaralı kanunun dördüncü maddesi muci
bince verilecek prim karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Müteferrik masarif 

i 22.71 I ihtiyat tahsisatı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

200 000 
200 000 
75 000 

250 000 
15 000 

O 
O 
O 
O 

20 000 

40 000 
50 000 

30 000 
489 500 

100 000 

o 
100 000 
500 000 

250 000 
10 000 

79 363 
100 000 
180 000 
52 540 

19 000 
1 000 

20 000 

20 000 

40 000 
50 000 

30 000 
2 541 903 

100 000 
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Muhassasatın nev'i 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

1513 numaralı kanun mucibince tediye edilecek dü
yun karşılığı 

Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi düyunu 
karşılığı 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 9 3 0 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

1 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

25 000 
19 500 
15 000 
10 000 

69 500 

0 

339 500 

15 885 792 

Encümence 
kabul edilen 

6 5 0 0 0 

7 0 0 0 0 

25 000 
0 
0 
0 

25 000 

7 7 5 6 2 0 

6 2 0 0 0 0 

1 655 620 

16 860 143 

* 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

Birinci kısım^ 

Saki t Osmanl ı î m p e r a t o r l u ğ u düyunu 

2 4 1 Mürettebatı seneviye ve meclis masarifi umumiyesin 
den Türkiyeye ait hisse 

2 4 2 Kambiyo mubayaa karşılığı 

Bi r inc i kıs ım yekûnu 

İkinci kistin — Düyunu saire 

2 4 3 îkramiyeli donanma piyangosu 

2 4 4 % 5 faizli istikrazı dahilî 

1 26, 27 numara l ı kuponla r bedeli ile b i r sene
lik mubayaa akçesi 

2 Komisyon 

Fasıl yekûnu 

2 4 5 499 numaralı kanun mucibince Ziraat Bankasına ve
rilecek taksiti senevi 

2 4 6 1375 numaralı kanu ile tasdik olunan mukavelename 
mucibince Zürihte Şark Demiryolları Bankasına veri
lecek taksiti senevi 

i k inc i kıs ım yekûnu 

Üçüncü kısım — Muhassasatı zatiye 

2 4 7 Hidematı vataniye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 

2 4 8 Mütekaidin ve eytam ve eramil maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 

2 4 9 551 numaralı kanun mucibince verilecek arazi bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 

1 4 8 8 0 4 4 7 

1 2 5 0 0 0 

15 005 447 

3 0 0 0 0 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

5 5 5 8 8 2 

3 9 2 7 0 0 0 

5 597 008 

4 4 1 3 0 

1 2 2 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 

12 354 136 

1 4 8 8 0 4 4 7 

1 2 5 0 0 0 

15 005 447 

30 000 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

5 5 5 8 8 2 

3 9 2 7 0 0 0 

5 597 008 

3 9 5 4 0 

1 2 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 0 

12 149 540 
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Muhassasatın nev'i 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
lifJıl „ „ „ 
1926 „ „ „ 
1341 „ „ „ 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

40 0 0 0 

25 000 
20 000 
15 000 
10 000 

70 000 
110 000 

33 066 591 

Encümence 
kabul edilen 

40 0 0 0 

225 000 
0 
0 
0 

225 000 
265 000 

33 016 995 
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2 6 9 
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Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memur maaşları 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Vilayat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı ! 

Merkez levazımı ^ 
Tenvir ve teshin j^Pl 
Kırtasiye ..,-lifli-;' 

. ÜİSE';? :' Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası ;•? 

Vilayat mefruşat ve demirbaşı ;%j& 

Vilayat levazımı £ ' / 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

i l - Fasıl yekûnu 

Vilayat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

3 437 352 

15 648 

2 6 5 500 

3 4 000 
3 752 500 

• . . - ' * • ' " - ' -

8 0 0 0 

0 
3 000 

3 000 

2 5 0 0 

30 0 0 0 

45 000 
15 000 

60 000 

2 3 0 0 0 
126 500 

Encümence 
kabul edilen 

3 437 352 

14 8 6 8 

2 6 1 960 

27 250 
3 741 430 

6 0 0 0 

0 
3 000 

3 000 

2 500 

2 0 0 0 0 

45 000 
15 000 

60 000 

2 1 0 0 0 
112 500 



- 4 5 

41 

2 7 1 

2 7 2 

?273 

?274| 
s27S 

$ 7 6 

Mutıassasatın nev'i 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
ta[ep edilen 

Harcırah 
Memurlar 
Müfettişler 

3 ' « i . 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları i?v ^ *; 
Reddiyat jf 

• Fasıl yekûnu 
: l : 3 Üçüncü bap yekûnu 

"";'•/ Birinci kısım yekûnu 

îkinci ktstm — Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

Bahrî muhafaza vesaiti masrafı 
Mubayaa 
Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi umu-
miyesi 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 
Mefruşat ve levazımat masrafı 

Fasıl yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

70 000 
7 500 

40 000 
500 

118 000 

50 000 
80 000 

130 000 

100 
350 

450 

6 0 0 0 

4 000 
3 000 

7 000 
261 450 

4 140 450 

387 000 

30 000 
30 000 

0 

447 000 

62 000 
7 500 

40 000 
500 

110000 

50 000 
.50 000 

100000 

100 
650 

750 

6 OOOİ 

4 000 
3 000 

7 000 
223 750J 

4 077 680 

387 000 

20 000 
30 OOOJ 

5 0001 

442 000» 



^ 4 6 -

tu 
Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

277 

2 7 8 

279 

280 

Levazım ve teçhizat 
Muhafaza memurlarile deniz vesaiti müstah-
demininin elbise bedeli 
Muhafaza memurlarının esleha ve cephane 
bedeli 
Levazımı sıhhiye 

Fasıl yekûnu 

Muayyenta 
( ) numaralı kanun mucibince verilecek 
taamiye bedeli 
( ) numaralı kanun mucibince verilecek 
yem bedeli 
Kaçak hayvan iaşe masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tazminat, ihbariye, ikramiye 
Gümrük anbarlarında zayi olan eşya tazmi
nat bedeli 
Takipte kullanılan vesaiti nakliyenin tamir 
ve tazminatı 
905 numaralı kanun mucibince verilecek ih
bariye, ikramiye 

ği&M Fasıl yekûnu 

IVTasairifi mütenevvia 
Kimyahaneler nıakina, alât ve levazımı be
deli ve tamirleri masrafı ve hariçte yaptırıla
cak tahlil ve kimyager ücreti 
11 nisan 334 tarihli gümrük kanununun (9) 
uncu maddesi mucibince iştira olunacak eş
ya bedeli 
ISTümunehaneler için alınacak numune bedel
leri 
Gümrük idaresine ait olanlarile tahtı muha
fazalında bulunan bilûmum eşya ve emvalin 
nakliye ve bendiye masrafı 

^ Fasıl yekûnu 

100 000 

10 000 
2 000 

112 000 

20 000 

206 280 
0 

226 280 

4 000 

0 

15 000 

19 000 

5 000 

500 

500 

15 000 

75 000 

10 000 
2 000 

87 00d 

20 000 

206 000 
280 

226 280 

3 500 

500 

15 000 

19 000 

5 000 

500İ 

500 

10 000 

21 000İ 16 000 



- 4 7 

3 
UM 

Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

281 

2 8 2 

2 8 3 

istatistik ve gümrük tarife mecmuaları ile muharre-
ratı umumiyenin tabı ve neşir masrafları 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 

înşaat ve tamirat 

inşaat 
Tamiratı mütemadiye 

Fasıl yekûnu 

2 8 4 

285 

2 8 6 

287 

2 8 8 

Gümrük tatbikat kursuna celbedilecek memurların 
yevmiyeleri 

Ecnebi mütehassısı 
ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım -— Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » »' » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 0 0 0 0 

855 280 

17 OOO 

60 000 
17 000 

77 000 

15 OOO 

O 

109 000 

964 280 

2 5 OOO 

10 OOO 

8 300 
2 000 
1 000 
1 000 

12 300 
47 300 

5 152 030 

2 0 OOO 

810 280 

17 OOO 

53 500 
17.000 

70 500 

10 OOO 

6 OOO 

103 500 

913 780 

2 5 OOO 

10 OOO 

15 078 
0 
0 
0 

15 078 
50 078 

5 041 538 





11 - TAPU VE KADASTARO U. M. 



- 50 

<u 
Muhassasatın nev'ı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

291 
292 

293 
294 

295 
296 

[297 
1298 
^299 

Birinci kısım - Güderde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşatı 

Merkez ücuratı 
Müstahdemini daime 

» muvakkate 
Fasıl yekûnu 

Vil&yat müstahdemini ücüratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

711 0 3 0 

14 220 
1 440 

15 660 

43 020 

25 532 
795 848 

1 9 0 0 

1 500 
1 200 

2 700 

2 000 

10 000 

6 500 
3 500 

10 000 

730 030 

14 220 
1 440 

15 660 

43 020 

25 532 
821 448 

750 

1 500 
1 200 

2 700 

2 0 0 0 

4 000 

5 500 
3 500 

9 000 



51 -

<u •o 
«S Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edileu 

300 

301 

302 

303 

304 
305 

Vilâyat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Teclidiye 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar 
Müfettişler 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

3 0 0 0 

29 600 

6 000 
400 

10 000 
10 000 

•850 

27 250 

15 000 
30 000 

45 000 

o 
100 

100 

150 

400 

72 900 

898 348 

1 500 
19 950 

6 000 
400 

8 000 
8 000 

850 

23 250 

13 500 
30 000 

43 500 

o 
100 

100 

150 

400 

67 400 

908 798 



52 

i 
<L> 

•a Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

306 

307 

308 

309 
310 
311 

O 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Kadastro ve tahdit heyetleri masarifi 
Müstahdemin ücuratı ve Maliye azaları 
hakkı huzuru 
Masarifi idare 
Mefruşat alât ve levazımı fenniye bedeli 
Sicilli emlâk tesisi defatir ve evrakı matbua 
masarifi 

Fasıl yekûnu 

istinsah ve münakale ücreti 

Tahrir ve tescil masrafı 

Tapu ve kadastro tatbikat kursu masrafı 
Masarifi idare 
Celbedilecek memurinin yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 „ „ ,; 
1926 „ „ „ 
1341 

Yeni nahiye teşkilâtı 
Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

325 320 
12 000 
3 500 

6 500 

352 320 
23 000 

20 0 0 0 

17 000 
412 320 

10 0 0 0 

15 0 0 0 

13 147 
11 500 
8 000 
7 180 

39 827 
25 0 0 0 
89 827 

1 400 495 

322 080 
12 000 

1 500 

6 500 

342 080 
27 200 

O 

2 000 
15 000 

17 000 
386 280 

7 0 0 0 

15 OOO 

13 147 
0 
0 
0 

13 147 
o 

35 147 
1 330 225| 
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Fa

sı
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j 

3 2 1 

3 2 2 

3 2 3 

3 2 4 

3 2 5 

3 2 6 

0 

3 2 7 

3 2 8 

3 2 0 

3 3 0 

M
ad

de
 

j 

1 
2 

1 
2 
3 

Muhassasatın nev'i 

Birinci İnsim — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat tazminat 

(1437) numaralı kanun mucibince mülkiye mektebi 
mezunlarına verilecek avans 

Yeni teşkil edilecek kaza ve nahiyeler karşılığı 

Bi r inc i bep yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için | 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 8 0 0 

3 0 7 2 7 6 8 

2 1 0 0 0 

1 8 5 2 2 0 

4 2 4 0 0 

2 0 0 0 

1 9 2 0 0 0 

3 520 788 

5 8 0 0 

7 000 
7 000 

14 000 

5 5 0 0 

0 
500 

3 000 

3 500 

Encümence 
kabul edilen 

4 8 0 0 

3 İOG 6 1 4 

1 8 1 8 0 

1 8 8 1 0 0 

3 9 0 0 0 

2 0 0 0 

0 

3 358 694 

3 3 0 0 

7 000 
7 000 

14 000 

2 7 5 0 

0 
500 

3 000 

3 500| 



- 5 5 -

Muhassasatm nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Eucümence 
kabul edilen 

331 
332 

333 

334 

335 

336 

337 
338 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

18 000 

36 000 
34 000 

70 000 

14 000 
130 800 

31 500 
1 000 

28 000 
1 415 

61 915 

128 290 
70 000 

198 290 

150 
1 200 

1350 

3 2 0 0 

800 

265 555 
3 917 143 

11 500 

31 000 
34 00Ö 

65 000 

10 900 
110 950 

25 000 
600 

19 000 
1 100 

45 700 

140 000 
70 000 

.210 000 

150 
1 200 

1 350 

3 0 0 0 

400 

260 450 
3 730 094 



- 5 6 -

Mühassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

339 

340 

341 

342 

3 4 3 

İkinci hısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Devir harcırahı 
Valiler 
Kaymakamlar 

Fasıl yekûnu 

( ) tarihli kanun mucibince verilecek hayvan yem 
bedeli 

îskân masarifi 
889 numaralı iskân kanunu mucibince ya
pılacak sevk, ibate, iaşe, teshin, tedavi mas

rafları 
Arazi ve emlâk mubayaa bedeli 

» » "tevzi ve takdiri kıymet için 
istihdam olunacakların ücret ve harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Tavizat 
885 numaralı kanun mucibince verilecek to
humluk ve alâtı ziraiye ve hayvanların mü-
yaa bedeli 
885 numaralı kanun mucibince verilecek 
mevaddı iptidaiye ve nakdî sermaye 

Fasıl yekûnu 

İnşaat ve tamirat 
Muhacirler için yapılacak evlerin ve köylerin 
inşa ve tamir, ve arazi bedeli ve masarifi 
Memur ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

18 000 
30 000 

48 000 

52 0 0 0 

182 500 
150 000 

200 

200 000 

532 700 

250 000 

250 000 

275 000 

275 000 

15 000 
30 000 

45 000 

52 0 0 0 

102 700 

50 000 

25 000 
177 700 

60 000 

15 000 

75 000 

90 000 
15 000 

105 0001 



5 7 -

•o Muhassasatın nev i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

344 

345 
1 
2 

O 

O 

346 

347 

Nüfus defterlerinin ve evrakının mubayaa, tabı ve 
tamir ve tecdidi masrafları 

Mecmua masrafı 
Tabı ve klişe ücreti 
Kâğıt, tahrir ücreti ve nakliye ve müteferrik 
masarif 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Avrupa harcirahı 

Tahsil ve staj için Avrupaya gönderilecek memurlar 
masarifi 

Tatbikat kursu masarifi 
Masarifi idare 
Celp edilecek memurların yevmiyeleri 

Fasıl yekûnu 
İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım - Umumî müfettişlik 

Birinci bap - Ücret 

Müstahdemin ücreti 

10 000 

1 167 700 

5 OOO 

10 OOO 

30 000 

30 000 
1 212 700 

20 7ÖO 

ikinci bap - Masarif 

3 4 8 

3 4 9 

Masarifi idare 

Harcirah 

12 OOO 

15 OOO 

5 OOO 

3 000 

3 000 

6 000 
465 7001 

O 

ol 

5000 
5000 

10 000 
475 700 

22 5 0 0 

12 OOO 

15 OOO 



- 58 -

Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

3 5 0 

3 5 1 

3 5 2 

3 5 3 

O 

Otomobil ve vesaiti nakliye 

Mubayaa 
Timir 
IşİLetme 

Fasıl yekûnu 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

[Dördüncü hısım — Müteferrik masarif 

([788 ) numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karş ı l ığı 
1927 » » »' 
19g6 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

1340, 1341, 1926, 1927 senelerinde tahakkuk eden dü-
yujı karşılığı olup 1513 numaralı kanun mucibince 
tasjfiye komisyonunca tasdik edilecek olan mebaliğ 
mukabili 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

6 000 
2 500 

22 000 

30 500 
57 500 

78 200 

62 0 0 0 

120 0 0 0 

60 000 
35 000 
30 000 
10 000 

135 000 

97 015 

414 015 

5 622 058 

6 000 
2 500 

20 000 

28 500 
55 500 

78 000 

60 0 0 0 

120 0 0 0 

100 000 

o 
280 000 

4 563 794 



13- POSTA, TELGRAF, TELEFON U.M. 
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•a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

3 6 1 

3021 

3 6 3 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
Mukassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücreti 

Vilâyat ücüratı 

Müstahdemini daime 
» muvakka te 

3 6 4 Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 

Bir inci bap yekûnu 

3 6 5 

3 6 6 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

1367 

3 6 8 

1369 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r t a s ive 

Fasıl yekûnu 

3 3 5 0 7 5 5 

4 8 0 0 

160 680 
24 000 

184 680 

5 1 0 6 0 

3 591 295 

3 3 5 0 7 5 5 

4 8 0 0 

160 680 
24 000 

1 5 0 0 

6 000 
4 000 

10 000 

3 000 

32 0 0 0 

90 000 
10 000 

100 000 

184 680 

5 1 0 0 0 

3 591 235 

7 5 0 

6 000 
5 000 

11 000 

1 9 0 0 

2 1 5 0 0 

90 000 
14 000 

104 000 



-61 -

55 

370 

371 

372 

373 

374 
375 

Muhassasatın nevj 

Vilâyat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

Melbusat 
Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 
Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Sai ücreti 
Ecnebi posta idareleri 

» telgraf idareleri 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap. yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

45 0 0 0 
191 500 

95 000 
4 000 

45 000 
40 000 

184 000 

85 000 
35 000 

120 000 

o 
900 

900 

\ 000 

2 000 
8 000 

500 
5 000 

80 000 
200 000 

295 500 
601 400 

4 384 195 

3 3 OOO 

172 150 

95 000 
4 000 

45 000 
42 000 

186 000 

85 000 
30 000 

115 000 

o 
900 

900 

1 OOO 

1 500 
5 000 

276 500 
5 000 

0 
o 

288 000 
590 900 

4 354 285 



6 2 -

cu 

-a Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

kinci hısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

376 Posjta masrafı 
1 Nakliyat 
2 Bendiye 
3 Hurç ve çanta ve çuval mubayaa bedelâtile 

tamir masrafları 
Emanet ve mektupların ziyamdan dolayı ka
nuni mucibince verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

377 Telgraf ve telefon masrafı 
1 Tesisat ve tamiratta kullanılacak amele 

ücifeti 
2 Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, 

alâjt ve edevat ve malzeme mubayaa, tamir 
majsraf l a n 
İşlfetme masrafı 

Fasıl yekûnu 

3 7 8 Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir 
masjrafı 

379 Kıy|metli evrak kâğıt bedlile tabı masrafı 

3 8 0 Cevaplı telgraf makbuzlarına yapıştınlan ve battala 
kalan pullar bedeli 

381 Vesjaiti nakliye masrafı 
1 Mtfbayaa 
2 Tatnir 
3 İşletme 

Fasıl yekûnu 
„*\ Birinci bap yekûnu 

573 000 
30 000 

25 000 

10 000 

638 000 

335 000 

142 000 
38 000 

515 000 

60 0 0 0 

80 OOO 

7 OOO 

4 000 
13 000 
20 0X00 

37 000 

610 000 

30 000 

25 000 

10 000 
675 000 

75 000 

390 000 
50 000 

515 000 

GOOOO 

10 OOO 

3 OOO 

4 000 
10 000 
20 000 

34 000 
1 337 000 1 297 000 
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73 IVluhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

382 
383 
384 
385 

386 

i k inc i bap - Masar i f i muvakka te 

Staj için Avrupaya gönderilecek memurlar harcirahı 

Avrupaya gönderilecek memurlar harcirahı 

Kurslara devam edecek talebelerin yevmiyesi 

Ebniye inşa ve tamir masrafı 

i k i n c i bap yekûnu 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Telgraf fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletme masraf ı 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

3 8 7 Telgraf mektebi masrafı 

Talebe yevmiyesi 
Masar i f i idare 
Muall im ücret i 

3 8 8 

3 8 9 

Fas ı l yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 

5 0 0 0 0 

82 000 

1 419 000 

30 000 
10 000 

40 000 

0 
40 000 

10 000 

24 000 

6 0 0 0 

5 000 

7 0 0 0 

3 2 0 0 0 

50 000 

1 347 000 

30 000 
10 000 

40 000 

3 750 
250 

1 000 

5 000 
45 000 

5000 

26 000 
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[Vluhassasatm nev'i 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşı l ığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 
Ecnebi idarelerinin tahakkuk eden matlubu 

Dördüncü kısım yekûnu 

U M U M Î Y E K Û N 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 000 
3 000 
2 000 
ı eoo 

10 000 
9 2 2 2 5 

136 225 

5 979 420 

Encümence 
kabul edilen 

17 000 
0 
0 
0 

17 000 
7 5 9 2 5 

123 925 

5 870 2101 
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3 6 1 

3 6 2 

3 6 3 

3 6 4 

3 6 5 

3 6 6 

3 6 7 

3 6 8 

3 6 9 

3 7 0 

3 7 1 

I 

M
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de
 

|| 

1 
2 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım — Cüzülerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsiat 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Vilâyat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

ikinci bap yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

3 6 5 2 1 8 8 

4 6 8 0 

4 9 6 6 8 

6 2 5 6 8 

3 769 104 

2 0 0 0 

700 
1 000 

1 700 

1 5 0 0 

8 0 0 0 

35 000 
8 000, 

43 000 

5 0 0 0 

1 0 0 0 

62 200 

Encümence 
kabul edilen 

1 3 6 6 2 1 4 8 

4 6 8 0 

4 9 6 6 8 

6 2 5 6 8 

3 779 064 

2 0 0 0 | 

700 
1 000 

1 700 

1 0 0 0 

5 5 0 0 

33 300 
8 000 

41 000 

3 7 5 0 

1 0 0 0 

55 950 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

372 

373 

374 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 

Eesmî telefon masarifi 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

3 7 5 

376 

377 

Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Levazım 
Zabıta memurlarının melbusat masarifi 
Silâh ve cephane ve teferruatı mubayaa 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan 
memurların tedavisi ve kazazedelerle , mec-
ruhinin müdavatı evveliye masarifi 
Tahtı nazarette bulunan ve hudut haricine 
çıkarılanların sevk ve iaşe masrafı 

Fasıl yekûnu 

40 000 
100 

15 000 
500 

55 600 

60 OOO 

150 
3 100 

3 250 

6 000 
124 850 

3 959 154 

240 000 

4 000 

244 000 

3 500 

4 000 

7 500 

37 000 
100 

11 000 
500 

48 600 

54 0 0 0 

150 
3 100 

3 250 

6 000 
111 850 

3 946 864 

218 000 

1 000 

219 000 

3 500 

4 000 

7 500 
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Muhassasatın rıev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edileu 

3 7 8 Vesaiti nakliye masarifi 

Mubayaa 
Tamir 
isletme 

3 7 9 

3 8 0 

3 8 1 

3 8 2 

3 8 3 

3 8 4 

3 8 5 

O 

3 8 6 

Fasıl yekûnu 

Polis telefonlarının tesis, tamir ve işletme masraflan 

Polis karakollarının tamir masrafı 

İstihbarat masrafı 

Polis mecmuası tabiye ve mevadı iptidaiye ve masa
rifi müteferrikası 

1475 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 

Brinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassısları 

Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 

Staj için Avrupaya gönderilecek memurlar masarifi 

İk inc i bap yekûnu 

İk inc i kıs ım yekûnu 

Üçüncü İnsim - Müessesat 

Polis mektepleri masarifi idaresi 

O 
4 000 

12 000 

16 000 

5 0 0 0 

1 0 0 0 0 

200 0 0 0 

5 0 0 0 

1 5 0 0 0 

502 500 

1 0 0 0 0 

o 

1 0 0 0 0 

20 000 

522 500 

5 0 0 0 

O 
4 000 

12 000 

16 000 

5 0 0 0 

5 0 0 0 

200 000 

5 0 0 0 

1 5 0 0 0 

472 500 

1 0 0 0 0 

600 

O 

10 600 

483 100 

5 0 0 0 
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Muhassasatm nev'i 
Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » • ' 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

1340, 1341, 1926, 1927 senelerinden tahakkuk eden 
düyun karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

2 0 0 0 

8 0 0 0 

4 000 
1 700 

500 
250 

S 450 

2 9 880 
46 330 

4 529 984 

Encümence 
kabul edilen 

2 0 0 0 

8 0 0 0 

4 000 
0 
0 
0 

4 000 

0 
14 000 

4 448 964 





15-JANDARMA UMUM 
KUMANDANLIĞI 



72 

T» Muhassasatın nev'ı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

E ncümence 
kabul edilen 

3 9 1 

3 9 2 

3 9 3 

3 9 4 

Birinci kısım — Cüzülerde müşterek 
muhassasat 

• 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Mâaşatı umumiye 

Müstahdeminin ücuratı 

81$ numaralı kanun mucibince verilecek temdidi 
miiddet, karakol kumandanları tahsisat ve müteeh-
hil| efradın aile maaşları 

Muvakkat tazminat 

Brinci bap yekûnu 

3 9 5 

3 9 6 

ikinci bap - Masarif 

Mfcrkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

3 9 7 

3 9 8 

3 9 9 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tjenvir ve teshin 
iÇırtasiye 

Fasıl yekûnu 

400 Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

3 079 552 

43 0 2 0 

592 7 3 9 

2 0 544 

3 735 855 

1 500 

2 500 
750 

3 250 

500 

6 3 500 

80 000 
6 500 

86 500 

16 0 0 0 

171 250 

3 0 7 9 552 

4 3 0 2 0 

464 5 4 8 

2 0 000 

3 607 120 

500 

3 000 
750 

3 750 

500 

8 0 0 0 

70 000 
6 500 

76 500 

12 0 0 0 

101 250 
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402 

403 

404 
405 

406 

Muhassasatın nevi 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve tvrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar harcirahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükaleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükaleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Muhakeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Güze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Tayinat 
İaşe bedeli ve masrafları 
Hayvan yem bedeli ve iaşe masrafları 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

64 864 
200 

9 000 

74 064 

200 000 
20 000 

220 000 

Eucümence 
kabul edilen 

440 
1 560 

2 000 

300 

100 

296 464 
4 203 569 

3 042 360 
842 058 

3 884 418 

54 364 
200 

9 000 

63 564 

200 000 
15 000 

215 000 

440 
1 560 

2 000 

300 

100 
280 964 

3 989 334 

3 159 000 
803 000 

3 962 000» 
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"S Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

4071 I Teçhizat 
Levazımı techiziye mubayaa, tamir ve nakil 
masrafları 
Esliha ve cepane ve teferruatı ve atış malze
mesi bedelleri ve masarifi 

31 Hayvan mubayaa bedeli 
4 Mçlbusat 
51 Mirî ve zatî hayvanatın nallanma masrafı 

ve zatî hayvan sahibi efrada verilecek nal
lanma masrafı 

Fasıl yekûnu 
408İ I Seykiyat ve nakliyat 

1 Efrat sevk masrafı 
21 Melbusat, teçhizat ve sair eşyanın nakil mas

rafları 
Fasıl yekûnu 

409İ | Hastalanan ve yaralanan efrat ve hayvanlarının ve 
müsademede yaralanan zabitlerin tedavi masraflan 
ve levazımı sıhhiye bedeli 

410| I Telefon ve sair vesaiti muhaberenin mubayaa, tesis, 
tamir ve işletme masraflan 

411! I ikramiye ve tazminat 
II 1471 numaralı kanun mucibince verilecek 

hayvan tazminatı 
21 81Ö numaralı kanun mucibince verilecek ik

ramiye 
31 14(75 numaralı kanun mucibince verilecek 

tazminat 
Ol I numaralı kanun mucibince verilecek ik

ramiye 
Fasıl yekûnu 

4121 Vesaiti nakliye masrafı 
1 Mubayaa 
2 Tamir 
31 işletme 

>.^,: F a s ı l y e k û n u 

115 008 

20 000 
0 

513 914 

10 000 

658 922 

95 000 

72 500 

15 486 

3 924 

7 000 

20 000 

3 000 

33 924 

15 000 
4 750 

15 750 

115 000 

3 000 
37 000 

450 000 

10 000 

615 000 

90 000 

57 000 
147 000 

44 0 0 0 

10 0 0 0 

3 000 

3 000 

10 000 

ol 
16 000 

15 000 
4 000 

15 000 

35 500 34 0001 
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Muhassasatın nev'i 

Staj için Avrupaya gönederilecek zabitan harcırahı 

Memleket dahil ve haricinde hususî ücretli müesse-
satı sıhhiyede tedavi edileceklerin masrafı 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 
Jandarma mektepleri masarifi idaresi 
Mektebi harbiyede tahsilde bulunan zabitan masrafı 

Matbaa masrafı 

Demirbaş mubayaa ve tamir masrafı 
İşletme 
Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 

İmalâthane ve deppoylar masarifi 
Demirbaş ve malzeme mubayaa ve tamir 
masrafları 
Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafı 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » > 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 1 

Hükümetçe 
talep edilen 

1 0 0 0 0 

3 0 0 0 

4 808 750 

9 0 0 0 
1 0 7 6 9 

0 
0 
0 

3 500 

200 
3 300 

3 500 
1 6 5 0 

28 419 

1 0 0 0 0 
5 0 0 0 

5 500 
2 399 
1 000 
1 101 

10 000 
25 000 

9 065 738! 

Encümence 
kabul edilen 

0 

3 0 0 0 

4 831 000 

1 3 0 0 0 

°l 
100 
600 
800 

1 500 

200 
3 300 

3 500 
0 

18 O00İ 

2 6 3 1 5 
5 0 0 0 

86 000 
ol 
ol 
0 

86.000 
117 315İ 

8 955 6491 
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Muhassasatrn nev'i 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, üşcret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Elçilik ve konsolosluklar memurini maaşatı 

» » müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı 

Kambiyo karşılığı 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kıratasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Mefkez müteferrikası 

Vekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa 
Taimir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 800 

2 1 8 731 

43 320 

110 280 

43 932 

29 632 

45 564 

1 7 3 8 0 5 0 
2 234 309 

26 0 0 0 

11 000 
5 700 

0 

16 700 

7 650 

0 
500 

3 000 

3 500 

Encümence 
kabul edilen 

4 800 

2 1 8 664 

42 120 

104 820 

45 828 

3 1 632 

44 064 

1 7 7 3 156İ 
2 265 .084 

15 0 0 0 

10 000 
5 000 
2 000 

17 000 

5 000 

o] 
500 

3 000 

3 500İ 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
tajep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

433 

434 

435 

436 
437 

İ438 

Elçilik ve konsolosluklar masarifi mütenevviası 
Mefruşat ve demirbaş 
Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah ve kuriye masarifi . < 

Resmî telefon masarif i " 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
Ajans telgraf ücuratı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

u •..•jj,,^. Birinci kısım yekûnu 

62 000 
124 500 

186 500 

30 000 
270 350 

324 000 
1 000 

20 250 

355 900 

151 0 0 0 

575 
2 025 

2 600 

105 200 
205 000 

310 200 
819 700 

3 324 359 

40 000 
83 000 

123 000 

25 000 
188 500 

321 500 
1 000 

17 000 

339 500 

145 000 

375 
2 000 

2 375 

105 000 
205 000 

310 000 
796 875 

3 25Q 459 
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•a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

4 3 9 

440 

4 4 1 

442 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassast 

Birinci bap - Masarifi daime 

Tahsisatı daime 
Ziyafet 
Beynelmilel müessesat 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
Safirler ve ecnebi misafirlerin ibate, izaz 
ziyafet ve konak ve bağçe masrafları 
I^ne ve iade 
Bjariçteki Devlet mali binalarla müsteciren 
ikamet edilen binaların mukavelelerine tev
fikan meremet ve tamirleri 

Fasıl yekûnu 

Mjsafirini ecnebiye otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tftmir 
İmletme 

Fasıl yekûnu 

Tölifat ve neşriyat 
Salname, bülten ve sair asar telif ve tercüme 
üeretlerile tabı ve neşir masrafları 
Gjâzete ve mecmualara abone bedeli, fotoğ
raf, albüm, ve klişeler esmanı 
Kİitap ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

40 000 
4 500 

44 500 

32 000 

11 000 

15 000 

58 000 

o 
500 

1 500 

2 000 

34 581 

6 000 

40 581 

40 000 
4 500 

44 500 

32 000 

5 000 

15 000 

52 000 

o 
500 

1 500 

2 000 

15 000 

1,5 000 
4 000 

34 000 
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445 
446 
O 

447 
4481 

449 
450 
451 

O 

Muhassasatın nev,i 

Matbaa masrafı 
Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafı 
Mevadı iptidaiye 
İşletme masrafı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Kongra, konferans, komisyonlar masrafı 
Hükümetlerle muahede ve mukavele akdına 
memur edileceklerle müstahdeminine verile
cek ücret, hakkı huzur ve harcirah 
Beynelmilel temessükatm tercüme ve tabı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hakem mahkeme ve heyetleri ile uzlaşma komisyonlan 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masrafı 
Muhtelit mübadele komisyonu 
Tahdidi hudut komisyonu ücret, harcirah, masarifi 
idare ve kule masrafları 
Ajans tahsisatı 

ikinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen-sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 
Seneleri bütçesinde karşılığı olmıyan düyun karşılığı 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

t930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

5 000 
150 081 

Encümence 
kabul edilen 

100 000 
50 0 0 0 

130 0 0 0 
180 0 0 0 

30 0 0 0 
150 0 0 0 

640 000 
1 790 081 

| 10 000 
40 000 

45 
! 70 

75 
12 

000 
000 
000 
730 

202 730 
43 000 
295 730 

4 410 170 

1 000 
1 500 
1 500 

4 00(M 
136 500 

65 000 

10 000 
75 000 
20 000 

125 0 0 0 
O 

30 0 0 0 
150 0 0 0 

400 000 

536 500 

10 0 0 0 
40 0 0 0 

45 000 

45 000 
ol 

95 000 
3 881 959! 





17 - SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 
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^sai İMMMMnMrt^HaMayMi^MMBİtaMM^Mahat t r i l 

V) "S Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

461 
462 
463 
464 
465 

466 

467 

Birinci kısım — Güzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücreti 

Viİâyat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 6 8 

469 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobil masrafı 

470 

471 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Viİâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 3 5 8 496 

47 7 0 0 

225 7 2 0 

2 0 0 0 0 
1 656 716 

5 0 0 0 

4 000 
3 000 

7 000 

3 500 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

1 3 0 0 0 

10 000 
6 000 

16 000 

4 800 

1 3 5 8 4 9 6 

46 7 4 0 

225 720 

2 0 0 0 0 
1 655 756 

2 500 

4 000 
3 000 

7 000 

2 650 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

1 1 750 

10 000 
6 000 

16 000 



- 8 5 -
i±n^ı>^^m^^t^*i)H*m^*Mi**mm*Mı^***m+mmt 

C/J C3 Muhassâsatın nev i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

472 Vüâyat müteferrikası 
İkinci bap yekûnu 

473 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat * 

Fasıl yekûnu 

474 Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Fasıl yekûnu 

4 7 5 

476 

Ecnebî memleketlere gönderilecek memurların har-
cirahlan 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

477 

4 7 8 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

5 0 0 0 
59 000 

16 000 
700 

12 000 
2 190 

30 890 

60 000 
25 000 

85 000 

20 000 

200 
1 000 

1200 

1 800 

300 

139 190 
1 854 906 

5 000! 
54 400 

M 0.001 
700» 

9 000| 
2 190 

22890 

45 OOOİ 
20 000 

65 000 

8 0 0 0 

2001 
1 000' 

1200 

1 8 0 0 

30 (M 

99 190 

1 809 346 



§6 

B-ı 
03 

S' 
Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

İkinci hısım — Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

479 garı ve salgın hastalıklar mücadele masrafı 
1 Memurin ve müstahdemin ve amele ücret

leri ve harcirah 
2 inşaat, tesisat ve demirbaş ( makine, alât 

ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi 
idare ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

480 Trahom mücadelesi masrafı 
1 Memurin, müstahdemin ve amele ücretleri 

vte harcirah 
2 inşaat, tesisat ve demirbaş (makine, alât 

ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi ida
re ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

481 Zührevî hastalıklar mücadele masrafı 
1 Memurin, müstahdemin ve amele ücretleri 

v£ harcirah 
2 inşaat, tesisat ve demirbaş (makine alât 

ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi 
idare ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

482 Ciizzam mücadele masrafı 
1 Memurin, müstahdemin ve amele ücretleri 

ve harcirah 
2 inşaat, tesisat ve demirbaş (makine alât 

ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi 
idare ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

483 Verem mücadele masrafı 
1 Memurin, müstahdemin ve amele ücretleri 

ve harcirah 
2 inşaat, tesisat ve demirbaş (makine aıat 

ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi 
idare ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

70 000 

100 000 

290 000 

o 
20 000 

50000 

40 000 

30 000 

70 000 

74 860 

25 140 
100 000 

150 300 

139 700 
290 000 

3 000 

17 000 
20 000 

31 850 

13 150 
45 000 
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C/5 

U-
Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence, 
kabul edilen 

484 

485 

486 

487 

488 
489 

Sıtma mücadelesi masrafı 
Memurin, müstahdemin ve amele ücretleri 
ve harcirah 
İnşaat, tesisat ve demirbaş (makine alât 
ve edevat) malzeme ve ilâç ve masarifi 
idare ve vesaiti nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
Kitap ve risale bedellerıle kavanin ve niza-
mat ve talimat ve vesayayı sıhhiye tabı ve 
neşir masrafları 
Müessesat ve idarelerin alât ve edevat ve 
levazımı tıbbiyesi mubayaa bedellerıle ta

mir ve tesisatı iptidaiyesi masrafları 
Meclisi Âlii Sıhhî ve kavanini mahsusa ile 
teşekkül eden komisyonların azaları hakkı 
huzuru 

Fasıl yekûnu 

Süvari küçük sıhhiye memurlanna verilecek hayvan 
yem bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap — Masarifi muvakkate 

İnşaat »tesisat, tamirat, istimlâk 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor
ların harcirahlan ve tahsil masrafları 

0 

736 00 

10 000 

5 000 

6 000 

21000 

80 0 0 0 

0 
500 

3 000 

3 500 
1 370 500 

110 0 0 

16 0 0 0 

536 640 

379 360 

^916 000 

10 000 

.5 000 

2 500 

17 500 

75 0 0 0 

0 
500 

3 000 

3 500 
1 537 000 

100 0 0 0 

12 0 0 0 
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en "S Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

490 

491 

492 

10 

Muaveneti içtimaiye müessese ve cemiyetlerine yar
dam 
Ifususî cemiyetlere yardım 
Vilâyetler sihhat müessiselerine yardım 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

ı Üçüncü hısım — Müessesat 

U ı̂umı sıhhat işleri müesseseleri masarifi 

Bakteriyoloji haneler [1] 
Çjiçek aşısı müesseesleri [1] 
ijifzıssıha müzesi [1] 
iÇuduz tedavi müesseseleri [1] 
Küçük sıhhat memur mektepleri [1] 

Fasıl yekûnu 

îgtimaî muavenet işleri müesseseleri masrafı 
Çocuk hastanesi [2] 
Numune hastaneleri [2] 
Zonguldak hastanesi [2] 
akliye ve asabiye hastaneleri [2] 
•Verem Sanatoryomu [2] 
fuayene ve tedavi evleri [23 
Sağır dilsiz ve körler mektebi 12] 
Leylî tıp talebe yurdu [2] 
Öbe yurdu [2] 
Doğum ve çocuk bakım evleri [2] 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

2 500 
0 

2 500 
128 500 

1 499 000 

20 000 
15 000 
4 000 

21 000 
15 000 

75 000 

65 000 
176 300 
20 000 

312 830 
32 500 
40 000 
18 520 

115 340 
19 710 

158 000 

958 200 
1 033 200 

2 500 
0 

2 500 
114 500 

1 651 500 

20 000 
15 000 
4 000 

21 000 
15 000 

75 000 

65 
176 
20 

313 
32 
40 
18 

115 
19 

158 

000 
300 
000 
000 
500 
000 
520 
340 
710 
000 

958 370 
1 033 370İ 

[1,2] İnşaat, tesisat ve demirbaş (makine alât ve edevat) malzeme ve ilâç masa-
rifi idare ve vesaiti nakliye masrafları 



- 89 -
Fa

sıl
 

4 9 3 

4 9 4 

495 

0 

M
ad

de
 

| 

1 
0 
0 
0 

Muhassasatın nev'i 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

.788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » > » 
1341 » > » 

Fasıl yekûnu 

1340, 1341, 1926 senelerinde tahakkuk eden düyun 
karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

1 000 
500 
500 
500 

2 500 

500 

12 000 
4 399 106 

Encümence 
kabul edilen 

2 000 

5 0 0 0 

1 000 
0 
0 
0 

1 000 

0 

8 000 
4 502 216' 





• 

18-ADLİYE VEKÂLETİ 
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92 

«s 
tu 

Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

501 
502 
503 
504 
505 

506 

507 

Birinci kısım — Güzlerde müşterek 
Muhassasat 

! Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Vilâyat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Terivir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

5 0 8 

509 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa 
Taıiıir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

5 1 0 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

4 8 0 0 

4 9 6 0 0 9 2 

103 5 2 4 

442 608 

48 0 0 0 
5 559 024 

3 0 0 0 

6 000 
2 000 

8 000 

2 000 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

40 000 

4 8 0 0 

4 9 7 1 132 

103 5 2 4 

4 4 2 6 0 8 

48 0 0 0 
5 570 064 

1 5 0 0 

6 000 
2 000 

8 000 

1 5 0 0 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

27 OOO 
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Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

517 

518 

519 

520 

O 

521 

O 

İkinci hısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Masarifi mütenevvia 
Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların 
ve taliplerin harcirahları, ehli vukuf ve eh

lihibre ve şahitlerin yol masraf ile ücretleri 
ve fethi meyit masrafları ve cürmün zahire 
iharacı için ihtiyarî lâzım gelen sair masarif 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu muci
bince sarfolunacak müzahereti adliye mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
isletme 

Fasıl yekûnu 

Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin masrafı ve hu-
kulö eserler mubayaa bedeli 

Adliye ceridesi ve temyiz kararlan tabı masrafları 
ve makaleler ücreti 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Avrupaya gönderilecek talebe tahsisatı, yol mas
rafları 

Kanun, nizam ve talimatnameler hazırlryan komi-
siyon azasının ücuratı 

Avrupa harcirahı 
Ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

80 000 

5 000 

85 000 

o 
3 000 

10 000 

13 000 

2 0 OOO 

8 OOO 
126 000 

2 0 OOO 

4 OOO 

3 OOO 

27 000 

153 000 

80 000 

2 000 

82 000 

o 
3 000 

10 000 

13 000 

5 OOO 

8 OOO 
108 000 

o 

4 OOO 

o 
4 000 

112 000 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edileu 

511 Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

512 Vilâyat müteferrikası 

Fasıl yekûnu I 

f ikinci bap yekûnu j 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke fU 

5 1 3 Masarifi mütenevvia ~zl: 
Bedeli icar ; 
Defatir ve evrakı matbua W 
Melbusat i p 

T! '•$ 

Ü Fasıl yekûnu §£ 

514 Harcırah 
Memurlar 
Müfettişler 

J}« 

m< • Fasıl yekûnu 

5 1 5 Resmî telefon masrafı 11 
Masarifi tesisiye | 
Mükâleme bedeli I 

§ ;**t 

UBf 
i M- Fasıl yekûnu •&i 

İG 4>'lt> Ücretli muhabere ve mükâteme masrafı J P 

ÜL*.. Üçüncü bap yekûnu H 
,'J ÂJMJ Birinci kısım yekûnu | | 

45 000 
66 000 

111000 

ıoooo 
183 500 

44 500 
40 000 

1 500 

86 000 

100 000 
10 0000 

200 000 

100 
1 300 

1400 

1 0 0 0 
288 400 

6 030 924 

45 000 
66 000 

111000 

7 500 
166 000 

44 500 
40 000 

1 500 

86 000 

100 000 
90 000 

190 000 

100 
1 300 

1400 

1 0 0 0 
278 400 

6 014 464 
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s* 
Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

522 

523 

524 

525 
526 

527 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Adlî tıp işleri müessesesi masarifi 
Müşahedehane iaşe masrafı 
Demirbaş, alât ve edevat mubayaa bedeli ve 
tamir mesrafı 
Masarifi idare ve eczayi kimyeviye ve 
malzeme 

Fasıl yekûnu 

Hapisaneler masarifi 
Tayinat 
Tabip ve tedavi ücretleri ve ilâç bedelleri 
Masarifi idare 
Mahkûm, mücrin ve mevkufların sevk mas-

raflarile şevke memur olanların harcirahları 
inşaat ve tamirat masrafları 
Ecnebi mütehassısı 

Fasıl yekûnu 

Leylî hukuk mektebi masrafı 
iaşe masrafı 
Masarifi idare 
Talebeye verilecek mükâfat 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektebi masarifi idaresi 

Hukuk ve meslek mekteplerinin muhtaç talebesine 
naktî muavenet 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

5 000 

7 500 

12 500 

709 000 
15 000 
70 000 

20 000 
90 000 
10 000 

914 000 

27 000 
26 000 

0 

53 000 

750 

5 000 
935 250 

32 000 

5 000 
6 000 

l 500 

12 500 

630 000 
15 000 
70 000 

20 000 
45 000 

0 

780 000 

27 000 
24 750 

1 250 

53 000 

750 

5 000 
851 250 

3 2 OOO 



, 

Fa
sıl

 

5 2 8 

5 2 9 

0 

M
ad

de
 

|| 

1 
0 
0 
0 

Muhâssasatın ttev'i 

Geçe nsene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1Ö28 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

Seneleri bütçelerinde karşılığı olmıyan düyun 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

6 0 0 0 

3 500 
3 500 
1 000 
1 000 

9 000 

3 6 707 
83 707 

7 252 881 

Encümence 
kabul edilen 

6 0 0 0 

40 500 
0 
0 
0 

40 500 

o 
78 500 

7 056 214 



19-MAARİFVEKÂLETİ 
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tu 
Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edileu 

5 3 1 

5 3 2 

533 

5 3 4 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
Muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı | 

Memurlar maaşatı • | J' 

Merkez müstahdemini ücuratı I 

Vilâyet ücreti g ! 
Müstahdemini daime 0' 

» muvakaate /'' 
w f Fasıl yekûnu 

535 
536 

537 
538 

539 
540 

Muvakkat tazminat 

Mektep müdür ve muavinlerinin ücretleri 
Birinci bap yekfınu 

İkinci bap - Masarif ;' 

Merkez mefruşat ve demirbaşı I 

Merkez levazımı 
Tönvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomabil masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

4 800 

2 866 488 

3 1 0 6 8 

697 353 
1 000 

698 353 

Fasıl yekûnu 

4 8 600 

65 640 
3 714 949 

8 0 0 0 

5 500 
1 250 

6 750 

3 500 

O 
500 

3 000 
3 500 

4 800 

2 890 149 

2 9 2 6 8 

726 413 
1 000 

727 413 

48 6 0 0 

68 680 
3 768 910 

3 000 

5 500 
1 250 

6 750 

2 500 

O 
500 

3 000 
500İ 
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Nluhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

H8kûtfietçe 
talep edilen 

Encütıfeiîce 
kabul edilen 

= ! 
5 4 1 

542 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

548 

544 

545 

546 

547 
548 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 
ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

9 000 

4 500 
4 000 

8 500 

4 OOO 

43 250 

18 000 
800 

10 000 
1 550 

30 350 

32 000 
18 000 

50 000 

650 
1 600 

2 250 

4 0 0 0 

200 

86,800 
3 844 999 

6 0 0 0 

4 500 
4 000 

8 500 
i 

3 0 0 0 

33 250 

13 000 
300 

7 ÖÛÜ 
l 000 

m 300 

30 OOO 
18 000 

48 »000 

ıoo 
1 600 

1 700 

3 0 0 0 

200 

74 200^ 

3 876 360 
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«S Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

İkinci kısım — Cüze mahsus mııhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

5 491 | Teşvik ve muavenet 
Halk dersanelerine ve hususî mekteplere 
ve kütüpane ve emsali irfan müesseselerine 
yardım ve fakir talebenin kitap esmanı ve 
halk konferansları ve neşriyat masrafları 
Sanayii nefise sergilerinin kuşat masrafile 
mükâfat ve mubayaa olunacak asar bedeli 
Muvazenei umumiye haricinde Sanayii Ne
fise Teşkilâtına yardım 
Darüşşafakaya yardım 

Fasıl yekûnu 

5501 | Tetkik ve ilmî rehberler, mecmualar mükâfatı ve 
komisyonlar hakkı huzuru 
Tetkik ve ilmî rehberler, telif ve tercüme 
ücreti 

21 ilmî komisyonlar ücret ve hakkı huzuru 
31 Kitap, mecmua, gazete mubayaa ve abone 

bedeli ve mecmualar mükâfatı 

Fasıl yekûnu 

Ol I Smayii Nefise Encümeni hakkı huzuru 

5 5 1 | | Tarih Encümeni masarifi 
îdare masrafı 
Hakkı huzur 
Mecmua ve eserler masrafı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

5521 I Ecnebi mütehassıs: ve muallimler 

[553| | Beynelmilel kongra, sergi ve müsabakalara iştirak 
ve ilmî tetkik için gönderileceklerin harcirahı 

7 500 

3 000 

5 000 
15 000 

30 500 

25 000 
1 0 0 0 

2 500 
59 000 

150 000 

10 000 

7 500 

3 000 

2 000 
15 000 

27 500 

1 700 
800 

2 500 

5 000 
o 

100 
480 

1 920 

2 500 
35 000 

180 0 0 0 

15 OOOI 
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VS 

Muhassasatın nev'ı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

5 5 4 
j 

5 5 5 

5 5 6 

557 

İlk ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfet
tişleri kursları masarif ve harcirah ve ücretleri 

Dil Heyeti masrafı 
Heyet âzasile memur ve müstahdemlerin 
ücreti 
Harcirah 
Eserlerin telif, tercüme, tabı ve neşir ma
sarifi 
Masarifi idare ve kitap've mecmua bedelleri 

Fasıl yekûnu 
ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Mektepler ve müesseseler 

Birinci bap - Mektepler ve müesseseler 

Mülkiye, Yüksek Muallim, Orta Muallim Mektep
leri güzel san'atlar akademisi 

Mekûlât, melbusat, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, hayvan yem bedeli ve ben

zin ve tatil aylarında yemek ücreti ve askerî 
kamp masrafı 
Masarifi idare, lâburatuvar masarifi, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders 
levazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harçlığı ve 
yol masrafları, telefon tesisat ve mükaleme 
bedeli 

Fasıl yekûnu 

Liseler, orta ve imam hatip mektepleri 
Mekûlât, melbusat, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, hayvan yem bedeli ve ben

zin ve tatil aylarında yemek ücreti ve askerî 
kamp masrafı 

10 0 0 0 

40 000 
210 000 
269 000 

178 000 

2 0 OOO 

25 000 
800 

11 000 
3 200 

40 000 
255 000 

290 000 

170 000 

12 040 

10 000 

192 040 

575 326 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

5 5 8 

5 5 9 

560 

Masarifi idare, lâburatuvar masarifi, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders 
levazımı masrafı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harçlığı, yol 
masrafı, telefon tesisat ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Muallim ve köy muallim mektepeleri masrafı 
Mekûlât, melbusat, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, hayvan yem bedeli ve ben

zin ve tatil aylarında yemek ücreti ve askerî 
kamp masrafı 
Masarifi idare, lâburatuvar masarifi, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders 
levazımı masrafı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harçlığı, yol 
masrafı, telefon tesisat ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Musiki muallim mektebi 
Mekûlât, melbusat, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, hayvan yem bedeli ve ben

zin ve tatil aylarında yemek ücreti ve askerî 
kamp masrafı 
Masarifi idare, lâburatuvar masarifi, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders 
levazımı masrafı 

Hamam, tıraş meccani talebe harçlığı yol 
masrafı, telefon tesisatı ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ticaret ve san'at mektepeleri 
Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat 
Masarifi idare, lâburatuvar masarifi 
Telefon tesisatı ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

646 000 

940 000 

35 000 

7 000 

25 309 

45 365 

646 000 

766 180 

45 000 

67 520 

878 700 

30 000 

2 500 

2 500 

35 000 

4 000 
1 600 
1 400 

7 000 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

561 

5 6 2 

563 

Meslek mektepleri masarifi 
Ücürat, meslek mekteplerine muallim yetiş
tirmek üzere açılacak mektepeler ile polti 
kinik ve meslek ve ticaret mektepelerinin 
inşaat, tamirat, tesisat ve plân masrafları 

ve buna müteferri masarif, kitap bedeli ve 
tercüme ücreti ve muvazenei umumiye ha
ricindeki meslek mektepelerine muavenet 
Avrupaya gönderilecek talebenin yol mas
rafı ve yevmiyelerile tahsil, tedavi, lâbura-
tuvar, atelye masrafları, staj için gönde
rilecek memur ve muallimler harcirahları 

ve celp edilecek mütehassısların ücret ve taz
minat ve azimet ve avdet ve memleket dahi
lindeki seyahat harcirahları 

Fasıl yekûnu 

Müesseseler masarifi 
Kütüpanelerin masarifi idaresi, telefon te
sisi ve mükâleme ücreti, kitap, mecmua ve 
gazete bedelleri 
Rasathane masarifi idaresi alât ve edevat 
fenniye mubayaası ve tamir masraflarile 
telefon tesisi ve mükâleme ücreti 
Müzeler masarifi idaresi ve alınacak asarı 
atika bedeli, hafriyat, nakliye ve tamir mas
rafları, etografya ve mektep müzesi için alı
nacak eşya bedeli, telefon tesisi ve mükâle
me ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Pravantoryom masarifi 
laşe ve melbusat 
Demirbaş, alât ve edevat ve malzeme muba
yaa ve tamir bedelleri 
Masarifi idare 
Vesaiti nakliye 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

1 000 000 

15 000 

15 000 

55 000 
85 000 

30 000 
2 921 000 

735 000 

265 000 

1 000 000 

15 000 

15 000 

55 000 
85 000 

20 000 

5 000 
.3 000 
2 000 

30 000 
2 873 740 
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Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

5641 

56* 

566 

567 

İkinci bap - Tesisat ve inşaat 

Levazım tesisiye 
Dersane, yatakane, mutbak, hastane ve bi
lûmum levazım, mefruşat ve demirbaşı ve 
alâtı dersiye bedeli 
Elektirik, hava gazı, su tesisatı masarifi 
Nakliye vasıtaları ve hayvan ve levazımı be
delleri 

Fasıl yekûnu 

Mektep kütüpanelerine alınacak kitap ve mecmua 
bedelleri ve bunlara ait masraf 

inşaat ve tamirat 
Alınacak bina ve arsa bedelile Devlet mali 
olan binaların [ beş yüz ] liradan yukarı 
inşaat ve tamirat ve su tesisatı masarifi 
Devlet mali olan mebaninin [ beş yüz ] lira
ya kadar inşaat ve tamiratı 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap -

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin tahsil 
ve yol masraflar i 
Maarif Vekâleti 
Nafıa » 
İktisat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti Deniz kısmı 
Askerî fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Hari ta » » 
İstanbul Darülfünunu 
Adliye Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

175 000 

15 000 

260 000 

35 000 

295 000 
485 000 

250 000 
25 000 
67 000 
14 660 
65 100 
7 474 
3 000 

432 233 

150 000 
23 000 

2 000 

175 000 

30 000 

260 000 

35 000 

295 000 
500 000 

250 000 
25 000 
60 000 
9 660 
70 100 
13 074 
3 000 
20 000 

450 834 
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•a Muhassasatın nev i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

5 6 8 Ecnebi memleketlerde talebe müfettişliği 
1 Harcirah 
2 Masarifi idare 
3 Muhabere 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Mütedavü sermayeler 

569 823 numaralı kanun mucibince tab edilecek mektep 
kitapları mütedavü sermayesi 

570 1087 numaralı kanun mucibince neşrolunacak ilmî 
ve mesleği kitap ve mecmualar mütedavü semayesi 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım — Müteferrik masraf 

5 7 1 Lisan muallimi yetiştirmek için hususî mekteplere 
verüecek talebe ücreti 

572 Halkı tenvir için seyyar sinema masrafı ve millet 
mekteplerine yardım ve Türk kültürünün neşir ve 
tamimi 

5 7 3 Tarihi eserlerin muhafaza masrafı 

5 7 4 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

5 7 5 Geçen sene düyunu 

5 7 6 Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 000 
5 000 
1 000 

16 000 
448 234 

3 854 234 

100 0 0 0 

40 0 0 0 
140 000 

15 0 0 0 

2 0 0 0 

11 000 
500 
250 
250 

12 000 
29 000 

6 000 
5 000 
1 000 

12 000 
462 834 

3 836 574 

72 OOO 

40 OOO 

112 000 

5 OOO 

2 8 OOO 

9 OOO 

13 OOO 

13 400 

16 375 
0 
0 
0 

16 375 
84 775 

8 137 233 8 199 709 
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T3 Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

581 
582 
583 

»84 

585 
586 

587 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
Muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez ücuratı 
. i 

Müstahdemini daime 
» muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat ücuratı 
Müstahdemini daime 
% » muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Mühendis mektebi mezunlanna 1216 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 

( i ) numaralı kanun mucibince fen mektepleri 
melunlarına verilecek avans 

Birinci bap yekûnu 

5 8 8 

589İ 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 800 

9 2 3 172 

220 020 
1 500 

221 520 

432 120 
1 500 

433 620 

1 8 600 

10 860 

O 

1 612 572 

İOOOO 

4 500 
5 000 

9 500 

4 800 

9 2 3 172 

41 340 
1 500 

42 840 

242 Q80 
1 500 

244 480 

18 600 

6 400 

7 400 

1 247 692 

8 0 0 0 

4 500 
4 000 

8 500 
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Muhassasatın nevi 

11- «ı »in m 

1930 seriesı için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

590 

5 9 1 

592 

5 9 3 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

5 9 4 Vilâyat müteferrikası 
îkinei bap yekûnu 

595 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

596 

5 9 7 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

4 000 

O 
500 

3 000 

3 500 

10 0 0 0 

11 000 
6 000 

17 000 

5 000 
59 000 

45 000 
500 

12 000 
2 100 

59 600 

60 000 
15 000 

75 000 

200 
900 

1 100 

4 0Ö0 

o 
500 

3 000 

3 500 

10 000 

6 000 
5 000 

11000 

4 0 0 0 

49 000 

30 850 
500 

11 000 
1 600 

43 950 

55 000 
15 000 

70 000 

200 
900 

1 100 



iio 
•Ma immiâliOimbmmmmmmmm 
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5 9 8 

599 

600 

6 0 1 

Muhassasatın nev,i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

ÎTiinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Yollar ve büyük 
rat masrafı 

köprüler inşaat ve müstacel tami-

Müstahdemler ücreti 
îhaleten ve emaneten yapılacak etüt ve ap
likasyon inşaat ve tamirat bedel ve masraf
ları ve [E] cetveline dahil müstahdemler 
harcırahları ve amele ücretleri ve istimlâk 
bedlei ve ilân ve tabı ücretleri ve silindir 
ve tmnlarm yedek alât ve levazımının mu
bayaa ve tamir ve işletme ve garaj masrafı 
ve ıkıakine alât ve edevat ve her türlü leva
zım ve çadır mubayaa ve tamir bedel ve 
nakliye masrafları ve tamirhaneler tesis ve 
işletme masrafı 

Fasıl yekûnu 

S u l a r • •' ^ 

Müstahdemler ücreti 
îhaleten ve emaneten yapılacak inşaat mas
rafı ve [E] cetveline dahil müstahdemler 
harcırahları, amele ücuratı, ihaleten ve 
emaneten yapılacak etüt ve apl&asiyon be
del ve masrafları, tamiratı mütemadiye, 
istimlâk bedeli nehir, sahillerinin tahkimi 
için yetiştirilecek ormanlara muktazi tohum 

ve fidanların mubayaa ve yetiştirilme mas
rafları ve bunların muhafazası için bekçi 
ücreti ve baraka inşaatı masrafı, rasat mer-

1 0 0 0 

500 

137 200 

1 797 772 

750 000 

1 0 0 0 

500 

116 550 

1 413 242 

92 280 

707 720 

800 000 

273 060 
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Ü-H 

<u 
.73 Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

602 

603 

604 
605 
606 

607 

O 

608 
609 
610 

kezleri ve işaretleri tesis masrafı, ilân ve tabı 
masrafı, makine alât ve edevat ve her nevi 
levazım ve çadır mubayaa, tamir, isticar ve 
sigorta bedeli ve nakliye masrafları, çatana 
ve sal, motor ve araba gibi vesait bedelile 
bunların işletme ve tamir ve nakliye mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve alâtı mütenevvia 
Resim ve alât ve edevatı fenniye levazımı 
Resim, hendese, rasat aletleri ve fotoğraf 
makineleri 

Fasıl yekûnu 

Kitap ve fennî risaleler bedeli ve telifat için verile
cek mükâfat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Celp olunacak ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Cemiyeti akvam komiserinin tahsisatı 
* 

Fennî kongralar ve şirketlerle müzakere komisyonu 
masarifi umumiyesile komisyonlar âza ve memur 
ve müstahdeminin ücret ve hakkı huzurları 

Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlann har-
cirahı 

Reji jeneral şirketine itilâf namesi mucibince verilecek 
1930 senesi taksiti 

Konya ovası sulama idaresi bütçesine muavenet 

Yüksek mühendis mektebine muavenet 

Van gölü Seyrisefain İdaresi için Van vilâyeti hususî 
idaresine muavenet 

1 750 000 

14 500 

25 000 

1 726 94Ö 

2 000 000 

39 500 

5 000 
2 544 500 

9 1 0 0 0 

11 0 0 0 

10 0 0 0 

15 0 0 0 

7 9 3 6 3 

100 0 0 0 

50O ^000 

5 8 120 

14 500 

25 000 

39 500 

5 000 
2 844 500 

80 0 0 0 

11 0 0 0 

6 0 0 0 

15 OOO 

O 

80 000 

3 9 3 0 0 0 

58 120 
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•a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

öl I Vekâlet binası inşa masrafı 
İkinci bap yekûnu '• 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım — Masarifi fevkalâde 

j61l | | Limanlar ve demiryolları 
l| Devlet demiryolları ve limanları idaresinin 

bütçe açığı karşılığı 
21 Şark demiryolları şirketine mukavelesi mu

cibince tevsiat masarifi olarak verilecek 
mebaliğ 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım — Müessesal 

612İ | Nafia fen mektepleri daimi masrafı 
İaşe ve melbusat 
Masarifi idare ve kitap ve ders levazımı 
bedelleri tabı ve teclit ücretleri, nakliye va
sıtaları masrafı 
Mükâfat ve fakir talebeye muavenet masrafı 
Fennî seyahat ve tatbikatı dersiye masrafı 

Fasıl yekûnu 

6131 i Nafia fen mektepleri tesis masrafı 
Kütüpane, dersane, yatakhane, mutbak ve 
diğer mektep müştemilâtı levazımı ve mef
ruşat ve demirbaş nakliye vasıtaları ve hay
vanat bedeli ve levazımı 

21 Elektirik, hava gazı ve su tesisatı 
31 İnşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

230 000 

1 088 483 
3 638 983 

28 200 000 

50 000 

28 250 000 

65 480 

3 800 

103 500 

107 300 
172 780 

O 

643 120 
3 487620 

27 900 000 

45 000 

27 945 000 

50 000 

8 500 
500 

1 000 

60 000 

1 850 
250 

2 700 

4 800 
64 800 
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615 

616 

0 

M
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1 
0 
0 
0 

Muhassasatm nev'i 

Beşinci kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » »' 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

Senesi bütçelerinde karşılığı olmıyan düyun 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

15 0 0 0 

84 705 

15 500 
9 000 
6 500 
1 260 

32 260 

2 0 0 0 
133 965 

34 004 500 

Encümence 
kabul edilen 

7 0 0 0 

84 705 

11 500 
0 
0 
0 

11500 

0 
103 205 

33 013 867 
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•a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

621 
622 
623 

624 
625 
626 
627 

628 

629 
630 

' Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
Mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşatı 

Merkez ücuratı 
Müstahdemini daime 

» muvakkate 
Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlarına kanunu mu
cibince verilecek avans 

Geceleri vazife ifa ettirilen liman memurlarına ta
limat mucibince verilecek ücurat 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

6311 Merkez müteferrikası 

4 800 

2 197 17G 

163 380 
10 000 

173 380 

814 920 

38 688 

5 0 000 

5 600 

4 0 0 0 
3 288 5641 

8 000İ 

8 500 
4 000 

12 5001 

4 0001 
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es Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

632 

633 
634 

635 
636 

637 

638 

Vekâlet otomobil masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

Liman idareleri vesaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi mahkeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Fasıl yekûnu 

6ı 000 
500 

3 000 

9 500 

20 OOOİ 

17 000 
12 OOOİ 

29 0001 

14 OOOİ 

2 120 
4 500 
9 500İ 

16 120 
113 1201 

53 000 
50 000 
33 000 

2 8501 

138 8501 

145 000 
32 OOOİ 

177 000İ 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

639 

6401 

641i 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

642 

6 4 3 

644 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Mümessillikler masarifi 
Masarifi idare yazı ve tercüme ücretleri 
Harcirah 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus v.ıuhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Teşvikler ve mükafatlar 
Ziraata ait 
Islahı hayvanat ve avcılığa ait 
Ağaç yetiştirme ve aşılama işlerine ait 
Sanayia ait 

Fasıl yekûnu 

Sergiler ve numuneler teşhiri 

Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve sergi
lere yardım ve iştirak etmek ve numune 
tedarik ve teşhiri masrafı 

500 
4 000 

4 500 

6 0 0 0 

7 000 

25 000 
5 000 

10,000 
363 350 

3 765 034 

35 000 
10 000 
7 000 
6 000 

58 000 

40 000 
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Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

645 

646 
647 

648 

649 
650 

651 

Telifat, neşriyat, propaganda 
iktisadî ve meslekî mecmualar, kitaplar, 
haritalar telif ve tercüme ücretleri, tabı, 
neşir ücret, bedel ve masrafları, filimler 
ve filim makineleri ihzar, mubayaa, kira 
bedelleri, istihbarat ve propaganda masraf
ları ve bu maksatlara müteferri yardımlar 

Levazım ve alâtı fenniye 

Kongralar ve beynelmilel müessesat masarifi 
Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 
Kongralara gönderileceklerin harcirahları 
Kongralarm tesis ve idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
ihbariye 
Sigortalar tetkik heyeti hakkı huzur, har-
cirah ve tabı bedelleri 
Hayvan ıslahı sağlık zabitası encümenleri 
hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebî mütehassısları ve tercümanları 
Dahilde tahsil ettirilen talebenin mektep ve yol 
masrafları 
Staj ve ihtisas masrafları 
Staj ve ihtisas için gönderilecek memurlar 
harcirahı 
ihtisas için harice gönderileceklere yardım 

Fasıl yekûnu 
ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekunu 

50 000 

10 0 0 0 

14 000 
10 000 

1 000 

25 000 

1 000 

3 000 

3 0 0 0 
7"000 

190 000 

2 9 3 OOO 

22 500 

140 000 
20 000 

160 000 
475 500 
ÖÖ5 500 
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«s 
tu 

<u Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

6521 

653İ 

654İ 

655İ 

Üçüncü hısım — Müesseseler 

Birinci bap - Ziraat işleri 

Mektepler - kurslar 
Yüksek ziraat mektebi 
Orta ziraat mektepeleri 
İpekçilik mektepleri 
Çiftlik ve makinist mektepleri 
Ziraî kurslar 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Muzur hayvanat ve hastalıklarla mücadele 
masarifi umumiyesi 
Mücadele istasyonları 
Dezenfeksiyon müesseseleri 

Fasıl yekûnu 

Islah, teksir ve tetkikat 
Enstitüler 
Metereoloji enstitü ve istasyonları 
Islah istasyonları 
İpek böceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma 
müesseseleri 
Tohum temizleme müesseseleri 
Fidanlıklar 
Tavukçuluk müessesesi 
Müfit nebatat tohumlarının tedarik ve tec
rübe masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yardımlar 
Tohum istipdal ve tevzii 
Pulluk tedarik ve tevzii 
Mevadı müştaile ve müstahz eratı kimyeviye 
rüsumu karşılığı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

120 000 
100 000 

16 000 
20 000 
18 000 

274000 

350 000 
30 000 
18 000 

398000 

120 000 
75 000 
180 000 

12 000 
26 000 
125 000 
25 000 

8 000 

571 000 

30 000 
400 000 

1 400 000 

1 830 000 
3 073 000 
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Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

İkinci bap - Baytarî ve zooteknik işleri 

6 5 6 Mektepler - kurslar 
1 Yüksek baytar mektebi 
2 Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 

Kurslar 
Fasıl yekûnu 

657 Mücadele 
1 Hayvan hastalıklarile mücadele 
2 Bakteriyolojihane ve serum darülistihzar-

ları 
3 Laburatuvarlar 
4 Distofajin mütedavil sermayesi 
5 İtlaf edilen hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

6 5 8 Islah, teksir ve tetkikat 
1 Haralara muavenet 
2 Aygır depoları 
3 Koyun, tiftik damızlıkları mubayaa bedel-

lerile numune ağılları 
4 İnekhane ve süthane 
5 Ihsa masrafı 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Orman işleri 

659 Mektepler - kurslar 
1 Yüksek orman mektebi 
2 Orman ameliyat mektebi 

Kurslar 
Fasıl yekûnu 

40 000 
15 000 
8 000 

63.000 

150 000 

130 000 
30 000 
10 000 
40 000 

360 000 

120 000 
200 000 
100 000 
100 000 
25 000 

545 000 
068 000 

40 000 
12 000 
15 000 

67 000 



122 

<u Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

660 

6 6 1 

662 

6 6 3 

664 

6 6 5 

666 

Mücadele 
Orman yangınları 
Orman hasaratile mücadele 

Fasıl yekûnu 

Muhafaza, Amanejman ve teşcir 
Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 
Amanejman, teşçir ve fidanlıklar 
Ankara ve civarının teşçiri 
Orman haritası masrafı 

Fasıl yekûnu 

Orman işletme masarifi umumiyesi 
Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Sanayi işleri 

Kurslar 
Kurslar 

Islah ve tetkikat 
pericilik enstitüsü 
Halı resim ve boyalarının ıslahı 

Fasıl yekûnu 

Yardımlar 
Teşviki sanayi kanunu mucibince sınaî mü
esseselere verilecek prim karşılığ, 

Dördüncü bap yekûnu 

Beşinci bap - Maadin işleri 

Mektepler 
Yüksek maadin ve sanayi mühendis mektebi 
İMaadin meslek mektebi 

Fasıl yekûnu 

10 000 
5 000 

15 000 

150 000 
70 000 

100 000 
50 000 

370 000! 

600 0 0 0 
1 052 000 

10 000 

26 000 
30 000 

56 000 

1 000 000 

1 066 000 

40 000 
10 000 

50 000! 
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a Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

6 6 7 

6 6 8 

669 

Tetkikat ve taharriyat 
Tahlilhane 

Maadin tetkikat ve taharriyat masrafı 
Fasıl yekûnu 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 
Havzai fahmiye 
Diğer madenler 

Fasıl yekûnu 

Yardımlar 
Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek 
nıevadı infilâkiye prim karşılığı 

Beşinci bap yekûnu 

Altıncı bap - Ticaret işleri 

670 Mektepler ve müesseseler 
Ticaret mektepleri 
Ticaret ve sanayi müzesi 
Lâburatuvarlar 

Fasıl yekûnu 

671 

672 

Haricî ticaret 
İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları 
Turizm masarifi umumiyesi ve turizm te
şekküllerine muavenet 

Fasıl yekûnu 
Altıncı bap yekûnu 

Yedinci bap - Deniz ticareti işleri 

Mektepler 
Yüksek deniz ticaret mektebi 
Balıkçılık mektebi 

Fasıl yekûnu 

4 000 
250 000 

254 000 

60 000 
8 000 

68 000 

25 000 

3Q7 000 

30 000 
7 500 

25 000 

62 500 

60 000 

10 000 

70 000 
132 500 

40 000 
25 000 

"65ÖÖÖ 
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-ö Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

6 7 3 Liman ve sahil hizmetleri 
Şamandralarm imal, tesis, tamir ve idare 
ve idame masarifi umumiyesi 
Limanların temizleme ve tarama ve mayın 
imhası ve buna ait vesatitin mubayaa, tamir, 
işletme ve idare masarifi umıımiyesi 

Fasıl yekûnu 

6 7 4 Tetkikat ve taharriyat 
Balıkçılık enstitüsü inşaat, tamirat tesisatı 
ile masarifi umumiyesi 
Balıkçılık tetkikat masarifi ve buna ait vesa
itin inşa, mubayaa tesis, tamir, işletme ve 
idare masarifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 
Yedinci bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kîSîm — înşaat ve tesisat 

675 înşaat, tesisat ve tamirat 
1 Yüksek ziraat ve baytar mektebi 
2 Ziraat 
3 Baytar 
4 Orman 
5 Sanayi 
6 Maadin 

Kara ve deniz ticareti 
Fasıl yekûnu 

6 7 6 Fenerler inşaat hissesi 
Dördüncü kısım yekûnu 

40 000 

120 000 
160 000 

40 000 

30 000 

70 000 
295 000 

6 983 500 

800 
500 
167 
25 
20 
135 
60 

000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 

1 707 500 

6 0 0 0 0 

1 767 500 
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677 

6 7 8 

6 7 9 

M
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1 

Muhassasatın nev'i 

Beşinci kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu karşılığı 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

8 782 404 

Encümence 
kabul edilen 

13 0 0 0 

2 1 0 0 0 

11 000 
45 000 

13 226 534 
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6 8 1 

6 8 2 

683 

6 8 4 

6 8 5 

686 

6 8 7 

6 8 8 

689 

6 9 0 

M
ad

de
 

| 

1 
2 

1 
2 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
Muhassasat 

\ B i r inc i bap - Maaş , ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Maaşatı umumiye 

Ücıjrat 

Müstahdemini daime 
» muvakka te 

1 Fasıl yekûnu 

Mutakkat tazminat 

Temsil tahsisatı 
i 

110İ numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabi-
tanei verilecek aile zammı 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

TenVir ve teshin 
Knitasiye 

Fasü yekûnu 

Müteferrika 

ikramiye 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

4 8 0 0 

15 0 0 0 0 0 0 

600 000 
15 000 

615 000 

2 1 0 0 0 0 

132 000 

10 0 0 0 
15 971 800 

3 0 0 0 0 0 

40 000 
100 000 

140 000 

160 0 0 0 

28 0 0 0 

Encümence 
kabul edileu 

4 800 

14 750 0 0 0 

600 000 
10 000 

610 000 
175 0 0 0 

132 0 0 0 

15 0 0 0 
15 686 800 

150 0 0 0 

40 000 
80 000 

120 000 

140 0 0 0 

2 0 0 0 0 
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<v Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

691 

692 

693 

694 

695 
696 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

Masarifi mütenevvia 

Fasıl yekûnu 

Bedeli icar 
Masarifi mahkeme 
Defatir ve evrakı matbua 
[ Tabı, ve teclit malzemesi, alât ve edevat 
ve mevadı müstehlike mubayaa ve tamir be-

beli, kütüp ve resail ve harita mubayaa, tabı 
masrafları ] 
Riyaseti Cumhur Orkestra Heyeti ile odacı
ların elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Memurlar 
Müfettişler 

Resmî telefon masraf i 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

İkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

4 500 
500 

3 000 

8 000 

200 000 
6 000 

120 000 

20 000 

346 000 

800 000 
80 000 

880000 

5 950 
8 750 

14 700 

24 400 

9 500 
1 910 600 

17 882 400 

0 
2 000 
3 000 

5 000 

200 000 
6 000 

100 000 

20 000 

326 000 

780 000 
60 000 

840 000 

5 950 
8 750 

14 700 

2 0 OOO 

9 500 
1 645 200 

17 332 000 
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•fi 
Muhassasatm nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

6 9 7 

0 9 8 

6 9 9 

700 

İkinci kısım — Cüz'e mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Mıiayyenat 
T^yinat 
[Bfradı askeriyenin ve mektep talebelerinin 
iafe masrafı, mevadı gıdaiye fabrikaları ile 

fırifnlarda kullanılan alât ve edevat ve Leva
zım; bedeli ve amele yevmiyesi, muayene ve 
tahlil masrafı ve bu işlere müteallik alât ve 
edjevat bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat [ Vekâlet, Büyük Erkânı Harbiye 
dafirelerile Ordu müfettişlikleri ve Kolordu 
karargâhlarının gayrısma ait tenvir ve tes-
lıitı masrafları ] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

M^lbusat 
Teçhizat 
Miıytabiye 

Fasıl yekûnu 

Letazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafı 

Leyazımı sıhhiyeye 

Edza ve malzemei tıbbiye 
f » baytariye 

Tebrübe hayvanatı mubayaa bedeli 
Fasıl yekûnu 

12 170 000 

5 000 000 

1 700 000 

18 870 000 

4 000 000 
1 200 000 

300 000 

5 500 000 

1 500 0 0 0 

250 000 
100 000 

4 000 

354 000 

12 170 000 

5 000 000 

1 670 000 

18 840 000 

4 000 000 
1 170 000 

290 000 

5 460 000 

1 200 000 

195 000 
70 000 

4 000 

269 000 
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702 

703 

704 

Nakliyat 

[ Esliha ve mühimmat, eşya ve malzeme ve 
erzak ve mahrukat ve bilcümle mevaddı as
keriye nakliyat ve tahmil ve tahliye masraf
ları, 
Efrat ve askerî talebe ile hayvanatın her 

nevi vesaitle nakil masrafları ve tedavi ve 
muayene ve tepdili hava zımnında bir yere 
gidecek zabitan ve mensubini askeriyenin ka
nun mucibince verilecek harcirahları; 
Yürüyüş halindeki kıt'a, efrat, zabitan ve 

memurin ve mensubini askeriyenin ve hay
vanatının ibate masrafı; 
Levazım vesaiti nakliyesinin ve bunların 

levazımının mubayaa bedelleri; 
Levazım vesaiti nakliyesinin işletme ve ta

mir masrafları ve amele yevmiyeleri; 
Araziye, tatil edevat, istarya masrafları] 

Faslı mahsus 

Manevre masrafı 

[ Kadro ve Erkânı Harbiye seyahat mas
rafları ile bütçenin diğer tertiplerine teallûk 
edn masraflardan manevranın istilzam eyle
diği sarfiyat ] 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

1930'senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

1 0 0 0 0 0 0 

8 5 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

55 589 
15 000 
62 300 

132 889 
35 906 889 

Encümence 
kabul edilen 

9 8 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

35 000 
15 000 
45 000 

95 000 
34 894 000 

I 
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iuhassasatsn nev,i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

705 

706 

707 
708 
709 

710 
711 

712 

İkinci bap - Masarifi muvakkte 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabitan ve memurin ile dahilde lisan tahsil 
ettirileceklerin tahsisatı, tahsil, yol ve tedavi 
masrafları 
Zabitan, memurin ve mensubini askeriye ile 
mektep talebesinin Hükümetin sıhhî müesse
selerinde tedavileri mümkün olamamasına 
binaen memleket dahil ve haricindeki ücretli 
müessesatta tedavilerine ait masrafı 

Fasıl yekûnu 

Şehitlikelrin bilûmum levazımı inşaiye mesrafı ve 
bekçi ücretleri 

Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masraf i 

Askerî spor teşkilâtına naktî muavenet 

İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
[ Mimar ve marangoz alât ve edevat bedelleri] 

Ecnebi mütehassıslar 

Ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurlar 
harcirahı 

İkinci bap yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Askerî mektepler masrafı 

[Mekteplerin tedrisatına ve sanat atelyele-
rine ve spora müteallik bilûmum alât 
ve edevat, dolap, sıra, anfiteatr, demirbaş 
eşya ve malzeme bedii ] 

100 000 

27 000 

127 000 

20 0 0 0 

4 0 0 0 

18 Ooo 

1 200 0 0 0 

200 000 

2 5 0 0 0 
1 594 000 

37 500 889 

80 0 0 0 

65 000 

27 000 

92 000 

9 912 

4 000 

18 000 

1 180 0 0 0 

100 0 0 0 

20 000 

1 423 912 
36 317 912 

6 5 0 0 0 



- 1 3 3 

T3 Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

713 

714 
715 
716 

717 

718 

O 

Askerî müze masrafı 
[ Eşya, asar ve atelyelerin malzemesi muba
yaa bedeli, fotoğraf ve tasnif işleri, tabı 
tenvir masrafları ] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

(912) numaralı kanunun tatbiki masraf i 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif taksitler 
Şirketi Hayriyenin mahkûmu bih matluba-
tmdan 1930 taksiti 
Haliç şirketine verilecek 1930 son taksit 
A danada mubayaa olunan telsizin 1930 taksiti 

Fasıl yekûnu 

1929 senesinde tekaüt olanlara 912 numaralı kanun 
mucibince verilecek ikramiye karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 
Kabil Sefiri Fahri Paşanın 338 zabitan mart elbise 
bedelile birinci teşrin 339 dan şubat 340 tarihine ka
dar iaşelerinden mütevellit matlubat 

UMUMÎ YEKÛN 

5 000 

85 000 

150 000 

200 000 

20 000 
30 000 

130 000 
210 000 

390 000 

38 821 
17 085 
2 500 

58 406 

100 000 
898 406 

2 512 

5 000 

70 000 

150 000 

200 000 

20 000 

20 000 

o 
19 089 
2 500 

21 589 

100 000 
491 589 

ol 
56 369 208 54 211501İ 
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•a Muhassasatın nev i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

721 
722 
723 
724 

725 

726 
727 

728 
729 
730 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

Müstahdemin ücuratı 

Muvakkat tazminat 

(1107 ) numaralı kanun mucibince gedikli küçük za-
bitana verilecek aile zammı 

(389 ) numaralı kanun mucibince hava sınıfı men-
subinine verilecek tahsisat 

Bi r inc i bap yekûnu 

ik inc i bap - Masarif 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

ikramiye 
Mjasarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masar i f i muhakeme 
Def a t i r ve evrakı matbua 
[ Tabı ve teclit melzemesi, a lât ve edevat ve 
mevadı müstehlike mubayaa ve t ami r bedeli, 
k ü t ü p ve resail ve ha r i t a mubayaa, tabı mas
raf la r ı ] 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

4 9 6 0 0 0 

5 4 0 0 

9 0 0 0 

1 2 0 0 

1 0 5 4 8 0 

617 080 

4 5 0 0 

1 500 
1 700 

3 200 

2 0 6 0 

750 

17 000 
800 

2 400 

200 

19 900 

496 0 0 0 

5 4 0 0 

9 0 0 0 

1 200 

105 480 
617 080 

2 000 

1 500 
1 700 

3 200 

2 0 6 0 

750 

17 000 
300 

2 400 

200 

19 900 
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•O Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen. 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

Harcirah 

Resmî telefon masraf i 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

İkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 
Tayinat 
[ Efradı askeriyenin ve mektep talebelerinin 
iaşe masrafı, mevadı gıdaiye fabrikaları ile 
fırınlarda kullanılan alât ve edevat ve levazım 
bedeli ve amele yevmiyesi, muayene ve tahlil 
masrafı ve bu işlere müteallik alât ve edevat 
bedeli ] 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

2 5 OOO 

200 
500 

700 

1 000 

200 
57 310 
674 390 

200 
44 810 
661 890 

245. 000 

11 290 
40 000 

296 290 

82 600 
20 000 

800 

103 400 

15 000 

200 
500 

700 

1 OCO 

245 000 

11 290 
37 500 

293 790 

82 600 
20 000 

800 

103 400 
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[ I H 

T) 
c3 

luhassasatm nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

737 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafı 

738 Levazımı sıhhiye 
1 Ecza ve malzemei tıbbiye 
2 » » baytariye 

Fasıl yekûnu 

739 Nakliyat , 
[Esliha ve mühimmat, eşya ve malzeme ve 
erzak ve mahrukat ve bilcümle mevadı aske
riye nakliyat ve tahmil ve tahliye masraf
ları ; 
Efrat ve askerî talebe ile hayvanatın her 
nevi vesaitle nakil masrafları ve tedavi ve 
muayene ve tebdili hava zımmmda bir yere 
gidecek zabitan ve mensubini askeriyenin 
kanun mucibince verilecek harcirahları; 
Yüriyiş halindeki kıt 'a efrat ve zabitan ve 
memurin ve mensubini askeriyenin ve hay
vanatının ibate masrafı; 
Levazım vesatiti nakliyesinin ve bunların 
levazımın mubayaa bedelleri; 
Levazım vesaiti nakliyesinin işletme ve ta
mir masrafları ve amele yevmiyeleri; 
Arziye, tatili edevat, istarya masrafları ] 

740 Manevre masrafı 
[Kadro seyahatları masraflarile bütçenin 
diğer tertiplerine taallûk eden masraflardan 
manevrenin istilzam eylediği sarfiyat 

741 Vesaiti nakliye masarifi 
1 Mubayaa 
2 Tamir 

işletme 
. Fasıl yekûnu 

7 4 2 Tayyare şehitleri tazminatı 
Brinci bap yekûnu 

30 000 

2 500 
300 

2 800 
55 0 0 0 

2 000 

1 000 
500 

0 

1 500 

2 5 0 0 0 
515 990 

3 0 0 0 

2 500 
300 

2 800 
40 000 

2 000 

1 000 
500 

0 

1 500 

25 000 
471 490 



- 1 3 9 -
Fa

sıl
 

743 

744 

7 4 5 

7 4 6 

747 

M
ad

de
 

\[ 

Muhassasatın nev'i 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
hiyede tedavi ettirilecek malulin masrafları 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıh
hiyede tedavi ettirilecek malulin masrafları 

inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
[mimar, marangoz alât ve edevat bedelleri] 

İkinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Mekâtibi askeriye masrafı 

Geçen sene düyunu 
UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

6 0 0 0 

0 

10 0 0 0 

13 000 
528 990 

5 0 0 

12 100 
1 215 980 

Encümence 
kabul edilen 

3 0 0 0 

3 0 0 0 

2 0 0 0 

8 000 
479 490 

500 

12 100 
1 153 980 





24-M.M.V. (DENİZ KISMI) 
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5> 
UM 

Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

751 
752 
753 
754 

755 
756 

757 
758 
759 

Birinci kısım •— Güderde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

MUstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

1142, 1144 numaralı kanunlar mucibince tahtelbahir-
cilerle dalgıçlara verilecek tahsisat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

İkramiye 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
[ ÎTab ve teclit malzemesi, alât ve edevat ve 
mevadı müstehlike mubayaa ve tamir bedeli 
Ktitüp ve resail ve harita mubayaa, tabı mas-
rajfları ] 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

1 533 209 

117 300 

18 000 

11 500 
1 680 069 

4 0 0 0 

15 000 
3 000 

•18 000 

5 370 

3 640 

13 210 
400 

6 000 

3 090 

22 700 

1 333 000 

117 300 

18 000 

3 0 0 0 0 

1498 300 

4 0 0 0 

15 000 
3 000 

18 000 

5 400 

3 600 

8 000 
400 

6 000 

3 100 

17 500 
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C/5 Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

760 

761 

762 

763 

764 

Harcirah 

Resmî telefon masarifi 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ÎMnci kıstm - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 
Deniz efrat ve talebelerinin iaşe masrafı 
veya bedeli 
659 numaralı kanun mucibince verilecek 
taamiye bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[ Deniz Müsteşarlığı binası ve efrat kışla
sından maada bilûmum deniz müessesatmın, 
elektirik gaz ve saire ile tenvir ve teshin ve 
elektirik masrafı, ampul mubayaası ve tale
be ve efradın yemek, çamaşır, istihmam ve 
mahrukat bedeli ve sefaine şehirden alman 
elektirik ücreti ve teferruatı masrafı ] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

15 0 0 0 

100 
800 

900 

2 0 0 0 

71 610 
1 751 679 

560 000 

25 000 
12 000 
30 000 

627 000 

168 500 
7 000 
1 000 

176 500 

25 000 

100 
800 

900 

2 0 0 0 

76 400 

1 574 700 

560 000 

35 000| 
12 0001 
30 000 

637 000 

160 000 
7 000 
1 0001 

168 000 
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Muhassasatm nevi 

1930 senes in in 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

765 

766 

767 

768 

769 
770 

771 

772 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimiye 
masarifi 

Seifain ve mevaki levazımı 
Ljevazımı müteferrika 
Öevri çarh 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 
Eteca ve malzemei sıhhiye 

i» » baytariye 
Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[ Eşya ve erzak ve kömür ve askerî sair me-
vat nakliyesi ve nakil için anbalaj sandıkları 
mjasarif i tahmil ve tahliye masrafı; 
Zjıbitan ve efrat ve hayvanatın ııakliyelerile 
kjt'a halinde gelen ve giden ve muayene için 
hastanelere ve hava tebdili için muhtelif ma
hallere gönderilen zabitan ve efradın ypl 
masrafları ] 

Faslı mahsus 

Kijtap, mecmua ve risale masrafı 
[Devir ve mektepler için mubayaa olunacak mesleğe 
aî  her türlü kitap ve mecmua ve risaleler bedeliîe 
mubayaa olunacak hakkı telif bedeli ] 

Eûrat ve mektepler talebesi için alınacak her türlü 
spor alât ve edevatiîe melbusat masrafı 

Vesaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

550 0 0 0 

115 000 
260 000 

375 000 

6 200 
455 

6 655 

15 0 0 0 

2 400 000 

2 700 

1 820 

1 200 
500 

1 000 

2 700 
4 157 405 

550 0 0 0 

115 000 
260 000 

375 000 

6 200 
400 

6 600 

15 0 0 0 

2 587 0 0 0 

2 700 

1 800 

1 200 
500 

1 000 

2 700 
4 345 800 
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tu 
Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

773 
774 
775 

776 

777 

778 

înşaat ve tamirat 

Ecnebi mütehassıslar 

Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan 
ve memurin harcirahlan 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabitan 
ve memurin harcirah ve lâburatuvar ve mektep üc
retleri ve tedavi masrafları ve dahilde lisan tahsil 
ettirilecekelrin tahsil masrafları 

ikinci bap yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Boğazlar komisyonu ve tesisatı masrafı 
Boğazlar komisyonu ve boğazlar işaret, tel
siz ve projoktör istasyonları efrat tayinat 
bedelleri 
Birinci maddede yazılı efradın melbusat 
bedelleri 
Birinci maddede yazılı müessesatm tenvir 
teshin masrafları 
Hayvan bedeli ve muytabiye ve işletme ve 
nakliye masrafları 

Fasıl yekûnu 

Deniz matbaası masrafları 
Demirbaş eşya 
Mevadı iptidaiye 

İşletme ve amele ücretleri 
Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

13 650 

118 300 

9 100 

27 340 

168 390 

4 325 795 

3 000 

1 000 

10 500 

14 500 

13 600 

122 800 

94 100 

35 000 

265 500 
4 611 300 

3 000 

1 000 

6 000 

10 000 

ı ooo 
ı ooo 

14 380 

16 380 16 380 
30 880 26 380 
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Fa

sıl
 

779 

780 

781 

782 

783 

M
ad

de
 

| 

1 
0 
0 
0 

Muhassasatın nev'i 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » » 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhi
yede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 

929 senesinde tekaüt edilen zabit ve memurlann 912 
numaralı kanun mucibince verilecek ikramiyeleri 
karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

• ı — • — — • - ^ — — 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

40 OOO 

22 0 0 0 

1 000 
1 000 

10 000 
1 000 

13 000 
75 000 

3 OOO 

6 186 354 

Encümence 
kabul edilen 

40 OOO 

2 2 OOO 

1 000 
0 
0 
0 

1000 
63 000 

3 0 0 0 

19 560 

6 297 940 

* 

• 
>, 
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25 - ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 
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Fa

sıl
 

791 

792 

7 9 3 

7 9 4 

7 9 5 

796 

797 

7 9 8 

799 

M
ad

de
 

| 

1 

2 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

Muhassasatın nev't 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

Müstahdemin ücuratı 

Muvakkat, tazminat 
Birinci bap yekûnu 

! îkinci bap - Masarif 

Melruşat ve demirbaş 

Levazım 
H 
ve 
K 

ali faaliyette olmıyan fabrikaların tenvir 
teshin masrafı 

Lrtasiye 
Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 
Badeli icar 
Mksarifi mahkeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Hjarcirah 
Rê mî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için | 

Hükümetçe 
dajBj edilen 

361 827 

424 266 

14 0 0 0 
800 093 

2 0 0 0 

300 
2 500 

2 800 

8 0 0 0 

4 000 
200 

1 500 
1 170 

6 870 

10 0 0 0 

750 
2 000 

2 750 

Encümence 1 
kabul edilen 1 

341 3 5 5 

361 956 

12 0 0 0 
715 311 

2 0 0 0 

300 
2 500 

2 800 

8 0 0 0 

4 000 
200 

1 500 
1 170 

6 870 

8 0 0 0 
vl 

300 
2 000 

2 300İ 
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•a 
2 

Muhassasatın nevi 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edileu 

800 

801 

802 

803 
804 
805 

806 
807 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 
Efradı askeriye ve sanayi mektepleri tale
besi iaşe masrafı 
Hayvanat yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 

Sevkiyat masrafı 

Fennî kitap ve risalelerin ve gazetelerin mubayaa ve 
abone bedelleri 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Ecnebi mütehassısları 

800 
33 220 
833 313 

109 692 
14 256 
11 012 

134 960 

45 000 
2 000 

750 

47 750 

100 

5 0 0 0 

2 000 
189 810 

40 0 0 0 

190 000 

500 
30 470 

745 781 

78 800 
11 800 
9 300 

99 900 

35 000 
2 0001 

750İ 

37 750 

100 

5 0 0 0 

1 500 

144 250 

40 0 0 0 

100 0 0 0 
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«S 
•O 
C3 

808 

809 

810 

811 

812 

Muhassasatın nevi 

Sjtaj ve teftiş masrafları 
Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsi
sat, harcirah ve masarifi zaruriyeleri ve 
mektep ücretleri 
Staj iverler müfettişlerinin harcirah ve ma
sarifi müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

(895) numaralı kanun mucibince sigarta sandığına 
muavenet 

îkinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

' Üçüncü kısım — Müessesat 

Fabrikalar masarifatı umumiyesi 
Mevat ve -malzemei iptidaiye ve müstehlike 
[mamul gayri mamul ]' ve işletme masrafı 
Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyeleri 
Müstahdemini muvakkate 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
Tesisatı cedide ve tevsiat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

Sanayi mektebi masrafı 
Talebe ücreti şehriyesi ' 
Tbdrisata müteallik bilûmum alât ve edevat 

ile!tesisat ve talebeye ait kitap bedeli 
Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

70 847 

10 000 

80 847 

20 000 

330 847 

520 657 

3 453 619 

4 500 

2 500 

7 000 
3 460 619 

7 500 

Encümence 
kabul edilen 

47 000 

8 000 
55 000 

20 000 
215 000 
359 250 

174 
609 
5 
60 
115 
15 

600 
000İ 
000İ 
000 
000 
000 

2 978 600 

3 600 

2 000 
5 600 

2 984 200 

7 İOO 
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1 

8 1 3 

8 1 4 

M
ad

de
 

| 

1 
0 
0 
0 

Muhassasatın nev'i 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1928 senesi düyunu karşılığı 
1927 » » » 
1926 » » » 
1341 » » 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

20 000 

100 
100 
100 
100 

400 
27 900 

4 842 489 

Encümence 
kabul edilen 

5 0 0 0 

100 
0 
0 
0 

100 
12 200 

4 101 431 
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C/5 

t , 

, • "3 

•o 

821 

8 2 2 

8 2 3 

824 

Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

Müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

Tazminat 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

825 

826 

Mefruşat 

827 

828 

829 

830 

831 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

İkramiye 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Melbusat 
Evrakı matbua 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

262 858 

55 524 

15 000 

60 000 

393 382 

1 000 

5 000 
750 

5 750 

1 500 

7 0 0 0 

2 000 
300 

1 500 

3 800 

10 0 0 0 

100 
o 

100 

269 2 2 9 

41 0 0 4 

20 0 0 0 

60 0 0 0 

390 233 

1 0 0 0 

5 000 
• 750 

5 750 

1 0 0 0 

3 0 0 0 

1 700 
300 
500 

2 500 

8 000 

100 
30 

130" 
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n Muhassasatın nev'i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

832 

833 

8 3 4 

835 

836 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 
Efrat iaşe masrafı 
Hayvanat yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
> > baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[ Eşya erzak malzeme ve alât ve edevat nak
liyatı ; 
Efradın nakliye masrafları ve tedavi mua
yene ve tebdili hava zımmmda bir yere gide-

|cek zabitan ve mensubini askeriyenin yol 
masrafları; 
Tatbikattaki efrat Ye hayvanların ibate 
masrafı] 

200 

29 350 
422 732 

80 000 
36 000 

9 000 

125 500 

23 570 
4 700 
3 975 

32 245 

500 
300 

800 

8 000 

200 

21 580 
411 813 

60 500 
17 900 
8 013 

86 413 

13 000 
3 700 
1 600 

18 300 

500 
200 

700 

25 OpO 
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-o Muhassasatın nev,i 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

837 

838 
839 

840 
841 
842 

843 

O 
İ844 

845 

Makine alat ve edevat ve demirbaş eşya ve levazımı 
mubayaa ve tamir bedelleri 

Hayvan bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tami r 
işletme 

Fasıl yekûnu 
Bir inci bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif i muvakka te 

inşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

Ecnebi memleketler harcirahı 

Ecnebi mütehassısları; 

Ecnebi memleketlerine gönderilecek zabitan harci-
rahlan tahsisat ve mektep masrafları 

İk inc i bap yekûnu 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü hısım — Müessesat 

Harita mektebi masrafı 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa ve t ami r masraf la r ı 
Mevaclı ipt idaiye 
İş letme 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü İnsim — Müteferrik masarif 

912 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1 1 1 3 9 

3 750 

1 500 
2 000 
6 000 

9 500 
190 934 

1 3 OOO 

5 000 

6 860 

10 200 
35 060 

220 994 

15 000 

7 000 

000 

38 000 

500 

1 500 
2 000 
6 000İ 

9 500 
178 413 

19 5 0 0 

6 5 0 0 

2 2 OOO 

1 1 2 0 0 

59 200 

237 613 

O 

1 500 
11 000 

500 

13 000 

OOO 
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Muhassasatın nevi 

Geçen sene düyunu 
• 

1928 senesi düyunu 
Almanyaya yeniden giden 1930 senesined gönderile
cek iki talebe masarifi olup 1416 numaralı kanun mu
cibince Maarif Vekâleti bütçesine nakli icap eden 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

2 000 

100 

5 626 
681 026 

Encümence 
kabul edilen 

1 0 0 0 

0 

0 
668 426 





Umumî mütalâat 
Maliye Vekâletince 1930 malî senesi için alınacağı tahmin olunan varidat 

yekûnu (222 992 000) liradır. 
işbu miktar 1929 senesi varidat mııhammenatına nazaran ( 2 446 000 ) lira 

fazladır. 
Maliye Vekâleti tarafından tanzim olunan varidat esbabı mucibe rapo

runda 1930 senesi için varidat talıminatında bulunulurken takip olunan usul 
mevzubahs edilmektedir. Bu rapora göre: 

Esas itibarile neticesi alınmış olan son devrei hesabiyenin verdiği erkanı ele 
alındıktan sonra, sabit bir vaziyet irae eden vasıtasız vergilerde bir taraftan 
1926 - 1927 - 1928 senelerinin kat5î erkamilc. 1929 senesinin ilk dört aylık hası
lat miktarlarına nazaran normal görülen varidat miktarları kabul ve vilâyetler 
den mahallî vaziyetlere göre alman malûmat ile teyit edilen tahminatm isabetli 
olmasına itina edilmiş bulunduğu gibi sabit bir vaziyet irae edemiyen ve mem
leketin malî ve iktisadî vaziyeti neticesi olarak azalıp çoğalan vergi ve rüsum i-
çin de son senenin taayyün etmiş olan hesabî vaziyeti tetkik edildikten sonra, 
bu varidatın eski senelerdeki seyri nazarı dikkate alınmakla beraber 1930 senesi 
için melhuz iktisadî ve malî müessirat ve tatbikatın eşkâli bilhassa göz önüne alı
narak tahminatta bulunulmuştur. 

Memleketimizin vaziyeti umumiye ve iktısadiyesine göre bu tarzı tahmin hiç şüp
he yok en doğru ve salim telâkki edilmek iktiza eder. Encümenimizde de vari
dat muhammenatı üzerinde tetkikat icra edilirken bu tarzı tahmin aynen kabul 
edilmiştir. 

Maliye Vekâletince 930 senesi tahminati yapılırken 1929 senesinin mühim olan 
vergilerde ancak ilk dört aylığı malûm idi. Encümenimizin tetkikatı, bu senenin 
bütçe müzakeratı biraz teehhür eylemiş olması dolayısile dokuz aylık tahakkukat 
ve tahsilata istinat eylemiş ve varidat bütçesinin müzakeresi henüz başlamadan 
evvel mühim vergi ve resimlerin onuncu aylık hesapları da alınmış olduğundan 
bu son ayın netayici hesabiyesine göre erkanı üzerinde icap eden tadilât yapılmak 
suretile 1930 malî senesi için senenin girmesinden iki ay evvel tahminatta buluna
bilmek fırsatı elde edilmiştir. Varidat bütçesi müzakeratımn teehhür etmesi bize 
tahminatta bulunurken hakikata azamî derecede yakınlaşmak imkânını vermiştir. 

Encümenimizce varidat bütçesinin fasıl ve maddeleri üzerinde icap eden tetki-
katm icrasından sonra 1930 senesi varidat muhammenat umumî yekûnunun 
( 222 732 000 ) lira olarak kabulü münasip olacağı neticesine vasıl olunmuştur. 

Varidat menbalarmm beheri hakkındaki tetkikat ve hesabata başlamadan evvel, 
Encümenimiz memleketimizde vergi fikrinin tekâmülü ve verginin beynelmilel ha
yatı iktisadiyedeki kıymet ve ehemmiyeti mevzuuna temas etmek ve bu itibarla 
bazı mütaleatta bulunmak ihtiyacını hissetmiştir. 



- 160 -
Malûmdur ki, zamanımızda vergi işlerini, klasik maliyecilerin mütaleatı daire

sinde, dar bir çerçeve içinde tetkik etmeğe ne nazarî ve nede filî ve tatbikî noktadan 
imkân yoktur. Vergiyi, Devlet hayatı ve ihtiyacı muvacehesinde, münhasıran malî 
bir iş olarak telâkki etmiyerek, iktisadî bir görüşle ihdas ve tatbiki lâzım gelen bir 
mevzu olmak üzere ele almak zarureti karşısındayız, iktisadî görüşle vergi efradın 
servet ve iradından muayyen hisseler alarak, içtimaî heyetin müşterek mülkiye
tine ithal ve içtimaî heyeti temsil eden Devlete mal etmek demektir. Devlet bu his
seleri heyti içtimaiyenin ihtiyaçlarının tatmini için sarfeder. Efradın servet ve 
iradından alınacak bu hisse, Devletin ihtiyacına ve efradın verme kabiliyetine göre 
çoğalır ve azalır. 

Devlet, sadece asayiş ve inzibati temin ve adaleti tevzi ile mükellef kuru bir 
makanizmâ değildir. Devlet mefhumu her şeyi ifade etmektedir. Devlet vazaifinin 
bir emri tarihî ve içtimaî olarak vücut bulmuş olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Memleketimizde Devlet elinin karışmadığı iktisadî ve malî teşebbüs yok gibidir. 

Devletlerin vergi tarhetmek ve masraf tediye etmek hususunda aldığı istika
metlerin ana hatları, tamamen iktisadî bir veçhede inkişaf etmektedir. Memleketi
mizde de malî siyasetin ve bu meyanda mevzuumuz olan vergi işlerinin iktisadî 
bir siyasetin icabatı dairesinde istikamet aldığı, ve vergi cibay etinde münhasıran 
malî gaye takip olıınmıyarak memleketin ziraatı, sanayi'ı, ticareti de himaye ve 
takviye edilmek maksatlarının da teminine gayret edildiği sarih bir şekilde gözük
mektedir. Filhakika memleketimizdeki maliye programı: 

1 - Vergi tarh ve tevzi'i noktasından. 
2 - Masarifin sureti tevzi ve taksimi noktasından. 
Olmak üzere iki taraflı iktisadî bir manzara arzetmektedir. Varidat işlerine 

teallûk eden bu mazbatada sadece vergi noktasından olan vaziyet tetkik edilmiş
tir. 

Memleketimizdeki efkârı ilmiye, henüz klasiklerin çizdiği daire dahilinde emek
lerken, vazi'i kanun dünya gidişini takip ederek bu daireden kurtulmuş ve vergide 
iktisadî gaye esasına girmiştir. 

Klasik maliyecilere göre vergide esaslı hudut: 
1 - Vergide maksat ve hedef münhasıran, malidir. 
2 - Herkes iradından aynı nisbette vergi verir. 
3 - Umumiyet kaidesi mutlaktır. İktisadî ve içtimaî gayeler için himayeler 

olamaz. 
Fıkralarila hülasa edilmektedir. 
Halbuki memleketimizde, vazi'i kanunun vergiyi tarzı telakkisi temamen başka 

bir manzara arzeder. Vergi mevzuatımız iktisadî cepheden tahlil edilirse, aşağıdaki 
neticelerin şimdiden tahakkuk ettirilmiş olduğu görülür: 

1 - Vergilerde; henüz içtimaî bir siyaset takibi asarı prensip olarak mevzu-
bahsedilmemekle beraber, şahsî vergilerle, irat ve kazanca ait bazı vergilerde mu
afiyet ve himaye ve vergi menbama göre nisbet tayini esasları mevcuttur. 

2 - Vasıtasız vergilerin bazılarında müterakkıyet esasına gidilmiştir. 
3 — Türkiyenin evvelemirde bir ziraat memleketi olduğu nazarı dikkate alınarak 

zürra sınıfını ezen aşar vergisi kaldırılmıştır. 
4-Türkiyede sanayi'in geri kaldığı düşünülerek, teşviki sanayi için muayyen" 

vergilerden himaye esasları kabul edilmiştir. 
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5 - Türkiyede ticaret ve sanayiin, harice karşı himayesi için muayyen bir gümrük 
siyaseti mevcuttur. Kanunî mevzuatile temin olunan bu gayelere ilâveten, daha fazla 
idarî mahiyette olarak Devlet inhisarı şeklinde idare olunan müesseselerin iktisadî 
hayata, hiç bir zaman küçük görülemiyecek derecede yardımı bulunduğu da bir 
emri muhakkaktır. Darlık mmtakasında ameleye iş bulmak için, ihtiyaçtan fazla 
tuz istihsal ettirilmesi, tütün ve üzüm ve incir buhranlarında tütün ve müskirat 
inhisarlarının buhranı tehvin edecek tedabir almaları bu meyanda zikredilebilir. 

Bu vaziyetlere binaen denilebilir ki memleketimizde vergi işlerinin aldığı istika
met, ve vergi fikrindeki tekâmül memleketin ihtiyacına olduğu kadar, asrın en 
yeni telekkiyatma da mutabık bulunmaktadır. 

Verginin beynelmilel kıymet ve ehemmiyetine gelince: 
Son senelerde muhtelif memleketlerdeki vergi sistemlerinin farklı olması dola-

yısile, bilhassa mükerrer vergi alınmasını bertaraf edebilmek gayesile hakikî vergi
lerle şahsî vergiler üzerinde, veraset ve intikal vergilerinde malî, iktisadî, hukukî 
noktalardan, mütehassıs eşhastan mürekkep beynelmilel komisyonlar toplanarak 
vergi sistemleri yekdiğerini tutan ve tutmıyan Devletler arasında aktedilecek iki ta 
raflı mukavelename projeleri ihzar eyledikleri gibi ;beynelmilel iktisadî münasebatı ihlâl 
eden ve bilhassa ziraî memleketlerle sınaî memleketler arasında vaki ithalât ve ih
racat muamelâtında, gümrük manialarının hiç değilse arttırılmaması lâzım geleceği 
hakkında da vasi tetkikat icra edilmektedir. Bu meyanda mütekabiliyet şartları, 
en ziyade mazharı müsaade millet muameleleri, beynelmilel iktisadî ve ticarî teş
kilâttan kara, deniz ve hava nakliyat kumpanyalarının ve sigorta teşkilâtlarının 
vaziyetleri, ecanibin maaş ve ücretleri, ticarî temsil, hadisat üzerinde mühim ve 
çok kıymetli projelere istinaden mukaveleler tanzim edilmektedir. 

Bütün bu faaliyetler neticesi olarak, beynelmilel vergi mesaili (sistematik) ve 
(mütemadi) bir surette içtimalar ve konferanslarla işlenmekte ve mevcut ihtilâf
ları azaltmakta olan bu mesai, ilerde belki de vergi tarzlarının yeknasaklığmı te
min edebilecek bir mahiyet arzetmektedir. 

Vergi mesaili üzerinde cereyan eden bu mesai, muhtelif memleketlerin bütçe 
sistemlerinin yeknasaklığmı temin gayesine de teşmil edilmiştir. Malî senenin meb
dei, bütçenin ihzar safahatı, Devlet muhasebesi tarzı, hesabatm kontrolü eşkâli bu 
meyanda mevzubahistir. 

Maliye Vekâleti, beynelmilel âlemde cereyan etmekte olan bu malî faaliyetlere, 
filen iştirak etmemekle beraber bunları takip vaziyetindedir. Ecnebî devletlerle ti
caret ve ikamet mukavelenameleri akti sırasında birinci derecede mevzubahs olan 
iktisadî ve malî müsaadat ve bunların tevlit edebileceği ahval, beynelmilel 
mevcut faaliyetlerin mütemadi bir surette takibi ile cihanın yürüdüğü istika
met dairesinde bir tavır ve istikamet almak suretile hal ve intaç edilmek zaruri
dir. 

( Gerçi beynelmilel malî faaliyetlerin bir kismîle nazarî mahiyette alâkadar bu
lunulmakta isede, bunun kâfi olmadığı ve bu istikamette daha sıkı bir temas te
mini lüzumuna Encümenimiz kanaat getirmiştir.) 

JJ - T ; . 
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Memleketimizde servet ve ırada nazaran vergi yekunu derecesini tayin etmek, 
servet ve iratların senevi tutarını kat ' î olarak tayin imkânsızlığına binaen ka
bil olamamaktadır5. 
Bu bapta muhtelif vesilelerle ve muhtelif zevat tarafından yapılan tetkik
ler daima nazarî ve tahminî bir kıymeti haiz olmaktan ileri geçememiştir. Fara
za harbi umumiye takaddüm eden son senelered yapılmış olan bir tahminde 
o tarihte beher nüfusa isabet eden vergi miktarı 1,25 türk altını ve vergi yü
kü de senevi malî iradın % 30 - 33 nü tutmakta olduğu söylenmişti. Aynı usulü 
tahmin ile hareket edilir ve sahih olduğu iddia edilememekle beraber adiyen bir 
fikir verebileceği düşünülerek bir hesap yapılırsa; bu gün varidat bütçesi yekû
nunun nüfusu umumiye ye taksiminde, beher nüfusa; 15,78 lira düştüğünü ve bu
nu altına tahvil ettikte takriben 1,60 liraya tekabül ettiği ve binaenaleyh beher nü
fusun filhal harbi umumiden evvelki zamana nazaran miktar itibarile bir az fazla 
vergi vermekte olduğu neticesi hasıl olmaktadır. Maalıaza paranın iştira kiymeti 
noktasmdan bakacak olursak, hayat pahalılığının derecesi kağıtla, altın arasın
daki farkın hemen iki misli derecesinde olmasına göre bu gün için beher nüfusun 
tediyatı, harbi umumiden evvelki miktarla mukayese edildikte daha az iştira kuv
vetini haiz bir meblağ olduğu da ilâve edilmek lâzımgelir. 

Beher nüfusun verdiği işbu 15, 78 liranın senevi irat ve kazanca nisbetini yani 
vergi yükü nisbetini bulmak istersek; memleketimizde senevî irat ve kazanç mik-
tarzınm bazı tahkikata nazaran bir milyar lirayı geçmiyeceğine göre nisbeti Devlete 
ait vergilerden - % 22,20 miktarını bulmaktadır. Vilâyetler ve belediyelerin de 
vergi ve resimleri bu miktara ilâve kılmırsa işbu yekûn miktarı takriben % 33,30 de
recesine çıkacağı anlaşılır. Memleketimizde servetin noksanı, şahsî ve malî 
say in kâfi derecede müsmir olmaması neticesi olan bu vaziyet ve nisbetin devam 
etmiyeceği, istihsalâtyn ve tedavülün artması ile iktisadî vaziyetin de düzeleceği ve 
binnetice vergi yükü nisbetinin de daha hafif addedilebilecek bir dereceye ineceği 
tabiidir. 

Varidat bütçesini tertkip eden fasılların varidat yekûnu umumisine nazaran 
nisbetlerini hesap edersek, tabiri diğerle varidat miktarlarını yekûnu umumiye 
nazaran tahlil edecek olursak aşağıdaki netayici bulmaktayız: 

Varidatın nev'i 
Bilâvasıta vergiler 
Bilvasıta vergiler 
inhisarlar 
Damga, harç, kaydiye 
Hasılat ve menafi 
Müteferrik varidat 

Yekûnu umumiye 
nazaran miktarı 

48 280 000 
94 250 000 
47 200 000 
14 281 000 
8 211 000 
9 410 000 

Yekûnu umumiye 
nazaran nisbeti 

% 2 1 
%42 
%22 
% 7 
% 4 
% 4 

Müteferrik varidat ile hasılat ve menafi ve bir hizmet mukabili olan harç ve 
kaydiyeler hariç bırakılarak bilâvasıtalarla bilvasıtaları yekdiğerine nisbet edersek, 
umumî yekûnda bilâvasıtaların 48 280 000 lira olmasına mukabil bilvasıtalarla in
hisarların ve damganın yekûnu 149 650 000 liraya baliğ olduğu ve bilâvasıta ver
gilerin bilvasıtaların % 32, 26 sim teşkil eylediğini görmekteyiz. 

Bilvasıtalarla bilâvasıtalar arasındaki bu nisbet normal olup diğer memleket
lerdeki nisbetlere teadül etmektedir. 

Varidat bütçesinin, şimdiye kadar mutat olduğu üzere bilâvasıta, bilvasıta inhi
sarlar ve ilâh .... olmak üzere kısımlara tefriki yerine vergilerin matrahlarına göre bi r 
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taksim tarzının kabul ve usul ittihazı tetkiki lâzım bir mevzu olduğu geçen seneki 
mazbatamızda kayit ve işaret edilmişti. Hükümetin bu sene varidat bütçesi üze
rinde kabul etmiş olduğu taksim tarzının, eski hututu esasiye dairesinde bazı tadi
latı ihtiva eylediği, mahiyetleri itibarileistihlâk vergilerinden olan bazı vergileri 
bilâvasıtalardan kaldırarak bilvasıtalara aldığı görülmekle beraber arzu edilen 
neticenin henüz temin edilemediği görülmüştür. 

Vergilerin bilâvasıta ve bilvasıta tarzında ikiye taksimi şeklindeki itiyadın, 
henüz bir çok memleketler bütçelerinde kabul ve tatbik edilmekle beraber artık 
bunun terki zamanı geldiğine kani bulunmaktayız. Yukarıda da bilhassa bahsedil
diği üzere, beynelmilel faaliyetler cümlesinden olmak üzere kabul edilmiş bulunan 
formüllere göre vergiler, irat ve servet üzerine müesses olanlar, istihsal, istimal 
ve muamele üzerine olanlar şeklinde iki esaslı kısma ayrıldıktan sonra beheri talî 
taksimata tabi bulundurulmuş ve bu tarzın gerek nazarî ve gerek mukayesevî 
noktadan lâzım ve müfit olacağı da kabul edilmiştir. Binaenaleyh, dünya mevzuat 
ve gidişile rabitadar ve ahenktar olması noktasından varidat bütçemizin taksimatı-
da, aynı tertibi alması kanaatini tekrara ihtiyaç görmekteyiz. 

' "'•. i ' " ' ...• v » 

Geçen seneki varidat mazbatasında, vergi ve resimlerin beherinden bahs eder
ken, memleketimizde işbu vergi ve resimlerin gerek mahiyetleri gerek nisbetleri 
noktasından geçirdikleri safahat tarihî bir tarzda yazılmış, mamulün bih olan vergi 
nisbetleri de kayit ve işaret edilmiştir. 

Bu sene de aynı şekli ihtiyar bir tekrar olacağı düşünülerek, bundan vaz geçilmiş 
ve beher fasıl ve maddede nisbetleri değişmiş olanların yeni nisbetleri, muhtelif 
senelerin netayici hesabi yelerinin mukaj^esesi ve neticeleri alınmış senelerdeki 
tahsilat nisbetlerine göre 1930 senesi için tahmini lâzımgelen miktarların hesaben 
tayini ile iktifa olunmuş ve her hangi bir mütalea ve temenni mevcut ise, bunlar
da ait oldukları fasıl ve maddelere ait izahatın sonlarına ilâve kılınmıştır. 



BÎRÎNCİ KISIM 
Bilâ vasıta vergiler 

FASIL : 1 

Müsakkafat ve arazi vergileri 
MADDE — 1 

Müsakkafat vergisi 

Müsakkafat vergisinin tahakkuk ve istifası noktasından memleketimiz başlıca 
iki tarzı muameleye tabi bulunmaktadır. 

1-26 haziran 1326 tarihli müsakkafat kamımı mucibince müsakkafatın tahrir 
ve iratları tahmini bu kanun mucibince gayri safî iratlar üzerinden vergi alman 
yerler, 

2 - Henüz mezkûr kanun mucibince tahrirleri yapılamamış olmasından dolayı 1302 
tarihli emlâk nizamnamesile ana müteferri ahkâm cari olan ve müsakkafatın kiy-
raetleri üzerinden vergi alman yerler, 

Müsakkafat kanunu mucibince vergi alınan yerlerde, gayri safî iradın % 9 u 
nisbetiııde vergi alınmakta olan değirmen, fabrika, ve imalâthanelerle, ahşap ika
metgâhlardan bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin asıllarile tevhidine dair olan 
18 mayıs 1928 tarihli kanun mucibince I haziran 1929 tarihinden itibaren %13 
nisbetinde vergi alınmaktadır. Kârgir ikametgâhlarla ticaret ve san'atta kullanı
lan ve ötedenberi % 12 nisbetinde vergiye tabi olan müsakkafat ve bu hüküm
deki arsaların vergi nisbeti de gayri safî iradın %17 si olarak hesap olunmaktadır. 

Yine 18 mayıs 929 tarihli kanun ahkâmına göre 14 haziran 1326 tarihli müsak 
kafat kanunu mucibince 1331 senesinden evvel tahrir görmüş veya iratları 1331 
senesi rayicine göre takdir edilmiş olan yerlerdeki ikametgâhların 11 kânunusani 
1339 tarihli kanun mucibince üç misline iblâğ edilen gayri safî varidatları ti
carethaneler gibi altı misle iblâğ edildiği gibi; iratları 1331 seneleri rayicine göre 

"takdir edilmiş olan şehir ve kasabalar dahilinde ikametgâh olan müsakkafatın altı 
misle iblâğından sonra gayri safî varidatları 1 500 kuruştan aşağı olanların ver
gisinin tamamı da muaf tutulmuştur. 

1302 tarihli emlâk vergisi nizamnamesi cari olan mahallerdeki müsakkafat ver
gisine gelince: 

Ticaretgâhlar, san'at ve ticarette kullanılıp irat getiren müsakkafat hükmünde 
bulunan arsalar, umumiyetle apartımanlar, kısmen veya tamamen kiraya verilen 
yerler için verginin nisbeti, vergiye matrah ittihaz edilecek kiymetlerin binde on 
dördüdür. Mutasarrıflarının tamamında ikamet ettiği meskenler için de kiymetle-
rinin binde yedisidir. 

Emlâk nizamnamesi cari olan yerlere ait olmak üzere 18 mayıs 929 tarihli ka
nun ahkâmından olarak, 11 kânunusani 339 tarihli kanım mucibince kıymetleri 
altı misle çıkarılmış olan müsakkafat ile irattı arsaların müsakkafat kıymetleri 
9 misle iblâğ edilmiştir. 
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Binaen aleyh işbu mahallerde mütezayit kıymetler üzerinden vergi nisbeti tatbik 

olunacaktır. 
18 mayıs 1929 tarihli kanun mucibince müsakkafat vergisi tahsilatından %3 ü 

Idarei Hususiyelere, %15 i Maarife ve %15 i belediyelere ait bulunmaktadır. 
Müsakkafat vergisinin 1926 senesinden itibaren tahakkukat miktarları tetkik 

edilirse mütemadiyen inkişaf eylemekte olduğu görülür. 1926 senesinde 4 561 522 
lira olan tahakkukat miktarı 1927 senesinde 5 760 730 liraya, 1928 senesinde 
6,493,649 liraya ve 1929 senesinde de on aylık hesaba göre 9,853,401 liraya çıkmış
tır. Bu yükselmenin başlıca esbabı müsakkafat tahririnin muntazaman devamı 18 
mayıs 1929 tarihli kanun ile küsuratın tevhidi sırasında yapılan bir miktar zam, 
müsakkafatı ziraiyenin tahririnin devamı gösterilebilir. Tahakkuka tın bu tarzı 
inkişafına göre, 1930 senesinde yeniden seksen sekiz kazanın vergisi de müsakkafat 
kanunu mucibince alınacağı dahili hesap edilerek 1930 senesi için tahakkukat yekû
nunun on buçuk milyon lirayı bulacağı hesap edilmiştir. 

Tahsilata gelince: 
1926 senesinde tahsilat nisbeti, haliye ve sabıkadan vaki tahsilat dahil olarak 

%94/12, 1927 senesinde %88/17 ve 1928 senesinde % 90,68 olup 1929 senesinin 
ilk on ayındaki nispette %62 yi tutmaktadır. 1929 senesinde tahsilat nispetinin 
noksan olması sebebi, bu sene 18 mayıs 1929 tarihli kanun mucibince, yeniden 
yapılan tahakkukat dolayisile, senenin ilk aylarında tahsilat yapılamamasıdır.Ev
velki üç senenin, son ikişer aylıklarının tahsilat nispeti vasatiyesi % 18,55 oldu
ğuna göre, 1929 senesinde de bu vasati dairesinde mütebaki iki ayda tahsilat 
yapılırsa 1929 senesi gayesinde tahsilat nisbeti %80,55 miktarına baliğ olacaktır. 
1930 senesinde yeniden ve takriben bir milyon liralık tahakkukat fazlası olacağı
na ve nisbeti tahsilatın 1926 -1927-1928 seneleri hesabatma göre vasatı %90 dan 
aşağı düşmediğine göre bu madde" için Hükümetin teklifi olan 8 755 000 liranın 
kabulü münasip görülmüştür. 

Bu maddeye ait mütaleatı ikmal ederken, bu günkü vergi tarzımızda iradı 
gayri safinin ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, Türkiyenin her tarafında bir 
an evvel müsakkafat kanunu mucibince vergi alınmasının temini gayesile müsak
kafat tahririne son derece gayret edildiği ve iki sene gayesinde Türkiyenin her 
tarafında müsakkafat kanunu cari olması için Maliye Vekâletince alman tertibatı 
memnuniyetle telâkki ettiğimizi kayda lüzum gördük. Müsakkafat kanununa 
temas etmişken, harbi umumiden sonra diğer medenî memleketlerde de kabul 
edildiği üzere hayat bahalılığı mücadelesi tatbikatından olmak üzere memleketi
mizde de ucuz ve sıhhî meskenler için faraza on ilâ on iki senelik bir muafiyet dev
resi kabulünü ve şehir ve kasabalarda esbabının her hangi bir sun'u olmaksızın 
yeniden yol küşadı, tramvay ve şömendüfer geçmesi gibi esbap dolayısile kıymetle
nen emlâkten, yani diğer memleketlerde tatbik edildiği veçhile Plus - values üzerin
den bizde de vergi alınması hakkında Maliye Vekâletince tetkikat yapılması icap 
eylemekte olduğunun zikrini musip bulduk. 

MADDE — 2 
Arazi vergisi 

Arazi vergisinin sureti istifası ve verginin nisbeti noktasından da memleketimiz 
yine iki kısma ayrılmaktadır: 

1 - 1340 senesinden itibaren yapılmağa başlanılan yeni tahriri görmiyen ve 1331 
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senesi rayici üzerinden vergi alman yerler; 
2 - Yeniden tahrir görüp arazinin yeni rayiç üzerinden kıymetleri tahrir edilmiş 

bulunan yerler; 
Arazinin yeni tahriri yapılmamış olan yerlerdeki kıymetleri ikiye ayrılır: 
I - 1331 malî senesinden sonra tadil görmiyen arazi kıymetleri, 
I I - 1331 malî senesinden sonra tadil gören arazi kıymetleri, 
Birinci fıkrada gösterilen arazi 1331 tarihinde mukayyet kıymetlerinin binde 

altmış beşi nisbetinde vergiye tabi bulunmaktadır, iratsız arsalar da tıpkı arazi 
gibi muamele görmektedir. 

İkinci fıkrada gösterilen arazi için tatbikatta üç şekle tesadüf edilmektedir: 
A : Muaddel kıymetleri 1331 senesinde mukayyet kıymetlerinin sekiz mislin

den noksan veya ana müsavi olan yerlerde vergi, 1331 senesinde mukayyet kıymeti 
üzerinden binde 65 olarak alınmaktadır. 

B : Muaddel kıymetleri 1331 senesinde mukayyet kıymetleri, sekiz mislinden 
fazla olan yerlerde vergi, hali hazır kıymetleri üzerinden binde on nisbetinde alın
maktadır. 

C : 1331 senesinde mukayyet kıymeti yok iken andan sonraki senelerde kıymet
leri takdir edilen mahallerin vergisi, hali hazır kıymetlerinin binde onu üzerinden 
istifa olunmaktadır. 

İkinci maddede gösterilen, 1340 senesinden sonra yeni rayiçleri üzerinden tah
riri icra edilmiş olan yerlerdeki araziden umumiyetle tahrir kıymetlerinin binde o-
nu üzerinden vergi alınmaktadır. 

18 mayıs 1929 tarihli tevhidi küsurat kanunu mucibince arazi vergisi tahsila
tından % 18 i vilâyete (menafi hissesi) -% 3 ü Idarei Hususiyeye, % 19 u Maarife 
ve % 6 sı iane hissesi olarak Ziraat Bankalarına verilmektedir. 

Arazi vergisi tahakkukatı, 1926 senesinden itibaren olan hesabat tetkik edilirse, 
seneden seneye artmakta olduğu görülmektedir. 1926 senesinde, 6 619 566 lira olan 
tahakkukat 1927 senesinde 7 300 273 liraya, 1928 senesinde 7 361 750 liraya ve 
1929 senesinde 10 ayda 9 468 223 liraya" yükselmiştir. 1928 - 1929 seneleri arasın
daki tahakkukat farkının evvelki senelerin farkını tutmaması 18 mayıs 1929 ta
rihli kanunla yapılan tevhit sırasındaki zam ile arazinin yeniden icra kılman tah
rirlerinden münbais bulunduğu anlaşılmaktadır, işbu tahakkukat miktarı 1930 se
nesinde de yeni tahrirler dolayısile takriben 120 000 lira kadar artacaktır. 

Arazi vergisi tahsilâtına gelince: 
Bu vergi, tahsilatında en ziyade müşkülâta uğranılan ve tahsilat nisbetleri se

neden seneye düşmekte olan yegâne vergimizdir. 
1926 senesinde haliye ve sabıka tahsilatı yekûn olarak nisbeti tahsilat %99,25 

iken 1927 senesinde bu ııisbet %82,83, 1928 senesinde 75,42 ve 1929 senesinin ilk on 
ayında da %54,65 nisbetlerine düşmüştür. 1929 senesinin tahsilat nisbetinin düşük
lüğüne, umumiyetle taksit zamanlarının, mahsulün idrâk edilmesini müteakip tayi11 

edilmesi ve 18 mayıs 1929 tarihli kanun mucibince yeniden yapılan tahakkuka-
tm da senenin üçüncü, dördüncü aylarına kadar ikmal edilememiş bulunması sebe
biyet vermiştir. 1929 senesinin tahsilatı bilhassa yedinci aydan sonra inkişafa baş
lamıştır. Netekim- sekizinci ay gayesinde tahsilat nisbeti %28,85 olduğu halde do
kuzuncu ay gayesinde %49,95 ve onuncu ay gayesinde %54,65 nisbetine çıkmıştır. 
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Sekizinci ayın tahsilatı olan %28,85 nisbeti onuncu ayda % 54,65 nisbetine yük
selmesine göre sekizinci aydan itibaren nisbeti tahsilat ayda vasati % 12,90 dere
cesinde yükselmekte ve iki aylık tahsilat yekûnu hemen hemen senenin sekiz aylık 
tahsilâtına teadül eylemektedir. Bu nisbetler senenin son aylarında, tahsilatın dai
ma yüksek olması hesabile, son aylarda da % 10 derecesine varacağı nazarı itibare a-
lmırsa sene gayesinde nisbeti tahsilatın herhalde %75 i tutması muhakkak bulun
maktadır. 

1929 senesi tahakkukatma 1930 senesinde tahrir dolayısile vaki olacak 120 000 
liranın da ilâvesi halinde 1930 senesi tahakkukatı olarak ele alınacak miktar 
9 588 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmasına ve tahsilatında evvelki senelerle 1929 
senesinin vasatisine yakin bir miktarda olabileceğine göre bu maddeye Hükümet 
tarafından teklif olunan miktardan 945 000 liranın tenzilile 7 350 000 lira 
vaz'ı muvafık telâkki edilmiştir. 

Bu madde hakkındaki mütaleata nihayet verirken 18 mayıs 1929 tarihli kanunla 
iratsız arsaların da arazi gibi ayni nisbette vergiye tabi tutulması şeklinin vergi 
kaidelerine muhalefeti nazaran dikkate alınarak ber taraf edilmesi ve iratsız ar
salardan hiç vergi alınmaması tarzına gidilmese bile bunların nisbetlerinin en 
az yarıya tenzili lâzımgeleceğini tasrilıa ihtiyaç görmekteyiz. Arazi tahriri tecrübe 
kanununun 1930 senesinde tatbiki halinde arazi mükelleflerine bir ferahlık ve vüs
at temin edileceği muhakkaktır. 

MADDE — 3 
VHayatı sâlise maktu vergisi 

Kars, Ardahan, Aartvin Vilâyetlerinde cari olan işbu maktu vergi, bu vilâyetler
de müsakkafat tahriri ikmal edildiği için yalnız arazi vergisine mukabil olan kısma 
inhisar eylemektedir. Muvakkat bir mahiyeti haiz olan bu vergi, işbu vilâyetlerde 
arazi tahririnin ikmalini müteakip ortadan kalkacaktır. 

1930 senesi Hükümetin teklifi olan miktar 1929 senesinin nısfı olan 50 000 lira
dır. Maktu vergi tahsilatının nisbeti, vasati olarak %87 tutmasına ve 1929 senesi
nin on aylık tahakkukatı olan 102 481 liranın nısfından fazlası araziye ait bulun
masına göre bu madde için teklif edilen 50 000 liranın muvafık bulunduğu neti
cesine vanlmıştır. 

FASIL : 2 

Kazanç vergisi 

MADDE — 1 
Kazanç vergisi . * 

18 mayıs 1929 tarihli kanun mucibince, kesirlerin vergi asıllarile tevhidi dola
yısile kazanç vergisi nisbetlerinde, geçen seneki mazbatamızda mevzubahs edilen 
nisbetler üzerinde tebeddülat yapılmış olduğundan, bu tebeddülatın bu sene 
tasnif edilmek suretile zikir ve beyanını faideli bulduk: 
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Kazanç vergisi, mükellefiyet şekilleri noktasından iki büyük kısma ayrılmak
tadır. 

1 - Birinci kısım mükellefler. 
2 - ikinci kısım mükellefler. 
Birinci kısım mükellefler: 
A : icra ettikleri ticarî ve sınaî muamelelerden mütevellit kazançları üzerin

den vergiye tabi olanlar. 
B : Resmî dairelerde ve yahut birinci kısım mükellefler nezdinde memur veya 

müstahdem olup aldıkları mebaliğ üzerinden vergiye tabi bulunanlar olmak üzere 
iki kısımda kabili mütaleadır. 

(A) Fıkrasına dahil olan ve kazançları üzerinden vergiye tabi bulunan mükel
lefler de verecekleri verginin nisbeti noktasından keza ikiye ayrılırlar. 

I - Safi kazançları vergiye matrah ittihaz olunanlar. 
I I - Gayri safi kazançları üzerinden vergiye tabi bulunanlar, safi kazançla

rı üzerinden vergiye tabi olanlar, sermayesi eshama münkasim olmıyan Koman
dit, Kollektif, Limtet ve Kooperatif şirketlerle merkezleri Ecnebî memleketlerde 
bulunan şirketlerin Türkiyedeki şubeleri, ticaretleri mütedavil sermayeden ziyade 
say ve amele istinat eden ve kazanç verigisi kanununun üçüncü maddesinin 3 ve 4 
üncü fıkralarında isimleri yazılı bulunan serbest meslekler ve sair teşebbüsat er
babı kazanç vergisi kanununun 6 mcı fıkrası mucibince beyannameye tabi olup ka
nunun (C) fıkrasına ilhak edilecek olanlardan ibaret olup bunların safi kazançla
rından : 

5 000 liraya kadar, olan kısımdan % 12 
5 001 den 10 000 liraya kadar olanlardan % 15 

10 001 » 20 000 >> » » % 20 
20 001 » 50 000 » » » % 2 5 
50 001 » fazlası için % 30 nisbetinde vergi alınmaktadır. 

Merkezi Türkiyede olan eshamlı şirketlerden de, nizamname ve plânçoları muci
bince her hisseye isabet ve tevzii takarrür eden miktarın % 11 i nisbetinde 
vergisi alınır. 

Gayri safi kazançları üzerinden vergiye tabi olanlar; kazanç vergisi kanununun 
üçüncü maddesinin beşinci fıkrasında yazılı ikraz ve istikraz ve banka muamelâtile 
iştigal edenlerle kambiyo ve nükut ve mücevherat üzerinde iş yapanlar ve işbu mad
denin 6 mcı fıkrası mucibince beyannameye tabi olup mütedavil, sermaye üzerine 
iş yapanlardan ibarettir. Bunların vergileri: 

3 000 liraya kadar olan kısımdan % 7 
3 001 liradan 10 000 liraya kadar olan kısımdan % 8 

10 001 » 20 000 » » » » % 10 
20 001 »,K 50 000 » » » » % 12 
50 001 V . fazlası için de % 15 

nispetleri üzerinden alınmaktadır. 
Yukarıda (B) harf ile gösterilen ve aidıkarı maaş, tahsisat, ücret ve yevmiye 

üzerinden vergiye tabi olan kazanç vergisi mükellefleri de iki kısımda irae edil
mek lâzımgelir: 

1 - Devlet, vilâyet, nahiye, belediye veznelerinden hidematı fikriye veya be-
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deniye mukabili maaş, tahsisat, ücret ve yevmiye alanlar, bunların vergileri %5 
olarak tespit edilmiştir. Ancak maaşatm tevhit ve taadülü hakkındaki 1452 numa
ralı kanundan istifade edenler bu vergiden müstesnadır. 

2 - Devlet veya efrada ait bulunan bilûmum ticarî ve sınaî müesseselerde 
çalışanlardan, şehrî aldıkları miktarlar yüz liraya kadar olanlar için %7 ve 100 
liradan fazlası için %9 nispetinde vergi alınır. 

ikinci kısım mükelleflere gelince, 
Bunları da ikiye ayırmak icap eder: 
1 - Ticarethanelerinin icar bedelleri üzerinden vergi verenler, 
2 - Gayri safî günlük kazançlarının muayyen bir miktarında vergi verenler, 
icar bedelleri üzerinden vergi veren mükelleflerden, her nevi vesaiti nakliye 

ikamesine mahsus kayıkhane, ahır, arabalık, garaj, ve emsalini işletenlerle hizmet
çi ve amele tedarik eden idarehaneler eshabı, çanak, çömlek satıcılarile satılık 
ekmek çıkarıp münhasıran pişiricilikle müştegil fırıncılar bedeli icarlarının %35-
şi, her nevi tamirci, tenekeci, aşçı helvacı, çilingir ve doğramacı gibi küçük san'at 
ve hırfet erbabı icar bedellerinin %45 şi; bakkal, kasap, sebzeci, meyvacı, kömür
cü gibi emtia satan küçük erbabı ticaret icar bedellerinin %55şi; umumhane işle
tenler de icar bedellerinin %130 zu nispetinde vergiye tabidirler. 

Gayri safî günlük kazançları üzerinden vergiye tabi mükelleflerden, yazıhane 
ve idarehane sahibi olmaksızın karada, denizde, nehir ve göllerde her nevi nakliye 
ve cer vesaiti işletenler, cer ve nakil vesaitinde müstahdem ecirler, seyyar, 
bir halde icrayi faaliyet eden simsarlar, dellarlar, kabzımallar, satıcılar, bunların 
tayin olunacak sınıf ve derecelerine göretakdir edilecek günlük gayri safi kazanç
larının 17 günlüğü üzerinden vergiye tabidirler. 

Ve Keza günlük gayri safi kazançları üzerinden vergiye tabi tutulanlardan ge
rek kendi hanelerinde, gerek beyanname vermeğe mecbur olmıyanlarm dükân ve 
mağaza, imalâthane fabrika, veya kara ve su nakliye vesaitinde, her nevi inşaat 
ve imalâtta çalışanlar, sınıf ve derecelerine göre takdir edilecek günlük gayri safi 
kazançlarının 9 günlüğü üzerinden vergiye tabi bulunmaktadırlar. 

Bu suretle tahsil olunacak kazanç vergilerinin tahsilatından 18 mayıs 1929 ta
rihli kanun mucibince % 3 ü vilâyete %2 si iclarei hususiye, % 28 i maarife, % 3 ü 
de belediyelere tefrik ve ita olunur. 

Kazanç vergisi tahakkukatı, 1926 senesinden itibaren hesap ve tetkik edilirse 
seneden seneye artmakta olduğu görülür. 1926 senesinde 11 390 110 lira olan* ta-
hakkukat, 1927 senesinde 13 254 140 liraya, 1928 senesinde 13 435 071 liraya,1929 
senesinin ilk on ayında da 12 480 553 liraya baliğ olmuştur. 

Son üç senenin son aylarındaki tahakkukat miktarlarının tezayüdü vasatisine 
göre bu miktarın sene gayesinde 13 980 000 liraya dahil olacağı anlaşılmaktadır. 

Tahsilata gelince: Son iki senenin tahsilat nisbeti vasatisi % 98,31 tutmaktadır. 
1929 senesinin 9 aylık tahsilat nisbetinin, evvelki senelerin 9 aylıklarile mukaye
sesinde, müsakkafat ve arazi vergilerinde olduğu gibi, 18 mayıs 1929 tarihli tevhi
di küsurat kanunu dolayisile noksan olduğu görülmektedir. Bu vergide de tahsilat, 
senenin ilk aylarında zaif ve son aylara doğru kuvvetlidir. Nitekim sekizinci ay ga
yesinde tahsilat yekûnu 8 982 887 lira iken 9 uncu ayda 11 006 645 ve 10 uncu ay
da 11 949 185 liraya çıkmış olduğu gibi nisbeti tahsilatta % 83,98 den % 95 nis-
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betine yükselmiştir. Şu halde sene sonuna kadar evvelki seneler tahsilat nisbeti va
satisi olan % 98,31 nisbetinin tutulacağı anlaşılmaktadır. 

Bu vaziyeti hesabiyeye göre, işbu nisbeti tahsilat üzerinden, tahakkukattan va
ki olacak t^ahsüâtın bilhesap baliği 13 700 000 liraya reşide olunmasına göre bu 
maddeye Hükümetin teklifi olan miktara 50 000 lira zamla 13 700 000 lira vaz'ı 
muvafık görülmüştür. 

Kazanç vergisinde, tatbikat ve kontrolü teshil edecek mahiyette Maliye Vekâle
tince bir tadilât kanunu projesi ihzar edilmiştir. 

Bu tadilât 1929 senesi içinde kanuniyet iktisap edecek olursa verginin tatbikatı 
dolayısile mevcut şikâyetlerin önü alınmak kabil bulunacaktır. 

MADDE — 2 
Unvan ve nıhsat tezkereleri 

Kazanç kanunu mucibince, memurin ve müstahdeminden maada, kazanç ver
gisine tabi bilûmum hakikî ve hükmî her şahıs unvan ve ruhsat tezkeresi almağa 
mecbur ve tezkeresiz ierayi ticaret ve san'at memnudur. Unvan ve ruhsat tezkere
leri tahakjmkatı 1926 senesinde 345 697 lira, 1927 senesinde 297 003 lira 1928 se
nesinde 266 941 lira ve 1929 senesinin altı aylığında da 219 230 lira tutmuştur. Bu 
madde hasılatında seneden seneye görülen tenakus, seyyar mükelleflerle, ikinci kısıra 
mükellefler nezdinde çalışanların takibatında tesadüf edilen müşkülâttan ileri gel
mektedir, i Kazanç vergisi tadüâtı sırasında bu kabil mükelleflerin vaziyeti, kon-
trola müsait bir hale getirilmesi nazarı dikkate alınmış olduğundan, ileride noksa
nın telâfi edileceği tahkik kılınmıştır. 

Ruhsat ve unvan tezkerelerinden 1926 senesinin ilk altı ayında 284 525 lira, 
1927 senesinin ilk altı ayında 219 241 lira ve 1928 senesinin ilk altı ayında da 
207 788 lira tahsilat olmuş ve 1929 senesinin ilk altı ayında ise 198 260 lira alına
bilmiştir. işbu senelerin birinci altı aylıklarının ikinci altı aylıklarındaki tezayüt 
derecesine ve nisbeti tahsilata göre bu maddeye Hükümet tarafından teklif edilen 
miktardan 50 000 lira noksanile 250 000 lira vaz'ı münasip görülmüştür: 

FASIL : 3 

Askerlik mükellefiyeti 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 inci maddesi mucibince alınmakta olan 

bedeli naktî hasılatı, bir taraftan hizmeti fiiliye müddetinin 18 aya indirildiği halde 
bedeli naktî verenlerin talim müddetleri altı aya çıkarılmış ve diğer taraftan bedeli 
naktî miktarı 500 liradan 600 liraya çıkarılmakla beraber, bedeli naktî efradının 
iaşe ve ilbas masariflerini kendileri yapmak mecburiyeti konulmuş olmasından do
layı bedel verenlerin adedinin azalmakta olduğundan geçen seneki mazbatamızda 
bahsetmiştik. 

1926 senesinden itibaren, hesabat tetkik edilirse, bu hasılatın mühim bir tenakuz 
gösterdiği müşahede edilmektedir. 1926'senesinde hasılat miktarı 3 587 523 lira 
iken bu miktar 1927 senesinde 2 014 591 liraya ve 1928 senesinde de 1 310 742 
liraya tenezzül eylemiştir. 1929 senesinin ilk altı ayındaki hasılat miktarı ise ancak 
803 503 lira tutmuştur. 

Ordu dairesinden alman malûmata istinaden 1930 senesinde celbedilecek efrat 
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miktarına ve muhtelif senelerdeki bedel verenlerin yüzdesi miktarı vasatisine ve 
seneden seneye vaki olan tenezzül derecesine göre bu fasla 1930 senesi için Hüküme
tin teklif eylediği miktardan 300 000 lira noksanile 1 200 000 lira vaz'ı muvafık 
olacaktır. 

FASIL : 4 

Sayım vergisi 
Bu vergi koyun, kıl keçi, tiftik, deve, manda, inek, öküz, at, kısrak, iğdiç, ka

tır, eşek ve domuzdan alınır. Bu hayvanatın bir sene zarfında sahibine getireceği 
hasılat hesap edilerek vergi tespit edilmiş ve beher hayvan için maktuan alınmakta 
bulunmuş olan bu vergi miktarları 18 mayıs 1929 tarhli tevhidi küsurat kanunile 
tezyit ve küsuratı asıllarile tevhit edilmiştir. Bu gün alınmakta olan miktarlar aşa
ğıda yazılmıştır: 

Her koyundan 
Her kıl keçiden 
Her tiftik keçiden 
Her deveden 
Her mandadan 
Her öküz ve inekten 
Her at, aygır, iğdiç, kısrak ve katırdan 
Her eşekten 
Her domuzdan 

60 kuruş 
60 » 
50 » 

230 » 
200 » 
125 » 
155 » 

60 » 
350 » 

Sayım zamanında muafiyet yaşında bulunupta sayım defterlerine girmemiş olan 
küçük hayvanlardan kasaplık olarak şevklerinde pazar ve panayır yerlerinde veya 
mezbahalarda cinslerine göre vergileri alınır. 

Sayım vergisi tahsilatından koyun, kıl keçi, eşekten % 3 ü v i l âye t , ^ 4 dü idarei 
hususiye, %25 i maarife; Tiftik keçiden %3 ü vilâyete, %4ü idarei hususiyeye %21 ri 
maarife; Deveden % 5 şi vilâyete, % 2 si idarei hususiye, % 32 si maarife; Man
dadan % 4 ü vilâyete, % 2 si idarei hususiye, % 32 si maarife; inek ve öküzden 
% 5 i vilâyete, % 2 si idarei hususiye, % 32 si maarife; At, iğdiç, kısrak, katır
dan % 5 i vilâyete, % 3 ü idarei hususiye, % 32 si maarife; Domuzdan % 4 ü 
vilâyete, % 1 i idarei hususiyeye, % 28 i maarife tefrik ve ita olunur. 

Kaçak hayvanattan alınacak beş misli vergi, yukarıda vergii aslî olarak yazılan 
miktarlar üzerinden alınır. Ancak bu miktarlardan 4 misli cezaen alındığı için bun-
den vilâyet, idarei hususiye, maarif hissesi olarak bir şey tefrik edilmiyerek tamamı 
hazineye ait olur. 

1926 senesinden itibaren, her sene icra kılman tadat ve voklama neticesinde tes-
edilmiş olan 

Koyur 
1926 
1927 
1928 
1929 

hayvan adetleri 

ı, Kılkeçi, tiftik 
23 728 279 
25 738 080 
24 101 400 
21 543 090 

aşağıda 

Deve 
85 565 
m esi 
81 999 
75 221 

gösterilmiştir. 

Manda, inek, öküz 
5 572 127 
5 771 498 
5 559 264 
5 214 863 

At, kısrak, iğdiç, 
katır, eşek 
1 518 851 
1 419 943 
1 449 371 
1 346 439 

Domuz bir miktar ve kiymet ifade etmediği için gösterilmemiştir. 
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Sayım vergisinin tahakkukatı, 1926 senesinden itibaren tetkik edilirse 1926 sene

sinde 12 502 193 lira tutan talıakkukat 1927 senesinde 13 024 222 liraya çıktığı 
ve 1928 senesinde ise 12 181 034 liraya düştüğü görülür. 1928 senesindeki bu ten
zilin sebebi, malûm olduğu üzere, 1928 senesinde kışın şiddetli olması dolayısile 
vukua gelen hayvan telefatıdır. 

1928 senesi muhammenatı 13 003 000 lira idi. 18 mayıs 1929 tarihli tevhidi 
küsurat kanunile sayım vergisine vaki olan zam dalayısile bu miktar 1929 senesin
de 15 500 000 lira olarak tahmin edilmiş bulunuyordu. 1929 senesinin on aylık ta
lıakkukat yekûnu umumisi 14 758 071 liraya çıkmıştır. Daha evvelki senelerin son 
ikişer aylıklarında vaki olan vasati ve takribi tezayüt miktarı 100 000 lira mik
tarında olmasına göre 1929 senesi tahakkukatı umumiyesininde sene gayesinde 
hesaben 14 858 000 liraya yükselmesi lâzım gelmektedir. 

Sayım vergisinde tahsilat nisbeti, sabıkadan da vaki olan tahsilat dahil olarak 
mecmuan % 100 nisbetlerinde olmasına göre tahakkukatın tamamının tahsili kabil 
bulunmaktadır. 1929 senesinin 10 aylık tahsilat yekûnu 13 624 802 liradır. Bu 
miktarın evvelki seneler tahsilatı umumiye nisbetine nazaran dun bulunması 18 
mayıs 1929 tarihli kanun mucibince, sene bidayetinde tahakkukatın yeniden yapıl
ması dolayısile, tahsilatın da sene başında teehhür eylemesinden iııbias eylemektedir. 

Tahsilatın tutumuna nazaran, sene gayesinde tahsilat ni'sbetinin evvelki seneler 
tahsilat nisbetine çıkarılacağı anlaşılmaktadır. 

İşbu hesabı vaziyete hayvanların tabii inkişaf ve tezayüdü neticesinde vukua 
gelecek tezayüt miktarlarına nazaran sayım vergisinden 1930 senesinde Hüküme
tin teklifi olan 15 250 000 liranın alınabileceği neticesine vasıl olunmuştur. 

FASIL : 5 
Veraset ve intikal vergisi 

e 

Veraset ve vasiyet ve hibe tarikile, gerek bilâ bedel her hangi bir suretle haki
kî ve hükmî bir şahıstan diğerine intikal eden menkul ve gayri menkul emval vera
set ve intikal, vergisine tabi bulunmaktadır. Bu verginin tahakkukatı seneden 
seneye bir, bir buçuk misil derecesinde artmakta olduğu görülür. Bu netice, yapılan 
takibat ve kontrolün teşdidi ve memurların bu yeni vergi tatbikatına alışmaları, 
gayri menkulâta ait vergilerin üç senede ve takasiti mütesaviye ile esas vergi ile 
tahsili sebeplerinden ileri gelmektedir.Bunlara ilâveten veraset ve intikal vergi
si kanununun meriyetinden evvel bilâ bedel vuku bulan intikalât ve mevhubatm 
iki sene zarfında muamelei resmiyesinin ifasına tevessül olunduğu takdirde mü
kellefiyetin ahkâmı sabıkaya tabi olacağı hakkındaki muvakkat hükmün, müdde
tinin bitmesi de bundan sonra bu verginin tezayüdüne amil olacağı tabiidir. 

1929 senesinde bu verginin tahakkukatı 123 618 lira iken, 1927 senesinde de 
368 079 liraya ve 1928 senesinde de 819 186 liraya çıkmıştır. 1929 senesinin ilk altı 
aylık tahakkukatı 403 910 lira bulunmasına göre, bu nisbet dairesinde, sene gaye
sinde talıakkukat miktarı bir milyon lirayi tecavüz edecek demektir. Tahakkuka
tın senelik tezayüdü, beher senenin birinci altı aylıklarındaki miktarlara göre, 
ikinci altı aylıklarda daha fazla inkişaf eylemektedir. Bunun sebebi, senenin altın
cı ayı gayesinde, merkezden yapılan tahakkukatın kontrolü ve sıkı tatbikatıdır. Bu 
vaziyete binaen 1930 senesi talıakkukat miktarının hesaben 1 200 000 liraya vasıl 
olacağı anlaşılmaktadır. 
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Tahsilata gelince, üç senelik tahsilatın nisbeti vasatisi olan %69,87 üzerinden 
tahsilat yapılabileceği kabul edildiği takdirde 1930 senesi tahakkukatınm baliğ 
olacağı hesap edilen 1 200 000 liradan 834 000 liranın tahsili mümkün olacağı anla
şılmış ve bu itibarla hükümetin 1930 senesi için teklif eylediği 800 000 liranın mu-
sip ve muvafık olduğu neticesine varılmıştır. 

FASIL : 6 

Hususî ormanlar hasılatı 
Hususî ormanlardan alınan resim niiktarı geçen seneki vaziyetin aynidir. Eşhas 

korularile köy baltalıklarından ticaret için kat ve ihraç edilen odun ve istihsal olu
nan kömürden alınmakta olan bu hasılat seneden seneye tezayüt etmektedir. Bu
nun sebebi Devlet ormanları meyanmda bulunan bazı orman kıt 'alarmın ibraz 
olunan evrakı tasarrufiyeye müsteniden hususî orman idadma geçmiş olması ve 
ormanlarını işletmiyen bazı eşhasın işle tm iye başlamasından ileri gelmekte olduğu 
anlaşılmaktadır. * 

Hususî ormanlar tahakkukatı 1926 senesinde 124 829 lira 1927 senesinde 153 
329 lira ve 1928 senesinde 176 255 lira tutmuştur. Bu hesaba göre tezayüt nisbeti 
senevî vasatî olarak 2 000 lira raddesindedir. 1929 senesindeki 6 aylık tahakkukat 
miktarı 97 934 liradır. Muhtelif senelerin ikinci altı aylıklarındaki tezayüt nisbeti 
bir misilden noksan olmasına göre 1929 senesi gayesinde evvelki senelerin nisbet 
tezayüdü dairesinde tahakkukatm 196 000 liraya baliğ olması şüpheli görülmüştür. 

Tahakkuku tahsiline tabi bulunan bu varidatın tahsilat miktarı da tahakkuka
tınm bittabi aynidir. 

Bu vaziyeti hesabiyeye göre 1930 senesi için bu maddeye Hükümetin teklif i olan 
150 000 liranın vaz'ı asgarî ve pek kat ' î bir tahmin olarak kabul edilmek icap eder. 

FASIL : 7 

Meadin rüsumu 
Maadin rüsumu geçen seneki nisbetleri mahafaza eylemektedir. Memle

ketimizin en mühim menabii servetinden olmasına rağmen meadinden henüz 
pek az istifade edilebilmektedir. Mekşuf madenlerin işletilmesini teşvik için 
28 / 5 / 1929 tarihinde bazı kanunî tadilât yapılmakla beraber bu kâfi 
görülmiyerek meadin işletilmesi imkânını bulmak ve bunu temine kâfi , 
olmıyan mevcut meadin nizamnamesi yerine kaim olmak üzere bir mea
din kanunu lâyihası ihzar edilmiş ise de bu projenin bu sene kanuniyet iktisap 
edebilmesi şüpheli bulunmaktadır. Şimdiye kadar atıl kalan en mühim serveti 
metfunemizden petrol hakkında mütehassıslar celbedilerek bunlar mirfetile petrol 
mahsus olan sahalarda ciddî tetkikat yaptırılmakta olduğundan hasıl olacak ne
ticeye göre sondaj ameliyatına başlanılacağı gibi demir menabiimizin işletilmesi 
için de Ecnebi müessesat ile temas edilmeğe devam edildiği bu işin daha müspet 
bir şekilde vücut bulması için 1926 senesinde neşrolunan ve müddeti hitam bulmak 
üzere bulunan demir sanayii kanununda üç sene müddetle temdidi teklif edileceği 
ve keza memleketimizde mebzulen mevcut ve fakat Ecnebî rekabetine maruz bulun-
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nıakla harice sevkedilemiyen zımparaların işbu rekabetten tahlisi ve hariç piyasa
larda revacını temin kasdile bunlardan evvelce alınmakta olan resmi nisbinin kanu
nun bahşeylediği haddi asgarî üzerinde alınması da düşünülmekte olduğu Ikitisat 
Vekâletinden tahkik kılınmıştır. 

Meadin rüsumu 1926 senesinde 1 071 950 lira 1927 senesinde 688 166 lira ve 1928 
senesinde de 778 314 lira ve 1929 senesinin ilk altı ayında da 462 992 lira olarak ta
hakkuk eylemiştir. 

Meadin rüsumunun muhtelif senelerdeki altı aylıklarını tetkik edersek 1927 sene
sinden itibaren ilk altı aylık tahsilat miktarlarında 1928 senesinde 1927senesine naza
ran 102 000 lira ve 1929 senesinde 1928 senesine nazaran 120 000 liralık bir fazlalık 
görülmektedir. Bu tezayüt nisbetine göre 1930 senesinde de 1926 senesine nazaran 
100 000 lira bir zam vukua geleceğini hesap ve kabul edersek hasılatın ilk aydaki 
miktarı 550 000 lira tutacağı neticesine varırız. Birinci altı aylıklarla ikinci altı 
aylıklardaki tahsilat farkları ise 1927 senesinde 239 000 lira 1928 senesinde 437 000 
liraya baliğ olduğu nazarı dikkate alınarak 1929 senesinde de bu iki miktarın vasa
tisi olan 390 000 liranın ilâvesile hasılatın 852 000 lirayı tutacağı anlaşılır. 

Bu vaziyete -ve hesaba göre Hükümetin 1930 senesi için teklif eylediği 750 000 
liranın isabetli bulunduğu kabul edilmek icap eylemiştir. 

FASIL: 8 
Traktör rüsumu 

Traktör rüsumu geçen seneki nisbetin aynı olarak alınmaktadır. 
Traktör rüsumundan 1926 senesinde 19 755 lira 1927 senesinde 23 945 lira ve 

1928 senesinde 28 419 lira tahakkukat olmuştur. Muhtelif senelerin ilk altı ay
lıklarını tetkik edersek 1926 senesinin ilk 6 aynıda tahakkukat miktarı 12 935 lira, 
1927 senesinde 17 104 lira 1928 senesinde 23 409 lira ve 1929 senesinde de 20 790 
lirayı bulmuştur. Bu hesaba göre 1927 senesinin ilk altı ayında 1926 senesinin ay
ni müddetine nazaran 4 169 lira ve 1928 senesinin ilk altı ayında 1927 senesine na
zaran 6 305 lira bir fazlalık görülmekte isede 1929 senesinde fazlalık olmadıktan 
başka resim miktarı da 20 790 liraya tenezzül eylemiştir. İkinci altı aylıklarda 
ise tahakkukatm tezayüdü miktarı 1926 senesinde 6 000, 1927 senesinde 6 000 ve 
1928 senesinde 5 000 lira olmasına göre 1929 senesinin hesabı da sene gayesinde 
ancak 25 000 liraya vasıl olabilecektir. 

İnhisar idaresinden alınan malumata nazaran 1928senesindeki traktör adedi 
1927 ve 1929 senesindeki miktarda 2 073 adedine baliğ olduğu anlaşılmıştır. Trak
tör adedi artmakla beraber resmin tezayüt etmemesi, traktör resmi masrafı muaf i-

, yet mevadı müştaile sarf eden traktörlerden alınmasına nazaran mevcut traktörlerin 
bir kısmının gayri faal bir halde bulunmasından ileri geldiği tahkik kılınmıştır. 

Tahsilata gelince: muhtelif senelerin tahsilatı arasında seneden seneye vaki 
olan tezayütte, tahakkukatm aynı nisbetini muhafaza etmektedir. 

işbu hesabi malûmata binaen bu fasla Hükümetin talimini olan 25 000 liram n 
vaz'ı musıp bulunmaktadır. 



ÎKÎCİ KISIM 

FASIL : 9 

Grümrük resimleri 

•• MADDE — 1 : 

';:"' Gümrük resmi 
1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mevkii tatbike vazolunan yeni gümrük 

tarife kanunu mucibince gümrük resmi, gümrük resmi ile sair maddeler istihlâk 
resmini; şeker ve petrol inhisar resimlerini ihtiva eylemesi ve yeni gümrük haddi 
resmi işbu menabideıiî alınmakta olan mebaliğin mecmuuna nazaran tayin kılın
mış olması dolayısile gümrük resminin, 1930 senesi muhammenatmı tayin ederken 
hükümetin yapmış olduğu veçhile 926 - 927 - 928 - 929 - senelerinde işbu mena-
biden alman mebaliğin tevhidi ve mukayesesi suretile hareket edilmek mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

işbu menabiden 1926 senesinde 63 822 000, 1927 senesinde 59 292 000 lira 1928 
senesinde de 62 560 000 lira hasılat alınmıştır. 1929 senesine gelince bu senenin 
ilk dört ayında eski gümrük tarifesi mucibince gümrük resmi alınmış ve bir teşrini
evvel 1929 tarihinden itibaren de yeni tarife cereyan etmiştir. Bu vaziyette onun
cu ay gayesindeki tahsilat yekûnu 55 176 000 lirayı bulmuştur. 

1929 senesinin on aylık varidatının evvelki seneler onar aylıkarile mukayese
sinde 1929 senesi hasılatının 1927 senesi hasılatından 6 251 000 lira ve 928 senesi 
hasılatından 1 888 000 lira fazla olduğu görülür. Bu fazlalığın sebebi 1929 senesi
nin ilk dört ayında bir teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren yeni gümrük tarifesi
nin tatbik edilmesi mukarrer olması dolyısile eski tarife üzerinden memlekete ithal 
olunan fazla eşyanın verdiği hasılattır. Bu fazlalık 1928 senesinin ilk dört ayına 
nazaran takriben 9 147 000 lira derecesindedir. Bir teşrinievvel 929 tarihinden 
itibaren yeni tarif e mevkii tatbike girmiş olduğundan senenin ilk dört ayındaki 
ithalat fazlalığının aksülameli olarak ithalat ye binaenaleyh hasılat da azalmağa 
başlamıştır. Bu azalmanın mart 1930 gayesine kadar evvelki senelerin aynı ayları 
hasılatına nazaran hasıl ettiği noksan, yani altı ayda verdiği netice 7 365 000 
liradır. Tabiri diğerle i l k dört ayın fazlalığı olan 9 147 000 liranın 7 365 000 lirası 
yenilmiştir. Mütebaki 1 888 000 lirasının sene gayesine kadar temamı yenileceği-
de melhuzdur. 

1929 senesinin mevcut on aylık hesabı yekûnu olan 55 166 000 liranın sene gaye
sine kadar evvelki iki senenin son ikişer aylıklarının tezayüt nisbeti vasatisi 
dahilinde yani % 19,55 nisbetinde artacağını hesap edersek 1929 senesi hitamında 
hasılat yekûnunun 65 952 000 liraya baliğ olması lâzımgelmektedir. Bu vaziyete 
göre 1929 senesinde gümrük, sair maddeler istihlâk, şeker ve petrol için mevzu 
bulunan muhammenat baliği olan 65 500 000 liranın tutulacağı anlaşılmaktadır. 

1930 senesi muhammenatıria gelince: 19^9 senesinde senenin beşinci ayından 
itibaren yeni tarife tatbikatı başlamış olmakla beraber senenin ilk dört ajanda 
Normal vaziyette fazla ithalât olması, mütebaki aylardada yine normal bir va
ziyette ithalâtın azalması neticesi olarak, yeni tarife tatbikatının hakikî bir, şekilde 
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ancak 1930 senesinde başlıyacağını kabul etmek lâzımdır. 1929 senesinin 1 teşrini
evvel 1929 tarihinden sonraki vaziyeti 1930 senesi muhammenatmı tayin etmek 
hususunda kat'î bir kıymeti haiz bulunmadığı aşikârdır. Bu sebeple 1930 senesi 
muhammehatmı icra ederken yeni tarifenin normal bir zamanda neticesi alınmış 
bir hesabı henüz elimizde mevcut bulunmadiğmdan, tahminatm aşağıda yazıldığı 
şekilde yapılmasına zaruret görülmüştür. 

1930 senesi tahminatmı yaparken evvelâ 1929 senesinin vereceği 65 500 000 li
ralık hasılat ele alınmış ve bunun üzerine yeni tarifenin getireceği fazlalığın nisbe-
ti hesap ve tahmin edilmiştir. Bu hesap şu tarzda olmuştur. 

Eski gümrük tarifesinde haddi resim vasatisi takriben % 12 idi. Yeni tarife 
bu haddi resmî takriben % 20 miktarına iblâğ eylemiştir. Yani haddi resim ve 
satisine % 66 nisbetinde bir zam icra edilmiştir. Binaenaleyh yeni tarifenin vere
ceği fazlalıkta 65 500 000 liranın üzerine %66 nisbetinde bir zam yapılması sure-
tile hesap edilmek lâzımgelir. Ancak tarife haddi resmine icra edilen bu tez
yit, eşya fiyatının yükselmesine ve bu da pek tabii olarak istihlâkâtm tahdidine 
müncer olacağından, tarifeye yapılan zam derecesinde hasılatında artmıyacağı 
malûmdur^ Fakat resmin çoğalması dolayisile hasılatın, hali hazıra göre ar
tacağı da bir emri muhakkaktır. İşbu artma nisbetinin tayini, elimizde yeni tarife 
tatbikatının normal bir vaziyette senelik hesabı olsaydı pek kolay olacaktı. Bu he
sap yoktur. Yapılacak iş, memleketin iktisadiyatı, ithalâta müessir olabilecek ah
val nazarı dikkate alınarak bir tahmine girişmekten başka türlü olamazdı. Bu se
beple tahrainata girişirken, hesaben bulunacak fazlalığın ancak % 25 i derecesin
de bir zam icrasına gidilebildi. 

Bu vazıyete göre, vaki zam neticesinde, mevzubahs dört kalem varidat meka
nında asıl gümrük resmi 1929 senesinde 35 000 000 lira olduğundan bunun %66 
sı 23 100 000 lira tuttuğu ve bunun da % 25 i 5 800 000 lira olacağı ele alınarak 
1930 senesi için yapılacak zammın ancak bu miktardan ibaret bulunması yani büt
çeye 65 500 000 -f 5 800 000 = 71 300 000 lira vaz ve tahmini hesaben münasip 
görüldü. 

Şu tarzı hesap neticesinde bulunan miktar, hükümetin bu maddeye vaz ve tah
min eylediği miktar olan 71 300 000 lira ya teadül eylemesi itibarile Hükümetçe 
mevzu mujıammenat miktarının aynen ipkası muvafık telâkki edilmiştir. 

MADDE — 2 
Arziye resmi ve saire 

Arziye resmi ve saire olarak bütçeye 1927 senesindenberi daima 400 000 lira 
muhammenat vazedilmekte ve tahsilat yekûnu da bu miktara teadül ve tekabül 
eylemektedir. 1926 senesinde bu maddenin tahakkukatı 392 296 lira, 1927 senesinde 
395 016 lira 1928 senesinde 349 439 lira tutmuş ve 1929 senesinin on aylık hasıla
tı da 266 197 liradan ibaret bulunmuştur. 

1929 seıiesi, arziye resmi için normal bir sene addedilmemek lâzımdır. Gümrüğe 
gelen eşya, hali tabiide, memleketin ticarî vaziyetine göre bir müddet arziyelerde 
kaldığı halde, 1929 senesinin ilk dört ayında yeni tarife tatbikatına başlanılmadan 
evvel, eşyanın sür'atle ithal edilmek zarureti hasıl olduğundan, bu vaziyetin arziye 
resmine müessir olduğunu kabul etmek lâzımgelir. 1930 senesinde, aTziye resmi nok
tasından normal bir vaziyete girileceğine göre, hasılatın da evvelki senelerin bali
ğine vasıl olacağı mülâhazasile, bu maddeye evvelki senelerin ayni olarak Hükû-
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metçe mevzu bulunan 400 000 liranın tebdiline sebep görülememiş aynen ipkası mü
nasip olacağı neticesine varılmıştır. 

FASIL : 10 

Muamele ve istihlâk vergileri 

MADDE — 1 
Muamele vergisi 

Muamele vergisi geçen seneki nisbetler üzerinden alınmaktadır. Muamele vergisi 
tahakkukatmda, 1927 senesinden itibaren hesabat tetkik edilirse, seneden seneye 
vasatı ve takribi olarak senevi 1,5 milyon lira derecesinde, bir tezayüt görüldüğü 
gibi, tahsilatın da ayni senelerin hesabatma göre, yine ayni nisbette bir inkişaf mü
şahede edilmektedir. 

1926 senesinde, muamele vergisi tahakkukatı 14 382 856 lira, 1927 senesinde 
17 815 748 lira, 1928 senesinde 19 596 901 lira tutmuş ve 1929 senesinde on aylığın
da da 16 210 495 liralık hasılat olmuştur. 1929 senesine, sınaî müesseselere ait olan 
muamele vergilerindeki 5/6 nisbetindeki tecilin kaldırılması ve bunların da tahsile 
tabi bulundurulmasile girilmiştir. Buna ilâveten senenin ilk döft ayında, 1 teşri
nievvel 1929 tarihinden yeni gümrük tarifesinin tatbiki mukarrer olması dolayısile 
fazla ithalât olmuş ve muamele vergisi de, gümrük resmi gibi anormal vaziyette inki
şaf etmiştir. 1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren de keza, senenin ilk dört ayın
daki ihtiyaçtan fazla ithalat dolayısile menfi noktadan yine anormal vaziyet devam 
eylemiştir. Bu vaziyet dairesinde senenin 10 uncu ayı gayesindeki tahsilat miktarı" 
16 453 000 lirayı bulmuştur. İşbu 10 aylık hesabın, evvelki senelerin son ikişer 
aylıklarının tezayüt vasatisi dairesinde yürüyerek sene gayesine isali takdirinde, 
evvelki üç senenin son ikişer aylığının tezayüt nisbeti vasatisi % 18,80 olduğuna gö 
re gaye itibarile bilhesap 19 974 000 lira alınacağı neticesi hasıl olmaktadır. 

Ancak, gümrük tarife kanunile, kabul edilmiş olan gümrük resmi tezyidinin, 
muamele vergisine, ithalatın azalması noktasından yapacağı menfi tesir, şimdi
den kat'î olarak kestirilememekle beraber lâakal tabii inkişaf payını ve hesaben 
bulunan fazlalığı yiyeceğini tasdik lüzumuna binaen, bu- maddeye 1930 senesi için 
Hükümetin teklifi olan 19 000 000 liranın vaz 'ı muvafık ve zaruri görülmüştür. 

."'••^• '̂V-v/:-.^.'.....'.--. MADDE — 2 : 
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

Bu verginin 1927 Senesi tahakkukatı 1118 180 lira ve tahsilatı da sabıkasile 
birlikte 1 392 455 lira tuttuğu halde, 1928 senesinde mühim bir noksan göze çarp
maktadır. 1928 senesinde^ vergide maktuiyete rapt usulü ihdas edilmiş ve bu usulün 
tatbikatında ifrata gidilmiş olduğundan tabii bir netice olarak, içinde müskirat 
istimal edilen müessesattan müskirat kaldırılmağa başlanmış ve bundan da vergi 
şiddetle müteessir olmuştur. Bu vaziyeti nazarı itibara alan Hükümet, vergide 
sabit bir matrah temin etmek gayesile, geçen sene bir tadilâi; kanunî projesi ihzar 
eylemiş isede bu proje kanuniyet iktisap edememişti. Busene, proje üzerinde, 
daha fazla işlenerek, tekemmül ettirilmiş, Meclisi Âlice de bilkabul birinci müza
kereci icra edilmiştir. 
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1929 senesinin on aylık tahsilatı, 522 512 lira tutmuştur. Evvelki senelerin son 
iki aylarında ki tezayüt nisbeti vasatisi %3.7,89olmasına göre sene gayesine kadar bu 
miktarın nihayet ,743 512 lirayı geçemiyecegi anlaşılmaktadır. Binaenaleyh 1929 
senesi muhammenatı tutulamıyacak demektir. 

1930 serjesine gelince; bu seneye yeni kanun projesi, kesbi kanuniyet etmiş ola
rak girilecektir. Projede kabul edilen esaslara nazaran, bu verginin maktuiyet 
zamanındaki tutarı azaltılmış yani vergi tahfif edilmiş olmakla beraber maktuiyc-
tin fena tatbikatından dolayı, müskiratı kaldırmış olan müessesat, yeniden müskirat 
istimaline başlıyacaklarmdan vukua gelecek noksan da telâfi edilebilecektir. 

Maahaza bu telâfi derecesi ne de olsa, hasılatın 1929 senesi muhammenatı olan 
1 000 000 lirayı tutabilmesi kabil görülemediğinden 1929 senesi muhammenatmdan 
200 000 liranın tenzilüe bu maddeye 1930 senesi için Hükümetin muhammenatı 
olan 800 000 liranın ipkası muvafık bulunmaktadır. 

MADDE — 3 
Oyun aletleri vergisi 

Oyun aletlerinden alman rüsum miktarları geeen senenin aynidir. Oyun aletle
rinden 1926! senesinde 13 788 lira, 1927 senesinde 24 168 lira 928 senesinde de 22 
235 lira tahsilat olmuştur. 1929 senesinin ilk altı aylığındaki tahsilat miktarı 17 672 
liradır. Mütebaki altı ay da, son üç senenin ikinci altı aylıkları tahsilat nisbeti va
satisi dairesinde yani % 31 derecesinde tahsilat yapılırsa, bu miktarın sene gaye
sinde hesabin 23 150 lira tutacağı anlaşılmıştır. 

Bu vergide seneden seneye görülen tezayüt nazarı itibare alınırsa, 1930 senesinde 
bu miktarını 25 000 lirayı bulması mümkündür. Binaenaleyh 1929 senesinde ayni 
olarak bu maddeye Hükümetçe teklif olunan 25 000 liranın 1930 senesi içinde ay
nen ipkası muvafıkı telâkki edilmiştir. 

MADDE — 4 
I Elektrik ve havagazı resmi 

Elektrik ve havagazı resminden alman hasılat, seneden seneye tabiî bir tezayüt 
göstermektedir. 1926 senesinde 151 976 liraolan hasılat 1927 senesinde de 303 707 lira 
ve 1928 senesinde, 308 578 liraya baliğ olmuştur. 1929 senesinin ilk altı ayındaki 
hasılat mikt$rı 132 039 liradır. Evvelki senelerin altı aylıklarile mukayese yapılırsa, 
1929 senesi lehine bir tezayüt bulunmaktadır. Senenin ikinci altı aylıklarındaki tah
silat miktarı! ise, ilk altı aylıklara nazaran vasati olarak % 63 nisbetinde olmasına 
göre 1929 sejıesinde de, ilk altı aylık ta bulunan miktarın ayni nisbette tezayüdü 
kabul edilerek sene gayesinde hasılatın 326 000 lira tutacağı neticesine varılmıştır. 

1930 senesinde ise, tabii tezayüt farkı dahili hesap edilmesi dahi aynı miktarın 
tutacağı aşikârdır. . 

Binaenaleyh bu maddede Hükümetin teklifi olan 325 000 liranın aynen ipkası ha
kikate mutabık bir rakam olarak kabul edilmek lâzımgelir. 
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FASIL: 11 

Nakliyat vergisi 
Nakliyat vergisinin geçen seneki nisbeti değişmemiştir. Bu verginin tahakkukat 

ve tahsilatında seneden seneye inkişaf vardır. 1927 senesinde îıaliye ve sabıka
dan tahsilat yekûnu 706 286 lira, 1928 senesinde de939 888 lira tutmuştur. 1929 
senesinin on aylığındaki tahsilat miktarıÖ58 917 liradır. On aydaki bu hasılatı, 
seneliğe iblâğ edersek sene gayesindeki alacağımız miktar 789 600 lira tutacak
tır. Ancak 1927 - 1928 senelerinin son ikişer aylıklarındaki tahsilat yekûnları bu 
senelerin ilk on aylıklarında ki tahsilat miktarlarına nazaran aylık tutardan çok 
fazla bir fark göstermekte olduğu nazarı itibara alınarak bu iki senenin son iki 
aylıklarının tahsilat yekûnlarının vasatisi dairesinde 1929 senesi için de bir tahsil 
miktarı kabul edersek - ki bu rakam 261 807 lira tutmaktadır - . Bunun on aylığa ilâ
vesi halinde 1929 senesi tahsilat yekûnunun 920 734 liraya baliğ olması icap eyle
mektedir. 

Bu vaziyete binaen 1930 senesi için Hükümetin teklifi olan 950 000 liranın ipka
sı muvafık bulunmaktadır. 

FASIL: 12 
Sefineler rüsumu 

MADDE — 1 
Sefineler rüsumu nisbetinde tebeddül olmamakla beraber hasılat seneden seneye 

düşmektedir. 1926 senesinde 200 664 lira olan tahsilat, 1927 senesinde 163 948 liraya 
1928 senesinde de 161 128 liraya inmiştir. 1928 senesinin ilk altı ayındaki tah
silat miktarı 86 225 liradır. Daha evvelki senelerin ikinci altı aylıklarındaki 
tahsilatın tezayüt nisbeti vasatisi olan % 25 inde bir tezayüt kabul edersek bu mik
tarın sene gayesinde 150 000 lirayı geç-miyeceği anlaşılır. 

Binaenaleyh, işbu hesabi vaziyete g'öve, 1930 senesi için Hükümetin tahmini 
olan miktardan 50 000 lira noksanile 150 000 lira vaz ve tahmini muvafık 
olur. 

MADDE — 2 
, Fenerler rüsumu 

Fenerler rüsumu tarifei mahsusasi mucibince cibayet edilmektedir. Bu tarifede 
sefainden tonilato başına alınacak makadir tadat edilmiştir. Tarife Türkiye liman
larına gelip giden sefain ile ücreti seneviye verecek sefainden ve Çanakkaleden 
kara denize kadar mevcut olan fenerler hatlarından maada Türkiyenin hududu 
sairesinde alınacak rüsumu ihtiva eylemek üzere üç kısmı ihtiva eylemektedir. 
Birinci kısımdaki sefainden ton başına 12 paradan 20 paraya kadar, ikinci kı
sımdaki sefainden ton başına 6 kuruş on paradan 7 kuruş 21 paraya kadar, ve 
üçüncü kısım için de ton başına 7,5 paradan 15 paraya kadar resim alınmaktadır. 

6 Ağustos 1923 tarihinden itibaren fenerler rüsumu gayri safî tonilatosu 
miktarı 500 den fazla olan sefain için mevcut tarifenin yedi misli ve gayri safî 
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tonilatosu miktarı 500 ve 500 den aşağı olan sefainden de beş misli resim alınması 
kabul edilmiştir. 

Fenerler rüsumu, 927 - 928 - 929 senelerinde 500 000 lira olarak tahmin edilmişti. 
929 senesinin ilk dokuz ayındaki hasılattan Hükümet hissesi 460 000 lira tutmasına 
göre bu maddeye Hükümetin 1930 senesi için tahmin eylediği 500 000 liranın aynen 
ipkası muyafık görülmüştür. 

FASIL : 13 

Hayvan sağlık zabita resmî 
Hayvan sağlık zabita resminden 1927 senesinde 25 563 lira ve 1928 sene

sinde de 96 629 lira hasılat olmuştur. 929 senesinin ilk altı ayındaki tahsilat 
miktarı 52 745 lirayı bulmuştur, ikinci altı aylıkta, evvelki senelerin aynı müddet
lere ait hasılatı vasatisi bu miktara ilâve edilirse, sene gayesinde 928 senesi mu-
hammenatı olan 100 000 liranın tutulacağı ve binaenaleyh 1930 senesi için Hüküme
tin teklifi olan 100 000 liranın aynen ipkası muvafık olacağı neticesine varılmıştır. 

FASIL : 14 

Berrî ve bahrî sayt resmi 
Berrî ve bahrî sayt resimlerinin geçen seneki nisbetleri değişmemiştir. Bu re

simden 1926 senesinde 774 136 lira 1927 senesinde 799 204 lira ve 1928 senesinde-
de 697 012 lira tahsilat olmuştur. 1929 senesinde 800 000 lira tahmin edilirken, 
hasılatın azalmasına kuraklığın müessir bulunduğu, balıkçılığın inkişafı için İkti
sat Vekâletince tertibat alınacağı, sana- yide kullanılacak ve ihraç edilecek mevad-
dm tuz fiyatlarında tenzilat yapılacağı ve gümrük tarifesinin balıkçılığı himaye 
edeceği mülâhazalarile hareket edilmesi ve işbu tadat edilen hususatm hemen 
cümlesi filiyata inkilâp etmiş olduğu halde 1929 senesinin 10 aylık hasılatı 553 462 
lirayı tecavüz edememiştir. 

işbu hasılat miktarına ve hasılatın 1930 senesinde inkişafı ümidini verecek dere
cede bir vaziyet görülememesine binaen Hükümetin 1930 senesi için yapmış olduğu 
tekliften 50 000 lirasının tenzilile bu fasla 700 000 lira vaz'ı hakikate mutabık bir 
tahmin olacağı mütalea ve kabul edilmiştir. 



ÜÇÜNCÜ KISIM 
İnhisarlar 

FASIL : 15 

Tütün ve saire 
Tütün İnhisar İdaresi 1 mart 1925 tarihindenberi Hükümet namına bir idarei 

muvakkate tarafından idare edilmektedir. Elyevm Meclisi Millide bulunan Tütün 
İnhisar İdaresinin bilâ müddet devam edileceği hakkındaki proje ile, tütün kanunu 
projesi bu sene ikmal edilirse, idarei muvakkate şekli kat'isini almış bulunmaktadır. 

1926 senesinden itibaren tütün hasılatı tetkik edilirse seneden seneye bir teza-
yüz görülür. 1926 senesinde 18 700 000 lira olan tahakkuk, miktarı 1927 senesinde 
22 036 000 liraya ve 1928 senesinde 22 762 000 liraya çıktığı gibi, 1929 senesinin 
10 aylığında da 20 600 000 liraya baliğ olmuştur. 1929 senesinin on aylığının bu 
vaziyete göre, sene gayesinde tahakkuk miktarının 24 720 000 lira tutması tabi
idir. 

Tahakkuk eden miktardan hazineye vaki olan irsalât miktarları ise 1926 sene
sinde" 11 838 000 lira, 1927 senesinde 18 696 000 lira, 1928 senesinde de 21 933 000 
liradır. 1926 senesinde tahakkukattan 6 900 000 lirası, 1927 senesinde 3 240 000 li
rası ye 1928 senesinde de 829 000 lirası idare elinde kalmış ve bu mebaliğ stokla
rın ikmaline sarf edilmiştir. 

İdarei muvakkatenin işe başladığı 1 mart 1925 tarihindenberi her seneye ait 
stoklar, satış, masarifat ve safî kâr miktarlarına ait bazı malûmatı hesabiyenin 
mazbatamıza dercini faideli bulduk. 

1 — Stok miktarları: 
( Kilo Fiyat ( Lira ) 

1925- 5 085 000 5 641 944 Şirrketten devralınan 
1926- 14 200 000 12 819 832 
1927- 23 238 411 17 885 505 
1928- 28 479 393 20 045 224 
1929- 25 643 757 22 324 175 
1930- 26 246 787 24 640 608 ( Muhammen ) 

2 — Yaprak tütün mübayaatı: 
Kilo Bedeli 

1926- ( Eylül 926 - Ağustos 926 ) 11 113 038 6 643 915 
1927- ( » 926 - » 927 ) 21 215 662 11 790 843 
1928- ( » 927 - » 928 ) 16 336 566 8 779 244 
1929- ( » 928 - » 929 ) 11 929 661 6 763 665 
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Satış, masarifat ve safî kâr miktarları: 

Satış Masarifatı umumiyesi 
Kilo Fiyat Maliyet bedeli 

1925-1*]? 188 698 28 786 839 7 936 977 
1926- 9 365 305 35 660 145 10 620 342 
1927- 9 801 170 40 463 695 11 179 455 
1928-10 137 712 42 654 349 12 770 006 

1929- 7 500 000 31 457 921 8 372 904 
4 — Ecnebi memleketlerdeki satış miktarları: 

Masarifat 

4 700 369 12 
6 298 730 16 
7 248 100 18 
7 487 094 20 

5 895 009 14 

Kilo Satış bedeli Maliyet bedeli Kâr 

1926 - 28 925 284 311 203 
1927- 36 741 264 671 195 
1928- 40 284 207 774 160 

8 aylık 1929- 24 567 118 680 81 

143 82 168 
651 69 020 
942 46 838 
609 37 021 

Yekûn 

637 347 
919 072 
427 555 
257 100 

167 913 

Safî kâr 

16 149 493 
18 741 073 
22 036 138 
22 397 249 

( 8 aylık ) 
17 290 008 

Cetvelde seneden seneye kilolarda fazlalık ve kâr miktarlarında noksan gözükmesi rekabet 
için daha az kârla satış yapmaktan ileri gelmektedir. 

5 — Maaşatm ve ücuratın umumî masarif yekûnuna nisbeti: 
1925- % 8,88 
1926- % 11,53 
1927- % 11,76 • 
1928- % 13 
1929- % 14,11 
Şirket zamanında bu nisbet'% 42,81 idi 

Yukarıda hulasaten derç edilen vaziyeti hesabiyelerden binnetiee çıkarılacak 
mana, Bu-günkü.inhisar idaresinin, şirket zamanındaki idareye nazaran daha faz
la muvaffak olduğu ve vaziyeti her noktadan inkişafa sevk edebildiği merkezin
dedir. 

• 
Yukarıda, 1929 senesi hasılatının hesaben 24 720 000 lira tutacağını söylemiştik. 

Geçen senedeki tezayüt seyrine nazaran bu varidattan (930) senesinde 25 000 000 
lira elde edilmesi muhakkak olduğundan Hükümetin teklifine bir milyon lira zam-
medilmesi muvafık görülmüştür. 

FASIL: 16 
Tuz inhisarı 

1929 senesi için tuz faslına 9 000 000 lira varidat tahmin edilmişti. Bu talimi
ni yaparken 1928 senesinin ilk sekiz aylığı 5 556 298 lira olmasına göre, sene ga
yesinde lıesabcn 8 335 392 lira tutabileceği ve im miktara sene gayesinde tahakkuk* 
edip irat olunan ve takriben 300 000 lira raddesinde bulunan işletme istirdadı 

/*/ 1925 senesine ait erkam 1 mart 925-31 mayıs 926 tarihleri arasında geçen 15 aylık 
müddete aittir. 
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farkının ilâvesi halinde 8 635 392 lira el-de edilebileceği ve tabii inkişafı neticesi 
olarak da bunun ceman 9 00 000 liraya baliğ olacağı hesap edilmişti . 

Bu gün elimizde bulunan 1928 senesinin hesabı kafis i tetkik edilince, tahminat,-
taki bu tarzı mülâhazanın mavakaa tetabuk edemediği anlaşılmıştır. Evvelâ, iş
letme istirdadından irada alınacak miktar, tuz hasılâtile alâkadar ettirilmiyerek, 
hasılatı müteferrikaya irat kayit edilmiş olduğundan, bu suretle irat edilmiş olan 
484 139 liranın tahminine ait miktarını hariç bırakırsak 1929 senesi tahminatı-
nın hakikatta 8 700 000 lira olduğunu kabul etmek lâzımgelir. Bu meblağa mu
kabil 1929 senesinin ilk 9 aylığındaki tuz hasılat miktarı 6 309 225 lira tutmuş
tur. Mütebaki üç aydaki tahsilat miktarıda, veresiye tuz satışı kanununun tama
men tatbik edildiği 1928 senesinin son üç aylığı 1 467 059 lira olmasına ve bu mik
tar, veresiye miktarı olan takriben 300 000 liranın ilâvesi halinde daha evvelki se
nelerin son üçer aylığına tekabül eylemesine ve bununda vasati bir haddolmasma 
ve 1929 senesinde de tecavüz edilmiyeceği anlaşılmasına binaen, 1929 senesi ga
yesinde alınacak mebaliğ yekûnu 7 770 000 lirayı tecavüz edemiyecektir. 1929 sene
sinin bu vaziyeti hesabiyesine göre, tahminatta inkişaf payı olarak yapılan fazla 
tahminin tahakkuk edemiyeceği neticesi hasıl olmaktadır. 1929 senesinde işletme 
istirdadından, sene gayesinde bir fark hasıl olursa, bu miktar 1928 senesinde ol
duğu gibi, tuz hasılatını alâkadar ettirilmiyerek hasılatı müteferrikaya irat kayit 
edileceği tabiidir. * 

Muhtelif senelerdeki tuz istihsalât.ve satışlarını masarifi istihsaliye, safi kâr 
miktarlarını mübeyyin taplo aşağıya derç edilmiştir: 

Satış 
İstihsalât (kilo) Kilo "~ Fiyat Safî kâr 

1926- 170 324 309 146 431 550 7 803 606 6 332 481 [1] 
1927- 172 092 042 178 333 464 8 005 237 7 190 989 
1928- 242 147 311 149 403 188 7 116 887 6 273 328 

9 aylık 1929- 141 020 000 128 038 233 6 593 274 — 
Muhtelif senelerde memaliki ecnebiyeye satılan tuzların fiyat ve miktarları: 

Beher tonun 
Kilosu fiyatı Satış bedeli Satılan memleket 

1926- 17 119 400 225 kuruş 37 940 lira Yoğöslavya 
1927-39 529 250 270 » 99 692 » \ » 
1928- 33 400 000 293,33 » 96 150 » » 
1929- 41 000 000 300 » 121 424 » . » 

Mevcut malûmatı hesabiyeye ve 1929 senesi için yukarıda alınacağı hesap edi
len 7 770 000 liranın 1930 senesinde de alınacağına ve bu miktarın eksilmesi için 
bir sebep olmadığı gibi, artacağı hakkında da bir vaziyet görülmemesine binaen bu 
fasla Hükümetin 4 aylık malûmatı hesabiyeye istinaden biraz dar tutulmuş olduğu 
anlaşılan 7 350 000 liralık tahmine 400 000 liranın ilâvesile 7 750 000 lira vaz'ı 
muvafık bir tahmin olarak kabul edilmiştir. 

/ / / 1926 senesindeki satış fiatile safî kâr arasındaki farkın fazlalığı, bu senede tuz inhisa
rının varidatı mahsusa idaresi zamanında idare edilmesinden ve binaenaleyh 1 471 125 liraya 
baliğ olan masarif için de, damga ve saydiye hasılatına ait masarifin de bulunmasından ileri 
gelmektedir. 
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FASIL : 17 

Kibrit ve Çakmak İnhisarı 
Kibrit inhisarına ait geçen sene kabul edilmiş olan kanunla, çakmak da bu in

hisara ithal edilmiş olduğundan muhtelif senelerin hesabatı tetkik edilirken, işbu 
mevaddın mecmuundan alınmakta olan hasılatın tevhidi ve o suretle mukayese ya
pılması tarzı ihtiyar edilmiştir. 1926 senesinde işbu mevaddan 1 771 260 lira; 1927 
senesinde İ 812 254 lira, 1928 senesinde 1 964 101 lira ve 1929 senesinin on aylı
ğında 1 891 309 lira elde edilmiştir. Bu vaziyeti hesabiyeye göre hasılatın seneden ; 
seneye muntazaman arttığı görülmektedir. 1929 senesinin on aylık miktarı seneliğe 
iblâğ edilirse sene gayesinde hasılatının takriben 2 250 000 lira tutacağı anlaşıl
maktadır. 

Şu kadar ki hasılatın bu artma sebebinde; mübayaat fiyatlarının bazı haricî 
esbabı iktisadiye dolayısile düşmekte olması mühim bir amil olduğundan ve filha
kika 1929 senesinde beher sandığı 13,50 dolara mal edilen kibritlerin son mubaya
ada fiyatı 4,82, 5 dolara kadar inmiş olduğu ve bu vaziyetin devamı da şüpheli bulun
ması nazarı itibare alınarak tezyide gidilmemiş ve bu fasla Hükümetin 1930 senesi 
için tahmin eylediği 2 000 000 liranın vaz'ı musip görülmüştür. 

* 
FASIL : 18 

oyun kâğıdı 
idaresi iHilâli Ahmer Cemiyetine verilmiş olan oyun kâğıdı inhisarından elde 

edilen mebaliğ seneden seneye inkişaf etmektedir. 1928 senesinde memlekete hilâli 
ahmer tarafından ithal edilen 105 886 deste oyun kâğıdmdan 70 723 destesi satıl
mıştır. 1929 senesinin yedi aylığında ise 115 787 deste kâğıt ithal edilmiş ve bun
dan da 63 222 destesi, yani 928 senesinin senelik satış miktarına tekabül edecek 
bir miktarı satılmıştır. 

Hilâli Ahmer idaresinden alman malûmata göre, 1930 senesi hasılatının 170 000 
lira tutacağı beyan edilmiştir. Bu miktarın %25 i hazineye ait olmasına ve bu da 
takriben 40 000 lira tutmasına göre hükümetin 1930 senesi için bu fasla teklif eyle
diği 35 000 liraya 5 000 lira ilâvesile 40 000 lira olarak kabulü muvafık bulunmakta
dır. 

FASIL : 19 

Rüvelver, fişenk ve mevadı infilâkıye inhisarları 

MADDE — 1 
Eüvelver İnhisarı 

1341 senesi muvazenei umumiye kanunile inhisar altına alınmış olan rüvelver 
için şimdiye kadar inhisar idaresi teşekkül edememesi dolayısile bütçeye, bu inhi
sara ait bir meblağ konulmıyordu. 1929 senesinde memleketin rüvelvere olan ihti
yacı çoğaldığından ve inhisarın işletmesi de bir müteahhide ihale edilmiş olmakla 
beraber, yapılacak fabrikanın evsaf ve kudreti imaliyesi noktasından mültezimle 
zuhur eden ihtilâf neticesi olarak mukavelenameye raptedilmemiş bulunduğun
dan, inhisap? idaresi teşekkül edinceye kadar memleketin ihtiyacatım kısmen 
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tatmin için bir defaya . mahsus olmak üzere 20 000 rüvelverin ithaline müsaade 
edilmişti. Hükümetin fişenk inhisar şirketile yapmiş olduğu mukavelenamenin 
19 uncu maddesi mucibince rüvelver inhisarının teşekkülü halinde, inhisar bedeli
nin, rüvelverlerin maliyet fiyatının %25ini tecavüz edemiyeeeği kabul ve teahhüt 
edilmiş olmasına binaen, bir defaya mahsus olarak* ithaline müsaade edilen 20 000 
rüvelverden vasatî maliyet fiyatı 12 -10 lira hesabile 60 000 - 65 000 lira kadar bir 
hasılat alınması temin edilmiştir. 1930 senesine gelince, Hükümetçe inhisarın 
işletilmesi için talibi ile cereyan eden müzakerenin intacı ve mukaveleye raptı 
mukarrer olup işbu mukavelenamede talibin senevi vereceği bedeli maktu 50 000 
lira olarak tespit edilmiş bulunmasına ve mukavelename herhangi bir sebeple intaç 
edilemese dahi, yeniden rüvelver ithaline müsaade edilmesi hakkında teklifler ve ta
lipler mevcut olmasına binaen, bu maddeye 1930 senesi için Hükümetin teklifi olan 
50 000 liranın vaz ve tahmini münasip görülmüştür. 

MADDE — 2 
Fişek ve av* malzemesi 

Bu inhisarın işletilmesi, hazinenin nısıf sermayesine sahip bulunduğu bir şirket 
elindedir. Şirketin 927 - 928 - 929 seneleri pilânçolarma istinaden aşağıdaki malû
matı hesabiye çıkarılmıştır. Bu şirketten hazinenin, mukavelename mucibince ala
cağı miktarlar: 

1 - Bedeli maktu, 
1 - Haddi asgarî tecavüz edecek satışlar için bedeli nisbî, 
3 - Hissei temettü, den ibarettir. 
1927 senesinde alman hasılat: 

227 525 lira bedeli maktu 
5 124 » bedeli nisbî 

37 500 » hissei temettü 
270 149 

1928 senesinde alınan hasılat: 
227 525 lira bedeli maktu 
38 277 » bedeli nisbî 
39 375 » hissei temettü 

305 177 
1929 senesinde alınan hasılat: 

227 525 lira bedeli maktu 
59 497 » bedeli nisbî 
37 500 » hissei temettü 

324 522 alınmış. 
1930 senesi için alınacağı tahmin olunnan mebaliğ de: 

227 525 lira bedeli maktu 
59 975 » » nisbî 
37 500 » hissei temettü 

325 000 » olarak hesap edilmiştir. 
Binaenaleyh 1930 senesi için bu maddeye Hükümetin - tahmini olan miktara 

65 000 lira ilavesile 325 000 lira vaz'ı lâzımgelir. Şu kadar ki bu maddedeki hissei 
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tcmettü miktarının, hazineye ait esham ve tahvilât menafii faslına naklile buraya 
inhisar hasılatı olan 290 000 liranın vaz'ı münasip görülmüştür. 

MADDE — 3 
Barut ve mevadı infHakiye 

Bu inhisarın işletilmesi de keza hazinenin nısıf sermayesine sahip bulunduğu 
bir şirket elindedir. Şirketin 1927 - 1928 - 1929 seneleri plânçolarına göre aşağıda 
ki malûmatı hesabiye çıkarılmıştır. 

Bu inhisardan hazinenin alacağı mebaliğ. 
1 - Bedeli maktu 
2 - » nisbî 
3 - Satış fiatı üzerinden % 5 
4 - Hissei temettüden terekküp eylemektedir. 

1927 senesinde alman meblâğ: 
550 000 lira bedeli maktu •• 

0 » » nisbî (asgarî satış miktarını tecavüz edememişlerdir. 
70 622 » % 5 lerden 
37 500 » hissei temettü 

658 122 
1928 senesinde alman meblâğ. 

• 550 000 lira bedeli maktu 
2 837 » » nisbî 

100 236 » % 5 lerden 
37 500 » hissei temettü 

690 563 alınmış ve 
1929 senesinde alınacak mebaliğ (7 aylğı, hesaben seneliğe iblâğ suretile) 

550 000 lira bedeli naktu 
0 » bedeli nisbî 

100 000 » %5 delerden 
37 000 » hissei temettü 

687 500 » olarak tahmin edilmiştir. 
işbu vaziyeti hesabiyeye göre 1930 senesi için 750 000 liranın tahmini lâzımgel-

mekte ise de ikinci maddede izah olunduğu üzere hissei temettü olarak tahakkuk 
edecek miktarın hazineye ait bulunan esham ve tahvilât menafii meyanma naklile 
bu maddeye tabii inkişaf payının ela ilâvesile 715 000 lira vaz 'ı muvafık görülmüş
tür. 

MADDE — 4 
Av inhisarı saçması 

Bu inhisarda hazinenin nısıf sermayesine malik bulunduğu barut şirketinin 
elindedir. Bu şirketten 1927 -1928 -1929 seneleri pilânçolarma göre alman mebaliğ 
aşağıda telhis edilmiştir: 

1927 senesinde: 
130 000 lira bedeli maktu 

9 750 » bedeli nisbî 
139 750 
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1928 senesinde: 

130 000 lira bedeli maktu 
9 950 » bedeli nisbî 

139 950 alınmış ve 
1929 senesinde (7 aylığı, hesaben seneliğe iblâğ suretile) 

130 000 lira bedeli maktu 
0 » bedeli nisbî 

130 000 alınacağı tahmin edilmiştir. 
1929 senesinde, satışların haddi asgariyi tecavüz edilemediği ve bu sebeple bedeli 

nisbî alınamadığı anlaşılmış ve 1930 senesi için de aynı vaziyetin devam edeceği 
tahkik kılınmış olduğundan bu maddeye konulacak mebaliğin sadece bedeli maktu-
dan ibaret olması ve binaenaleyh hükümetin tahmini olan mebaliğden 20 000 liranın 
tenzilile 130 000 lira vaz ve tahmini musip görülmüştür. 

FASIL : 20 
ispirto ve ispirtolu içkiler 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 26 nisan 1927 tarihinden beri Maliye Vekâ
letine merbut bir müdiriyeti umumiye tarafından idare olunmaktadır. Daha evvel 
bir şirket elinde idi. Bu inhisar hasılatında seneden seneye bir inkişaf görülmek
tedir. Muhtelif senelerin hasılatı aşağıda gösterilmiştir: 

Sene Gayri safi hasılat Safi hasılat Safinin gayri safiye nisbeti 
1927 10 136 327 lira 5 206 574 lira % 51, 36 
1928 11 094 224 » 5 316 874 » % 47, 83 
1929 6 463 319 » 3 121 927 » % 48, 30 (altı aylık) 

Gayri safi hasılat mubayaa ve imaliye ile masarifatı umumiyeyi ihtiva eylemek
tedir. Bu umumî yekûn içindeki masarifatı umumiyeye ait erkam, maaşat, kaçakla 
mücadele ve masarifi daimeden terekküp eder. 

1927 senesinde masarifatı umumiye yekûnun 1 477 668 lira tutmuştur. Bu ye
kûn içinde maaşata ait miktar 1 106 190 lira olup masarifatı umumiyenin % 74, 
86 smı teşkil eylemektedir. Mütebaki masariften icar miktarı 84 700 lira, nisbeti 
% 5,73, harcırah 69 975 lira nisbeti 4,74, kaçakla mücadele ve saire 48 480 lira, 
nisbeti % 3,28 tutmaktadır. 

1928 senesinde masarifatı umumiye yekûnu ise 1 654 009 liradır.Bu yekûn için
de maaşata ait meblâğ 1 162 927 lira olup masarifatı umumiyeye nazaran nisbeti 
% 70,31; icar bedeli, 97 970 lira nisbeti % 5,92 harcırah 111 647 lira olup nisbeti 
% 6,75, kaçakla mücadele 47 919 lira nisbeti % 2,89 ve ikramiye 55 506 lira nisbeti 
% 3,36 dır. 

Safi hasılattan hazineye gönderinlen mebaliğ de: 
1927 senesinde 3 309 259 lira 
1928 » 3 347 233 » 
1929 » 2 240 000 » (6 aylık) tutmuştur. 
Safi hasılat ile hazineye irsalât arasındaki fark idarenin istok yakması için ken

di emrinde bırakılmaktadır. Eski idare, taahhüdatmı ifa edememek dolayısile iflâs 
etmiş ve muamelâtına vaziyet edilmiş bulunduğu zaman inhisar elinde şayanı 
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istifade bir stok miktarı bulunmıyordu. Bu sebeple stok yapmak zarureti hasıl 
olmuştu. Muhtelif senelerde, müdevver stok bedelâtı 

1928 senesinde 2 434 464 lira 
1929 senesinde 2 707 580 lira 
1930 senesinde 4 000 000 lira (muhammeni) tutmaktadır. 

İdarenin senevi safî hasılat yekûnlarına ve stok miktarları da bir miktara baliğ 
olmasına göre 1930 senesi için Hükümetin bu fasla vaz eylediği 5 800 000 liraya 
yüz bin lira ilâvesile faslın 5 900 000 olarak kabulü muvafık görülmüştür. 

FASIL : 21 

«•••• Posta, Telgraf, Telefon 

?..;..i MADDE 1 — 
Posta 

Posta varidatı seneden seneye inkişaftadır. Memleketimizde posta işlerinin 
İslahı için Almanyaclan getirtilmiş olan mütehassısın raporuna istinaden yeni 
posta ve telgraf kanunları projeleri hazırlanmıştır. Bu projeler kesbi kanuniyet 
eylediği takdirde bizde de posta idareleri diğer medenî memleketlerdeki posta 
idarelerinin meşgul bulundukları başlıca işlerle meşgul olacaklardır. Keza projeler
de ücret tarifleri üzerinde bazı tenzilât teklif edilmekle beraber yeni işler de 
postanın dairei iştigaline alınmış bulunduğundan bu sebeple varidatta bir tenakus 
husule gelmiyeceği anlaşılmaktadır. 

1926 senesinde posta hasılatı 2 387 897 lira, 1927 senesinde 2 640 876 lira, 1928 
senesinde 3 046 054 lira ve 929 senesinin on aylığı da 2 241 506 lira tutmuştur. Bu 
hesaba nazaran hasılaf927 senesinde 252 979 lira, 928 senesinde de 405 178 lira 
artmıştır. Geçen senelerin son iki ayı zarfındaki hasılat miktarlarının vasatisi 
olan 538 000 ile o seneler zarfındaki tezayüt ve inkişaf miktarlarının vesatisi olan 
328 928 lira dairesinde 929 senesinin on aylık yekûnuna bir zam yapılırsa 929 
senesinde hesaben bulunacak miktar 3 100 000 liraya baliğ olacaktır. Bu vaziyete 

göre Hükümetin 1930 senesi için teklif eylediği 3 000 000 lira muvafık bir tahmin 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 
Telgraf 

Telgraf varidatında, 1928 senesinden itibaren telsiz telgraf ve telefon lehine 
bir tenakus görülmektedir. 1927 senesinde 2 970 064 lira tutmuş olan hasılat 
1928 senesinde 2 592 705 liraya tenezzül eylemiştir. 1929 senesinin on aylık hası
latı miktarı ise 1 771 880 liradır. îşbu miktara, evvelki senelerin son iki aylık
larının vasatisi dairesinde bir zam yapmak suretile yani 442 000 lira ilâvesi su-
retile hasılatı seneliğe iblâğ edersek 1929 senesi gayesindeki hasılatın tutarı ancak 
2 213 880 liraya baliğ olabilecektir. 

Telgraf hasılatmdaki bu tenakus, telsiz istasyonlarının faaliyete geçmesi ile 
ücretleri yüksek olan haricî telgrafnamelerden mühim bir kısmının telli telgraf 
yerine telsiz ile gönderilmesinden ve aralarında telefon muhaberatı tesis edilen 
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bazı şehirlerin evvelce telgrafla yaptıkları işlerin telefona intikal eylemesinden 
ileri geldiği tahkik kılınmıştır. 

işbu vaziyeti hesabiyeye göre: bu madde için Hükümetin teklifi olan 3 000 000 
liradan 500 000 liranın tenzilile, 2 500 000 lira olarak tahmini muvafık görül
müştür. 

MADDE 3 — 
Telefon 

Telefon hasılatı inkişaftadır. 1926 senesinde 150 064 lira olan hasılat, 1927 se
nesinde 77 000 lira fazlasile 227 291 liraya, 1928 senesinde de 1927 senesine nazaran 
15 000 lira fazlasile 242 102 liraya yükselmiştir. 1929 senesinin on aylığında ha
sılat 279 507 lira tutmuştur. İşbu miktarı evvelki son iki aylıkların vasatisi daire
sinde seneliğe iblâğ edersek 1929 senesi gayesinde alınacak -miktar 334 000 lira 
olacaktır. 

Bu vaziyete binaen geçen seneler arasındaki inkişaf nisbetinin vasatisi daire
sinde bir tezayütte nazarı itibare alınırsa - ki bunun için 45 000 liranın ilâvesi lâ-
zımgelmektedir - 1930 senesinin hasılatı hesaben 379 000 lira tutabilecektir. Bu 
sebeple Hükümetin 1930 senesi için teklif eylediği miktara 75 000 lira ilâvesile bu 
maddeye 375 000 lira vaz'ı isabetli telâkki edilmiştir. 

MADDE 4 — 
Telsiz telgraf ve telefon 

Telsiz telgraf ve telefon hasılatmdada sneden seneye inkişaf meşhuttur. 1927 
senesinde 144 579 lira olan hasılat 1928 senesinde 340 147 liraya çıkmıştır. 1929 
senesinin on aylığındaki hasılat ise 394 000 liradır. Bu miktar 1928 senesinin sene
liğinden fazladır. 1929 senesinin hasılatı, seneliğe iblâğ edilirse hesaben bulunacak 
miktar 473 306 lira tutar. 

Bu hasılatta seneden seneye vaki inkişaf 1928 senesinde 190 000 lira ve 1929 se
nesinde de - hesaben bulunan miktara göre - 125 000 lira raddesinde olmasına ve 
ayni nisbeti tezayüt devam etmesine dahi 1930 senesindeki tezayüt derecesi 1930 
senesi için bu miktarın nısfı derecesinde bir tezayüt kabulü musip bulunmasına 
binaen 1930 senesi için bu maddeye Hükümetin teklif eylediği miktara 25 000 lira 
ilâvesile 525 000 lira vaz'ı muvafık görülmüştür. 

FASIL : 22 . ' ' 

Darphane hasılatı 
Hükümetin teklifinde bu faslın unvanı (meskukât) şeklinde idi. Darphane hası

latı meyanında meskukâttan vaki olacak hasılatın pek cüz'î olup elyevm mesku
kâtın darbedilmemesi dolayısile bu dahi elde edilemediği, bu fasla mevzu hasılatın 
darphanenin diğer muamelâtından vücuda geldiği nazarı itibare alınarak faslın un
vanı (darphane hasılatı) olmak üzere tebdil edilmiştir. 

Darphaneden 1926 senesinde 8 375 lira, 1927 senesinde 25 585 lira ve 1928 sene
sinde 15 216 lira hasılat alınmıştır. 
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1929.selesinin yedi ayındaki hasılat 12 394 liraya baliğ olmuştur. 
Darphane hasılatmdaki tezayüdün sebebi hirice iş yapmakta gösterilen gayret

tir. Eğer djevairi resmiyenin yapılacak işleri darphanede yaptırılması esbabı temin 
edilecek-olarsa bu hasılatın daha fazla artacağı tabiidir. 

Hasılattaki son senede görülen tezayüt nazarı dikkate alınarak bu fasıldan Hü
kümetin 19|30 senesi için alınacağını tahmin eylediği 25 000 liranın ipkası muvafık 
bulunmaktadır. 



DÖRDÜNCÜ KISIM 
Damga, harç ve kaydiyeler 

FASIL : 23 

Damga resmi 
Damga resminden 1926 senesinde 4 810 601 lira, 1927 senesinde 5 332 777 

lira, 1928 senesinde 7 897 225 lira ve 1929senesinin on ayında da 6 287 624 lira alın
mıştır. 1928 senesinden itibaren hasılattaki fazlalığın sebebi, 1928 senesinin ikinci 
ayından itibaren mevkii tatbika vazolunan yeni damga resmi kanunundan ileri gel
mektedir. 

Geçen sene, 1929 senesi için tahminatta bulunurken, 8 aylık hasılat miktarı, he-
saben seneliğe iblâğ edilmek suretile ve yeni kanunun, senenin ikinci ayından itiba
ren tatbika konulmuş olduğu da dahili hesap edilerek yekûnen 8 290 000 lira alı
nabileceği ve damga resmi noktasından şimdiye kadar ihmal edilmiş bulunan kon
trolün tatbikma başlanılacağı mülâhazasile bunun vereceği neticede ilâve kılına
rak muhammenat miktarı 8 500 000 liraya çıkarılmıştı. 1929 senesi tahminatmı 
yaparken bilhassa istinat edilen kontrol tatbikatını temin için, bütçede vazolunan 
kontrolörler, bu memuriyetler yeniden ihdas edilmiş memuriyetlerden olması dola-
yısile 1929 senesinin ilk nısfında, teadül kanunu sebebile faaliyete başlıyamamış 
oldukları gibi; kontrol teşkilâtına ait kadrolar da, henüz memur tayini suretile ta
mamen doldurulamamıştır. Bu teşkilâtın 1929 senesi gayesine kadar ikmal edilerek 
1930 senesine, beklenilen kontrolü tamamen yapabilecek bir hale gidileceği tahkik 
kılınmıştı. Bu vaziyet dolayısiledir ki, 1929 senesi hasılatı, sene gayesinde muham
menat miktarı olan 8 500 000 lirayı tutmıyacaktır. 1929 senesinin on aylık hasılatı 
olan 6 287 624 lirayı seneliğe iblâğ edersek bulunacak miktar 7 544 000 lira tut
makta ise de, kontrolün 1929 senesinin ikinci nısfmden itibaren - tamamen değilse 
bile - başlamış olması neticesi olarak, hasılatın gaye itibarile 7 700 000 liraya ba
liğ olması tabiî görülmüştür. 

1928 senesinin teşrinisanisinden itibaren 1928 - 1929 senelerinin aylık hasılatla
rının 1929 senesi lehine farklı olması bize bu kanaati vermektedir. Filhakika bu 
aylara ait erkam tetkik edilmekte: 

Teşrinisani 
Kânunuevvel 
Kânunusani 
Şubat 
Mart 

1928 senesi 
657 426 lira 
752 124 » 
606 495 » 
418 210 » . 
584 501 » 

1929 senesi 
696 261 
792 491 
632 387 
439 735 
611 907 

lir 
» 
» 
» 
» olduğu ve 

1929 senesinin aylık hesabatmda daima bir fazlalık görülmektedir. 
îşbu vaziyeti umumiye ve hesabiyeye göre inkişaf payı da dahil olarak Hükü

metin 1930 senesi için teklif eylediği miktardan 300 000 lira noksanile bu fasla 
8 200 000 lira vaz'ı muvafık bir tahmin olarak kabul edilmiştir. 
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FASIL : 24 

MADDE 1 — 
Mahkemeler hasılatı 

Mehakim hasılatı seneden seneye bir inkişaf görülmüştür. 1928 senesi bida
yetinde mehakim harçları tezyit edilmiş olduğundan hasılatın artmasında bu cihet 
başlıca amil bulunmaktadır. ) 

1926 senesinde bu maddeden, 973 888 lira, 1927 senesinde 1 065 126 lira, 1928 
senesinde de 1 368 180 lira alınmıştır. 1929 senesinin ilk altı aylığındaki hasılat 
521 530 lira tutmaktadır. 

Ancak bu miktarın noksan olduğu ve bazı muhasiplerden hesap alınmamış bu
lunduğu tahkik kılınmıştır. 

Muhtelif senelerdeki hasılatın tezayüt derecesine göre bu maddeye Hükümetin 
teklifi olan 1 400 000 liranın vaz'ı muvafık bulunmaktadır. 

MADDE 2 — 
Nüfus hasılatı 

Nüfus hasılatı seneden seneye tenakuz irae eylemektedir. Dairesinden alman iza
hata nazaran, vukuatın vakit ve zamanile tescil edilememesi nüfus kanununun cezaî 
müeyyedelerinin na kâfi olması ve harcırah tahsisatı ihtiyaca kâfi miktarda olmadı
ğından nüfus memurlarının köylere kadar giderek nüfus harekât ve vukuatını ta
kip edememeleri bu tenakusa sebebiyet vermekte olduğu tahkik kılınmıştır. Nüfus 
memurlarının faaliyete şevkleri noktasından 1930 senesi bütçesine Hükümetçe 
teklif edilen harcırah tahsisatı Encümenimizce kabul edilmiştir. 

Nüfus hasılatı olarak 1926 senesinde 191 593 lira, 1927 senesinde 138 897 lira,' 
1928 senesinde de 101 838 lira tahsilat olmuştur. 

Tenakusun işbu seyrine nazaran, 1930 senesi için alınacak miktarın, Hüküme
tin tahmini olan miktardan 25 000 lira noksanile 75 000 liradan fazla olamıyacağı 
anlaşılmaktadır, 

MADDE 3 — 
Pasaport kançılar ly a ve saire 

Bu maddeden 1926 senesinde 629 580 lira hasılat alınmıştır. 23 haziran 1927 
tarihinde yeni rüsumu şehbenderî kanunu mevkii meriyete girmiş ve bu kanun ile 
resim miktarları da bir miktar tezyit edilmiş olduğundan 1927 senesi hasılatı 
1 016 910 liraya vasıl olmuş ve 928 senesinde de 1 085 540 lira hasılat alınmıştır. 

Geçen seneki mazbatamızda hariciye muhasebesinin İslahı tavsiye edilmiş idi. 
işbu muhasebede Maliye Vekâletince lâzımgelen tertibat alınmış ve müterakim 
hesabatm ikmali için çalışılmakta bulunduğu memnuniyetle görülmüştür. 1929 se
nesinin ilk altı ayındaki hasılatın 514 060 lira tuttuğu anlaşılmıştır. 927-928 seneleri 
hasılatı bir milyon lirayı tecavüz ettiğini ve 1929 senesinde de altı aylık vaziyetin 
bu miktarr- tutulacağı kanaatini vermesine ve 930 senesinde de hesabın değişmesi 
için bir sebep görülmemesine binaen bu maddeye Hükümetin tahmini olan 1 000 000 
liranın vaz'ı ve ipkası muvafık bir tahmin olarak kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — 

Noterler 
Noterler hasılatında inkişaf görülmektedir. 1926 senesinde 496 323 lira olan 

hasılat, 927 senesinde 600 542 lira, 1928 senesinde 986 152 lira olmuştur. 929 senesi
nin ilk altı aylığında bu maddeden 477 996 lira alınmıştır. 

Hasılatın inkişafı seyrine nazaran bu maddeye Hükümetin teklifi olan 1 000 000 
liranın vaz'ı muvafıktır. 

MADDE 5 — 
îhtira berattan 

İhtira beratı unvanı altında mukayyet varidat, bir sene zarfında tescil ettirilen 
ihtira beratlerma ait birinci sene taksitlerile geçen seneler zarfında tescil edilip 
hükmü baki olan beratlara ait müteakip sene taksitlerinden terekküp eylemekte
dir Bunlardan maada îsviçrede beynelmilel marka tescili idaresi' hasılat fazlasın
dan her sene bin İsviçre frangına yakın bir meblağ da Hükümetimizin hissesine 
isabet etmekte ve bu da hasılat meyanmda kaydedilmektedir . 

Yüksek meclise sevk edilmek üzere olduğu tahkik kılman sınaî mülkiyet ka
nun lâyihasının kabul ve tatbiki halinde esasen tezyide çok müsait olan ihtira be
ratı ve alâmeti farika harçları mahsus bir tezayüt göstereceği gibi yine Yüksek Mec 
lise takdim edilmiş olup bu içtima devresinde kanuniyet iktisabına çalışılan Hü
kümetin, beynelmilel sınaî mülkiyet mukavelenamelerinin Lâhay tadilâtına iştira
ki hakkındaki kanun lâyihasının kabul ve tatbiki takdirinde de beynelmilel kalem 
varidatından Hükümetimizin hissesine isabet edecek miktarı da, iki misline ya
kın bir fazlalık irae edebileceği de ait olduğu vekâletten beyan edilmiştir. 

Gelecek senelere müessir olacak bu vaziyetlerden sarfı nazar edilirse 
bu maddeye konulacak miktarın şimdiye kadar muhtelif senelerde alınmış 
olan hasılat miktarlarına istinat eylemesi lâzım geleceği tabiidir. 

1926 senesinde bu maddeden 6 192 lira,1927 senesinde 7 433 lira, 928senesinde 6 239 
lira ve 929 senesinin ilk altı ayında da 3 370 lira hasılat alınmış bulunduğu görülerek 
bu hesabata binaen ihtira beratları ve saireden alınacak miktarın Hükümetin 
tahmin eylediği miktara 1 000 lira ilâvesile 6 000 lira olarak kabulü muva
fık bulunmaktadır. 

MADDE 6 — 
Tevcihi cihat 

Tevcihi cihat Harçları hakkında Şurayı Devlet heyeti umumiyesince 
26/6/1929 tarihinde verilmiş olan kararda tevcihi cihat mazbatalarına vaz
edilmekte olan damga pullarının, damga kanununun pula gayri tabi olarak gös
terdiği müstesniyat adadmda bulunduğuna karar verilmiş olduğu dairesinden 
alman malûmattan anlaşılmasına binaen bu maddeden her hangi bir suretle 
hasılat almamıyacağı neticesi hasıl olmaktadır. 

Binaenaleyh bu maddenin varidat bütçesinden kaldırılması münasip görül
müştür. 
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FASIL: 25 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

MADDE 1 — 
Tapu harçları 

Hükümetin teklifinde bu maddenin unvanı ( Ferağ harçları) idi. Tapu harç 
kanunu ile alınmakta olan harçlar ferağ harçlarından ibaret olmamasına ve 
bilhassa yeni harç kanunu ile harca tabi muamelât tevzi edilmiş bulunma 
sına binaen maddenin unvanı ( Tapu harçları ) olarak tadil edilmiştir. 

Tapu harçlarından 1926 senesinde 2 090 424 lira 1927 senesinde 2 201 108 
lira ve 1928; senesinde de 2 482 615 lira elde edilmiştir. Bu vaziyete göre tapu 
harçlarında 1927 senesinde 1926 senesine nazaran 111 316 lira ve 1928 senesinde 
de 1927 senesine nazaran 281 507 liralık bir fazlalık meşhuttur. 

1929 senesine, yeni harç kanunile girilmiştir. Yeni harç tarifesinde ferağ ve 
rehin harçları tenzil edilmekle beraber, yeni bazı muamelât ta harca tabi tutulmuş 
olduğundan vaziyeti hesabiye değişmiş ve eski harç tarifesinin tetkik edildiği sene
lerin hasılatmdaki tezayüt nisbeti vasatisinde bir rakam kabulüne imkân görüle
memiştir. 

1929 senesinin ilk yedi ayındaki hasılat miktarı 1 075 000 lirayı bulmaktadır. 
1929 senesüide yeni tarifeden beklenilen inkişaf netayici görülemiyeceği anlaşıldı
ğından altı aylık hasılatın sene gayesinde 2 000 000 lirayı tecavüz etmesi zaıf gö
rülmüştür. 

1930 senesine gelince, kanunu medeninin tapuya tescil edilmedikçe bir hak ola
rak tanınmamakta olduğu birçok hakların, tapuya tescili muamelâtı inkişaf edece
ğine ve evvelki senelerden gelen inkişaf seyrinin de yeniden iktisap edileceğine 
göre işbu madde için Hükümetin teklifi olan miktardan 200 000 lira noksanile 
2 400 000 Ura vaz'ı muvafık bulunmaktadır. 

Tapu harçlarının tetkiki sırasında, memleketimizde devam etmekte olan kadas
tro faaliyetine ve şimdiye kadar yapılmış olan işlere de temas edilmiştir. Bu bapta 
Tapu Müdüriyeti Umumiyesinden alınmış olan malûmat aşağıda hulâsa edilmiştir. 

Elyevm 39 Kadastro Heyeti hali faaliyettedir. Bir heyetin senevi ücreti ve mas
rafı vasatı olarak 9 650 liraya baliğ olmaktadır. Bilûmum heyetler 15 şubat 1930 
tarihine kadar 150 796 parçaya vaz'iyet ve bu parçalardan 73 183 parçanın ka
yıtlarını tesis edip defterlerini tapu idarelerine devretmişlerdir. Bu parçalar için 
tahakkuk ettirilerek mal kalemlerine verilmiş olan harç ve resim miktarı 988 238 
liraya baliğ olmaktadır. Şimdiye kadar Ankara, izmir, istanbul, Adalar, Bursa, 
Denizli, Konya, Malatya ve Aydında muhtelif mahallerin kadastrosu yapılmıştır. 
Bunlardan maada Türkiyenin 40 kadar muhtelif kaza ve karyelerinde kadastro faa
liyeti vardır. Şimdiye kadar hiçbir yerin kadastrosu tam olarak ikmal edilmiş de
ğildir. 1930 senesinde Denizli merkezinin plânlı ve Şark vilâyetlerinde bazı köyle

rin plânsız; kadastroları ikmal olunabilecektir. 
Son beş sene zarfında kadastro için seneleri bütçelerine cem'an 2 014 250 lira 

tahsiat-konulmuş ve bu tahsisatın 1 657 618 lirası sarf edilmiştir, işbu meblâğ ile 
başlanılmış; olan muhtelif işlere ilâveten, alâtı fenniye mubayaa edilmiş bazı me-
murlam avrupada sitajları temin edilmiştir. Başlanılmış olan işlerden bu sarfiyata 
karşılık tutulabilecek harç ve rüsum miktarı 1 580 028 lira hesap edilmektedir. 
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Keza Tapu Umum Müdürlüğünden alman malûmatta, tatbik edilmekte bulunan 
tahdit ve tahrir kanunu, işlerin süratle görülmesi için lâzımgelen hükümle
ri ihtiva etmediğinden elyevm Meclisi Âlide bulunan kadastro kanun projesinin 
tasdiki halinde şimdiye kadar sırf bu sebepten ağır gitmekte ve Hükümete bahalı-
ya mal olmakta bulunan kadastro muamelatının tesri ve islâh edileceği beyan 
edilmektedir. 

MADDE 2 — 
Kaydiyeler ve saire 

Maddenin unvanı 929 bütçesinde - Kayit ihracı ve saire idi. Yeni tapu harç 
kanunile kaydiye muamelatı genişletilmiş ve kaydiyeler kayit ihracından ibaret 
bulunmamış olduğundan, maddenin unvanı - kaydiyeler ve saire - şeklinde tadil 
edilmiştir. 

Kaydiyelerden 1926 senesinde 81 581 lira 1927 senesinde 108 270 lira; 1928 se
nesinde de 127 104 lira alınmıştır.. 

1929 senesinden itibaren yeni tapu harç kanununun tatbikatı başlamış ve bu 
kanun ile taksim ve ifraz ve kayit ihracı muamelâtından alman kaydiye miktarları 
tenzil edilmiş olmakla beraber yeniden yirmiyi mütecaviz muamelenin kaydiyeye 
tabi bulundurulması kabul oluduğundan bu vaziyet dolayısile kaydiyelerdeki evvl-
ki senelerden beri devam eden inkişaf seyri daha fazla inkişaf edeceği tabiidir. 

1929 senesinin ilk altı ayındaki hasılat miktarı 70 075 liradır. Sene sonunda 
bu miktarın 150 000 liraya vasıl olması lâzımgelmektedir. 

Binaenaleyh inkişaf yeri nazarı dikkate alınarak bu maddeden, Hükümetin tek
lifi veçhile 200 000 lira alınması muvafık bir tahmin görülmüştür. 

FASIL : 26 

Umumî mektepler hasılatı 
Umumî mektepler hasılatı lise ve orta mekteplerin idaresi için verilmiş olan 

tahsisat ile talebeden alman ücürat ve talebe adedi noktasından tetkik edilerek 
1925 senesinden itibaren her seneye ait istihsal olunan malûmatı hesabiye aşağı
da hülâsa olunmuştur: 

1 - 1925 malî senesi için bütçeye 930 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu 
senede mevcut yirmi bir mektepte talebe adedi 2 273 adedi ücretli ve 1297 
adedi meccani olmak üzere ceman 3 570 tir. Ücretli talebeden alman ücret ye
kûnu memur çocuklarına ait kanunî tenzilâttan sonra 308 695 lira tutmuştur. 
Galatasaraydan alman 250 lira ücret hariç olarak bir talebeden alman ücret 
miktarı 100 - 150 lira arasındadır. 

2 - 1926 senesinde askerî liselerininayrılması üzerine 800 000 lira tahsisat 
alınmıştır. Bu sene de mevcut yirmi bir mektepte talebe adedi, 1833 adedi ücret
li ve 1249 adedi meccanî olmak üzere ceman 3 082 dir. Ücretli talebeden 
alman ücret yekûnu, memur çocuklarına ait kanunî tenzilâttan sonra 427 550 
liradır. Bu tezayüde sebep ücret miktarlarının tezyididir. Bu sene Galatasa
raydan alman 400 lira ücret hariç olarak bir talebeden alman ücret miktarı 150 -

300 lira arasındadır. 
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3 - 1927 senesinde umumî mektepler için yine 800 000 lira tahsisat alınmıştır. 

Bu sene de mevcut yirmi mektepte talebe adedi, 2 025 adedi ücretli ve 1126 a-
dedi meccani olmak üzere 3151 dir. Ücretli talebeden alman ücret yekûnu da keza 
memur çocuklarına ait tenzilâttan sonra 463 888 lira tutmuştur. Bu tezayüde se
bep leylî ücretli talebenin artmasıdır. 

4 - 1928 senesinde tahsisat miktarı 616 000 liradır. Bu senede mevcut yirmi 
bir mektepteki talebe adedi, 1 173 adedi ücretli ve 1326 adedi meccani olmak ü-
zere 2 499 dır. Alman ücret miktarı da memur çocuklarına ait tenzilâttan. 
sonra 222 615 liraya tenezzül eylemiştir. Bu tenakusa sebep pansiyon kanunu 
dolayısile ücretli talebeden bir miktarının pansiyon talebesi olarak işbu kanuna 
tevfikan idare edilmesidir. 

5 - 1929 senesinde tahsisat miktarı 646 000 liradır. Bu sene mevcut yirmi 
üç mektepteki talebe adedi, 1 300 adedi ücretli ve 1421 adedi meccani olmak ü-
zere 2 721 dir. Alman ücret yekûnu, memur çocuklarına ait tenzilâttan sonra 
kadrolara nazaran 287 045 lira tutacaktır. 1929. senesindeki 1928 senesine naza
ran ücret yekûnundaki tezayüdün sebebi, ücreti fazla olan mekteplere leylî ücretli 
kadrosunun 1928 senesinden daha fazla verilmesidir. 

Şu ciheti ilâve etmek lâzımgelir ki, lise ve orta mekteplere verilmiş olan 
tahsisatla münhasıran leylî talebe idare edilmeyip her sene miktarı artmakta olan 
nehari talebe de idare olunmaktadır. 

Pansiyonların vaziyetine gelince: 
1928 senesinde on bir mektebin pansiyonu mevcuttur. Bu pansiyonlarda 1 106 

ücretli ve 49 u meccanî olarak 1155 talebe vardır. Pansiyon ücreti olarak alman 
mebaliğ 310 090 lira tutmakta ve yapılan masarif te 309 990 liraya baliğ olmakta
dır. 1929 senesinde on dört mektebin pansiyonu mevcuttur. Bu pansiyonlarda 1224 
ücretli ve 61 meccanî talebe vardır. Alman paranın yekûnu 231 945 lira tutmakta 
ve yapılan masarif te 205 811 liraya baliğ olmaktadır. 

Umumî mekteplerden muhtelif senelerde alman ve yukarıda beyan olunan ma-
kadire nazaran, işbu fasla 1930 senesi için Hükümet tarafından teklif edilmekte 
bulunan 250 000 liranın vaz'ı ihtiyatlı ve hesaba muvafık olarak kabul edilmiştir. 

FASIL : 27 
Ziraî müesseseler hasılatı 

Memleketimizde on üç ziraat ve dört ipek böcekçilik mektebi mevcut iken ıslahı 
tedrisat kanunu mucibince Bursa ve Adanada ziraat mekteplerinden maadası mu
vakkaten tatil edilmiş ve bunların tatbikat çiftlikleri de faaliyetlerini tamamen 
kesmişti . Faal olan Bursa ve Adana mektepleri çiftlikleri işletilmektedir. 1930 se
nesinden itibaren muvakkaten tatil edilmiş olan işbu mekteplerin kısmen faaliyete 
geçmesile veridat tezayüt edebilecektir. 

1928 senesinde ziraî müessesattan J2 382 lira hasılat alınmıştır. 1929 senesinde 
altı aylık hasılat miktarı 1 681 liradır. 1930 senesinde, mutasavver faaliyete göre 
bu hasılatın daha fazla artacağı ve dairesinin mütaleatma göre belki de on beş bin 
liraya vasıl olabileceği beyan edilmekte ise de, bu fasla Hükümetin teklifi olan 10 
000 liranın vaz'ı muvafık görülmüştür. 
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FASIL : 28 v 

Baytarı müesseseler hasılatı 
Baytarı müesseseler, hasılat veren müesseseler değildir. Bu fasla mevzu bulunan 

hasılat serum istihsali iç̂ in mubayaa edilen hayvanların,, ya hastalığı aldıktan son
ra itlafından ve yahut hastalığı almaması dolayısile canlı bir halde satılmasından 
ve serumların istimalinden sonra kalan şişelerin satılmasından ileri gelmektedir. 

Müteferri ve daimî olmıyan bu kabîl hasılat için asgarî bir rakam olarak Hü
kümetin teklifi veçhile 1 000 lira vaz'ı münasiptir. 

FASIL : 29 

Sıhhî müesseseler hasılatı . • 
Sıhhî müesseseler hasılatı, l)Hastanelelrde ücretle tedavi edilen hastalardan 

alman ücretten, 2) Aşı ve serum satışlarından, 3) Tahlil ücretlerinden, 4) Rontken 
tedavi ücretinden terekküp eylemektedir. Bu hasılat seneden seneye tenakus eyle
mektedir. 1926 senesinde 57 798 lira olan vhasılat 1927 senesinde 46 692 liraya, ve 
928 senesinde de 36 577 liraya düşmüş ve 929 senesinde ilk altı aylığındaki hasılatv 

miktarı da 19 819 lirayı geçmemiştir. 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdüriyeti Umumiyesine merbut olan on bir 

hastaneye ait bir istatistikin tetkikinde: 
1927 senesinde bu hastanelere 1 133 ücretli ve 6 411 meccani hasta girdiği 

ve ücretlilerden alman mebaliğin 43 209 liraya baliğ olduğu; 1928 senesinde 918 
ücretli ve 5 819 meccani hasta girdiği ve ücretlilerden 36 577 lira alındığı ve 1929 
senesinde 888 ücretli ve 9 383 meccani hasta girdiği ve ücretlilerden 30 627 lira 
alındığı görülmüştür. 

Meccanilerin mütemadiyen artması gayet »tabiidirki hasılat miktarını azalt
maktadır. 

Bu fasılda seneden seneye görülen tenakusa binaen, 1930 senesi için Hüküme
tin teklifi olan miktardan 20 000 lira tenzihle 40 000 lira vaz'ı muvafık bulun
maktadır. 

FASIL : 30 

Sıhhiye Vekâleti hasılatı 
Bu hasılat, müstahzarların tahlil ve ruhsat harcı olarak alman 25 lira ile 

eczane küşadı. için alınmakta olan 5-50 lira; ve ecza deposu açmak için alman 
200 lira harçtan terekküp elyevmektedir. Başlıca hasılat, müstahzarat ruhsatiye
lerinden hasıl olmaktadır. 

Bu fasıldan, 1926 senesinde 17 945 lira; 1927 senesinde 15 212 lira; 1928 senesinde 
15 800 lira alınmış ve 1929 senesinin ilk altı aylığındaki hasılat miktarı da 7 849 
liradan ibaret bulunmuş olmasma göre bu fasla 1930 senesi için 15 000 liradan 
fazla konulmasına imkân görülememiştir. 

Bu faslın muhteviyatı muhtelif harçları ihtiva eylemesine göre, harçlara ait 
fasıl meyanında gözükmesi racih olacağına binaen Hükümetçe bu cihet hakkında 
tetkikatte bulunulması temenni olunur. 
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FASIL : 31 

Resmî matbaalar 
Resmî matbaalardan elyevm hariçten iş kabul eden ve binaenaleyh hasılat geti

ren yalnız Devlet matbaasıdır. Diğerleri merbut bulundukları dairelerin dahilî 
işlerile mfeşguldurlar. 

Devleti Matbaasının tetkik edilen plançolarma göre, 1926 senesinde 26 742 
lira; 192İ senesinde 44 990 lira; 1928 senesinde 37 009 lira hasılat olmuş ve 
929 senesinin ilk altı ayında da hasılat miktarı ancak 12 000 lirayı tuta-
bilmiştir.; 

Plânç4nun tetkikatmda idare hesabatmm muhtacı ıslâh bulunduğu ve bilhassa 
matbaanın mütedavil sermayesile, neşriyat için tefrik edilmiş olan sermayenin 
yekdiğeriyle karıştırıldığı, ve her iki tertipten dolayı ayrı ayrı % 25 kâr ilâvesi-
le kitaplaira satış fiatı tayin kılındığı nazarı dikkati celp eylemiş olmakla En-
cümeneeclfe Hükümetin bu bapta nazarı dikkatinin celbi lâzimeden görülmüştür. 

Muhtelif senelerin malûmatı hesabiyesine göre, resmî matbaadan 1930 se
nesinde alınacak hasılatın 25 000 lirayı tecavüz edemeyeceği neticesine varıl
makla bütçeye bu miktardan fazlasını vaz'a imkân görülememiştir. 

FASIL: 32 

Madenler hasılatı 
Elyevriı Devlet elinde emaneten idare edilen maden, yalnız Mihaliççık kil ma

deni oluj bunun senevi hasılatı takriben 10 900 liradır. 
'Bu fasla Ereğli kömür havzasında, Devlet malı olup şirketle yapılan mu

kavelename mucibince, ton başına 10 kuruş olarak alınmakta olan şimendifer hası
latı da girmektedir. Bu hasılat 1926 senesinde 18 000 lira; 1927 senesinde 
28 000 li^a; 1928 senesinde de 38 000 lira tutmuştur. Şimendiferlerden alman 
bu hasılatin seneden seneye artmasına ve, kilden de senevî takriben 10 000 lira 
almmasınş göre, bu fasla, 1930 senesi için Hükümetin vaz ve tahmin eylediği 
50 000 lir$ı vaz'ı muvafık görülmüştür. 

FASIL : 33 

Demiryollarından hazine hissesi 

MADDE — 1 
Devlet Demiryolları 

Devlet (Demiryollarının varidatı, seneden seneye inkişaf eylemektedir. Devlet 
Demiryolları teşkilât kanunu mucibince; bu varidat, Devlet Demiryolları bütçesinin 
varidatını teşkil etmekte bulunduğundan varidat bütçesine bir rakam konulmamak
tadır. îlerjde, mütehakkak varidattan, ihtiyaçtan fazla kalırsa, hazine hissesi olarak 
bu maddece kaydedilecektir. 

Bu vazpiyete binaen, 1929 senesinde olduğu gibi, 1930 senesi için de bu maddeye, 
bir miktar; konulmamıştır. 
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MADDE —2 

İmtiyazlı demiryollarından hazine hissesi 
İmtiyazlı demiryolları şunlardır: 
1 - izmir - Kasaba ve Temdidi Demiryolu. 
2 - Aydın Demiryolu. 
3 - Samsun Sahil Demiryolu. 
4 - Mudanya - Bursa Demiryolu. 
5 - Yenice - Nusaybin Demiryolu. 
6 - Ilıca - Palamutluk Demiryolu. 
7 - Rumeli Demiryolu. 
Bunlardan, Rumeli Demiryolları ile, Aydın, izmir, - Kasaba ve Tem

didi hatlarile itilâf yapılmıştır. Diğerlerile müzakerat, devam etmektedir. 
Aydın hattından, mukavelenamesi mucibince esasen Hükümetten hisse tef
rik edilmiyeceği gibi, izmir - Kasaba hattından da, son itilâfname muci
bince yapılacak fevkalâde mübayaat dolayısile 1930 senesinde Hükümete hisse 
verilmiyecektir. Samsun Sahil Demiryolu hattmm ise, hasılatı masrafma 
tekabül etmemektedir. Mudanya - Bursa hattında, hasılatın sureti taksimi hak
kında henüz itilâfname yapılamamıştır. Yenice - Nusaybin hattile keza itilâfname 
yapılamamıştır. Ilıca - Palamutluk hattının varidatı, masrafma tekabül edeme
mektedir. 

Hükümetin teklifi olan 300 000 lira, itilâfnamesi yapılmış olan Rumeli hattına 
ilâveten, diğer hatlardan da itilâfnameler yapıldıkça alınması melhuz asgarî bir 
miktar olan 50.000 lirayı ihtiva eylemekte ise de, itilâfnameler filhal tanzim edile
memiş ve edilse dahi neticenin ne olacağı tayin kılmamamış bulunduğundan bun
ların tahmine dahil edilmesi muvafık bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh bu maddeye Hükümetin teklifi olan miktardan 50 000 lira noksa 
nile 250 000 lira vaz'ı musip görülmüştür. 

FASIL: 34 

Emlâk hasılatı 

MADDE — 1 
Satılacak emlak bedeli 

Millî emlâk dairesinden alman malûmata göre, mebanii resmiye, fabrikalar 
saraylardan maada emlâki milliye ile mübadillere ve harikzedelere tefviz edilen
lerden mütebaki emlâki metrukeden elyevm ceman 14 780 000 liralık satılacak 
emlâk bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu maddede muhtelif senelerde alman hasılat miktarı daima 2 000 000 
lirayı tecavüz etmektedir. 1926 senesinde, 2 442 646 lira, 1927 senesinde 
2 339 566 lira, 1928. senesinde 2 587 062 lira alınmış, 1929 senesi ilk on ay
lığında da 2 165 473 lira hasılat olmuştur. 

Muhtelif senelerin hesabatı, daima iki milyon lirayı tecavüz etmesine ve 
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satılacak emlâkin miktarına göre, 1930 senesinde de aynı suretle iki milyon lira 
mn tecavüzü melhuz olmakla beraber, henüz satılığa çıkarılmamış olanların 
satılması binnisbe müşkül olanlardan mürekkep olacağı ve bu vaziyetin satışa 
tesiri de tabii bulunacağı nazarı itibare alınarak, tezyidi muhtemel olan bu 
maddede tezyide gidilmemiş ve Hükümetin 1930 senesi için teklifi olan 
2 000 000 liranın ipkası musip görülmüştür. 

MADDE —2 
îcar bedeli 

Emlâki milliye ve metruke satıldıkça, icar bedelâtı da gayet tabiidir ki se
neden seneye tenakus eylemektedir. 192,6 senesinde bu maddeden 2 362 112 lira, 
1927 senesinde 1 632 164 lira, 1928 senesinde 1 314 675 lira alınmış

tır. 1929 senesinin ilk altı aylığındaki hasılat 324 758 liradır. Senenin ikin
ci nisf mda, muhtelif senelerin hasılatı tetkik edildikte, birinci nisf mm bir buçuk 
misli kadar artacağı ve 1929 senesinde hasılatın gaye itibarile 900 000 lirayı 
tutacağı anlaşılmıştır. 

Bu vaziyeti hesabiye, ve seneden seneye vaki tenezzüle göre bu maddeye Hü
kümetin teklifi olan 800 000 liranın vaz'ı muvafık bulunmaktadır. 

MADDE — 3 
Arazi hasılatı 

Arazi hasılatı, Devlet elinde bulunan bazı çiftliklerden vücuda" gelmektedir. 
Ücreti arz namile alman bu hasılatın tebdili ve icara raptı iltizam edilmekte ise de, 
bazı yerlerde teamül mucibince ücret alınması usulü henüz kaldırılamamıştır. 

1341 senesi muvazenei umumiye kanunundaki ahkâm dairesinde işbu arazinin 
bir an evvel köylülere tefvizleri veya icara raptedimesi lâzimedendir. Bu maddeden 
1926 senesinde 223 511 lira, 1927 senesinde 200 703 lira, 1928 senesinde 143 140 lira 
hasılat olmuş ve 1929 senesinin altı aylığında da 45 351 lira alınmıştır. Hasılat se
neden seneye azalmakla beraber bu maddede Hükümetin teklifi veçhile 1930 sene
sinde de 100 000 liranın alınabileceği kabul edilmiştir: 

FASIL : 35 

Satılacak emval bedeli 
İstimalden sakıt olan emval ve eşya ile hurdaların satış bedelleri bu fasla irat 

edilmektedir. Hazine elinde bu kabîl eşya daima mevcut olacağından bu hasılatta 
devam eylemektedir. 

1926 senesinde bu fasıldan 708 382 lira, 1927 senesinde 634 490 lira, 1928 sene
sinde de 664 631 lira alınmıştır. 

1929 senesinin ilk altı ayındaki hasılat miktarı 185 281 lira tutmuştur. Senenin 
ilk altı ayındaki hasılat, muhtelif senelerin erkanıma göre ikinci aylıklarda takri
ben iki misil derecesinde artmasına göre 1929 senesinde hasılatın tutarı hesaben 
600 000 lirayı tecavüz edebilecektir. 

Bu hesaba binaen, 1930 senesi için Hükümetin teklifi olan 600 000 liranın mu
vafık bulunduğu anlaşılmıştır. 
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FASIL : 36 

Devlete ait tahvilât menafii 
Devlet elinde bulunan esham ve tahvilâttan hasıl olan menafi bu fasla irat kay

dedilmektedir. Hazine Muamelâti Naktiye Müdiriyetinden alman malûmata göre 
Hazinede mevcut esham ve tahvilâttan 1930 senesinde aşağıda yazılı menafi hasıl 
olacaktır: 

384 664 lira istikrazı dahilî tahvilâtının faiz kuponları 
75 000 » î ş bankası hisse senedatı temettüatı 
3 000 » Akhisar tütüncüler bankkası 

120 000 >> Muhtelif şirketlerden hazine temettüatı 
1 568 000 » Anadolu demiyolları, Mersin hattı, Haydarpaşa linlani esham 
2 150 664 » ve tahvilât faiz ve kuponları 

îşbu vaziyete göre, gerek bu hisselerden gerek sair hususlardan tahavvül ve 
tenezzül vukuu ihtimaline binaen, ihtiyatlı bir rakam olmak üzere bu fasla 1930 
senesi için 2 070 000 lira vaz'ı musip görülmüştür. 

FASIL : 37 
Devlet ormanları hasılatı 

Türkiyede, iki milyon hektarı reçineli eşçar korusu, bir milyon hektar reeine-
siz yapraklı eşcar olmak üzere ceman ve takriben üç milyon hektar koru; bir mil
yon dört yüz yedi bin hektarı harap baltalık sahalarından ve dört milyon hektarı da 
eyi bir vaziyette bulunan baltalık ormanlardan mürekkep olarak beş milyon dört 
yüz yedi bin hektar baltalık bulunduğu ve koru ve baltalık yekûnunu teşkil eden 
bu ormanlardan 150 000 hektarının hususî orman ve 241 000 hektarının da müna-
ziünfih olduğu, orman umum müdürünün vermiş olduğu izahattan anlaşılmaktadır. 

Bu ormanlar, Türkiyenin muhtelif mıntakalarmda mütevessi bir surette 
mevcut olup ahalii mahalliyece muhtelif namlarla yat ve tesmiy edilmekteler 
isede, her birinin vüsat ve hudutları muayyen ve mahdut olmadığı gibi; şimdiye 
kadar Türkiye ormanlarının tafsilatlı haritası da alınmamış olduğundan hazineye 
ait hasılat miktarlarının ayrı ayrı gösterilmesine de imkân görülememektedir. 

1927 senesinden itibaren, Devlet ormanları hasılatının artmakta olduğu görü
lür. 1927 senesinin ilk altı ayındaki hasılat miktarı 750 023 liradır. 1928 senesinin 
ilk ayı da hasılat 861 345 liraya çıkmış, yani takriben, 101 322 lira artmıştır. 1929 
senesinin ilk altı ayında ise hasılatın 1102 436 liraya yükselmesine göre 1928 sene
sine nazaran 241 091 lira artmış demektir. Bu nisbeti tezayüdün vasatisi dairesinde 
tezayüt olursa 1930 senesinin ilk altı ayında hasılat 1 272 000 liraya vasıl olabile
cektir. 

İkinci altı aylıkların vaziyetine göre, 1927 senesinde, birinci altı aylığa naza
ran, tezayüt derecesi % 93, 1928 senesinde de ayni veçhile tezayüt % 83,70 tir. 
Binaenaleyh, 1929 senesinde de vasatî bir tezayüt nisbeti ile, tezayüt miktarı 
% 88 tutacak demektir. 

îşbu vaziyeti hesabiyeye binaen, 1930 senesi için hasılatın Hükümetin tahmini 
olan 2 000 000 lira üzerinden kabulü hakiki bir miktar olarak kabul edilmek lazım 
gelir. 



ALTÎNCÎ KISIM 

FASIL: 38 
Müteferrika hasılatı 

MADDE — 1 
Faiz 

Hazinenin bankalarla olan hesabı carilerden ve sair muamelatı maliyeden 
mütevellit faiz hasılatı bu maddeye geçirilmektedir. İşbu maddede 1926 sene
sinde 102 289 lira, 1927 senesinde 90 418 lira, 1928 senesindede 358 000 lira 
hasılat olmuştur. 1929 senesinin ilk altı ayındaki hasılat miktarı ise, 133 475 
lirayı bulmuştur. -İşbu netayici lıesab iyeye göre, bu maddeye muhammen olan 
miktarın tezyide tahammülü anlaşılmakla beraber, 1930 senesinde ne kadar 
muamele yapılacağının şimdiden tayini mümkün bulunmadığından, Hüküme
tin teklifi veçhile ve 1929 senesinin aynı olarak 100 000 liranın ipkası mu
vafık telâkki edilmiştir. 

MADDE — 2 
Akça farkı 

Hazine muamelatı naktiyesinin ifası sırasında, kambiyo temevvücatı do-
layısile tahaddüs eden akça farkı bu maddeye kaydolunmaktadır. 1926 se
nesinde bu maddeden 52 903 lira; 1927 senesinde 1 771 lira, 1928 senesinde 
19 752 lira hasılat olmasına ve bu hasılatın tehalüfü de isabetli tahmin yapa
bilmek için kat ' î bir fikir tevlidine medar olmıyacak bir halde bulunmasına 
binaen evvelki seneler muhammenatı veçhile Hükümetin teklif eylediği 10 000 
liranın aynen ipkası muvafık görülmüştür. 

FASIL: 39 

Müteferika varidatı 

MADDE — 1 
Müteferrika 

Müteferrika hasılatı, miktarlarının cüz'î ve bazanda tesadüfi olarak tahakkuk 
etmesi dolayısile varidat bütçesinde fasıl maddesi tayin kılınmamış olan bilûmum 
varidatı ihtiva eder. 

Bu maddenin iradında 1926 senesinde, 5 259 166 lira, 1927 senesinde 9 762 477 
lira ve 1928 senesinde de 15 734 302 lira mukayyet görülmektedir. Şu kadar ki bu 
iratların içinde geçen seneki mazbatada beyan edildiği veçhile normal olmıyan 
tahakkukatda dahil bulunmaktadır. Bu gayri tabiî rakamlar hariç bırakılır ve 
normal addedilen senelerin hasılatı ele alınırsa, bu maddeye vazedilecek miktarın 
en fazla 5 500 000 lirayı geçmesi için bir sebep görülememiştir. 
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Müteferrika hasılatını şişiren mebaliğden, gayri tabiî olanların bir nazım he
sapta iraesi ve bu maddeye ancak filen nakit olarak irat edilmiş aksamın kay di 
şayanı arzu bulunmaktadır. 

MADDE — 2 
Kıymetli evrak 

Şimdiye kadar ferağ ve intikal ilmühaberleri hariç olmak üzere kıymetli evrak, 
bazan damga pulu yapıştırılması dolay ıs ile damga hasılatı mey anma ve ekseri
yetle de müteferrika maddesine geçiliyorrdu. Kıymetli evrakın ayrı bir madde ha
linde bulunması, Hükümetçe tensip edildiğinden bu madde yeniden açılmıştır. 

Hesabı malûm olan ferağ ve intikal ilmühaberlerinden 1928 senesinin ilk altı 
ayında 31 876 lira alınmıştır. îkinci altı aylığı da bu miktar derecesinde hasılat 
alınması melhuz olduğundan sadece bu ilmühaberlerden dolayı 60 000 lira derece
sinde bir meblâğ alınacaktır. Buna ilâve-ten, icar ve isticar mukavelâtı, nüfus ve 
pasaport evrakı, mukavelât kâğıtları, vergi tezkereleri, maaş ve hüviyet cüzdanları 
gibi diğer kıymetli evraktan da asgarî bir tahmin ile alınacak miktar 40 000 lira 
raddesinde olacağına binaen, bu maddeye Hükümetin teklifi olan 75 000 liraya 25 
000 lira ilâvesile 100 000 lira vaz'ı münasip görülmüştür. 

MADDE — 3 
Cezayı naktiler 

Bilûmum vergi, rüsum ve haçlarda mezkûr olan cezayi naktiler bu maddeye gir
mektedir. 1929 senesinde bu maddeden 957 952 lira, 1927 senesinde 1 176 302 lira, 
1928 senesinde 1 540 345 lira alınmıştır. 1929 senesinin ilk altı ayındaki hasılat 
miktarı 1 048 171 lirayı bulmuştur. 

1926 senesinden itibaren, ilk altı aylıkların seneliklerile mukayesesinde, 1926 
senesinin ilk nısfmdaki 470 262 liraya ikinci nısfında 487 700 lira; 1927 senesinin 
ilk nısfmdaki 622 177 liraya ikinci nısfında 554 200 lira; ve 1928 senesinin birinci 
nısfmdaki 853 586 liraya, ikinci nısfında 686 800 lira zam ilâve olmuş bulunmasına 
göre ikinci nısfmdaki zam miktarları, birinci nısfın vasatî %80 ini tuttuğunu göre
rek, 1929 senesinde de hasılatın mecmuan 1 800 000 lirayı tutması lâzımgeleceği 
neticesine vasıl olmaktayız. 

Bu vaziyete göre, hiç tezayüt nisbeti nazarı itibara alınmasa dahi, 1930 senesin
de, hasılatın 1 800 000 lirayı bulacağını kabul etmek kat ' î bir tahmin olarak kabul 
edilebilir. 

MADDE — 4 
Mükerrer sigorta sandığından hazine fiissesi 

Mükerrer sigorta sandığından hazinenin senevî alacağı 200 000 lira maktu bedel 
ile asgarî 50 000 lira temettüün 1930 senesile müteakip senelerde devam edeceği 
nazarı itibara alınarak bunun için hususî bir madde açılması ve mecmuan 250 000 
lira vaz'ı tensip edilmiştir. 
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FASIL : 40 

Evkaftan hizmet mukabili alman mebaliğ 
Diyanet işleri riyasetile, Maarif Vekâletine devredilen hidemat ve vazaif muka

bili olarak evkaf idaresinden alman 600 000 lira bu fasla kayit edilmektedir. 

FASIL : 4İ 

Şirketlerden ve müteahhitlerden teftiş mukabili alman mebaliğ 
Bu fasla dahil bulunan varidat, şirketlerden ve müteahhitlerden mukave

lenameleri mucibince alınmakta olan mebaliği ihtiva eylemesi itibarile mad
denin unvanı (müteahhitlerin) - de ilâvesi suretile tadil edilmiştir. Geçen 
seneki mazbatamızda, bu mebaliğin hatta tahakkukatınm dahi , varidat 
muhasebeciliğince alınamamış olması dolayısile icap eden tetkikatm ifasile ta
hakkuklarının alınması ve tahsillerinin de muntazaman icrası temenni 
edilmişti. Maliye Vekâletince muhtelif vekâletler ve devair nezdinde yapılan 
sıkı takibat neticesi olarak tahakkuk at miktarları alınabilmiş ise de tah
silat hususunun el'an bir hali intizama konulmamış olduğu müşahede edilmiş 
olduğundan bu hususta tekrar celbi dikkati lâzimeden gördük. 

Muhtelif senelerde bu fasıldan alman hasılat miktarları, 1926 senesinde 
56 154 lira, 1927 senesinde 92 334 lira, 1928 senesinde de 209 200 lira gö
zükmekte isede bu hesabat natamamdır. 1929 senesinin ilk altı ayındaki tahsilat 
miktarı olarak irae edilen 59 692 lira da tahakkukata nazaran keza çok nok
sandır. 

Maliye Vekâleti varidat muhasibinden alman malûmata göre , muhtelif 
vekâlet ve idarelere merbut şirket ve müessesattan ve müteahhitlerden tef
tiş mukabili alınması lâzımgelen mekadir aşağıda gösterilmiştir. 

305 640 lira îktısat Vekâletinin teftişine tabi şirket ve müteahhitlerden 
66 593 » Nafıa Vekâletinin teftişine tabi şirketlerden 
3 600 » Maliye » » » » 
9 600 » Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünün teftişine tabi şirketlerden 

385 433 
Bu vaziyeti hesabiyeye ve bazı şirket ve müteahhitlerden tahsilat yapılama

ması ihtimaline binaen, bu fasla, Hükümetin tahmini olan 350 000 liranın 
ipkası muvafık bulunmaktadır. 

Geçen seneki mazbatamızda dahi yazıldığı üzere, bu fasıl tahsilatının mun
tazaman temini için badema yapılacak mukavelenamelerde teftiş masarifinin 
her sene defaten ve peşinen verileceğine dair şart konulması veya bir banka 
teminatına raptolunması nazarı dikkate alınması lâzımgelmektedir. 

«* 

FASIL: 42 

Tavizattan tahsilat 
1325 senesindenberi, müvazenei umumiyeden zürraa verilen nükut, alâtı ziraiye 

bedelleri ve saireye ait olarak Ziraat Bankasına devredilen seneclat mecmuu 
bankadan alman hesaba göre, 2 545 122 liraya baliğ olmaktadır. Bunlardan va
ki tahsilat, bankanın hazineden olan matlubatma mahsup edilmektedir. 
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Yine Ziraat Bankasından alman hesaptan* anlaşıldığına nazaran, 1929 senesi 

iptidasına kadar bu senedattan 1 503 674 lirası tahsil edilmiş ve mütebaki 1 041 
448 liralık meblâğ henüz tahsil edilememiştir. 

Ziraat Bankasının 1929 senesinin mart ayma kadar şuabatından aldığı vaz'iyeti 
hesabiyelere göre, 1929 senesinin dokuz ayı zarfında bu fasıldan 69 202 lira tahsi
lat olmuştur. Bu hesaba ve bunlarm bir an evvel tahsilleri iltizam edilmesine bina
en, Hükümetin 1930 senesi için tahsilini tahmin eylediği 200 000 liranm ipkası 
münasip bulunmaktadır. 

Borçlanma kanunu mucibince, îskân Müdiriyeti Umumiyesince, muhacirine te-
kasite rap ten temlik edilmiş bulnuan araziye ait senedatm da tahsillerinin Ziraat 
Bankasına devri muvafık olacağının beyanına lüzum görülmüştür. Bu suretle tem
lik edilmiş bulunan arazi kıymetleri hakkında iskân Umum Müdürlüğünden hiç
bir hesap alınamamıştır. Bu arazinin mecmuan 2 398 541 lira tutması lâzım gele
ceği tahmin edilmiştir. 



SEKİZİNCİ KISIM 

FASIL : 43 

Mülga vergiler bakayası 
Geçen seneki mazbatamızda, tafsilâtile beyan edildiği üzere, mülga vergilerin 

tahakkukatile tahsilatı arasında hiçbir nisbet yoktur. Şimdiye kadar tahsil oluna-
mıyanlarm, kısmı küllisinin, yapılan kuvvetli takibata rağmen tahsil edilmedik
leri anlaşılmaktadır. 1930 senesi içinde, bu bakayadan tahsili kabil olanların tahsil
lerinin terası ve mütebakisinin de terkini için lâzımgelen tertibatın alınması şa
yanı arzudur. 

1926 senesinde bu fasıldan vaki tahsilat, 1 722 899 lira, 1927 senesinde 1 886 
982 lira, 1928 senesinde 529 029 lira tutmuştur. 1929 senesinin ilk dokuz aylığın
daki tahsilat miktarı ise 253 331 liradır. 1930 senesinde ise, tasfiyenin yapılacağı 
düşünülerek bu fasla konulacak miktarın Hükümetin tahmininden 300 000 lira 
noksanile nihayet 500 000 liradan yukarı çıkması için bir sebep görülememiştir. 

>> 
» 

Varidat mazbatasına hitam verirken, geçen seneki mazbatamızın sonunda, Ma
liye Vekâletince varidat kanunlarının bir külliyet halinde tabedilmesi temennisi
nin tahakkuk ettirilerek bu suretle ihzar olunan külliyatın altı cildinin tab edilmiş 
bulunduğunun zikrini faideli gördüğümüz gibi; Maliye Vekâletinde, varidat işleri
nin tutumunu ve daha ilmî- ve vakıfanc çalışmak hususundaki inkişaf ve gayrcti-
de mucibi memnuniyet bulduğumuzu ilâve eylemeği de lâzimeden addettik. 

1 ?> 

Her fasıl ve maddeye ait olmak üzere dermeyan olunan tafsilat ve izahat veçhile 
1930 senesinde, Devletçe tahsil olunabilecek varidat yekûnunun (222 732 000) 
lira olarak tahmin edildiği arzolunur efendim. 

25 Nisan 1930 Varidat mazbata muharriri 
İstanbul Mebusu 

Fuat 



Varidat bütçes 
1930 senesi için 

Varidatın n e v i 

Birinci kısım 
BİIA VASITA VERGİLER 

Müsakkafat ve arazi ver
gileri 
Müsakkafat vergisi 
Arazi vergisi 
Vilâyatı selâse maktu 

Fasıl yekûnu 

Kazanç vergisi 

Kazanç vergisi 
Unvan ve ruhsat tezkeresi 

Fası] yekûnn 

Askerlik mükellefiyeti 

Sayım vergisi 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
inek ve öküz 
At, Kısrak, Iğdiç, Katır 
Eşek 
Domuz 

Fasıl yekûnu 

Veraset ve intikal vergisi 

Hususi ormanlar hasılatı 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

8 755 000 
8 295 000 

50 000 

17 100 000 

13 650 000 
300 000 

13 950 000 

1 5 0 0 0 0 0 

8 275 000 
1 075 000 

100 000 
715 000 

4 185 000 
512 000 
384 000 

4 000 

15 250 000 
8 0 0 0 0 0 

1 5 0 OOO 

Encümence tahmin 
olunan 

8 755 000 
7 350 000 

50 000 

16 155 000 

13 700 000 
250 000 

13 950 000 
1 2 0 0 OOO 

8 275 000 
1 075 000 

ıao ooo 
715 000 

4 185 000 
512 000 
384 000 

4 000 

15 250 000 
8 0 0 OOO 

1 5 0 0 0 0 
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1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 
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1 
2 

1 
2 

3 
4 

1 
2 

Varidatın nev'i 

Madenler rüsumu 

Traktör rüsumu 
Birinci kısmın yekûne 

İkinci krsım 
BİLVASITA VERGİLER 

Gümrük resimleri 

Gümrük resmi 
Arziye ve saire 

Fasıl yekûnu 

Muamele ve istihlâk 
vergileri 

Muamele vergisi 
Eğlence ve hususî istihlâk 
vergisi 
Oyun aletleri vergisi 
Elektirik ve havagazi resmi 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat resmi 

Bahriye resimleri 

Sefineler rüsumu 
Fenerler rüsumu 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası 
resmi 

Berrî ve Bahrî sayıt resmi 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

750 0 0 0 

25 0 0 0 
49 525 000 

71 300 000 
400 000 

71 700 000 

1'9 000 000 

800 000 
25 000 

325 000 

20 150 000 
9 5 0 0 0 0 

200 000 
500 000 

700 000 

100 0 0 0 

750 000 

Encümence tahmin 
oludan 

750 0 0 0 

25 000 
48 280 000 

71 300 000 
400 000 

71 700 000 

19 000 000 

800 000 
25 000 

325 000 

20 150 000 
9 5 0 OOO 

150 000 
500 000 

650 000 

1 0 0 OOO 

7 0 0 OOO 
İkinci kısım yekûnu 94 350 000 94 250 000 
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1930 senesi için 

t , 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

£ V a r i d a t ı n n e v i 
»• 

Üçüncü kısım 
İNHİSARLAR 

Tütün ve saire 

Tuz 

Kibrit, Kav, Çakmak 

Oyun kâğıdı 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

2 4 0 0 0 0 0 0 

7 3 5 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 5 0 0 0 

Encümence tahmin 
olunan 

2 5 0 0 0 0 0 0 

7 7 5 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

19 

20 

21 

22 

Revolver ve fişek ve mev
addı infilâkiye 

1 Revolver 
2 Fişek ve av malzemesi 
3 Barut ve mevaddı infilâkiye 
4 Av saçması 

50 000 
260 000 
660 000 
150 000 

50 000 
290 000 
715 000 
130 000 

Fasıl vekûnu 
t. 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Posta, Telgraf ve telefon 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Fasıl yekûnu 
Darphane hasılatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

1 120 000 
5 8 0 0 OOo 

3 000 000 
3 000 000 

300 000 
500 000 

6 800 000 
2 5 0 0 0 

47 130 000 

1 185 000 
5 9 0 0 OOO 

3 000 000 
2 500 000 

375 000 
525 000 

6 400 000 
2 5 OOO 

48 300 000 

Dördüncü kısım 
DAMGA, HARÇLAR, KAYDİ

YELER 

23 Damga resmi 8 500 OOO 8 2 0 0 OOO 

2 4 
1 

Harç lar 
Mahkemeler 1 400 000 1 400 000 
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1930 senesi için 

V a r i d a t ı n nev ' i 

Nüfus 
Pasaport , kançılarya vesaire 
Noterler 
ihtira beratı 
Tevcihi cihat 

Fasıl yekûnu 

Tapo harçları v e kaydiyeler 
Tapo harçları 
Kaydiyeler 

Fasıl Yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

100 000 
1 000 000 
1 000 000 

5 000 
1 000 

3 506 000 

2 600 000 
200 000 

2 800 000 
14 806 000 

Encümence tahmin 
olunan 

75 000 
1 000 000 
1 000 000 

6 000 
0 

3 481 000 

2 400 000 
200 000 

2 600 000 
14 281 000 

Beşinci kısım 
MÜESSESELER HASILAT VE 

MENAFİİ 

Umumî mektepler hasılatı 

Ziraî müesseseler hasılatı 

Baytarî müesseseler » 

Sıhhî » » 

Sıhhiye Vekâleti » 

Resmî matbaalar » 

Madenler » 

Demiryollarından hazine 
hissesi 

Devlet demiryollarından 
İmtiyazlı demiryollarından 

Fasıl yekûnu 

2 5 0 OOO 

1 0 OOO 

1 OOO 

6 0 OOO 

İOO OOO 

7 5 OOO 

5 0 0 0 0 

0 
300 000 

2 5 0 OOO 

ıoooo 

1 OOO 

4 0 0 0 0 

1 5 OOO 

2 5 OOO 

5 0 OOO 

o 
250 000 

300 000 250 000 
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Um 

3 4 

3 5 

3 6 

37 

aj •ö 

S 

1 
2 
3 

Varidatı d n e v i 

Emlâk hasılatı 

Satdâcak emlâk bedeli 
icar bedeli 
Arazi hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Satı lacak emval bedeli 

Devlete ait tahvilât menafii 

Devlet ormanları hasılatı 
Beşinci kısım yekûnu 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

2 000 000 
800 000 
100 000 

2 900 000 
6 0 0 OOO 

1 OOO OOO 

2 OOO OOO 
7 346 000 

Encümence tahmin 
olunan 

2 000 000 
800 000 
100 000 

2 900 000 
6 0 0 OOO 

2 0 7 0 OOO 

2 OOO OOO 
8 211 000 

38 

39 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Altıncı kısım 
Müteferrik Hasılat 

Faiz 
Akçe farkı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik varidat 
Müteferrika 
Kıymetli evrak 
Cezayi naktiler 
Mükerrer sigorta sandığından 
Hazine hissesi 

Fasıl yekûnu 

100 000 
10 000 

110 000 

6 000 000 
75 000 

1 700 000 

0 

7 775 000 

100 ÖOO 
10 000 

110 000 

5 500 000 
100 000 

1 800 000 

250 000 

7 650 000 

4 0 Evkaftan hizmet mukabili 
alınan 6 0 0 0 0 0 600 OOO 

41 Şirketlerden ve müteahhit
lerden teftiş mukabili alı
nan 350 OOO 350 OOO 

O Tekaüt tevkifatı = = = = ^ = = = = = = ^ = = = = _ = = _ = 
Altıncı kısım yekûnu 8 835 000 8 710 000 



Varidatın nevi 

2İ2 
1930 senesi içirt 

Hükümetçe tahmin Encümence tahmin 
olunan olunan 

Yedinci kısım 
Tavizattan tahsilat 200 000 200 000 

Sekizinci kısım 
Mülga vergiler bakayasın
dan tahsilat 

UMUMİ YEKÛN 

800 0 0 0 500 000 

222 992 000 222 732 000 

-«•j» > > » • 
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Varidatı d nev'i 

Emlâk hasılatı 
Satılacak emlâk bedeli 
İcar bedeli 
Arazi hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Satılacak emval bedeli 

Devlete ait tahvilât menafii 

Devlet ormanları hasılatı 
Beşinci kısım yekûnu 

Hükümetçe tahmin 
olunan 

2 000.000 
8oo oöö 
100 000 

T9ÜÖÜÖÖ 
600 OOO 

1 0 0 0 0 0 0 

2 OOO OOO 
7 346 000 

Encümence tahmin 
olunan 

2 000 000 
800 000 
100 000 

2 900 000 
6 0 0 OOO 

2 0 7 0 OOO 

2 OOO OOO 
8 211 000 

Altıncı kısım 
ftfüteferrik Hasılat 

Faiz 
Akçe farkı 

Fasıî yekûnu 

Mütefer r ik va r ida t 
Müteferrika 
Kıymetli evrak 
Cezayi naktiler 
Mükerrer sigorta sandığından 
Hazine hissesi 

Fasıl yekûnu 

Evkaf t an h izmet m u k a b i l i 
a l ı n a n 

Ş i r k e t l e r d e n ve m ü t e a h h i t 
l e r d e n teftiş m u k a b i l i a l ı 
n a n _ 

T e k a ü t tevkifat ı 
Altıncı kısım yekûnu 

100 000 
10 000 

110 000 

6 000 000 
75 000 

1 700 00Q 

0 

7 775 000 _ 

6 0 0 OOO 

3 5 0 OOO __ 

8 835 000 

100 
10 

110 ( 

5 500 
100 

1 800 

250 

7 650 ( 

6QO' 

3 5 0 < 

8 710 

000 
000 

300 

000 
000 
000 

000 

XX) 

OOO 

OOO 

000 



Varidatın nev'i 
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-*. 
Hükümetçe tahmin 

olunan 
Encümence tahmin 

olunan 

Yedinci kısım 
Tavizattan tahsilat 200 000 200 000 

Sekizinci kısım 
Mülga vergiler bakayasın
dan tahsilat 

UMUMİ YEKÛN 

800 000 500 000 

222 992 000 222 732 000 


