
DEVRE : VI OÎLD: 2 ÎÇTIMA^F. 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

On dördüncü inikad 

22 - V - 1939 Pazartesi 

Mündericat Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 118 
2 — Havale edilen evrak 118 
3 — Müzakere edilen maddeler 119 
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam 
ve fevkalâde tahsisat verilmesi ve bazı bütçe
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi-

Sayıfa 
hasile îdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1938 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/135, 2/2) 119:130,141,166:169 

2 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 130: 

141,141:165 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

vesaiti nakliye hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihalarının heyeti umumiyeleri 
üzerinde müzakere cereyan ettikten sonra encümene 
iade olundu ve pazartesinden itibaren bütçe müzake
resi için hergün saat 14 de toplanılması kararlaştırıla
rak inikada nihayet verildi, 

Uç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbatalarla 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununa bir madde eklenmesine 

Abidelerin esaslı tamiri için vakıf paralar idare
sinden istikraz akdine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

Polis vazife ve salâhiyeti kanununa bir madde tez-
yiline 

Resmî devair ve sair müessesatta bulundurulacak 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay İsparta Bursa 

K. Una! Dr. S. Konuk 

ması hakkında kanun lâyihası (1/147) (Dahiliye en
cümenine) 

Mazbatalar 
13 — Devlet kinini miitedavil sermayesi hakkında 

kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/26) (Ruznameye) 

14 — Iktısad vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/126) 
(Ruznameye) 

15 — iskân kanununun 32 nci maddesinin tadiline 
ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve iskân kanunu mu
vakkat encümeni mazbatası (1/60) (Ruznameye) 

16 — Münakalât vekâleti vazife ve teşkilâtı hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/127) (Ruznameye) 

17 — Nafia vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/128) 
(Ruznameye) 

18 — Posta, telgraf ve telefe» ı umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/8) (Ruznameye) 

19 — Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/129) 
(Ruznameye) 

20 — Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu Halil Tu
fanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/20) 
(Ruznameye) 

21 — Niğdenin Kiledere köyünden Ahmedoğlu Said 
Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/49) (Ruznameye) 

22 — Susığırlığın Gurafa köyünden Abdülgafur 
diğer adı Gafuroğlu Ziya Sönmez Yalçın ve Bandır
manın Ergili köyünden Ramazanoğlu Şaban Kutlu-
erin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/33) (Ruz
nameye), 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — 58 737 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/141) (Bütçe encümenine) 

2 — Hazineye aid ecrimisillerin affi hakkında ka
nun lâyihası (1/142) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 30 000 liralık münakale yaılması hakkında 
kanun lâyihası (1/136) (Bütçe encümenine) 

4 — iskân kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/143) (iskân kanunu mu-
vtakkat encümenine) 

5 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci maddelerini 
değiştiren 2491 sayılı kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası (1/144) (Dahiliye encü
menine) 

6 — Köylerde açılan Eğitmen kurslarının ve Öğ
retmen okullarının idaresi hakkında kanun lâyihası 
(1/145) ((Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe encümen
lerine) 

7 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihası (1/137) (Bütçe encü
menine) 

8 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde 6 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/138) (Bütçe encümenine) 

9 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yıh bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/139) (Bütçe encümenine) 

10 — Posta, telgraf ve telefon idaresi kadrosunun 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/140) (Bütçe encü
menine) 

11 — Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaş
masına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokola ilişik 
(B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonla
rının tadiline mütedair teati olunan mektublarm tas
diki hakkında kanun lâyihası (1/146) (Hariciye ve 
Iktısad encümenlerine) 

12 — Yalova kazasının Bursa vilâyetine bağlan-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Mustafa Abdülhalık Renda 
KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedit Uzgören (Kütahya). 

<•> 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam 
ve fevkalâde tahsisat verilmesi ve bazı bütçeler
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi-
hasile İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1938 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapıhıiası hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/135, 2/2) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mî? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâ
de tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde deği

şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (I) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerine 
(1 094 314) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[1] NUMARALI OEDVEL 
F. 

Jandarma genel komutanlığı 
497 Tayinat 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
509 Ecnebi memleketlere çekilecek 

telgraf ve gönderilecek mektub-
lar ve paketler masrafı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

520 Ecnebi elçiler ile misafirlerin iba
te, izaz, ziyafet ve bahçe masraf-
larile mihmandarlarının harcırah 
ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

32 764 

20 000 

45 000 

F. 
524 

775 

791 

Hükümetlerle muahede ve muka
vele akdine memur edileceklere 
verilecek harcırah ve kongrenin 
sair masrafı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

İktısad vekâleti 
Nevyork ve Hükümetçe iştiraki
ne karar verilecek diğer dış ser
giler masarifi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine aid deniz vası
talarının masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

11 000 

300 000 

48 550 

[1] 62 sayılı basmayazızaptın sonundadır, 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara 
kısmı) 

890 Tayinat 342 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi merbutu cedvelle bir

likte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Maliye bütçesi
nin iİişik (2) numaralı cedvelde gösterilen ve 
yeniden açılan fasıllar ma (450 000) lira fevkal
âde tahsisat olarak konulmuştur. 

[2] Numaralı cedvel 
Maliye vekâleti 

F. 
250 Çocuk hastanesi için İzmir bele

diyesine yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

251 Balıklı hastanesi için Evkafa 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 

70 000 

30 000 

— 119 — 
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252 
Lira 

îzmir enternasyonal fuarına yar
dım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

253 Ankara belediyesine ikraz 250 000 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi merbutu cedvelle bir

likte kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (3) 
numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
(1 676 038) liralık münakale yapılmıştır. 

F. 

176 

177 

[3] NUMARALI CEDVEL 
F. Tenzil Zam 

6 000 

Başvekâlet 
63 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 
BAŞKAN —- Reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

69 işletme 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

74 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme masrafı 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
125 Memurlar maaşı 18 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diyanet işleri reisliği 
163 îcar bedeli 450 

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

164 Daimî memuriyet harcı
rahı 122 
BAŞKAN —- Reyinize ar
zediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

165 Muvakkat memuriyet har
cırahı 328 
BAŞKAN — Kabul eden-

— 120 

178 

179 

183 

186 

188 

190 

193 

199 

202 

216 

ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Reyinize ar
zediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Defatir ve evrakı matbua 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har-
GXYQ İ l i 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Kıymetli evrak ve levazım 
bedelile tabı masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Emval alım bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Masarifi gayrimelhuza 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

124 820 

13 000 

20 000 

40 000 

3 500 

23 900 

280 500 

15 000 

12 200 

12 500 

87 740 

22 000 
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Düyunu umumiye 
254 3322 numaralı kanun mu

cibince çıkarılan 1938 ik-
ramiyeli dahilî istikrazın 
faiz ve itfa bedellerile 
komüsyon, sigorta ve sair 
bilumum masrafları kar
şılığı 3 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

255 2094 numaralı kanun mu
cibince çıkarılan ikrami-
yeli dahilî istikrazın faiz 
ve itfa bedellerile komüs
yon, sigorta ve sair bilû
mum masrafları karşılığı 6 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

258 1885 numaralı kanun mu
cibince İstanbul mecburî 
istimlâk bedeli 25 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

260 1932, 1935 muvazene ka
nunlarının 11 nci madde-
lerile 2248, 2808 numaralı 
kanunlar mucibince veri
lecek tahvillerin 1932-1938 
seneleri faiz ve amortis-
manlarile nakden verile
cek tahvil kesirleri, ko
müsyon, sigorta, muhafa
za ve sair bilûmum mas
rafları karşılığı 195 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

261 Merkez bankasınca deruh-
de edilen evrakı nakdiye 
mukabili verilmiş olan bo
noların faiz ve amortis
manları ve sermayenin 
tam teminatı 2 560 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

263 Düyunu umumiye senelik 
mürettebatı ve meclisi ida
re masrafı olarak isabet 
eden 350 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

265 664, 1013, 1177, 1244, 1550 
ve 2425 numaralı kanun
lar mucibince çıkarılan 

F. Tenzil Zam 
bonolar ve bu mahiyette
ki borçlar 150 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

267 2434 numaralı kanun mu
cibince temin olunan kre
di taksiti 62 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

272 Mahkûminbih borçlar 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

280 Açık maaşı 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

286 Kırtasiye 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

288 Vilâyetler mefruşat ve de-
mirbarşı 900 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

289 Tenvir ve teshin 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

292 Daimî memuriyet harcı
rahı 7 850 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

293 Muvakkat memuriyet har
cırahı 200 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

294 Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

295 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

298 "3335 sayılı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 000 

200 

1 000 

— m — 
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F. 
299 

300 

301 

311 

312 

325 

326 

327 

329 

Tenzil Zam 
Belediye ve köy mümessil
leri tarafından intihab olu
nacak komisyon azalan ve 
vukuf erbabile amele ve mu
vakkat jaloncu yevmiyesi 1 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tapu işlerine yardım et
mek için istihdam edile
cek muvakkat memurlar 
ve daktilolar ücreti 600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İskândan müdevver mua
melâtın tescili için istih
dam olunacak muvakkat 
memur ve daktilolar ücret 
ve harcırahile sair masraf
lar 1 200 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Memurlar maaşı 52 876 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcı
rahı 4 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har-
cırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Yüksek tahsilini bitirmiş 
ve bir ecnebi diline sahib 
olan ve gümrük muamelele
rini bilenlerden yabancı 
meleket gümrüklerine staj 
için gönderileceklerin har
cırahı 1 500 
BAŞKAN — Kabul eden-

12 876 

2 500 

3 000 

F. 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

333 3335 sayılı kanun muci
bince yapılacak tedavi ve 
yol ve saire masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

353 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

354 

356 

358 

359 

362 

Mahkemelere celbolunacak-
larla mahkûmların ve mu
hafızlarının yol masrafla
rı ve sair masraflar 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har-
cirahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
3303 sayılı kanun muci
bince verilecek yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

363 1841 sayılı kanuna göre 
subayların ve muhafaza 
teşkilâtının atlı memurla
rının vazife dolayısile ölen 
ve sakatlanan hayvanları
nın tazmin bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

364 îaşe, tenvir, teshin ve mah
rukat masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

366 Nakliyat 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

500 

200 

700 

3 500 

900 

325 

1 330 

230 

4 000 

2 500 

122 — 
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P. Tenzil 
367 Tercüme masrafı 575 

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
376 Memurlar maaşı 8 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

377 1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi ve 1700 numaralı 
kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikra
miye 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

383 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

392 Müfettişler harcırahı 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

395 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

396 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

406 Tamir ve isletme 2 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Zam 

422 

423 

424 

8 000 

1 500 

2 200 
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430 

438 

ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcı
rahı 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

446 Vazife esnasında yarala
nan ve hastalanan me
murların tedavisi ve kaza
zedelerle mecruhların mü-
davatı evveliye masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

447 Tamir 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

454 Ecnebi mütehassısları ve 
masrafları 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
Yabancı memleketler har-
cirahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Kongre ve konferanslar 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Neşriyat, propaganda, te
lif, tercüme, filim, kâğıd, 
klişe, tabı ücreti ve mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul eden-

3 000 

4 000 

7 000 

Jandarma umum komutanlığı 
461 Maaşatı umumiye 

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

462 1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

463 Müstahdemler ücreti 1 092 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

474 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

482 Nakliyat 6 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

226 333 

1 092 

6 000 
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Hariciye vekâleti 
528 Tahdidi hudud komisyonu 

ücreti ve harcırahı ile ida
re ve kule masrafları 5 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

542 Memurlar maaşı 1 168 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

543 1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi 2 344 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

546 Vilâyet müstahdemleri üc
reti 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

556 Defterler ve matbu evrak 2 200 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

573 Millî Türk Tıb kongresi 
masrafı 2 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

576 İnşaat, tesisat, tamirat ve 
istimlâk 113 996 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

581 Tekâmül tedrisatı masrafı 6 100 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

583 Sıhhat merkezleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

585 Numune hastanesi ve leylî 
Tıb talebe yurdu 27 596 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

586 Doğum ve çocuk bakım 
evleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

589 Memurlar maaşı 1 176 

Tenzil Zam 
Dahiliye vekâleti 

592 Memurlar maaşı 42 516 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

593 1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 42 516 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

597 Merkez mefruşatı ve de
mirbaşı 3 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

598 Tenvir 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

599 Merkez müteferrikası 1 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

600 İsletme 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

601 Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı ' 2 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

602 Tenvir ve teshin ve kır
tasiye 6 650 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

603 Vilâyetler müteferrikası 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

604 İcar bedeli 2 600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

605 Daimî memuriyet harcıra
hı 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

606 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 000 
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610 Resmî telefon tesis ve mü-

kâleme masrafı 2 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

611 Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli 150 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

613 3335 sayılı kanun muci
bince yapılacak tedavi, yol 
ve saire masrafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

614 Cürmu meşhuda gidecek 
adlî memurların ve tabib-
lerin harcırahı, ehlivukuf 
ve ehli hibre ve şahidlerin 
yol masrafları ve ücretle
ri, müdavatı evveliye ve 
fethi meyit masrafları ve 
cürmün zahire ihracı için 
ihtiyarı lâzımgelen sair 
masrafları 7 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

615 Mubayaa ve işletme 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

621 Mahkum çocuk ıslah evle
ri umumî masraf lan 10 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

622 Geliri müsaid olmayan 
niharî talebenin iaşe mas
rafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
633 1683 numaralı kanunun 58 

nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikramiyesi 11 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

639 Merkez mefruşat ve de
mirbaşı * ' 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

646 İcar bedeli 2 500 
BAŞKAN — Kabul eden-

P. 
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

647 Daimî memuriyet harcıra
hı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

650 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

662 Beynelmilel kongre, sergi 
ve müsabakalara iştirak 
ve ilmî tedkik için gön
derileceklerin harcırahı, 
beynelmilel meslekî tedri
sat cemiyetine iştirak his
sesi 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

664 Maarif vekâleti (Hars ve 
meslek), Nafia vekâleti ve 
Millî Müdafaa vekâleti 
(Deniz kısmı) 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

665 Harcırah 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

673 Dershane levazımı ve ders 
âletleri, demirbaş ve mef
ruşatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

677 Leylî teşkilâtma aid olma
yan mahrukat, tenvirat, 
yem bedeli ve benzin 
masrafı ve öğretmen okul
larının mekûlât, mahrukat, 
tenvirat, tathirat, muale-
cat, hayvan yem bedeli, 
benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

678 Kamp masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

679 Meccani talebenin pansi
yon ücretleri melbusat, 
kitab ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden-

Tenzil Zam 

3 000 

300 

800 

35 970 

2 000 

3 000 

3 000 

1 600 

4 650 
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681 

682 

701 

702 

711 

727 

ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
idare masrafı, matbu ev
rak ve defatir, lâboratuvar 
ve atelye ve temrin mas
rafı, meccani talebenin 
kitab, kırtasiye, resim ve 
ozalit kâğıdları, perger ve 
sair ders levazımı, mes
lekî kitab, mecmua ve 
gazeteler ve abone bedeli 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Umumî muvazeneye dahil 
bilûmum meslek ticaret, 
kız enstitüleri, bölge sanat 
okulları, dershane, yatak
hane, mutfak hastane ve 
sair tesisatı, mefruşat de
mirbaş ve ders âletleri, 
nakil vasıtaları mubayaası 
ve tamir masrafı, meslek 
kitablarr, telif, tercüme ve 
tabı masrafı, mütemadi 
tamir masrafı elektrik, 
havagazı ve su tesisatı, 
Ankarada açılacak meslek 
mektebleri sergilerinin bil
ûmum masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
işletme 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Kitab ve fennî risaleler be-
delile fennî eserlerin ve 
haritaların tabı ve neşir 
masrafları, alelûmum te
lif, tercüme ve Nafia 
eserleri modelleri için ve
rilecek mükâfat ve Mü
hendisler birliğine nakden 
yardım 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

8 500 

500 

800 

70 000 

300 

3 500 

F. 
730 

732 

733 

746 

751 

752 

759 

761 

768 

770 

771 

796 

Ecnebi memleketlere gön
derilecek memurların har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Teknik okulu masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Ankara kanalizasyonu 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

JÖctrsaad vekâleti 
Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Teshin 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Mubayaa ve işletme 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har-

BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Ecnebi memleketler harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon .tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

7 500 

10 000 

6 750 

30 000 

800 

5 000 

2 500 

4 300 

4 000 

6 000 

2 500 

2 000 
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. Ziraat vekâleti 
806 Memurlar maaşı 14 233 

BAŞKAN - , Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

813 Merkez mefruşat ve demir
başı 5 240 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

814 Tenvir ve teshin 2 880 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

815 Merkez müteferrikası 4 400 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler .., Kabul 
edilmiştir. 

816 Mubayaa 600 
BAŞKAN — Kabul eden. 
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

817 Vilâyetler mefruşat ve de« 
mirbaşı 3 435 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

818 Tenvir ve teshin 1 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

820 İcar bedeli ve melbusat 925 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

833 Yerli, ecnebi tekniker ve 
mütehassıs ve tercüme bü
roları müstahdemleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

857 Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanları 59 880 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

873 1683 numaralı kanunun 58 
nci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüd ikramiyesi 263 292 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

877 Temsil tahsisatı ve akçe 
farkı 22 650 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zam 
4 250 

7 500 

758 

8 000 

23 000 

P. Tenzil 
883 Defatir ve evrakı matbua 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

884 Daimî memuriyet harcıra
hı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

885 Muvakkat memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

887 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

898 Yabancı memleketler fab
rikalarına gideceklerin 
harcırah masrafları 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

901 Staj ve tahsil masrafları 27 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

904 Ecnebi mütehassıslar 5 300 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

909 1943 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 3 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler..! Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

914 Maznun olarak askerî mah
kemelere celbolunacaklar-
la şahid ve ehli vukuf ola
rak davet edileceklerin 
masrafları 4 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler..! Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

915 Konkur ipiklere iştirak 
masrafı 350 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. • 

Millî Müdafaa V. (Hava kısmı) 
921 Maaşatı umumiye 7 500 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

924 Daimî müstahdemler üc
reti 3 500 
BAŞKAN — Kabul eden-
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ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

931 Müteferrika 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

934 Muvakkat memuriyet har
cırahı 6 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

936 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

939 Muayyenat 46 354 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

940 Melbusat 6 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

943 Nakliyat 42 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

944 2047 sayılı kanun muci
bince verilecek zamaim 
ve tazminat 11 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

948 Manevra masrafı 646 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

952 Memleket dahil ve hari
cinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirile
cek hasta ve malûlinin te
davi masrafları 1 250 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
962 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikrami
yesi 28 056 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

963 Müstahdemler ücreti 21 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler,,, Kabul 
edilmiştir. 

F. Tenzil Zam 
965 Temsil tahsisat ve akçe 

farkı 4 409 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

968 Mefruşat ve demirbaş 2 570 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

973 Muvakkat memuriyet har
cırahı 5 900 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

975 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

976 Ücretli muhabere ve mü
kâleme bedeli 1 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

980 Torpedo, paravan ve sis 
cihazları işleri, mayn ve 
ağ işleri ve tahkimat ve 
top işleri 5 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

981 Devri çarfc 59 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

986 1493 numaralı kanun mu
cibince verilecek ikra
miye 700 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

987 Memleket dahil ve hari
cinde ücretli müessesatı 
sıhhiyede tedavi ettirile
cek malûlin masrafı 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

900 Ecnebi mütehassıslar 2 153 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

991 Ecnebi memleketler harcı
rahı 62 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Askerî mühendis ve fen 
memuru yetiştirmek üze
re ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebe mas
rafı 13 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Demirbaş eşya 4 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

2853 sayılı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmi
yesi 2 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Müteferrika ve muhafız kö
pekleri iaşesi 740 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcıra
hı, muvakkat memuriyet 
harcırahı ve yabancı mem
leketlere gönderilecek ko
misyonlar harcırahı 720 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Erat ve stajiyer okullar 
için iaşe maasrafı 16 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Staj için gönderileceklerin 
tahsisat, harcırah, masari
fi zaruriye ve okul ücret
leri 9 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Amele ücretleri 25 040 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
Kırtasiye 850 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
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1 400 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1040 Muvakkat memuriyet har
cırahı 320 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1044 Erat yiyecek masrafı 1 852 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1047 Nakliyat 2 582 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1049 Hayvan alımı 360 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1050 İsletme 9 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1054 İsletme 600 
BAŞKAN — Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKÎAN — Maddeyi merbutu cedvelle bir

likte kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (4) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerinden 
(83 908) lira tenzil edilerek yeniden açılan (5) 
numaralı cedvelde yazılı fasıllara fevkalâde tah
sisat olarak konulmuştur. 

P. 

176 

254 

[4] NUMARALI CEDVEL 

Maliye vekaleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
3322 numaralı kanun mucibince 
çıkarılan 1938 ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedellerile 
komusyon, sigorta ve sair bilû
mum masfrafları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tenzil. 
Lira 

780 

4 000 
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F. Lira 
265 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 

numaralı kanunlar mucibince çı
karılan bonolar ve bu mahiyette
ki borçlar 128 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
382 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

384 Merkez müteferrikası 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
735 Maliye vekâleti 73 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

[5] NUMARALI CEDVEL 
F. Lira 

Riyaseticümhur 
37 Açık maaşı 128 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
248 Hastane inşaat ve tesisatı için 

Kastamonu idarei hususiyesine 
yardım 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

249 Mazuliyet maaşı 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
385 Mubayaa 4 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Nafia vekâleti 
711 Mubayaa 4 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

(Dördüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi merbutu cedvelle bir

likte kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — 3596 sayılı kanunla 632 nci 
faslm 1 nci maddesinden tenzil edilen (196 000) 
lira (196 500) lira olarak ve 684 ncü fasıldan 
tenzil edilen (9 000) lira da (8 500) lira olarak 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Maliye bütçesinin 253 ncü fas

lına fevkalâde tahsisat olarak konan (250 000) 
liranm, vade ve faizi icra Vekilleri Heyetince 
tesbit edilmek üzere, Ankara belediyesine ikrazı
na Maliye vekili mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADD& 7 — 1938 malî yılı tktısad vekâleti 
bütçesinin 775 nci faslının 3 ncü maddesine mun
zam tahsisat olarak ilâve edilen (300 000) lira, 
Nevyork sergisine iştirak masrafı karşılığı ola
rak, toptan Etibanka verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Büyük Millet Meclisince sarfi
yatı muvakkate suretile vaki olan 520 006 lira 
90 kuruşluk tediyat 1938 senesi hesabı katğisin-
de açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydi suretile 
mahsub olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(i/i) [i] 

BAŞKAN — Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var nu? 

MALÎYE V. FUAD AĞfRALI (Elâzığ) — 
Saym arkadaşlarım, 
Yüksek tedkik ve tasvibiniz arzolunan 1939 

malî yılı bütçesi 1938 bütçesine nazaran (11) 
milyon lira bir fazla ile bağlanmış bulunmakta
dır. Her sene olduğu gibi, varidat tahminleri
miz eldeki tahsilat rakamlarına istinad ettiril
miş, muhtelif dairelere ayrılan tahsisat da buna 
göre hesab ve tesbit edilmiş ve bu suretle cum
huriyet devri bütçelerinin ana prensibine bağlı 
kalarak huzurunuza, yeni sene için de hakikî 
ve samimî manasile denk bir bütçe getirilmiştir. 

Bütçe tahminimizdeki rakamlar, geçen seneler
de olduğu gibi, tatbik edilmekte olan bütçenin 
toplanmış olan on aylık tahsilat rakamlarına bir 
evvelki senenin son iki aylığını ilâve etmek su
retile tesbit edilmiştir. Hiç bir sene bizi yanılt
mamış olan bu esasm en doğru yol olduğu her 
zaman filiyatla teeyyüd etmektedir. Bu sayede 

[1] 25 say ıh basmayazı zaptın sonundadır, 
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varidatımızın inkişafından mütevellid tahsilat 
fazlalarile, sene içinde çıkabilecek zarurî bazı 
işleri karşılamaya imkân hâsıl olabildiği gibi bu 
fazladan mütevellid tahmin farkı, ertesi sene 
bütçesinde yeniden yer almasma lüzum görülen 
mühim Devlet hizmetlerinin ifasma tahsis edile
bilecek toplu bir varidat membaı bulmaya da im
kân vermektedir. 

Gerek umumî hizmetlerin selâmetle ifasmda, 
gerek Hazine itibarının muhafaza ve takviyesin
de muvaffakiyet temin eden bu yolda devam 
etmiş bulunuyoruz. 

Geçen malî sene nihayetlerinde muhtelif 
mevzu ve matrahlarda ehemmiyetli nisbette ver
gi tenzilâtı yapıldığı ve hiç bir vergi ihdas ve 
zammına gidilmediği halde 1938 malî senesinde 
tahakkuk eden ve yeni bütçe tahminine 
eesâs olan rakamın, cari sene bütçesine naza
ran arzettiğim (11) milyon lira derecesindeki 
yüksekliği bir taraftan memleketin iktisadî ha
yatında görülen devamlı inkişafın ve diğer ci-
cetten de malî mevzu ve esaslarda taMb edilen 
ıslahatın tabiî neticeleri olduğunu ve her iki 
âmilin de doğrudan doğruya Büyük Meclisin al
dığı isabetli kararların mahsulü bulunduğunu 
tebarüz ettirmek benim için bir vazifedir. 

Varidat hakkındaki maruzatıma nihayet ve
rirken şu hâdiseyi de huzurunuzda arzetmeyi 
faydalı görmekteyim. 

Hükümet, bütçe imkânları derecesinde vatan
daşlar üzerindeki vergi yüklerinin tahfifini dü
şündüğü sırada halkın Tayyare cemiyetine mah-
gilâtı arziyeden muayyen bir nisbette vermekte 
olduğu ianelerin de müstahsil olan koyulumuzun 
gelirlerine müessir olmakta bulunduğunu gör
müş ve bunu köylümüzün kalkınması yolundaki 
mesai ve gayelerimize uygun bulmayarak yeni 
malî senenin ihtidasından itibaren bu ianenin ta
mamen bertaraf edilmesine karar vermiştir (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Bütçe projesinin ana hatlarmı tahlile giriş
meden evvel derhal arzedeyim ki, yeni sene büt
çesinin en bariz vasfım, Millî Müdafaa hizmetle
rinin azamî derecede düşünülmüş ve karşılan
mış olması teşkil etmektedir. Filhakika, bütçe
nin umumî yekûnunda geçen seneye nazaran faz
lalık (11) milyon liradan ibaret olduğu halde 
Millî Müdafaa grupuna Hükümetçe teklif edilen 
zam 11,5 milyon liradır. Görülüyor ki, bütçe 
fazlası tamamen müdafaa hizmetlerine tahsis 
edildikten başka muhtelif daire bütçelerinden 
yapılan bazı tasarruflar da buna ilâve edilmiş
tir. (Bravo sesleri, alkışlar . 

Bütçe lâyihasının Yüksek Meclise takdimin-
dan sonra, yeni iki vekâlet teşkili gibi bilâhare 
çıkan bir kısım ihtiyaçlar için Bütçe encüme-
nindeki müzakere sırasmda Hükümetçe teklif 
edilen bazı ilâveler muhterem encümenin aldığı 
izahat ve yaptığı tedkikat neticesinde kabul edil
mekle beraber Millî Müdafaa grupu bütçelerine 

yapıldığını arzettiğim 11,5 milyon liralık zammm 
bir kısmının gerek hizmetin mahiyeti gerek büt
çeye olan tesirinin muvakkat bulunması nazarı 
dikkate almarak bundan üç milyon lirasmm 
fevkalâde tahsisat ile karşılanması daha uygun 
görülmüş ve bu suretle, bütçe projesinde bil
hassa Millî Müdafaa grupuna yapılan zam tek
liflerinin esas ve mahiyeti de değiştirilmeden ye
ni ihtiyaçların Hükümetçe hazırlanan bütçe ye
kûnu dahilinde karşılanması temin olunmuştur. 

Mevzubahs yeni ihtiyaçlar için yapılan zam
ların başlıcalarz şunlardır: aza adedinin artması 
ve Meclis binasının inşaatı dolayısile Büyük Mil
let Meclisi Bütçesine 500 küsur bin lira, yeni 

iki vekaletin teşkili dolayısile bu vekâletler bütçe
lerine 900 000 lira, muhtelif mülhak bütçelere 
ve teşekküllere yapılacak yardımlar ile Devletin 
umumî bazı ihtiyaçları karşılığı olarak Maliye 
bütçesine 1 300 küsur bin lira. 

1938 malî yılma nazaran önümüzdeki sene 
bütçesinde yapılan diğer değişiklikler, bir kısmı 
bütçelerde tasarruf edilen mebaliğin dahilî em
niyet ve asayiş ihtiyaçlarına ve Maarif, Ziraat, 
Sıhhat, Nafia hizmetleri gibi müsmir işlere tevzi 
edilmiş olmasından ibarettir. Arzettiğim tasarruf
ların bir kısmı ayni bütçe içinde bir hizmetten ten
zil ve diğer bir hizmete zam suretüe icra edildiği 
cihetle zahiren görünmemektedir. Bu suretle 
görünen veya görünmeyen tasarrufların umumî 
yekûnu beş milyon lirayı mütecaviz olub bunun 
(1,5) milyonu Maarif, (600 000) lirası Sıhhat 
ve içtimaî muavenet, (600 000) lirası Ziraat» 
(300 000) lirası Nafia hizmetlerine, (800 000) 
lirası emniyet ve jandarma bütçelerine ayrılmış, 
bakiyesi de bilhassa kabul buyurduğunuz bazı 
kanunların icabı olarak muhtelif dairelerin zaru
rî ihtiyaçlarına karşılık tutulmuştur. 

Bütçe projesinin masraf kısmma aid maru
zatımı bitirmeden müsaadenizle, üç seneden beri 
fevkalâde tahsisatla idare edilmekte olan ve baş
ta Millî Müdafaa olmak üzere Nafia, Ziraat, 33E-
tısad, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerinin 
fevkalâde mahiyeti haiz bulunan muayyen hiz
metlerinin önümüzdeki sene de ayni suretle fev
kalâde menabiden elde edilecek karşılıklarla te
mini için ayrıca Büyük Meclise takdim etmiş ol
duğumuz kanun lâyihasının umumî hatları hak
kında kısaca maruzatta bulunacağım. 

Umumî yekûnu 58 milyon liraya baliğ olan 
fevkalâde tahsisatın en mühim kısmı Millî Mü
dafaaya aiddir. Filhakika demin arzettiğim 
veçhile, adî bütçede yapılan mühim zamdan baş
ka Millî Müdafaa hizmetlerine fevkalâde tahsi
sattan ayrılan mikdar 26 milyon 310 bin liradan 
ibarettir. Hükümet, yüksek direktiflerinize tab
an, sulh ve emniyet gayelerimizin vasıta ve mes
nedini teşkil eden Millî Müdafaa hizmetlerinin 
takviyesi için gerek adî gerek fevkalâde varidat 
membalarımızın azamî müsaadesini istimal etmiş-
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tir. (Bravo sesleri ve alkışlar) Fevkalâde tahsi
satın 17 milyon 321 bin lirası Demiryolları inşa
atına tefrik edilmiştir. Bunun haricinde Sivas -
Erzurum istikrazile ayrıca temin edilecek olan 
(4,5) milyon lira da buna tahsis edilecektir. 

Ticaret, Ziraat, Sanayi, Maadin işlerimizin 
ve içtimaî hayatımızın inkişaf mda olduğu kadar 
memleket müdafaası imkânlarının tezyid ve tak
viyesinde de birinci derecede âmil olan demir-
yollar inşaatı, muhtelif kanunlarla kabul buyur
duğunuz taahhüd salâhiyetlerine müsteniden 
çizilmiş olan program dahilinde devam etmekte
dir. Halen üzerine çalışılmakta olan hatlar, biri 
Sivas - Erzurum hattı, diğeri Diyarbakrrdan 
başlryarak Irak ve Iran hududlarma doğru gi
den hattır. Sivas - Erzurum hattmm Erzincana 
kadar olan kısmı geçen sene işletmeye açılmıştır. 
Erzincanla Erzurum arasmdaki 213 kilometrelik 
son kısmın da inşaatı önümüzdeki sene bitecek 
ve Cumhuriyetin 16 ncı yü dönümünden evvel 
işletmeye açılmış olacaktır. 

Fevkalâde tahsisatın (2 500 000) lirası Ma
den tedkik ve arama enstitüsü ile elektrik iş
leri etüd idaresi ihtiyaçlarına, 1,5 milyon lira
sı muhacir iskân masraflarına, 1 milyon lira
sı da Ankara Tıb fakültesi inşaat ve tesisatına, 
(1 250 000) lirası geçen sene verilen 1 milyon 
liraya ilâveten Lüleburgaz - Edirne asfalt yolu
na, 300 000 lirası Ankara Gençlik parkı inşaa
tına, 700 000 lirası yaş ve kuru meyvalarm 
ıslahına, 387 000 lirası maarif inşaatına, 1 mil
yon lirası ayrı bir kanunla vermiş olduğunuz 
taahhüd salâhiyetine müsteniden, Şarktan baş
lamak üzere ihtiyaca göre yaptırılmakta olan 
Hükümet konaklarına, (2 000 000) lirası Tun
celi mmtakasmda tatbik edilmekte olan ısla
hat programı icabı olarak yapılan, bilhassa 
yol ve köprü gibi mühim nafıa hizmetlerine, 
(500 000) lirası da Havayolları Devlet işletme 
idaresine tahsis edilmiştir. 

Âdi bütçeden de ayrıca 450 000 lira yardım 
görmekte olan bu Havayolları idaresinin dört 
yıllık bir programa bağlanmış olan muntazam 
mesaisi sayesinde elyevm seyrisefere açılmış 
bulunan Ankara - İzmir ve Ankara - Adana 
hatlarına ilâveten Ankara - Samsun ve Anka
ra - Erzincan hatlarının da önümüzdeki sene 
içinde açılması mukarrerdir. 

Mc nleketimizin esas ana hatlarr tesis ve 
vasıtalarımız program dairesinde ikmal edildik
çe mukavele ile mütekabilen bağlı bulunduğu
muz Avrupa havayollarını Şarka ve Cenuba ve 
buralardan çıkacak yolcuları Avrupaya kendi 
vasıtalarımızla nakletmek ve bu suretle gerek 
memleketimizin, gerek Şark ve Cenub memle
ketlerinin Avrupa hatları ile irtibatını temin 
etmek imkânları elde edilecektir. 

Varidat bütçesine aid maruzatıma geçme
den evvel, âdi bütçede ve fevkalâde tahsisat 
projesinde yer almayan sanayi, maadin, deniz 

ticareti ve su işlerimize dair de biraz maruzatta 
bulunacağım. 

Bu işlerin sarfmı istilzam ettiği mebaliğ, 
kısmen muhtelif kanunlarda mevcud salâhiyet 
ve mezuniyetlerin verdiği imkânlardan istifa
de suretile, kısmen de İngiliz ve Alman malze
me kredilerinden karşılanacaktır. 

Sanayi işleri : 
Tahakkuk ettirilmesi Sümerbanka mevdu 

olan sanayi tesisatı Yüksek Meclisin direktifle
rine göre Hükümetin tanzim etmiş olduğu prog
ram dairesinde muntazaman ilerlemektedir. Bu 
program meyanmda bilhassa memleketin smaî 
ve iktisadî hayatında büyük bir rol alacak olan 
ve tesis ve işletme sermayesi 45 milyon liralık 
bir masrafı istilzam eden Karabük demir ve çe
lik fabrikalarının önümüzdeki ağustos ayında 
işletmeye açılacağım ve Türk İngiliz iş birliği
nin bu büyük eserinin başarılmış bulunduğu
nu kayid ve işaret etmek isterim. 

Yapılan hesablara göre ilk beş senelik sana
yi programına dahil tesisatın tamamlanması 
takriben (117) milyon liraya mal olacağı anla
şılmaktadır. Bu tesisat için sarfma muhtelif ka
nunlarla mezuniyet verilen 57 milyon lira, ka
nunlarında yazdı menabiden Hazinece tamami-
le temin edilmiştir. Önümüzdeki seneden itiba
ren programının tamamlanmasına muktazi sar
fiyat için yeniden salâhiyet almmasma lüzum 
görülmüş ve buna aid kanun lâyihası Yükse 
Meclise takdim edilmiştir. 

Maden işleri : Etibank tarafından idare edil
mekte olan maden işletmelerimizde tedrici te
rakki ve inkişaflar görülmektedir. İktisadî ha
yatımızda olduğu kadar döviz ihtiyaçlarımızm 
tatmini bakımından da malî vaziyetimizle çok 
sıkı alkası bulunan maden işletmelerimiz ara
sında önümüzdeki sene içinde Ergani Bakır ma
deninden beklediğimiz istihsal mikdarmı elde 
edeceğimizi ve bunun döviz cebhemizde salâha 
yardımı olacağını ümid etmekteyiz. 

Deniz ticareti işleri : Almanyaya sipariş 
edilmiş olan muhtelif tipte ceman (29 500) ton
luk 12 gemiden altısı memleketimize gelmiş 
ve seferlere başlamıştır. Diğer altısı önümüz
deki sene içinde gelecektir. Aynca yeniden bazı 
gemilerin daha İngiltere tezgâhlarma sipariş 
edilmesi mukarrerdir. Bu suretle sipariş edil
miş ve edilecek gemilerin mecmuu tonajı mev
cud posta vapurlarımızın tonaj yekûnunun 
% 80 ne tekabül etmektedir. 

Bütün yeni vapurların ticaret filomuza ilti-
hakile kabotaj hizmetimizin âcil ihtiyacı tatmin 
edilmiş olacağı gibi deniz ticaretimizin mühim 
surette inkişafı ve mallarımızın ihracı için ihti
yar edilmekte olan döviz sarfiyatında bir ta
sarruf da temin edecektir. 

Su işleri : 1936 malî yılı sonlarında kabul 
buyurduğunuz 31 milyon liralık bir kanuna müs-



î : 14 22-5 -1939 C : 1 
teniden sulama, kurutma ve ıslah gayelerile 
memleketimizin hemen her tarafma şâmil ola
rak başlamış olan beş yıllık büyük su işleri pro
gramının tatbiki faaliyetle devam etmektedir. 
(Alkışlar) . Bütün havzalarda yapılacak su iş
lerine aid etüdlerin mühim bir kısmı tamamlan
mış ve inşaata geçilmiştir. Bu suretle iki yıl 
içinde inşaatına geçilmiş olanların tutarı 18 mil
yon lira kadardır. Projeleri hazırlanarak ihale 
edilmiş veya edilmek üzere bulunanlar da 6,5 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Böylece beş 
yıllık programa dahil işlerin beşte dördü iki se
ne içinde filiyat sahasma intikal etmiş olacaktır. 

Bütçenin masraf kısmma ve bununla alâka
dar muhtelif işlere aid maruzatıma nihayet ve
rirken Büyük Meclise takdim edilmiş olan 1937 
malî yılı Hazine hesabı umumisile bir evvelki se
ne hesabı umumisi arasında bir mukayese yap-
mağ): da faideli bulmaktayım. 

1936 senesinde bütçeden ve fevkalâde mem-
balardan (271) milyon lira tahsil ve (240) mil
yon lira tediye edilmiştir ki, aradaki fark 31 mil
yon liradan ibarettir. Bundan sene sonunda 
bütçe emanetine alınmak suretile ertesi seneye 
borç olarak devredilen (20,2) milyon lira indiri
lirse hesab devresi (10,8) milyon liralık bir faz
la ile kapanmış demektir. 

1937 senesinde yine bütçeden ve fevkalâde 
membalardan (314,1) milyon lira tahsil ve 
(287,4) milyon lira tediye edilmiştir. Aradaki 
fark (26.7) milyon liradan ibaret olub bundan 
sene sonunda bütçe emanetine alınmış olan (16) 
milyon lira tenzil edilirse hesab devresi (10,8) 
milyon liralık bir fazla ile kapanmıştır. 

Demek oluyor ki, 1937 tahsilatı bir evvelki se
neden (43,1) milyon lira ziyade, tediyatı da 
(43,4) milyon lira fazladır ve hesab devresi her 
ikisinde 10,8 milyon lira bir fazla ile kapan
mıştır. 

Nakid vaziyetimiz : 
Vezne ve banka mevcudlarile yoldaki para

lardan mürekkeb olarak 1936 senesinden 1 ha
ziran 1937 tarihine devrolunan mikdar (41.6) 
milyon lira idi. Sene nihayetinde bütçe emane
tine alınmış olduğunu arzettiğim (20.2) milyon 
lira ile fevkalâde tahsisat karşılıklarından ertesi 
seneye devredilen (10.1) milyon lira bundan ten
zil edilirse 1937 senesine devredilen kabili isti
mal nakid mevcudu (8.3) milyon liradan ibaret 
kalır. 

1937 malî yılından 1 haziran 1938 tarihine 
devredilen vezne ve banka mevcudlarile yolda
ki paralar ise (48.3) milyon liradır. Bundan 
bütçe emanetine alınmış olan (16) milyon ve 
fevkalâde taahsisat karşılıklarından ertesi sene
ye devredilen (16.1) milyon lira tenzil edilirse 
1938 malî yılından müdevver kabili istimal na
kid mevcudunun, bir evvelki esenin (8.3) mil
yonuna karşı hemen bir misil fazlasile (16.2) 

milyon liraya çıktığı görülür. Bir kaç seneden-

bei hesab devrelerinin daima mühim fazlalarla 
kapanmakta olması ve nakid vaziyetimizin bir 
evvelki seneye nazaran böyle iki misline yakm 
bir fazla göstermesi münhasıran Yüksek Mecli
sin bütçe muvazenesine verdiği ehemmiyetin 
ve bütçe rakamlarının tahmin ve tesbitinde gös
terdiği isabetin tabiî bir neticesidir. Devlet ma
liyesinin sağlamlığını ve bu sayede umumî hiz
metlerin sürat ve emniyetle ifasını teminde bu 
halin ne derece müessir olduğunu izaha lüzum 
görmüyorum. 

Varidat bütçesi : 
1939 malî yılı bütçemizin varidat kısmmı 

261 000 000 lira olarak tahmin etmiş bulunmak
tayız. 1938 yılmm 10 aylık tahsilat rakamlar-. 
na istinaden yapmış olduğumuz bu tahmin 1938 
yılı varidat bütçesine nazaran 10 951 000 lira 
bir fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın, mü
him bir kısmı kazanç vergisile hizmet erbabın
dan alınan diğer vergilerden ve gümrük vegi-
lerile inhisarlar hasılatından gelmektedir. Elimiz
de bulunan 11 aylık tahsilat rakamlar, bu tahmin
lerimizin tahakkukunu ümid etmeğe müsaid bu
lunmaktadır. Gerçi son zamanda beynelmilel 
siyasî vaziyetin tevlid ettiği tereddüd ve endi
şeler 10 ncu ve 11 nci ayların gümrük varidatı 
üzerine mahsus bir tesir icra etmekten hali kal
mamış ise de mayıs ayı tahsilatının 15 gün için
de geçen seneye nazaran üç yüz bin liraya yakm 
bir fazlalık kaydetmiş olması, bu tesirin muvak
kat ve geçici olduğunu ve bu vaziyet dolayısile 
tahminlerimiz üzerinde her hangi bir tadil icra
sına lüzum bulunmadığını göstermiştir. 

Vergi hususundaki prensibimiz, vergilerimizi 
istihsali tazyik ve istihlâki tahdid etmiyecek nis-
bette bulundurmaktır. Bu hususa azamî itina et
mekteyiz. Tahakkuk ve tahsil şekillerinde daima 
mükellefler için kolaylık temin edecek usulleri 
araştırmak, ve bu gayeyi istihsal edecek surette 
ıslah ve tensik tedbirlerini almak başlıca üzerin
de durduğumuz ehemmiyetli mevzulardan birini 
teşkil etmektedir. Hedefimiz, Devlet varidatını 
yeni vergilerle değil, mevcud vergilerin ıslah ve 
tekemmül ettirilmesi, mükelleflere kolaylık ve 
sadelik temini suretile arttırılmaktadır. Vergi 
nisbetlerinin bütçe imkânlarile telif edilmek su
retile indirilmesi hususundaki mesaimize devam 
olunacaktır. Bu sene yüksek heyetinizin de ma
lûmu bulunan ahval ve şerait dolayısile bir kaç 
seneden beri devamlı olarak üzerinde yürüdüğü
müz bu yolda yeniden her hangi bir tahfif yap
mak imkânmı elde edememiş olmakla beraber 
önümüzdeki senelerde bu mesaimizin daha mü
said neticeler vereceğine şüphe etmiyorum, muh
telif vergilerden yapmış olduğumuz tahfiflerin 
memnuiyete şayan neticelerini bu münasebetle 
arzetmek isterim: 

Bu senenin hayvanlar vergisi, elimizde 
bulunan kayid neticelerine göre, vergiye tâbi 
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hayvan mikdarlarmm, geçen seneye nazaran 
1 565 670 aded artmış olduğu anlaşılmıştır. Ge
çen sene bu vergi üzerinden yapılmış oİan tah
fiften mütevellid takriben (2 600 000)'lirayı mü
tecaviz fazla varidat noksanının % 56 sı bu 
suretle iki sene içinde telâfi edilmiştir. Bilhassa 
bu varidat noksanlığından bir kısmınm at, eşek, 
ve katırların vergiden tamamen istisna edilme
sinden mütevellid bulunduğu ve bu noksanlığın 
dahi, diğer hayvanların gösterdiği artışla telâfi 
edilmekte olduğu düşünülürse, bu vaziyetin bir 
kat daha memnuiyeti mucib olduğu kolaylıkla 
anlaşılır. 

Hayvanlar vergisi üzerinde devamlı şekilde 
yapılmış olan tahfifler memleketimizin mühim 
bir servet kaynağı olan hayvancılığın inkişafını 
temine çok yardım etmiştir. 

Kazanç vergisi, Hayvan vergisinden sonra 
mühim bir vatandaş kütlesini alâkadar eden 
kazanç vergilermizde de devamlı bir artış müşa
hede edilmektedir. Yeni kazanç vergisi kanunu
nun tatbikından beri geçen beş senelik devre 
içinde bu vergi hasılatmm dört milyon liradan 
fazla artmış olmasında iş hacminde görülen ge
nişlemenin tesiri bulunmakla beraber verginin 
dayandığı esasların memleketin iktisadî bün-
yesile iyi bir şekilde imtizaç etmiş olmasmm 
muhtelif tarihlerde bu vergi üzerinde yapılan 
tahfiflerin de büyük bir hissesi bulunduğu mu
hakkaktır. Ayni tezayüd hizmet erbabından alın
makta olan vergilerde de daha bariz bir şekilde 
görülmektedir. Bu itibarla bu neticenin de kayda 
değer şayanı memnuniyet bir hâdise olduğunu 
arzetmek isterim. 

Vasıtalı vergilerimize gelince; bu vergileri
miz de, ayni artma seyrini takib etmektedir. Ev
velki sene petrol ve bezin üzerinde yapılan % 50 
derecesindeki tahfiften sonra bu vergi hasılatın
da görülen artış devamlı surette yükselmekte ol 
duğu gibi muamele vergisi de halkın iştira ve 
istihlâk kabiliyetinin tezayüdü nisbetinde art
maktadır. 

Şeker istihlâk vergisinde yapılan tenzilâtın 
neticeleri yüksek heyetinizce de malûmdur. Dört 
sene evvel, memleketimiz en az şeker istihlâk 
eden memleketler arasında bulunmakta iken bu 
gün, oldukça mühim bir istihlâk kabiliyeti ikti-
sab etmiştir. Dört sene gibi kısa bir zamanda 
şeker istihlâkimiz 55 bin tondan 110 bin tona ka
dar yükselmiş, yani istihlâk yüzde yüz nisbetin
de artmıştır. Damga resminde geçen sene yap
tığımız ehemmiyetli tahfife rağmen bu resim 
hasılatında tahfifle mütenasib bir noksanlık
la tamamen karşılaşılmamıştır. Önümüzdeki 
senelerde bu noksanlığm telâfisinden başka re
sim hasılatının tezayüdünü de kuvvetle ümid 
etmekteyiz. İnhisarlar hasılatı da seneden sene
ye artmaktadır. Memleket mahsulâtının büyük 
bir kısmını kıymetlendiren ve müstahsile ehem
miyetli yardımlar temin eden inhisarlarımızda 

devamlı bir inkişaf müşahede edilmesi memnuni
yete şayan bir neticedir. 

Memleket sanayiini yakından alâkadar eden 
vasıtalı vergiler üzerindeki dikkatimiz, sınaî (ha
yatın bu yüzden ağır bir tazyika maruz kalma
masını temine matuf bulunmaktadır. Memleket 
sanayiinin muhtaç olduğu ve hariçten idhale mec
bur bulunduğu ham ve yarı mamul maddeler üze
rindeki gümrük resimleri asgarî hadde indiril
miş oldğu gibi yalnız teşviki sanayi kanunun
dan istifade eden müesseelere verilmekte olan 
makine ve alât ve edeva,t gümrük muafiyeti, 
bütün sınaî teşebbüsler erbabının ve bilhassa 
küçük sanat ve hirfet sahiblerinin de istifadesi
ni temin edecek yeni bir sisteme bağlanmıştır. 
Bunlar cüzî bir mikdarda gümrük resmine tâbi 
tutularak, buna mukabil idhalât muamele vergi
sinden tamamen istisna edilmiştir. Bu sistem 
dahilinde memleketin bütün sanayi erbabı, muh
taç oldukları makine alât ve edevatı ucuz bir 
surette tedarik edecek vaziyete getirilmiştir. Vel
hasıl vasıtasız vergilerimizde olduğu gibi vası
talı vergilerimizde de hem mükelleflere kolay
lık göstermek, hem de Devlet varidatını arttır
mak gayelerinin tahakkuku için mümkün olan 
her türlü tebirleri almaktan fariğ olmamakta
yız. 

1937 yılı sonunda bitirmiş olduğumuz ara
zi tahrir neticelerinin, önümüzdeki sene tatbik 
mevkiine konulması için lâzımgelen tedbirle
rin alınmasını ehemmiyetle takib ettik. Vilâ
yetlerimizin büyük bir kısmında itiraz tedkik-
leri bitirilmiş ve tahrir neticeleri katileştiril-
miştir. 

Yeni malî yıl başından itibaren vergisi bu 
tahrir neticelerine göre tahakkuk ettirilemiye-
cek pek fazla kazaların adedi. 

Bu vesile ile 1935 malî yılı nihayetine ka
dar olan arazi vergisi bakayasının terkini su-
retile yapılan tasfiyenin vaziyeti ıslah bakı
mından ehemmiyetini bir kere daha tebarüz 
ettirmeyi yerinde bulurum. 

Hazine vaziyeti: 
Hazine vaziyetimiz, bütçelerimizin inkişafı 

ile ahenktar olan sağlamlığını muhafaza etmek
tedir. Hakiki ve samimî manasında denk büt
çenin tabiî bir neticesi olarak düzgün ödeme 
prensibine büyük bir taassübla bağlı kalmakta 
devam ediyoruz. 

Taahhüdlere sadakatin, tediyelerde intiza
mın Devlet maliyesinin itibarını kuvvetlendir
mek ve bu sayede umumî hizmetleri en müsa-
id şerait altında ifaya imkân veren rağbet ve 
rakabeti temin etmek hususundaki ehemmiye
tini hiç bir zaman göz önünden kaçırmamak
tayız. Devlet tahvillerine ve Hazine bonolarına 
gösterilen itimad gittikçe artmaktadır. 

Muhtelif kanunlarla vermiş olduğunuz mü-
teaddid senelere şamil taahhüd salâhiyetlerine 
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müsteniden gerek memleket müdafaa ve vesa
itinin takviyesi, gerek nafıa, sanayi, maadin 
ve deniz ticareti işlerimize müteallik tesisatın 
tamamlanması için tesbit edilmiş olan program
lar, en müsait şerait altında memleket dahil 
ve haricinden gelen geniş kredi teklifleri mu
vacehesinde büyük bir kolaylıkla tatbik edile
bilmektedir. 

Geçen seneki maruzatım arasında temas et
miş olduğum (16) milyon sterlinlik İngiliz kre
disi Büyük Meclisçe tasdik edilmiş ve tatbika
tına geçilmiş bulunmaktadır. 

Bunu takiben Almanların teklif etmiş ol
duğu yüz elli milyon marklık krediye aid mü
zakereler de seri bir anlaşma ile neticelenmiş 
ve bu husustaki kanun lâyihası da ahiren 
yüksek tasvibinize iktiran etmiştir. Bilvesile 
şu ciheti de arzedeyim ki, bu kredi anlaşmala
rını eski telâkki ve tatbik tarzına göre bir 
istikraz mahiyetinde görmemek lâzımgelir. 
Bunlar malzeme kredisidir. Biraz evvel işaret 
ettiğim gibi bunların mühim bir kısmı esasen 
muhtelif kanunlarla verilmiş taahhüd salâhi
yetlerine müstenid programların tatbikına tah
sis edilmektedir. Programların karşılıkları ise 
daha evvelden ve bahusus kanunlarında gösteril
miş veya Hükümetçe takarrür ettirilmiştir. 
Binaenaleyh bu kredilerden büyük bir kısmını 
Önümüzdeki senelerin bütçelerine ağırlık vere
cek yeni bir yük addetmek için hiç bir sebeb 
yoktur. Taksit bedellerinin ihracat mallarımız
la ödenmesi esas olduğu da nazarı dikkate alı
nınca bu kredilerin, memleketi muhtelif saha
larda bir an evvel teçhiz etmek gibi çok büyük 
faydaları olduğu noktasında tevakkufa mahal 
kalmaz. 

Döviz vaziyetimiz : 
1936 senesindenberi tatbik etmekte olduğu

muz döviz bütçesi usulile, senelik varidat ve 
sarfiyatı geir menbalarma ve hizmet nevilerine 
göre İcra Vekilleri Heyetince çerçevelenmekte 
olan döviz vaziyetimiz bu çerçeve dahilinde 
tanzim ve idare edilmektedir. Bu sayede döviz
le yapılacak sarfiyatın gelir mikdarını geçme
mesine azamî derecede itina ediyoruz. Ancak 
Geçen seneki maruzatımda da işaret ettiğim 
gibi, dünya silâhlanma yarışı içinde memleke
timizin müdafaa vesaitini azamî nisbet ve sür
atle takviye ve ikmal için yapılacak döviz sar
fiyatında hiç bir surette kaçmılmaması lüzu
munu hâdisatm gün geçtikçe daha çok kuvvet
le teyid ettiğini katği bir zaruret olarak kay
dedeceğim. Bu zaruret haricinde, döviz sarfiya
tımızın ancak pek ciddi ihtiyaçlara kasredil-
miş olmasına rağmen döviz vaziyetimizde fe
rahlık bulunduğunu maalesef arzedemiyeceğim. 
Bununla beraber bir tarafdan sanayi program
larının tatbikinden beklediğimiz nıüsbet neti
celerin tedricen elde edilmesi, diğer tarafdan 
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[ madenlerimizin ve bilhassa işletme tecrübeleri 
I yapılmış olan Ergani Bakır madenini önümüz-
I deki yıldan itibaren faaliyete geçmesi şimdiği 
i darlığı gün geçtikçe tadil ve tahfif etmekte çok 
! müessir olacağın?: söyliyebilirim. 
I Döviz vaziyetimizin icabı olarak sakıt İm

paratorluk borçlarını yüzde yüz mal ile öden
mesi esası üzerinde yapılmakta olduğunu ge
çen sene arzetmiş olduğum müzakereler netice-

I lenmiş ve bu borçlarm tamammm mal ihracı 
suretiİe ödenmesine başlanılmıştır. Haricî borç
larımız için umumî bir esas olarak kabul etti
ğimiz bu ödeme tarzı, ahiren Anadolu demir
yolu ve Haydarpaşa şirketlerinin hariçteki ak
siyon ve obligasyon hamillerine teşmil edil
miştir. 

Haricî ticaretimiz : 
Geçen seneye kadar aktif vaziiyette bulu

nan hiricî ticaretimiz 1938 yılında ufak bir fark 
ile pasif vaziyete geçmiş bulunmaktadır. Filha
kika ticaret muvazenemiz, 1936 da (25 200 000) 
küsur lira, 1937 de (23 600 000) küsur lira 
ihracat fazlasile kapanmış iken 1938 yılmda 
bu muvazene (4 890 000) liralık bir idhalât 
fazlasile kapanmıştır. Ancak geçen senelere na
zaran fazla idhal olunan eşya, makine, ziraat 
alât ve edevatı, kara ve deniz nakil vasıtaları 
demir ve çelik ve mamulleri gibi memleketin 
muhtelif sahalarda teçhizine müteallik madde
lerden ibaret olduğu ve istihlâk eşyasında faz
lalık bulunmadığı cihetle bu vaziyet memleket 
iktisadiyatı için endişe edilecek mahiyette de
ğildir. 

Maamafih haricî ticaretimizin seyri ehemmi
yetle takib edilmekte ve bilhassa döviz sahasın
daki menfi tesirleri mütalea ederek icab eden 
tedbir ve tertibler alınmaktadır. 

I Millî para: 
Millî paramızın, senelerdenberi muhafaza 

olunan filî istikrarı devam etmektedir. 
Geçen seneki maruzatımda, borsa harici alı

nıp satılan Türk altmmı yersiz olarak tedrici 
bir tereffüe meyletmesinin tevlid ettiği zararla
ra işaret ederek bu hususta bazı tedbirler alm-
dığmı ve bu sayede altın alım ve satımmm dün-

I ya fiatlarma nazaran normal hadler üzerinde 
tesbit edilmiş olduğunu söylemiş idim. Çok has-

I sas olan bu mevzuun muhtelif sebebler ve bil-
I hassa siyasî havaların tesirleri altmda yine gay-
I ri tabiî muvazenesizliğe doğru gitmekte oldu

ğunu müşahedemizle anlamış bulunuyoruz. Bu
nun için zamanın ilcaatma daha uygun yeni 
tedbîr ve kararların almmak üzere bulunduğu
nu arzederim. 

Gümüş ve nikel para: 
Muhtelif kanunlarla, tedavüle çıkarılmasına 

mezuniyet verdiğiniz gümüş paradan 21 milyo-
! nu basılarak tedavüle çıkarılmıştır. Azamî haddi 
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olan 25 milyon lira, önümüzdeki senede ikmal 
olunacaktır. 

Eski nikel ve bronz paraların tedavülden 
kaldırılarak yerlerine yenilerinin çıkarılmasına 
bu yıl da devam edilmiş ve 25, 10, 5, 2, 2,5 ve 1 
kuruşluklar tamamen yenilerile değiştirilmiş
tir. Halen piyasada kalmış olan 20 ve 10 para
lıkların da yeni on paralıklar basılmak suretile 
tedavülden kaldırılması mukarrerdir. 

Borçlar: 
Dahilî ve haricî borçlarımızın 1939 malî yılma 

aid taksit karşılıkları tamamen bütçeye konul
muştur. Hasılı Sivas - Erzurum demiryolu inşa
atına sarfedilmek üzere çıkarılacak tahviller 
için vermiş olduğunuz 30 milyon liralık salâhi
yetin 20 milyonu kullanılmış önümüzdeki sene 
içinde 4,5 milyon liralık bir tranşm daha emisi-
yonunun yapılması mukarrer bulunmuştur. 

Borçlarımızdan bahsederken gerek dahilî ge
rek haricî borçlarımızdan bir kısmı üzerinde 
yapmış olduğunuz tahvil veya tasfiye muamele
lerine de müsaadenizle temas edeyim: 

Kabul buyurduğunuz muhtelif kanunlarda, 
1933 Türk borcu ile, Anadolu demiryolu ve Hay
darpaşa tahvillerinin dahilî tahvillerimizle mü
badelesi için vermiş olduğunuz mezuniyete müs
teniden bu tahvillerin mühim bir kısmı amor
tisman sandığma intikal etmiştir. Bu kısım borç
lardan birincisinin hemen yarısı ve ikincisinin 
% 80 nisbetindeki kısmı Türk hâmilleri eline 
geçmiş bulunmaktadır. 

Umumî harbin son senesinde çıkarılan 18 
milyon liralığa yakın dahilî istikraz tahvillerine, 
İstanbul Hükümetince ödenemiyen müterakim 
taksit karşılıkları da temin edilmek suretile 
muntazam bir tediye ve itfa usulüne tâbi tutul
duğu Yüksek Meclisin malûmudur. Geçen mayıs 
gayesine kadar bu tahvillerin (9 700 000) liralı
ğa yakın mikdarı itfa edilmiş idi. 

(8 300 000) liralığa yakm bakiyesi için ge
çen sene kabul buyurduğunuz bir kanuna müs
teniden, Ergani tahvillerinin ayni evsafmı haiz 
olmak üzere % 5 faizli ve ikramiyeli yeni tah
viller çıkarılmış ve üzerinde tediye kuponu kal-
mıyan eski tahvillerin bunlarla mübadelesi ta
mamen yapılmıştır. Bu suretle 1918 dahilî istik
raz tahvilleri de ortadan kalkarak yerini yeni 
Cumhuriyet tahvillerine terketmiştir (Alkışlar). 

Borçlara aid maruzatıma, donanma piyan
gosu tahvillerinin tasfiyesi için Yüksek Meclise 
takdim etmiş olduğumuz kanun lâyihası hakkın
da bir iki sözle nihayet vereceğim. 

Mülga donanma cemiyeti tarafından 1917 
senesinde çıkardan bu tahvillerin Hazineye 
devredilmiş olduğu malûmdur. Mühim bir 
kısmı esasen tedavüle çıkarılmayan ve tama
men itfası daha 17 sene gibi uzun bir zamana 
mütevakkıf olan bu tahviller faize tâbi olma
mak itibarüe hâmillerine hiç bir faide temin et

memektedir. Diğer taraftan, her sene bütçeye 
konulan tahsisata müsteniden, tediye edilmekte 
olan taksit bedellerinden müstakbel keşideler 
için ayrılmak suretile bankada beş yüz küsur 
bin lira birikmiş bulunmaktadır. Bu paranm pi
yasadaki tahvilleri ödemeğe kâfi geleceği anla
şıldığından hem hâmillerin hem Haznenin lehine 
olarak mevzubahs donanma piyangosunun tas
fiyesi kararlaştırılmış ve buna aid bir kanun 
lâyihası yüksek huzurunuza takdim kılınmıştır. 

Millî bankalar : 
Millî bankalarımız umumiyetle bu sene de 

bilançolarını kârla kapatmışlardır. Bu hal ikti
sadî vaziyetimizin gün geçtikçe daha çok can
landığını ve hususî kredi mevzuu üzerinde alın
mış olan tedbirlerin müsbet neticelerini ifade 
etmektedir. 

Millî bankalarımızdaki mevduat mikdarı 1934 
de (202) milyon iken sırasile 1935 de (213), 
1936 da (242), 1937 de (298) milyonu bulmuş 
ve bu sene (311) milyonu geçmiştir. Bir taraftan 
millî tasarrufun ve servetin inkişafını, diğer ta
raftan halkımızın kredi müesseselerine olan iti
madını gösteren bu rakamlar her hangi bir 
izaha lüzum göstermiyecek kadar beliğdir. 

Son günlerdeki siyasî hâdiseler dolayısile 
bazı küçük tasarruf erbabının bankalardaki 
mevduatlarmı çekmek teşebbüsünde bulunduk
ları görülmüşse de bankalarımızın Büyük Mec
lisin kabul ettiği kanunlar mucibince mevduat 
karşılıkları hakkında aldığı tertib ve ihtiyatlar 
sayesinde bütün talebleri derhal ve tamamen 
yerine getirmeleri, esasen yersiz ve beyhude bir 
telâş eseri olan bu teşebbüslerin çok kısa bir 
zamanda durmasmı ve mevduatın tekrar banka
lara avdete başlamasını temin etmiştir. 

Maruzatımı bitirirken bütçelerimizin • ana 
prensiblerinde ve tevzininde büyük bir hassasi
yet gösteren ve çok kıymetli yardımlarını esir
gemeyen Bütçe encümenine huzurunuzda teşek
kür etmeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlar, Ana hatlarmı tahlil ve arzetme-
ğe çalıştığım bu bütçe ile aziz halkımıza ve Türk 
vatanma yapılması düşünülen ve vadedilen 
faideli işler, yüksek heyetinizin irşadlanna da
yanmakta olduğuna ve evvelki bütçelerin müs
bet netice ve tatbikatı yine Büyük Meclisin bü
yük kuvvetinden doğduğuna samimî surette 
inanan bir arkadaşınız srfatile, bu bütçe müza
keresi sırasında da yine feyizli direktiflerinizin 
esirgenmemesini minnet duygularımla dilerken 
takdim edilen bütçenin kabulünüze lâyik bir 
eser olduğunu umduğumu arzetmekliğime mü
saadenizi rica ederim. (Alkışlar) 

MAZHAR MÜFİD KANSÜ (Çoruh) ~- Ar
kadaşlar, muhterem Maliye vekilimizin bize 
büyük bir inşirah veren ve hakikaten takdire 
şayan beyanatından ve bu sene de bize müteva-
zin bir bütçe getirdiğinden dolayı kendilerine 
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§ok samimî teşekkür ederim. Fakat bu teşek
kürüm bütçe hakkındaki tenkid ve mütalea-
larımı arzetmeme asla mâni değildir. 

Arzedeceğim mütalealarda hiç bir şahsa, 
hiç bir makama, hiç bir heyete tariz manası 
yoktur ve bunun böyle anlaşılmamasını çok rica 
ederim. Çünkü her hangi bir şahıs sözlerimi 
kendisine tariz makamında telâkki ederse ve 
o yolda bir münakaşa açılırsa bu, bir laf düello
sundan başka bir mana ifade etmez. 

Bütçemizin ilmî kıymeti nedir, bütçemizde 
israf var mıdır, bütçemizde tasarrufa riayet 
edilmiş midir, bütçemizde tahminler hususun
da gidilen yol nasıl yoldur? 

Eğer dinlemek lûtfunu benden esirgemezse
niz bunlar hakkındaki düşüncelerimi arzedece-
ğim. (Dinleriz sesleri). 

Cümlemizin malûmudur ki; bütçelerin tan
ziminde gerek amelî, gerek nazarî bir takım 
kavaidin tevlid ettiği bütçe nizamatma riayet 
edilmesi zarureti vardır. Meselâ bütçenin ih
zarında bütçeyi samimiyet, vuzuh, tevazün ve 
hakikat tahminde isabet gibi kavaide ittiba 
etmek mecburiyeti vardır. Şöyle hulâsa eder
sek, benim, bütçelerde aradığım iki şey vardır: 
Bunun birisi; bütün varidat ve masarif atın 
her türlü teşvişten ve tahriften âri olarak büt
çeye girmesidir. Yani en adi bir masrafı, en 
küçük bir varidatı saklamıyarak, hakikî su
rette bütçeye girmesi çok dikkat edilecek bir 
noktadır. 

İkincisi de; tahmin meselesidir. Varidatın 
tahmininde mutlak bir isabet aramağa imkân 
yoktur. Çünkü malûmu âlinizdir ki varidatın 
tahmininde gözetilecek noktalar istikbali gör
menin ve tecrübelerin mahsulüdür. Bu istik
bali görmek ve tecrübe sayesinde bu gün In-
gilterede varidatla sarfiyat arasındaki tahmin
de isabet yüzde yanma kadar inmiştir. Bizde 
de şayanı şükrandır ki tahmindeki isabet he
men hemen % 4 - 5 kadar inmiştir. Bundan 
dolayı Maliye vekilimizi tebrik eder ve kendi
lerine teşekkür ederim. Demek ki istikbali iyi 
görüyorlar ve tecrübeleri de yolundadır. Fa
kat (gülüşmeler) masraf hususunda maalesef 
tahminlerde biraz zühul veya hata vardır. Bu
nu itiraf etmek lâzımdır. Bilhassa masarifat 
mukannen ve gayri mukannen - ki buna tahdidi 
ve gayri tahdidi diyoruz - diye ikiye ayrılmak
tadır. 

Bilhassa mukannen ve gayri mukanneni ya
ni tahdidi, gayri tahdidi dediğimiz masraflar. 
Mukannen kısımda, ismi üzerinde iken tahmin 
hataları görülmemek lâzım gelen şeylerdir. Mu
kannen masraflar nedir Malûmu aliniz malûm 
olan kadrosuna tevfikan adedi malûm olan me
murlara kadroları mucibince maaşlarını ver
mekten ibarettir. Pekala. Mukannen olan bu 
masraflardan fazla para kalryor bu nedemek-
tir Zannederim ki bu şöyle oluyor, herhangi 

>-1939 d : İ 
I bir vekâletin istihdam etmek istediği 50Ö nlâ-

memura karşı 500 000 lira vermişsek münhal 
vukuunda bu münhal üç, dört ay açık bırakılı-

! yor ve böylece eyyamı tasarrufiye diye bir ta
sarrufa kalkıyorlar. Bendenizce bu hiç doğru 

i değildir. Bir kere demek oluyor ki 12 ayda 
i görülmesi lâzım gelen bir memuriyete adam ta

yin etmemek suretile münhal olduğu zaman 
şu veya bundan dolayı üç ay açık bırakılıyor. 
O halde dokuz aylık bir çalışma ile o vazife ifa 
ediliyor demektir. Bu o kadar tekerrür edi

yor ki her sene bu münhalât ne sebeble olursa 
olsun ne kadar açık kalacağı artrk vükelânın 
malûmudur, tecrübe ile sabittir. Niçin bu şe
kilde tasarruf ediliyor. Bunda iki hal vardır. 

i Ya mukannen masraftan diğer mukannen mas
rafa nakil için yapıyorlar veyahud da mukan
nen masraflardan münakale yapmak, mukannen 
masraflara munzam tahsisat almak güç bir me-

I seledir. Fakat gayri mukannen bir masrafa 
j tahsisat almak, münakale yaptırmak kolay ol

duğu için çok defalar bu mukannen masraflar 
I şişirilir ve gayri mukannen masraflara da ten-

zilli yapıldığı gördüğümüz şeylerdendir. Fakat 
bunlar bizim beklediğimiz bütçenin samimiyet 
ve sihhatile taban tabana zıd olduğunu söyle
mek mecburiyetindeyim. En ziyade tahminde 
hata gayri mukannen masraflarda görülüyor 
ve bu tasarrufa da mâni oluyor. Nasıl oluyor. Her 
hangi bir daire bir bütçe senesi zarfında yapa
cağı bir iş için beş milyon lira tahsisat istiyor, 
halbuki o sene zarfmda bu beş milyon liranm 

I icab ettirdiği inşaatı, her ne ise yapamryor. 
I Dört milyon lirasını sarfediyor, bir milyon li

rası kalryor. Kalıyor amma yaprlamryacak bir 
iş için böyle tahsisat istemek demek masraf 

j sütununu yükseltmek ve bunu tevzin için de 
| varidatı yükseltmek mecburiyetinde oluyor. 
j Niçin? Niçin sarfedemiyeceğimiz paraları alı

yoruz. Eğer bunları toplarsak bütçemizde altı, 
sekiz milyon lira kadar böyle sarfedilmiyecek 
paralarımız vardn*, O halde bütçede sıhhat ve 
samimiyet yoktur. Münakale yapılır, çok za
rarlı olmakla beraber münakale yapılır amma 
fevkalâde ahval olur. 

Çok zararlı olmakla beraber, münakale ya
pılır amma fevkalâde ahval olur, asker fazla 
alınmıştır, iaşesi için lâzımdır. Fakat bir takım 

I malûm olan masraflarda münakale yapmak şun-
I dan ileri gelir. Bazı fasıllar vardır. Meclisçe 
i cazib değildir. O fasıla Meclisçe kolaylıkla pa

ra verilmez. Bazı fasıllar ise, lüzum olmadığı 
halde, cazibdir o fasla severek tahsisat verilir. 

I İşte bu cazib olan fasla tahsisat koyub sonra-
I dan o fasıldan diğerine geçirilir, bu bütçe ma-
I nevrasından başka bir şey değildir. Fakat bu, 
I bütçelerden beklediğimiz samimiyetle, hakikat

le, vuzuhla taban tabana zıddır. 
Bundan dolayı ben Maliye vekiline hiç bir va-

I kit kusur bulmam. Sarfedilemiyecek mebaliği büt-

— 137 — 



İ : İ4 22-5-1939 ö : 1 
çesine koyan devairin biraz buna dikkat ve itina 
buyurması lâzımdır. Maliye vekiline şu işden 
dolayı parayı vereceksin der O veremem dese 
de sonunda vermeğe mecbur olur. Hulâsa bü
tün devairin hakikî bir bütçeye malik olması is
teniyorsa yapamayacağı iş için tahsisat koyarak 
beyhude masrafları kabartmaması ve Maliye ve
kilini bunu karşılamak için yeni varidat bulma
ğa mecbur etmesin. Maliye vekiline sorun ne 
müşkülât çekiyor. 

Gelelim israf keyfiyetine : israf var mı? ben 
hiç bir memurun, hiç bir dairenin bilerek veya 
kasden israf yaptığına kani değilim. îsraf var
dır. Fakat zannımca, naçiz mütaleama göre bu 
israf bizim bazı sakim usullerimizden ve bazı 
kanunlarımızın tatbikindeki ihmal ve müsameha • 
dan ileri geliyor. Sakim usullerimiz nelerdir. 
Muhtelif devairde lâzım olan ayni şeyi, muhte
lif devair tarafından, muhtelif surette ve belki 
de ayni mal mubayaa ediliyor. Bana kömür lâ
zım ben 23 e alıyorum. Diğeri 25 e obiri 29 a 
alıyor. Kömür dedim de hatırıma geldi. Bilhassa 
bu maddeye Iktısad vekâleti bir fiat koyuyor. 
Meselâ tonu 23 liradır, diyor, alınacak kömür 
için münakaşa açıyor. Araya mutavassıtlar giri
yor. Ya 25 e alıyor ya 22 ye. Bir kaç senedir so
ruyorum. Bir tevhidi mübayaat komisyonu yap
sak nasıl olur acaba. Bu şekilde mubayaa bir 
elden yapılır ve iyi neticeler elde edilir, bu lâ
zımdır. 

ikincisi, diyorum ki bazı kanunların tatbikm-
da gösterilen ihmal ve müsamaha, evet hiç şüp
he yoktur ki bu mevcuddur. Geçende uzun uza-
drya bahsettik. Eğer otomobilde israf varsa ka
nunun tatbik edilmemesindendir. Yptığmıız bu 
kanun; her türlü israfa mânidir. Bir kanun 7,8 
senedir torbai nisyana atılır da tatbik edilmezse 
elbette israf olur. 

Bundan dolayı yine Maliye vekiline mi hü
cum? Hayır, kanunun üçüncü maddesinde 
bu gibi israfı vukua getiren, tahakkuk ettiren, 
hatta vize edenler, - ki bu hususta Divanı muha
sebat mesuldür - hakkmda ceza vardır. Bu şekil
de vuku bulan masrafların birincisinde 4, ikinci
sinde 6 misli, ceza olarak alınır, diyor. Biz bura
da bar bar bağırdık, otomobilde israf vardır. 
Efendim bir memur mesul edildi mi? Hayır. Fa
kat bundan dolayı yalnız Maliye vekili mesul 
değildir. Bu kanunun icrası îcra Vekilleri He
yetine aiddir. Binaenaleyh îcra Vekilleri Heye-
nunu ihmal etmesinler, tatbik etsinler. Bunu is-
tinden çok samimî olarak rica ediyorum, bu ka-
temek hakkımdır ve istiyorum. Görüyoruz ki bu 
israf ya usulsüzlükten yahud kanuna ademi ria
yetten oluyor. Efendiler, 6 vekâletle 3 müdürü 
umumilik hariç olmak üzere, topliyabildiğimi 
arzediyorum, mefruşat 5 milyon lira, harcırah 1 
milyon lira, tenvir, teshin 150 şer bin lira, hele 
kırtasiye 192 000 liradır. Otomobil 126 bin lira, 
defatir ve evrakı matbua 366 900 lira.. Bunlar

dan altı vekâlet hariç. Altı vekâlete de buna ya
kın bir mikdar söyliyecek olursak mecmuu 10 
milyon liraya baliğ olur. Tenvir, teshin, mefru
şat, evrakı matbua için 10 milyon lira bütçenin 
kaçta kaçını teşkil ediyor. Onun için Bütçe 
encümeninin ve Maliye vekâletinin nazarı dikka
tini celbederim ve zannederim ki bunlardan 
tasarruf imkânı vardır. 

Sonra üzerinde tevakkuf edilmesi lâzım ge
len, israftan ziyade suiistimale meyyal olan 
bir meselemiz vardır: Tedkik seyahati. Efendiler 
tedkik seyahatinin aleyhinde bulunacak kadar 
idraksiz adam değilim. Tedkik seyahatinin faide-
sini biliyorum. Bunu efkârı umumiye de pekâlâ 
takdir ediyor. Filânca tedkik seyahatine geliyor 
dendiği zaman o tedkik seyahatinin faidesine 
ve memlekete hizmetine kail olan efkârı umumi
ye onu dört gözle bekler. Amma her zaman 
böyle olmuyor. Meselâ devairdeki memurlar Is-
tanbula gidecek. Bunlara müdahale edecek de
ğilim, hakkım yok, izin vermek âmirlerinin sa
lâhiyetleri dahilindedir. Yalnız, ailevî bir maze
ret, şahsî bir mazeret için îstanbula veya başka 
yere gidecek olan her hangi bir memura, tedkik 
seyahatine gidiyor diye bir de nam verilerek 
harcırah itası şayanı teessüftür. Nasıl olur efen
diler, nasıl olur? isim söylemem, kızını evlendir
mek için îstanbula giden ve beni de da
vet eden bir memura tedkik seyahati diye har
cırah verilmiştir. Bal aymı geçirmeğe giden 
bir memura îstanbulda tedkik seyahatinde diye 
yevmiye ve harcırah verilmiştir. (Çok doğru 
sesleri), işte israf bunlardır. Yoksa tedkik 
seyahatlerinin çok faydası vardır. Tedkik se
yahati diye îstanbula gidip mensub olduğu 
daireye uğrayıp nasılsınız, iyi misiniz, iyisi
niz inşallah, Allaha ısmarladık, demek tedkik 
seyahati midir? Emin olunuz efkârı umumiye 
üzerinde bunlar fena iz bırakıyor. Çok rica 
ediyorum; bunu men buyursunlar. Hakikî ted
kik seyahatine can feda. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bun
lar işin hilei şeriyesi. 

MAZHAR MÜFtD KANSU (Devamla) — 
işte israflar bundan neşet ediyor. Gelelim va
ridata : Varidatımız için Maliye vekilinin bize 
verdiği izahata çok teşekkür ederim. Bunun bir 
noktasını sened ittihaz ederim. Zapta da geç
miştir. Bence en mühimmi budur, geçen sene 
muvazene vergisinden bir şey indirmişlerdi ve 
bu hususta burada münakaşa cereyan etmişti, 
biz sormuştuk, o vakit buyurmuşlardı ki, bu 
sene bu kadar indiriyoruz, her sene tedricî su
rette olmak üzere yavaş yavaş bu vergiyi in
direceğiz. Fakat şimdi buyurdular ki, bu sene 
ahvali malûme dolayısile bunu yapamadık. Ya-
pamıyacağmız işleri vadetmek iyi bir şey de
ğil amma ne yapalım bir kere olmuş. Hiç ol
mazsa bu sene vergilerimizin tenziline devam 
edeceğiz, diye vadettiler, bu sözlerini yani ten-
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ziline devam olunacaktır. İlerde bunu yapaca
ğız. işte bunu sened ittihaz ediyorum. Ahva
li malûme her sene olabilir. Gelecek sene de 
olabilir. Ne zaman olmıyacak? Ahvali malûme 
diye kac sene bekliyeceğiz? 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Malûm olmadı. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Malûm olmıyan zamanı beklersek, şimdi öyle bir 
zaman yok, meçhul zaman yok. Hepsi malûm. 

YUSUF ZIYA ÖZER (Eskişehir) — Siai 
hale talik 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — 
Sonra, yine buyurdular ki, Millî Müdafaaya 
âdi bütçeden başka 26 milyon küsur lira verdik. 
Millî Müdafaaya ne kadar varidat membaı bu
lursak, ne kadar tasarruf ederek oraya verir
sek yeridir. Bunun için söyliyeceğim söz şudur; 
Maliye vekili ne kadar milyon lira bulur, Millî 
müdafaaya verirse her milyon için biz de ona 
milyonlarca teşekkür ederiz. Bu hususta arzum 
bundan ibarettir. 

Arkadaşlar, vergilerin ağırlığından veya 
çokluğundan bahsedecek değilim, millet çalı
şıyor, uğraşıyor, didişiyor vergisini veriyor. 
Milletin istediği bir şey var, verginin tarzı 
tevziinde suhulet. Tarhı tevzide müşkülâta uğ
ranılıyor. Meselâ benim dünyada bir dikili 
ağacım yok iken iki sene evvel Büyükderede 
lebideryada Hubis sokağında - neresi olduğunu 
bilmem - 8 odalı evinize aid verginizi verin 
diye bir ihbarname aldım. Biz de arkasına 
yasdık : «Huzuru âlii defterdariye; yalımın 
hemen füruhtu ile esmanmm vergi borcuna 
mahsubu ve artan paranın tarafı çakeraneme 
tevdiine zati devletlerini mutlak surette tevkil 
eyledim, diye ihbarnamenin arkasına yazdım ve 
gönderdim. Bu benim bir kaç sene evvel kira ile 
oturduğum bir rum eviydi. Bunun üzerine evi 
satmağa kalktılar. Ev sahibi de iyi anlryamadığı 
için bana bir mektub göndererek demiştir ki 
sen benim evimde kiracı iken sana hürmetten 
başka ne yaptım ki benim evimi sattırıyorsun. 
Sonra ikinci bir vakayı anlatayım. Allah rahmet 
eylesin Mustafa beyle burada otururken bir genç 
ağlryarak bana müracaat etti. Bu genç demiştir 
ki tahsilimi bitirip ihtiyat zabitliğimi yaptıktan 
sonra gerek kendimin ve gerek karımın malmı 
satarak 3000 lira temin ve bir makarna fabri
kası kurdum. - Bunları söylemekten maksadım 
tekerrürüne mâni olsun diyedir. - Bir az sonra 
bana 4000 liralık bir vergi geldi, ihbarnamenin 
ardmda 15 gün zarfmda itiraz edilebilir kaydi 
vardı. Bendeniz de 11 nci gün itiraz ettim. Fa
kat, bu 15 günlük müddet sonradan 10 güne in
dirilmiştir diye itirazımı kabul etmediler ve is
tersen sana bu ihbarnameyi getiren hakkında 
mahkemeye müracaat edebilirsin dediler. Bu 
genç bunları ağlryarak anlattı. Allah razı olsun 
bunu Maliye vekili beyefediye ve o zaman müs-

teşar bulunan Faik beyefediye söyledik. Vukua 
gelen bu yanlışlığı düzelttiler. Ve burada çocuk 
ta Temyizde da,vayı kazandı Esasen vekil bey
efendinin bu gibi noktalarda çok hassas olduk
larını biliyoruz, işte bu gibi hallere mükellefler 
maruz bulunuyorlar. 

Hakikaten bu tevzi ve tarh hakkındaki ka
nunlar ve kaideler üzerinde Maliye vekili çok 
hassastırlar ve uğraşıyorlar. Çok ümid ederim 
ki yavaş, yavaş mükelleflere ağır gelen bu hu
suslara bir çare bulurlar, kendilerinden bunu 
çok ümid ederim. 

Arkadaşlar, bizim bütçelerden beklediğimiz 
şey israftan, kaçınmaktır. Malûmu âlinizdir, 
hepiniz bilirsiniz maliye ulemasının bir sözü var
dır. Derler ki; varidatın tahsili bir gaye değil 
bir vasıtadır. Yani Hükümet mükellef olduğu 
vesaiti hüsnü suretle ifa edebilmek için bu va
sıtadan istifade eder. Bu vasıtaya riayet etmez
se, israfa sevkederse Hükümet te vazifesini ifa 
edemez. Şu halde lâzımgelen şey tabiî benden zi
yade bütçe üzerinde hassas olduğunu bildiğim 
muhterem Heyeti Vekilenin bütçelerde israfa 
mâni olacağını, ve bütçe manevralarile varidat 
arkasına masraf, masraf arkasına varidat koy
maktan tevakki buyurmalarını bilhassa rica 
ediyorum. Evet. Ben pek âlâ bilirim ki, israfa 
meydan vermemek ve tasarrufa riayet etmek bi
zim şiarımızdır. 

Sizi fazla yormamak için son bir söz söyliye-
yim. Eğer salim ve hakikî bir bütçeye sahib 
olmak istersek bunun tek bir çaresi vardır. O da; 
milletten alınan on paranm kadrini ve kıyme
tini bilmektir (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz îstamat Özdamarındır. 
İSTAMAT ÖZDAMAR (Eskişehir) — Vaz

geçtim. 
FUAD GÖKBUDAK (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; Büyük Atatürkün yeniden kurdu
ğu Türkiyede hâkim olan ve bütün vatan hudu
dunda ve memleketin her köşesinde her hale 
rağmen varlığını isbat ve izhar eden kudret; 
aklı selim ve realitedir. Her sene bütçe müza
keresi olurken Cumhuriyet mebusları vicdan-
larile memleketin büyük tekâmül hamleleri ara
sında hakikatle akli selimin nasıl mağlub ola
maz bir mevkide bulunduğunu sezer ve idrak 
ederler. Cumhuriyet kurulalıdan beri hiç mi 
hata irtikâb olunmadı? Cumhuriyetin bütün ta
rihçesinden önce bütçelerinin tedkiki de isbat 
eder ki İsmet İnönü, Celâl Bayar ve Refik Say
damın elinden Türk alm terinin rakamları dö
külürken, Türk alm terini ifade eden Türk pa
rası üzerinde o paranın nereden ve nasıl hâsıl 
olduğuna dair gösterilen idrâk, basiret ve ha
miyete tarihin mebdeinden itibaren Devletler 
ırkımEm hiç bir devrinde tesadüf olunmaz. Bu 
derin basiret, hamiyet ve idraki bugünkü cemi
yetimizin şuuruna yerleştiren bu milletin ölüm 
ile göz göze gelmesi ve bu ırkm dehasmdaki 
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selabet ve asalettir. Dost ve düşman bizi yıllar
ca yanlış mütalea etmişlerdir, dost ve düşmana 
biz yıllarca yanlış mütalaa edilmek fırsatını 
vermişizdir. Bizimle bütün umumî harb müd-
detince beraber olmuş ve bizim karekterimizi 
pek yakından mütalaaya fırsat bulmuş olan bir 
millet ıbile bizi ırkan dahasındaki selabet, asa
let ve ciddiyetle idrak etmek mazhariyetine ere-
memiştir. Açık söyliyeyim: alaturka Türkçe 
bir terlrib edğildir, onu ecnebiler uydurmuştur. 
Biz alaturka değiliz, biz Türküz. Tarihten bir 
tek misal, İstanbulu fetheden ve dünyanın ka
derini değiştirmiş olan biziz, tarihte oynadığı
mız rolleri harem tesis ederek, nargile savu
rarak, hesab ve kitabını kaybederek, hâdisele
rin önünde oyuncak olan bir ırk yapamazdı. 
Bizi en yanlış teşhis etmek bizi alaturka zan 
etmektir. Oriyantal bizim hududumuzun hari
cindedir. En son hâdisede Devletin ittihaz et
tiği siyasî karar alaturka bir milletin kararı de
ğil, hâdiseleri ölçüb biçmesini bilen, milletin 
bir kuruşunun ve bir damla kanının kıymetini 
ta vicdanının içinden ve insanlığının bütün has
sasiyet ve alâkasile sezib gösteren insanların şu
ur ve azminin ifadesidir. Saracoğlunun kültürü 
ile, Çanakkale çavuşunun kahramanlığın millî 
laboratuarında yani ırkımızın kanında erittiği
miz zaman şuurumuza bir mikyası çıkar ki siz 
bununla elinize geçen her mevzuu isabetle ölçe
bilirsiniz. Hiç bir millet Şefe bizim ırkımızın 
gösterdiği irtibatı gösteremez Bizde Şef mille
tin bağrından çıkar, milletin ihtiyacını, kahra
manlığını ve istikbalini temsil eder. Cebrî şef
ler, diktatörler bu ırkı anlayamazlar ve yanlış 
muhakeme ederlerse onlar bu milletin hayatiye
tinin nasıl derinden işlediğini bilmedikleri için 
bu gaflete düşerler. 

îsmet înönünün muharebe meydanlarının za
ferlerinden ve Lozan zaferinden bir genç kah
raman olarak döndüğü zaman ilk emin olarak 
vatandaşların kulağına şu sözleri söyledi. 

(Bir milletin yıkılması için başka hiç bir se
bebe lüzum yoktur, milleti bütçe açığı bir rutu
betin bir binayı çökertmesi gibi mahvetmeğe kâ
fidir.) 

Tarihte pek çok büyük kumandanları sar 
hoş eden zaferden bu ayıklık ve uyanıklıkla ge
len adamda milleti ile beraber olduğu hiç bir an
da o milletin cebrî şefi olmak arzusu olabilir 
mi? Hâdiseler Türk milletinin Şefi ile cebrî şef
ler arasındaki farkı ne büyük belâğatle göster
di. ismet înönünün bütün sitayişlerin fevkinde 
ve Türk tarihinin yüreğinde yer etmesi benim 
şu bütçeyi gözden geçirirken onun başlarken 
dost ve düşman pek çokları tarafından idrak edi
lememiş olan demiryolu siyasetinin memlekette 
yarattığı iktisadî, askerî ve siyasî yüksek mev
kii işaret etmeme mâni olamayacaktır. 

Sözlerime başlarken Cumhuriyet kurulahda?-
beri hiç mi hata yapılmadı? Antrparantezini yap

mıştım. Toprakla uğraşan ve rkınm kudretini 
topraktan ve natürden alan bir milletin lâyuh-
tilik davasını yapmasına imkân olur mu? Tür-
kiyede eğer lâyuhtilik davası başlarsa o zaman 
Türk idaresinin bozulduğunu, Türk millî deha 
fidanının muzur otlarla örtülmeğe başladığını 
derhal idrak etmek lâzımdır. Cumhuriyet gaze-

I tesinde kendi kendimizi tenkid diye bir Mise 
| vardır. Bu otokritik, bu bir ahlâk sahibi ada

mın kendi amellerini kendi içi ile muhasebe et
mesine benzeyen otokritiği Cumhuriyetin hiç 
bir anında kaybetmiş değiliz. Memleketin kri
tikten kurtulmasını felâket addedib bu uğurda 
kalem ve hareketlerile uğraşmış olan memleket 
çocuklarının hepsi Millî Şefin geniş görüşü ve 
Türk vatanının garazsız ve ivazsız görüşlerle 
kıvranması ihtiyaç neticesi olarak ve miİletin 
vekâleti ile de teçhiz olunarak memleketin her 

i sınıftan evlâdı milletin sinesi demek olan sıra
ların üstünde oturmaktadır. 

Mebdei millet ve müntehası ilim ve basiret 
olan ve şuur ve hamiyet sahibi her kesin imre-

I neceği bir hürriyeti Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kürsüsü Türk vatandaşlara temin etmekte
dir. Lâyuhti değiliz, hatalarımız vardır, asır
larca bakılmamış, otlar bürümüş bir bahçeyi 
düzeltirken ve bahçe teknisyeni de henüz yetiş
memişken bir Berlin parkı fotoğrafisinden bu 
manzaraları sakat görmek tabiidir. (Bu bahçe
yi behemehal yapmak bu vatanı behemehal imar 
etmek) ruhunda bir sendeleme var mı? Tedkik 
edeceğimiz odur. Zaman geçtikçe memleketin 
bütün kudretleri gibi murakabe ve inceleme 

j kudretimiz de hacmini artırıyor. Memleketin alın 
terinin ifadesi olan bütçesinin bir tek santimi 
üzerinde hesab arryacağız, bütçenin her santimi
ni ancak o santime lâyik olanlara vereceğiz, lâ
kin bu hesablarda demagoji yapmayacağız. De
magoji bu milletin kudret ve ciddiyetini anla
mamıştır. Türk milleti asırlarca kültürsüz, za
lim ve şaşkn bir idarenin elinde kalmış olması
na rağmen ruhan daima palavraların yetişeme-
yeceği mevkiini muhafaza etmiştir. Büyük ham-

| leler gösteren bir millete lâzım olan parayı bu-
lub verirken ancak o paranın lüzumsuz israfın
dan hazer edeceğiz, fakat lüzumlu sarfından im
sak etmeyeceğiz. 

Sözlerimi Maarif ve Nafia işlerimize aid go-
I rebildiğim bir iki noktayı işaret etmekle bitire

ceğim. 
Derin ihmallere rağmen Türk milletinin ruhu 

ebedî enerji ve kaynamasını asla kaybetmemiştir. 
Milletimizin daima edebiyat ve musikisi mevcud 
olmuş ve her anında ilim ihtiyacını gösterib dur
muştur. Bu gün edebiyat, musiki ve ilmimiz mu
asır seviyede değilse bundan mesul olan Türk 
hassasiyet ve zekâsı değildir. Büyük mesahai 
sathiyemizin içinde az olan nüfusumuzun Sıhhi-

I ye vekâletimiz elini ayağını, bedenini koruması 
i. ve üremesi tedbirlerini düşünürken onun kafa-

— 140 — 
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smı tam ve kamil olarak yapmak vazifesi Maarif 
vekâletimize düşmektedir. Memleketimiz maa
rifinin Devlet elinden başka vasıtalarla yüksele
bilmesi ihtimali münakaşasına bile lüzum olma
yacak hale gelmiştir. Millî kültürümüzün her 
ileri hamlesini ancak Maarif vekaletinden bek
lemekteyiz. 

Muasır irfan seviyesine giden bu hamleyi 
bu yolculuğu himaye ederken vekaletimizin orta 
halli zekâ tecellilerine « aferin, maşaallah » de
mesini ancak yüksek ve ciddî irfana giden ham
leyi koruyub benimsemesini ve muasır kültür se
viyesini fethetmemize yardım etmesini diliyo
ruz. 

Orta mekteb ihtiyacı memleketin derin bir 
İstırabı halindedir. Kazalarda eski devirde 
rüştiyeler vardı, bu rüştiyelerin yalnız bir senesi 
ilk mekteblere ilâve olunmuş ve iki senesi bu 
gün orta mektebi olmayan kazalarda havaya git
miştir. Maarifimizin himmet ve ıslahatı, yeni 
harflerin feyiz ve zaferi manevî hacim itibarile 
bu günkü ilk mekteblerimizi elbette dün ile hiç 
mukayese olunmayacak hale getirmiştir. Yalnız 
o zamanm maariften anladığı mânaya göre rüş
tiyesi olan kazalar teşkilât ve seneler noksanı 
itibarile bu gün o devirden daha eksik bir man
zara gösteriyor. Cumhuriyet maarifimiz eski de
virle olan bu maddi manzara farkma dahi ta
hammül etmemelidir. Köylerden ve kasabalar
dan orta mekteb tahsili aramak muhacirliği feci 
bir göçmenlik halinde pek çok ailelerin başında
dır. Eskiden bile o yarım, o eksik ve hayatiyet
ten mahrum medrese orta tahsilini bulacak va
sıtalar her yerde bol bol mevcuddu. Fakir bir 
talebe medrese barınacak bir yer, fudla admda 
bir ekmek bulabiliyordu. Bu tip elbette yıkıla
cak ve ilmin feyzine lâyik müesseseler kurulacak
tı. Onlar yıkıldı, fakat henüz ilmin feyzine lâyik 
müesseleler her tarafta kurulmalı, orta mektebi 
olmryan bir kasaba bir kaza hüviyetini göstere
mez, oraları manen nahiye addetmek lâzım. 

Son zamanda Devletin büyük fabrikaların
dan birisi kurulmuş olan Konya ereğlisinde eski 
mecraların bozulması ve üç, dört asra yakm bir 
ihmal neticesinde büyük bir bataklık hâsıl ol
muştur. Bu bataklık bol su ile bağ ve bahçe ile, 
tabiatm bütün feyzi ile süslü olan bu kasabada 
insan hayatına musallat olmuş ve çocuk yaşat
mayı çok müşkül bir hale getirmiştir. 

Bataklık kuruduğu zaman senelerdenberi 
bataklık rusubu altmda kalmış olan bu sahalar
dan pek mümbit arazi çıkacaktır. 1924 denberi 
nazarı dikkati celbetmiş olan bu bataklığa o za
manm nafıa nezareti bir Fransız mühendis he
yeti getirerek meşgul olmuştu. Mesaisini yarım 
bıraktı, 15 sene evvel Cumhuriyet nafiası o za
man elinde bulunan Macar su mühenddslerile bir 
etüd yapmak istedi, eksik bıraktı. 324 ü yapan
ların işleri yarım bırakmasına sitem etmekle ka
lırsak ta Türkiyenin her ıstırabı kalbinde çarpan 

Cumhuriyetimizin başladığı işi yarım bırakması
na akıl erdiremeyiz. O zaman Türkiye nafıasın
da galiba bir tek su mühendisi vardı, onun da 
Mühendis mektebinde müderrislik mi yapması, 
yoksa nafia su işlerinde mi kullanılması kestiri
lemezdi, bu gün nafiamız Türk su mühendisler
le mücehhezdir. 

Millî mücadelenin başmda yirminci kolordu
nun kumandanı olarak Konya Ereğlisinde bu
lunmuş olan saym General Ali Fuad, şimdi o 
halkm ve nafiamızm değerli vekilidir. Yirminci 
kolordu kumandanmm vatanm tehdidi karşısın
daki derin hassasiyetini oralar bilmekte acele 
eder. Saym vekil, oralarda Türk çocuklarından 
boş kalmış sayısız beşikler; her uğrayışmıızda 
yüzümüzü kızartıyor. Oraya Cumhuriyetin işleri
ni yarıda bırakmağa razı olmıyacağı eli lütfen 
uzatmız. 

BAŞKAN — Rey verdiğiniz kanunun neti
cesini arzediyorum: 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fev
kalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası için 
(332) arkadaş rey vermiştir. Bir müstenkif var
dır. Binaenaleyh kanun (331) reyle kabul edil
miştir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar; büt
çe müzakeresi, umumî mahiyette, geçen sene
lerin hesabını ve sene zarfında takib edilecek 
istikameti göstermek suretile, demokratik ha
yat yaşayan milletlerde, icraî ve teşriî kuvvet
lerinin mütekabil anlaşması ve derdleşmesi ba
kımından çok ehemmiyeti haizdir. Onun için
dir ki bu gün açılan müzakereler hepimizin 
içinde yaşadığımız millî hayatm idare makine
sinde husule geldiğini gördüğümüz aksaklıkla
rı söylemek suretile tashihe medar olacağı için 
bence hakikaten bütçe müzakeresi günleri se
vinçli günlerden sayılmağa değer. O bakımdan
dır ki, ben de şu veya bu vekâleti değil fa
kat şu veya bu ana hatları ihtiva etmek üzere 
toplayabildiğim bazı notlarımı yüksek huzuru
nuzda ifade etmek suretile ve sözlerimin naçiz 
olduğunu bilmekle beraber, faydalı olacağı 
kanaati noktasından, bilhassa Sayın Başvekilin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini celbetmeyi sözle
rime mukaddime ittihaz ederim. 

Maliye vekilimizin malî bakımdan izahat ve
rirken bize emniyet ve refah veren beyanları
nın minneti altmda bulunduğumu da söylemek 
vazif esindeyim. 

Bütçenin ehemmiyetli bir kısmının, Millî 
Müdafaa vekâleti, Maliye vekâleti ve Düyunu 
umumiye tarafından yutulduğunu görmekteyiz. 
Bu üç müessesenin ihtiyacma tekabül eden mik-
dar vasati olarak bütçenin % 63 ünü teşkil 
ediyor. Geri kalan % 37 si Devletin diğer de-
vairinin ve milletin bütün ihtiyaçlarının tat
minine tahsis edilmesi itibarile ve bütçemizin 
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fakirliğini göze alarak, ihtiyaçlarımızın çoklu
ğunu unutmıyarak bir muvazene yapmak lâ-
zımgelirse, çok isteyen, çok yapmak isteyen, 
mazinin boşluklarını doldurmak yükünü dahi 
üzerinde bulunduran bizler, bu varidatın eski
lerine nazaran artmış olmasını değil, bu günkü 
verilenlerden daha çok almasını görmek ihti
yacında olduğumuzu zannederim söylemek mev-
kiindeyim. Bütçenin tanziminde ben her sene 
kurulmuş makinenin yalnız rakamlarında ta-
havvül görmekten, kendi hesabıma, usandım, 
istiyorum ki her sene yeni bir haleti ruhiyenin, 
yeni bir zihniyetin insana ferah veren manza
rası karşısında kalayım. Kırtasiye, mefruşat, 
şu veya bu şeye aid yekûnların, hemen he
men ayni nisbetlerde ve asla tenzil edilmemek 
şartile ve belki de mütezayid bir şekilde 
bizim gözlerimizin önüne geldiğini görüyoruz. 
bu Meclisin kürsüsünde demin Mazhar Mü-
fid arkadaşımızın bahsettiği alım, satım işle
rinde de 18 veya 20 seneden beri takib ettiğimiz 
usulün değişmediğini görmekteyiz, şunun yerine 
bunu ikame ettik diye yeni bir şekil yoktur. 
Buna mukabil her hangi bir nisbeti ele alırsak 
alalım memur masrafı artar, teşkilât masrafı 
artar ve mütemadiyen artar artar. Buna mukabil 
gösterilen varidat fazlaları da, bir kaç kalem 
müstesna olmak şartile, memurların maaşından, 
müstahdemin yevmiyelerinden kesilmek suretile 
toplanan paralardır ki, yekûnu teşkil eder. Bir 
kaç nokta memnuniyetimi mucib olmaktadır. Ka
zanç verginin artması, muamele vergisinin artışı 
keyfiyeti mucibi memnuniyettir. Çünkü birisinde 
vatandaşın içerisinde bulunduğu vaziyetin ifa
desi, diğerinde iktisadî muamelelerin vüsati mev-
cuddur. Fakat buna mukabil bir hakikati dahi 
ifade etmek lâzım gelirse bütün bu kazançların 
rakamlarmm çok görülmesine ve tahsilatın fazla 
olmasma rağmen tediyat sıkmtısı da vatandasda 
mevcuddur.Bunun esbabı tabiatile âmirler, mü-
diran tarafmdan ve alâkalılar tarafmdan tedkik 
edilerek bulunur. Vatandaşların 4 - 6 liradan 
ibaret yol parasmı ödemek için 8 - 10 gün dağ
larda taşlarda çalışmryacak ve 3 lira vergisini 
vermek için hapishanelere girmiyecek şekle sok
tuğumuz gün ve elindeki hayvanmm satılma
dığını gördüğümüz gündür ki, hakikî refahın 
içerisine girmiş olduğumuz kanaatma varmış olu
ruz. (Çok doğru sesleri) 

Bilhassa mayıs ayındaki tahsilâtm fazlalığını 
maliye memurlarının nisbet doldurmak için gös
terdikleri gayretkeşliğe veririm. Vazifelerini 
yapmış olmakla beraber, mayıs aymrn, bu mem
leketin % 82 sini teşkil eden zürra halkm, bütün 
mahsulât erbabının elinde hiç bir şey bulunma
dığı bir zamana tesadüf etmesinden dolayı, taz-
yikatm ağır tesirlerini hepimiz görmekteyiz. 
Onun için Maliye vekili arkadaşımdan bilvesile 
rica ederim ki, bu tahsilatı bu zamana kadar geç 
bırakmış olub onun son ayda telâfisi hususun

daki gayretkeşlik zihniyetini memurlara verme
sin. Sonra, bu mayıs aymm içinde, kimsenin 
elinde para bulunmadığı bir zamanda halkm şu 
veya bu şekilde rencide olmasma ve mallarmm 
şu veya bu şekilde elinden almarak onun müşkü
lâta maruz bırakılmasına sebebiyet verilmesin. 

Bütün bu temenniyatımm anahtarlarını teş
kil eden işler içinde, bilhassa Refik Saydam 
arkadaşımıza, üzerinde ehemmiyetle tevakkuf 
edilmesi lâzım gelen diğer bir noktayı arzede-
ceğim: Arkadaşlar her Devlet kendi gayesini 
kendi şartlarına uygun elemanlar, memurlar va-
srtasile istihsal eder. Biz içinde bulunduğumuz 
millî ve hayatî maksadları elde edebilmiş olmak 
için memur unsuruna diğer devletlerden daha 
çok muhtacız. Çünkü münevver zümremizi ev
velâ, ekseriyet itibarile, memurlar teşkil eder, 
çünkü mukaddes emanetleriniz kendi ellerinde 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh her şeyden evvel mübarek ema
netimizin, istiklâl, hayat, yaşayış, medeniyet ve 
terakki emanetlerimizin istediğimiz şekilde bize 
bir hasıla vermesini temin için memurlarımız ara
sındaki ahenksizliği ve memurlarımızın hukuku
na taallûk eden mesailde adilâne hareketi ve bu 
hareketin neticelerini nazarı dikkate almağa çok 
mecburuz. Bu bakımdan memur maaşatile faz
la meşgul olmak lâzımdır. Maaşatm çokluğu ve
ya azlığı bakımmdan ben şöyle bir mikyas bulu
yorum: Arkadaşlar; nüfusunun % 82 si çiftçi, 
millî gelirinin % 70 i mahsulâtı arziye, ihracatı
nın % 93 ü ziraat olan bir milletin, Devlet ida
resinde tutacağı hattı hareket mikyası, çiftçi 
hayatmın vasatisini maişet tarzı telâkki etmek
tir. Bu esası tuttuktan sonradır M falan me
mura ne maaş verelim, az mı, çok mu diye bir 
mikyas yapalım. Bu mikyası esas ittihaz etmek 
şartile bence, mevcud memur maaşlarındaki 
farklar bizzat memurlar için mucibi şikâyettir. 
Asker maaşı, sivil noktai nazarmdan, sivil maaşı 
asker noktai nazarmdan ve sivillerin bir 
kısmının maaş alması bir kısmmm ücret alması 
kendi aralarmda, çok adaletsizlik yapıldığı 
yolunda bir mevzu teşkil ediyor. Artık bu gün, 
yarm bütün bu meselelerin heyeti mec
muasını kaldırarak, Devlet hizmetinde bulunan 
ve binaenaleyh âmme makinası üzerinde vazife 
alan her vatandaşm hizmetlerinin muayyen nis
beti şundan ibarettir diyip, birbirlerinin maaş
ları üzerinde gösterdikleri istirkab veyahud 
istikrah değilse de adaletsizlik yolundaki duygu
ları izale zamanı gelmiştir. Öyle tahmin ediyo
rum ki bundan evvel başlanmış olduğunu zannet
tiğim bu işin hallini tacil etmek Refik Saydam 
Hükümetinin katği ve muvaffakiyetli icraatın
dan birisi olacaktır. 

Bu meyanda tekaüd maaşları ile de meşgul 
olmasını bilhassa rica edeceğim. Hizmeti ayni, fa
kat mükâfatı ayrı olan bir heyeti içtimaiye ru-
hiaytmda husule gelecek aksi tesiratm ıstırabını 
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duymamağa imkân yoktur. Binaenaleyh bütçe 
zarureti karşısında kaldığımız zaman nasıl ta-
surruf imkânını kendimize vazife ittihaz ediyor
sak, yahud hayatımızı kurtarmak mevzubahs 
olduğu zaman nasıl para bularak bunu karşılar
sak, bu ikilikten doğan ıstırabın önüne geçmek 
zamanının da gelmiş olduğuna kani bulunduğum 
cihetle imkân bulunduğu nisbette buna çalışma-

i ğa da lüzum vardır. Eski mütekaidlerle yenile-
v rinin tam müsavatına imkânı maddî olmadığını 

biliyorum. Yakm bir zamanda Maliye vekilinin 
verdiği izahat kulaklarımda ve hafızam
da tamamen duruyor. Fakat mücerred 
o izahat, mücerred bir halde oratada duran 
bu dertlerin tatminine ve söndürülmesine 
medar olmuş değildir. Onun içindir ki Refik 
Saydam Hükümetinin tasarruf yaparak, varidat 
bularak, şu veya bu kalemlerden tenkis ederek 
bu mütekaid maaşlarında ikilik doğuran vazi
yeti ıslah etmesini rica ederiz. Aynı hayatı ge
çiren iki zabitten ve aynı makamda vazife gör
müş iki memurdan birisinin diğerinden üç 
misli fazla tekaüdiye alması gibi hala devam 
etmekte olan bir vaziyetin önüne geçilmesi za-
manmm daha fazla geçirilmemesi Hükümetimi
zin esaslı vazifelerinden biri olmak gerektir. 

Memurlar üzerindeki tevakkuf edeceğim, 
ikinci nokta, her memurun kafasında yalnız 
kendisine ve kendisinin hakkını temin eden ka
nunlara güvenerek hareket etmesi ve çalışması 
zehabı hâsıl olmalıdır. Herkesin kanunla göste
rilmiş muayyen bir terakki ve terfi yolu var
ken bu terakki ve terfi yollarmm şu veya bu 
şekillerde kitabma uydurulmasının husule ge
tirdiği aksi tesirleri burada ifade etmeği esaslı 
vazfelerimden sayarım. Yüzbaşılıktan müteka
id veya müstafi ve yahud her hangi bir vazife-

' den mütekaid veya müstafi bir arkadaş bir gün 
bakryorsunuz Devletin esaslı vazifelerinden bir 
tanesine 300, 500 lira veya 40, 50 lira bir maaşla 
geçmiş oluyor. O mütekaid veya müstafi arka
daşın yüzbaşı, binbaşı olarak saffı harpte olan 
arkadaşları kırk lira, elli beş lira alırken bun
lar yüksek, yüksek maaş alıyorlar. Ne imiş, üc-
retmiş. Böyle şey olmaz. Devletin kesesinden 
çıkan para, ücret veya maaş mahiyetinde olsun, 
mahiyeti itibarüe hepsinin kaynağı Devlet ol
duğuna göre, husule gelen adaletsizliği nazarı 
dikkate almak lâzımdır. Kendi mesleği içeri
sinde yetişen insanlara kendi kanunları dahi
linde, sen bu şerait muvacehesinde şu kadar sene 
çalışırsan şu dereceye varacaksın demek var
ken, herhangi bir adamm oraya gelib o yüksek 
maaşı alması, âmir mertebesine gelmiş olması, 
memurların mesleklerine bağlanmalarına büyük 
tesirler yapar, onlan zayıf kalbliliğe sevkeder. 
Herhangi bir gün, hariçten gelecek bir kuvvetle 
kendi yerine başkasmm kayırılacağmı düşünen 
bir memurun çalışma zevki ve istikbalden emin 

olmak kabiliyeti zayıflar. Bu bakımdandır ki 
memur tayinlerinde bütün vekil arkadaşlarmu-
zm buna aykırı hareket etmemelerini ve böyle 
ücretli imişte maaşa geçecekmiş, muadil 
maaşı almak için kanun teklifi lazımmış gi
bi vuku bulacak tekliflere, bizim namımı
za, Bütçe encümenindeki arkadaşlarımızın 
meydan vermemelerini rica ederim. Evvelâ 
Hükümetten ricam, böyle bir teklifte bulunma
sınlar, böyle bir muamele, her hangi bir sebeb-
den, insanlarm şu veya bu meziyetlerine istina
den, her hangi bir kanun ile vaki olsa bile, bun
lar pek müstesna ahvale münhasır kalmalıdır. 
Memur hukukiyatmı, memurlarm mesleğe bağ-
hlıklannm Devlet ve millete'temin edeceği f ai
de bakımından çok ehemmiyetli telâkki etmek 
vaziyetindeyiz. 

Arkadaşlar; bu memleketin terakki hayatın
da en mühim rol oynamış müesseselerden birisi 
de tdarei hususiyelerdir. Fakat Refik Saydam 
arkadaşımızdan rica edeceğim, merkezin tdarei 
hususiyelere uzatmış olduğu elden tdarei husu-
siyeleri kurtarmış olsunlar. Yani tdarei husu
siye kanununun bir maddesinde, eğer bir vilâ
yetin bütçesi ihtiyacına kâfi mikdarda değil ise 
o bütçeye idarei umumiyeden yardım edilir diye 
hüküm varken, ifade etmek lâzımgelir ki bu 
günkü şeniyet, idarei hususiyelerin idarei umu-
miyelere yardım ettiği mahiyetindedir. 

Size ufacık bir misal olarak arzedeyim; tda
rei hususiye bütçeleri vilâyetlerin mekteblerine, 
hastanelerine, yollarına ve sair hizmetlerine mu
ayyen bir nisbette para tahsis ettikten başka top
tan tahsilâtmm yol parası hasılatından % 15 ini 
Nafia vekâletine, % 6 sini C. M. Bankasına, % 6 
smı Ziraat bankasına, % 2 belediyeler hissesine, 
% 2 sini Belediyeler bankasma ve % 6 smı Be
den terbiyesine veriyor ki, aşağı yukarı % 37 si 
idarei umumiyeye, yani Devlet merkezine intikal 
etmektedir. Sonra bu idarei hususiyelerden ço
cukların hocalarının maaşmı, çocukların mekte
bini, vilâyet hastanesini ve nihayet kilometresi 
binlerce liraya mal olan yollarm yapılmasını is
tiyoruz. Zannederim ki, bu yekûn karşısmda ar
tık Hükümetimizin tdarei hususiyeye karşı sa-
habetkâr bir vaziyet alması zamanı gelmiştir. 
Belediyeler bankası zenginleşmiştir, Ziraat ban
kası zenginleşmiştir. Allah daha çok etsin, Mer
kez bankası zenginleşmiştir. Şu veya bu şekilde
ki müdahalelerin önüne geçilecek olursa her vi
lâyetin mutlak olarak ıstırab içinde bulunduğu 
bu müdahaleden kurtulmak suretile elde ede
cekleri menfaatlerden ayrı ayrı eserler meyda
na getireceklerine hiç şübhe yoktur. 

Birde vekâlet emrine alma davası vardır; me
denî ve efalü harekâtını hukuka dayandıran 
Türkiye gibi bir- Devletin ve onun resi idare
sine geçirdiği adamların vazifesi; vatandaşlar 
arasmda müsavi muamele ve hukuka hürmet 
duygusunu telkin, ve keyfî, kanuna aykın ha-
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reket zihniyetile mücadele etmektir. Biz vekâ
let emrine almak salâhiyeti kanununu müzake
re ederken düşündük. Öyle memurlar oluyor ki 
eğer inzibat cezası versen müessir olmuyor, iki 
ihtar, bir tevbihle doğru yola sevkedilemiyor, 
mahkemeye vermek için lâzım olan delâil yok. 
Fakat öyle Allanın müstesna bir mahlûku ki o 
adamın orada bulunmasmda bir fayda yok. 
Bu gibilerin o kadar nadir olacağını far-
zettik ki bu gibi vaziyetler dahilinde 
muvakkat birjedbir olsun diye vekâlet emrine 
almağı tensib^ettik. Fakat itiraf . etmek lâzım 
gelir ki, bu vekâlet emrine alınma keyfiyeti, ve
kâlet emrine alacak zatm her hangi bir arzusu
nun isaf edilmemesi halinde her hangi bir iğbi
rarının ve kininin tatmini yolu olmuştur. Hal
buki o kanunu biz bunun için kabul etmiş deği
liz. Öyle olduki bunların adedi 100, 200, 300 ü 
buldu. Vekâlet emrine alman adamlar mahkeme
ye verilmiş olsa beraat edecektir. Çünkü mah
kemeye gitmek için sebeb yoktur. Vekâlet em
rine almmak esbabı mucibesi dairesinde Şûrayi 
devlete gitse bunun gayri muhik olduğunu söy-
liyerek eline ilâm alacaktır. Bunun için, gayri 
muayyen zaman için bu şekilde intizar içinde 
yaşayan bir zümreyi memurin vardır. Mebusa 
müracaat eder, vekile müracaat eder, eşe dosta 
müracaat eder. Sonra görürsünüz ki bir ay evvel 
vekâlet emrine alınmış olan adam 1, 2, 3 ay sonra 
yine ayni vekilin merhametini celbederek kabul 
edilir. Vekil bundan müsterih olur, öteki de muz-
tariptir, bu kadar zaman açıkta kaldım diye. 
Binaenaleyh vekâlet emrine almma keyfiyetinin 
mahalline masruf olması ve bunların çok olmı-
yarak ibret teşkil edecek mahiyette ender olması 
keyfiyeti üzerinde bilhassa tevakkuf edilmesi 
lâzım geldiği kanaatindeyim. Hatta teşkilâtı esa-
siyemizde sarahat vardır, (bir memurun âmiri
nin her emrine itaati kendisini mesuliyetten 
kurtaramaz) diye yazılıdır. Bunun mânası, (ey 
memur sen hilafı kanun âmirin tarafından bir 
emre maruz kalırsan kendini müdafaa et,) demek 
olduğuna göre, şu veya bu infiallerin vekâlet 
emrine almağa sebeb teşkil etmemesini ve yük
sek vekâletlerin bundan sonra bu hususta da 
esaslı bir hattı hareket takib etmesini ve 
kanunun ruhunun muhafaza edilmesini rieaya 
vesile ittihaz ederim. 

Müşterek derdlerimizden bir tanesi, bilhassa 
gençlerimiz arasındaki bizim Türk dilimizi is
tihfafa doğru olan cereyandır. Biz aşağı yukarı 
dilsiz millet değiliz. Yeni kelimeleri öğrenmesin 
diyecek kadar da müteassıb değiliz. Fakat ya
bancı malmı kendi dil hüviyetimize, millî hüvi
yetimize idhal etmeğe de asla taraftar değiliz. 
(Yaşa sesleri, alkışlar) 

Bir resmî mecmuanın bir fıkrasını aynen 
okuyacağım: (Türkiyede fiat konstellasyonla-
rına müteallik yazıda dispersiyon ölçüsü ile 
muhtelif emtia piyasalarının muvazene hareket

lerini ve piyasalar arasındaki proporsiyonsuzlu-
ğu göstermeğe çalışmıştık) diyor. Türke hitab 
eden, Türkün kaleminden, Türkün parasile çıkan 
bu mecmuayı kim okuyacak ve anlıyacak ki 
bunun mukabilini ödemek istirahati vicdaniye-
si onda hâsıl olsun. Gene vekâletlerden birisi
nin millî para ile yazılmış olan bir kitabından 
aldığım şu tâbirlere dikkat etmenizi rica ede
rim: 

(Anketör, kalifiye memur, taridans, karak-
terize, marj, fonksiyon, pondere, entansif ve sa
ire...) Başvekil arkadaşımın, bir arkadaşın di
linden Devletin parasile çıkan bir kitabdan 
çıkarılmış olan bu misaller karşısında her hal
de bizim vicdanlarımıza tercüman olarak ha
rekete geçeceğini ve Türk dilinde yabancı dili
ni ifade edecek mana yoksa onları bulmakla 
mükellef olduklarını lütfen tamim etmek su-
retile artık bu gibi eserlerin bizim ellerimize 
verilmemesini temin etmelerini ayrıca rica ede
rim. (Alkışlar). 

Arkadaşlar israftan bahsettiler. îddia ede
biliriz ki bizdeki israfm mahiyeti eski Padişah
ların israfı gibi gayrimeşru değildir. Bizdeki 
israfm mahiyeti kendi kesesinden para sarfet-
tiği zaman gösterdiği hassasiyet ve alâkayı, 
millet parasmı sarfederken göstermemesi yo
lunda ifade edilebilir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bra
vo, en doğru tâbiri buldun. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Binaenaleyh 
bir memur, keşif yapan bir mühendis, bilmem 
her hangi mubayaa memuru olan bir zat, ken
disinin binası için alacağı kireç kilosu üzerin
deki hassasiyeti veya çocuklarına alacağı mey-
vanın pazarlığı için sokak başmda yaptığı mü
cadeleyi, millet parasile mubayaa yaparken 
ayni heyecan, ayni duygu ve ayni hevesle yap
madığından dolayıdır ki bizim nazarımızda 
müsriftir. Bu terbiyeyi bütün memurlarımıza, 
Devlet vazifesinde rol almış olanlarımızın ta
mamen kafalarına yerleştirdiğimiz gündür ki, 
bihakkm kani olabiliriz, Devlet parasile olan 
işlerde israf yoktur, ihtiyaca göre hattı hare
ket ittihazı vardır. 

Bir vekâlet bir tahsisat ister, veririz. Ar
kasından der ki, yetmedi, biraz daha verin, yi
ne veririz. Bu suretle ne verdiğimiz ilk hamle
de belli olmaz. Meselâ Ankaranm suyu yapıla
cak, bilmiyorum bu iş için kaç tane kanun çı
kardık. Veriyoruz, veriyoruz, yine veriyoruz. 
Binaenaleyh eğer bize baştan Ankara suyu şu 
kadar milyona çıkacak, denseydi belki başka 
türlü düşünecektik. Evvelâ bir milyon istiyor
lar, sonra 6 yüz bin, 8 yüz bin, ilânihaye... 

işittiğime göre Karabük fabrikası gibi mü
him bir meselede dahi keşif hatası varmış. 

Binaenaleyh mütefennin adamlarımızın bi
zim başımıza sonradan ilâvei inşaat doğurabile-
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eek zihniyetler gösterenlerin tahavvülünün ce
zasını çekdirmek zamanı gelmiştir (Bravo ses
leri). Arkadaşlar, Aydın hattında açılmak iste
nen bir tünelin keşfinde mühendislerin hatası 
- burada Nafıa vekili Ali Beyden sorulan sual 
üzerine tedkikat yapılmıştır - yüzünden tünelin 
alt tarafmm çürük olmas dolayısile bir hayli pa
ra sarf edildikten sonra tünelin aşağı indirilme
sinden vazgeçilerek yan taraflarından başka iş
ler yapılmıştır. Şimdi bunun cezasını kim çekti? 
Millet. Bu şekilde yapılan hataların önüne ge
çilmesi için her kesin, mütef ennin adamların da 
mesul olmaları suretile milletin zararmm önüne 
geçilmesi için tedbir almalarını Refik Saydam 
Hükümetinden rica ederim. Mesele, dava, zih
niyet davasıdır. Onun içindir ki bu meyanda, har-
cirah şu veya bu, artık tekrar etmeğe lüzum olma
yan otomobil masraflarının yekûnu, ki diğerleri
ne nazaran tutarı çok az mikdardır, üzerinde her 
kesin birden feryad etmesinin sebebi mütevazi 
ve fakir bir milletin böyle yersiz para sarfet-
meğe tahammülü olmadığı hakkında bir fikir 
verdiğinden dolayıdır ki burada tekrar ediyo
rum. 

Diğer bir mesele; her senenin mayıs ayı mü
nakale ayıdır. Yarım saat evvel burada bir bu
çuk milyon liralık bir münakale yaptık. Ma
yıs ayıran bitmesine 8 günlük bir müddet vardır. 

Sekiz güne gelinceye kadar kendi daireleri
nin masraflarını yapmamak ne kadar müstel-
zimi mücazat bir iş ise bütün bunlarm heyeti 
mecmuasını derleyip toplayıp sekiz güne sıkış
tırmak ta öyle müstelzimi mücazattrr. Bu gün 
bu münakalenin yapılmasmm esbabı mucibesini 
kabul etmiş olmakla beraber Hükümetten çok 
rica edeceğim, münakale davalarını, münakale 
işlerini bundan sonra prensib olarak ancak ve 
ancak senei maliye bitmeden iki ay evvel yap-
smlar. Odunu mu lâzım, kömürü mü lâzım, kâ
ğıdı mı lâzım, tamir mi lâzım, bunları yapar ve 
vaziyeti idare ederler. Benim kanaatimce Maliye 
vekâleti ve Bütçe encümeni bir defa vekâletlere 
kafa tutsa, biz o kafa tutmanm çok defa fayda
larını göreceğiz ve bu parayı biz tasarruf etmiş 
olacağız. 

Başvekil arkadaşıma ricalarım arasmda bir 
de gayri mübadil işi olduğunu hatırlatırım. Doğ
duğu gündenberi Meclisi işgal eden, Başvekâleti 
işgal eden, Maliye vekâletini işgal eden bu işin 
bu kadar uzun sürüp gitmesinden doğan vaziye
te; katği icraatlı Refik Saydam arkadaşım da 
nihayet vermezse ben artık gayri mübadillerle 
beraber oturup ağlamaktan başka çare kalma
dığına kaniim (Gülmeler). 

Bir defa nüfusunun bu kadar mühim bir kıs
mı çiftçi plan bir memleketin o nisbette sekenesi 
köylüdür. Köy ve köylüye ilânı aşk hususunda 
Türk kadar şiir yazan ve mebusları kadar kaside 
okuyan az bulunmuştur. Fakat itiraf etmek lâ
zım gelir ki köylünün bu gün idare bakımından 

yani köylülerin köy kanunu dolayısile içinde bu
lundukları vaziyetin doğurduğu idare bakımın
dan hali çok acmacak bir şekildedir. Köy, kay
makamın, valinin icraat desteği olmuştur. Kay
makam her hangi bir iş yapmak isterse yaptır
mak istediği işi köylüye havale eder. Fakat o 
köyün tahammül kabiliyeti var mıdır, yok mu
dur düşüncesi bilmem kaç kaymakama nasib 
olur? Ben öyle köyler gördüm ki, köy kanunu 
mucibince yapmakla mükellef olduğu işlerden 
maada nüfus basma 25 - 30 lira kadar salma ver
mektedir. Bir köyde 12 000 liralık bütçe yapıl
mıştır. Bir köye yalnız yapılacak elektrik için 
beş bin lira salma atılmıştır. Tamimlerle, köy
lere gönderilen muhacirlere yardım ediniz, denil
miştir, bu muhacirler Bulgaristandan, Romanya-
dan gelenler değil, yeni Devletin himayesine 
mazhar olmıyan şu bizim şarktan filân öteye, be
riye gönderdiğimiz kısımlardır, muhacirlere 
yardım ediniz diye vuku bulan tamimle zaten 
bu köylülerin çok dar olan bütçelerine 
ayrı bir yük tahmil ediyoruz. O köylüler ki 
Kazalarm mekteblerini inşa etmekle dahi mükel
leftirler, mekteblerin diğer masraflarını yap
makla da mükelleftirler. Bir muallim parası 
vermezler. 

Köy yolu diye, köy kanununun tarif ettiği 
hudud haricinde olarak yaptırılmış olan yolların 
bazılarının, şoselere muadil olduğunu gören ar
kadaşlarımız çoktur. Çok şayanı dikkattir ki, 
köy bütçelerinden Dahiliye vekâletine tahsisat 
gelir ve köy halkmrn, Sivas, Erzurum, Edirne, 
İzmir, Manisanın köylerinden ta buraya merke
ze matbuatının tabı işleri nisbetinde para gön
dermiş olmasmı, ben, vekâletin köylüler üzerin
deki tabiî ve içtimaî velayet hakkmı sui istimal 
telâkki ederim. 

Çok şayanı şükrandır M, bahsetmek istedi
ğim kalemlerden tayyare vergisini, kaldıracak
larını söylediler Bu feci vaziyetin önüne geç
tiğinden dolayı bütün millet namına Refik Say
dama yürekten, candan teşekkür ederim (Alkış
lar). Köy bütçeleri ki telefon çavuşlarına hisse 
ayırırlar, köy kâtiblerine maaş verirler, bir de 
bunlar yetmiyormuş gibi bizim Sıhhat vekâleti 
bilmem ne zaman sıhhat koruyucuları teşkilâtı 
yapmış, fakat bunlarm masrafını da köylere 
havale etmiş, haydi bakalım bir tevziat daha, 
karakol yapılacak, gelsin köylüler. Arkadaşlar, 
bunların heyeti mecmuası, 1, 2, 3, 4 tane olsa, 
Hükümetinden gelecek işarete itaati evvelderibe-
ri nimet telâkki eden, köylüler tarafından ya
pılacak bir şey olur Fakat her vekâlet mese
lâ, Nafia vekâleti köylüden istifade ediniz diye 
tamimler yaparsa, Sıhhat vekâleti, sıhhat koru
cuları için köylüden para almız derse, Dahili
ye vekâleti matbuat için köylüler şunu yapsm 
derse, falan gazetelere abone olmak için kayma
kam tarafından tazyik edilirse bu şerait dahilin
de köy bütçesi köylünün tahammül edemeye-
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ceği bir hale gelir. Köylüler içerisinde bazı siv
ri akıllılar da vardır. Gösteriş olsun diye elek
trik de yaparız, fabrika da açarız diye kayma
kama ve valiye söylerler. Sonra söz verdik di
ye bunlar yapılmağa kalkışılır. Bu suretle köy
lü ıztırâba sevketmiş olunur. Onun içindir ki, 
Halk partisinin köylü üzerindeki hassas vaziye
tini gözeterek bu gibi hallerin teselsül ettiril
memesini aynca rica ederim. Geçenlerde mebus 
arkadaşlardan biri bahsetti. Köylüye ayrıca bir 
de 1 500, 1 600 lira kadar tutan bir yük tahmil 
edilmiş, bunların içerisinde han, sinema falan 
da olduğunu görünce şaşırdım kaldım doğrusu. 

İstirhamlarımdan bir tanesi de bizim kanun
larımızın çokluğudur. Bir fırsat bulubda başka 
milletler senede kaç kanun çıkarırlar, bunu ted-
kik edemediğim için mukayese yapamayacağım. 
Fakat mevcud kanunlar, bu kanunların zeyli, ze
yillerin tefsiri, Divanı muhasebat karan, Arzu
hal encümeni karan, nizamname, talimatname, 
emir diye öyle bir yekûn hâsıl oluyor ki bun
ların içerisinden çıkmak imkânsızlığı karşısın
da idare işlerinin berbat ve vatandaş işleri na
mütenahi akamete mahkûm oluyor. Bilhassa bir 
memurin kanunu, bir tekaüd maaşı kanunu, 
bir barem kanunu. Yani bunların ne olduğunu 
anlamış olmak için ve ufak bir misal almak 
üzere resmî gazeteyi bir gün için her hangi bir 
kanunun tadili münasebetile gözden geçirmeni
zi rica ederim. Tekaüd kanununu alâkadar 
eden tefsir, emir, nizamname ve talimatname
lerin yekûnu geçen sene 54 mü idi, 84 mü idi, 
böyle bir şeydi. Geçen gün gazetede okudum. 
Meraklı bir zat tedkik etmiş, memurin kanu
nu ve tadilâtı yekûnu 54 ilâve, 8 tefsir, 9 Di
vanı muhasebat karan, Arzuhal encümeni ka
ran, Meclis karan, diye yazmış. Doğrusunu is
terseniz bir müessesenin bu şekildeki vaziyet
leri, mesele halletmeğe matuf iken bir çok me
selelerle karşılaşmış olmasıdır. Onun için malî 
kanunlar üzerinde Maliye vekâletinde lâzımı 
kadar müdekkik adamlar maaşlı olarak mey
dana geldiğine göre bizi bu gibi vaziyetten 
kurtarmış olmalarını kendilerinden ayrıca rica 
edeceğim. 

Ben kanunların çokluğundan şikâyet eder
ken diğer taraftan Hükümetten yeni bir ka
nun getirmelerini rica edeceğim. O da hava 
hukukuna aid kanundur. Medeniyetin her gün 
için ilerleyen münakalâtı araşma giren havacı
lık... 

M. M. En. Es. Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbakır) — O kanun bizde, bizim encü
mende. 

REFİK İNCE (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim, mesele hallolmuş demektir. Bütün bu 
ricalarımın içerisinde çok ehemmiyetli bir nok
tayı da tekrar etmeyi ve tekrar edilmişken 
dahi söylemeyi borç sayarım. O da hayat pa
halılığıdır. Hayat pahalılığı üzerinde çok te

menni ederim ki, İktısad vekili kendi bütçesi 
müzakere edilirken ittihaz edilmiş olan ted
birler hakkında izahat versinler, istifade ede
lim. Hakikaten bu gün buğday ve arpa fiati 
memleketin maişetinde vahidi kıyasî olduğuna 
göre, hayatın çok pahalı olduğu kanaatinde
yim. Bunu ucuzlatmak yolundayız, fakat kâ
fi mikdarda ucuzlatılmadığı muhakkaktır. 

Arkadaşlar, son olarak, en büyüğümüz ve 
Ebedî Şefimiz Atatürkün artık olduğu yerde 
uzunca müddet kaldığını ifade etmemize müsa
adelerini rica ederim. Bize vedia olan bu za
tın bir gün evvel yerlerine kaldırılması rica
larımın sonudur. (Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER ( Afyon Karahisar ) — 
Saym arkadaşlar: Cumhuriyet Hükümetinin 
değerli Maliye vekili Kamutaya 1938 -1939 büt
çesini her sene olduğu gibi denk olarak sunmuş
tur. 

Rakamlardan bahsetmiyeceğim. Çünkü her 
vekâletin tahsisatına dair rakamlar muhterem 
Bütçe encümeni tarafından âriz âmik tedkik 
edilmiştir. Bazı vekâletler bütçesinde icab eden 
tasarruf yapıldığı gibi, bazı vekâletlerin de mas
raf mikdarmm tezyidi zarurî görülmüştür. Muh
terem Bütçe encümeni mazbatasında çok yerinde 
bir mütalea serdediyor. Yani bekâr yaşayanlar
dan vergi alınması gibi bazı tedbirler hatıra gel
miş ve saym Hükümetimizin bu hususta icab 
eden kanun lâyihalarının Meclise şevki arzu 
ediliyor. Nüfus ve varidat bakmamdan böyle 
bir kanunun Meclisten geçmesi çok faideli ola
bilir. Bütçemizin memnuniyetbahş vaziyeti ve 
millî paramızm dahildeki kuvvet ve istikran 
Cumhuriyet rejiminin malî bir zaferidir. Müte-
vazin bütçe paramız üzerinde en kuvvetli tesire 
malik bir makanizmadn*. 

Millî paramız sağlamdır ve ihtiyacımıza kâfi 
geliyor. Ancak ecnebi dövizin tedariki müşkül 
oluyor. Filvaki döviz ile olan borçlarımızın bir 
kısmmı mallarımızla tediye ediyoruz. Fakat ge
rek altun stokumuzun ve gerek ecnebi dövizi 
proviziyonumuzun her sene arttırılması malî 
vaziyetimizi takviye eder olduğu aşikârdır. Bun
dan mâada altun stokunun gittikçe arttırılması 
«harb ihtiyat akçesi rolünü de görür» ve bundan 
dolayı bu işe azamî ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Maliye vekili ile Merkez bankası elbetteM 
bunun da icabına bakıyorlar. Madenlerimizin ve 
ihracatımızın inkişafı ecnebi dövizin memleke
timize girmesine çok yardım edecektir. 

Muhterem vekilin şimdi irad buyurdukları 
nutuklannı büyük bir alâka ile dinledik ve Tür
kiye Cumhuriyetinin maliyesi sağlam esaslar 
üzerinde inkişaf etmekte ve varidatın her sene 
artmakta olduğuna muttali olduk. Bundan do
layı muhterem vekili tebrik etmeği bir borç 
bilirim. 

Bu seneki bütçenin tahsisat cedvelinde görü-
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leceği veçhile Millî Müdafaa vekâletine verilen 
tahsisat, varidatımızın takriben üçte birini teş
kil ediyor. Dünya siyasetinin muğlâk ve sür
prizler yaratıcı vaziyeti karşısında bu tahsisatın 
vatanımızın müdafaası noktai nazarından pek 
yerinde olduğu aşikârdır. Hatta fevkalâde tah
sisata rağmen başka memleketlere kryasen, si
lâhlanma için sarfettiğimiz para, bir haddi as
garî gibi telakki edilebilir. 

Maliye denildimi hemen vergiler hatıra ge
lir. Vergi işi yurdun kalkınma senelerinde ve 
bilhassa Türkiyeden dışarı olan karışık vaziyet 
önünde bir memleket işi olmuştur. Yani halkımız 
vergileri verirken «Vatanmun kalkınması ve 
müdafaası için veriyorum» hissi ile veriyor. An
cak vergilerin cibayeti pek bizim istediğimiz 
gibi yürümüyor. Hâlâ bazı yerlerde vergi tahsili 
ile tavzif edilen eski zihniyetten kurtulamayan 
bazı memurlar güya Hazinenin menfaatini göze-
tiyorlarmış gibi zahirî bir gösteriş ile mükellefi 
üzüyorlar. Vergi tahakkuk işleri de mükemme
liyete varmamıştır. Diğer tarafta şahsî menfaa
tim her türlü mülahazasmm fevkmda gören 
bazı mükellefler de vardır. Bunlar Hazinenin 
aleyhine iş görürler ve ona göre defter tutar
lar. Bu gayri dürüst muamelelerin de göz önün
de bulundurulması varidat noktai nazarmdan 
faideli olur. 

Çok enterean bir zümre de köylü ve çiftçi
dir. Bunların vergilerini tahfif etmek memle
ket için çok hayırlı olur. Vergi veremeyen fa
kir köylünün emvalini satmamak ve uzun vade
ler vermek için tedbirler düşünülmelidir. 

Vergilerden bahsederken veraset ve intikal 
kanunu hakkında da bir kaç söz söylemek iste
rim. Bu kanunun tatbiki müşküldür. Kanun 
şöyle dursun buna müteferri cedveller o kadar 
karşık tedvin edilmişlerdir ki ne maliye memur
ları, ne bu vergi ile mükellef olanlar ve ne de 
maliye mütehassıs ve müşavirleri ekseri ahval
de işin içinden çıkamamakta ve bu verginin tarh 
ve tahsili maliye memurları ile mükellefler ara
sında uzun boylu ihtilâfatı mucib olmaktadır. 
Binaenaleyh bu kanun ahkâmmm basit esasata 
istinad ettirmek ve bu kanun üzerinde tedkikat 
ve tetebbüat icra edilmek lâzımgelir kanaatin
deyim. 

Eski tekaüd kanunu mucibince tekaüd edilen
lerin vaziyetlerinin ıslahı hakkmda muhterem 
Maliye vekili bir çare bulmuşlar mıdır? 

Sayın arkadaşlar, 
Bendeniz; memleketi alâkadar eden ve ha

tırıma gelen bir iki nokta üzerine de mütalea-
larmu arzetmek istiyorum. 

En evvel hatıra gelen nokta kömür işidir. 
Kömür bu memleketin hayatıdır. Petrolümüz 
yoktur. Binaenaleyh kömür meselesine azamî 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. 

Cumhuriyet rejiminin endüstri işleri içinde 
KarabükteM çelik ve demir fabrikalarının tees

süsü en başta geliyor Bu işte İngiliz dostlarımı
zın yardımı da çok şayanı takdirdir. Ancak bu 
fabrikaların iki muazzam furunları bilâinkita 
yanmağa başlarsa günde iki bin beş yüz ton kö
mür sarfedecektir. Bu ehemmiyetli sarfiyat 
memleketin kömür vaziyetini ne hale sokacak
tır? Muhterem Hükmetimiz bu işi tedkik etme
lidir. 

Bu günkü endüstri inkişafına göre mevcud 
kömür istihsalâtrmızm ileride bize kâfi gelib 
gelmeyeceği de hesab edilmelidir. Yalnız yeni 
kurulan fabrikalar veyahud işlerini genişleten 
fabrikalar kömür sarfiyatının artışına sebeb teş
kil etmiyor. Bir taraftan demiryolları şebeke
sinin genişlemesi, deniz ticaret filosunun büyü
mesi, odun yerine kömür yakmak usulünün 

tatbiki, kömüre olan ihtiyacı arttırmaktadır. 
Karabükdeki demir ve çelik fabrikalarının 

teessüsünü sevinç ve iftiharla karşılayanlarda
nım. Bendenizin kasdettiği nokta fabrikaların 
inşasına dair değil, fabrikaların geceli gündüzlü 
işletilmesi için istihlâk edilecek külliyetli kö
mür sarfiyatına dairdir. Bu fabrikaların finan-
snnanmı Sümerbank yapıyor. Öğrenmek ister
dim ki bu fabrikalar bize kaça mal olacaktır, ya
ni bunların senevi masrafı ne mikdara baliğ 
olacaktır. 

Eğer hariçten kömür idhal etmeğe kalkışır
sak iktisadî ve malî noktai nazardan zararlı 
olmazmı? Bu sene elli beş bin ton kok kömürü
nün hariçten memleketimize idhali ve gümrük 
resminin indirilmesi hakkmda saym hükümetin 
Kamutaya bir kanun teklifi, kömür meselesine 
dair mütalealarmu teyid ediyor. 

Sanayileşme işlerinde birinci beş senelik sa
nayi programı Cumhuriyet rejiminin memle
kette modern bir endüstri hayatı yaratan ilk 
muvaffakiyetli hamlesi oldu. İşittiğime naza
ran yakında bir çok fabrikayı ihtiva eden yeni 
endüstri pilânmm tatbikatına seçilecekmiş. Bu 
sevinçli bir haber olmakla beraber bu gibi mu
azzam işlerde istihdam edilecek mütehassıslar 
bulmalıyız. Bu işlerin kontrolü esaslı surette 
yapılması icab eder. Eğer rasyonel çalışma usu
lü tatbik edilmezse. Eğer bu işler erbabı vu
kufa tevdi edilmezse, bittabi iş yürümez. 

Cumhuriyet Hükümeti herhangi bir işe te
şebbüs etti ise muvaffakiyetle başardı. Bunu if
tiharla görüyoruz. Ancak bu muvaffakiyetle
rin devamlı ve zararsız surette inkişaf etmesi 
için daima hesablı, ihtiyatlı ve kontrollü dav
ranmak lâzım geldiğini söylemek isterim. «Ev
deki hesab çarşıya uymaz» kabilinden bir ta
kım fabrikalarımızın bu gün mevcud olduğu 
tecrübe bize gösterdi. Yani bidayette fabrika 
kurulurken az sermaye ile işletilebilmesi kabil 
olacağı zannedilirken, bu fabrikalar bize çoğa 
mal olmuştur. Yeni bir fabrika kurulurken bu 
nokta göz önünde tutulmalı ve bir de randıman 
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ve rantabilite gibi teknik noktalar nazarı itiba-
re alınmalıdır. 

Memleketimizin büyük şehirlerinde ve bilhas
sa îstanbulda hayat pahalılığı berdevamdır. Bir 
çok gıda maddeleri yüksek fiatlarla satılıyor. 

Hayat pahalılığının önüne geçmek ve bir etüd 
yaptırmak için geçen sene iki ecnebi mütehassıs 
celbettik. Bunların tedkiki ne neticeye vardı? 

Memleketimizde çok enteresan bir varidat 
teşkil eden ve fakir halkı geçindiren bir memba 
da balıkçılıkrtrr. Maalesef Marmara denizinde 
balıkların yuvalarını kökünden tahrib eden di
namitle balık avlama usulü devam ediyor. Bunu 
menetmek için deniz kolcuları meydanda yok
tur. «Dinamitle balık avlanması filân kanunun 
ahkâmma tevfikan menedilmiştir». Ancak ka
nunun ahkâmmı maalesef dinlemeyenler oluyor 

ve altm yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. 
Bence bunu yapanlar yurda zarar verici 

adamlardır. Kanun ahkâmını onlara anlatmak 
için muntazam kolcu teşkilâtı yapmalı ve müte
casirleri suç üstünde yakalayarak şiddetle ceza
landırılmalıdır. 

Arkadaşlar, pamuk ipliği darlığı meselesi ve 
buna bağlı olan kaput bezi meselesi köylümüzün 
başlıca giyeceğini teşkil ettiğinden Türk köylüsü 
için ekmek kadar mühim bir ihtiyaç olduğunu 
hepimiz biliriz. Maalesef bu kadar mühim bir ih
tiyaç üzerinde görülen darlık ve fiat ihtikârı 
hareketi uzun zamandanberi önlenememiştir. 
Pamuk ipliği ile kaput bezi fiatlerine narh ko
nuldu. Fakat şu iki maddenin üzerinde bazı 
menfaatperestlerin hareketleri görülüyor. Me
selâ satış günleri fabrikaların önünde birer bor
sa kuruluyor. Narh üzerinden almmış olan iplik 
balyeleri, kaput bezleri kârları ile devrolunuyor. 
Bir kaç el değiştirip piyasaya çıkıyor ve borsa
cılar narhtan yüksek fiatle satış yapıyorlar. 
Hariçten mal getiren yoktur. Çünkü takriben 
yüzde yetmiş takas farkı vardır. Japonya ha
riçten pamuk alır memleketinde iplik ve kaput 
bezi imal eder. Yüzde yetmiş takas farkı ile 
gümrük resmini verdikten sonra bizim piyasa
ya yüzde on beş eksiğine mal verebiliyor. 

Pamuk ipliği ile kaput bezi gibi çok mü
him bir ihtiyacın sağlam esaslara bağlanarak 
halkımızı memnun ve tatmin edici bir çare 
aranmasını dilerim. 

Bendeniz Afyon saylavı olduğumdan, her 
sene bu kürsüden afyon işlerine dair söz söyle
meği bir vazife bilirim. Beşeriyete hizmet et
mek maksadile afyon istihsali tahdid edilmiş, 
ecnebi Devletlerle mukaveleler imzalanmış ve 
Türkoğlu kendisine hâs olan dürüstlükle imza
sına riayet ediyor ve sözünü tutuyor. 

Fakat bir taraftan mukaveleyi imzalamayan 
memleketler külliyetli afyon ticareti yapıyor
lar, diğer taraftan mukaveleyi imzalayanlar
dan mahud kartel el altından mükemmel para 
kazanıyor. 

Türkiyenin çok ciddî, iktisadî, malî ve içti
maî fedakârlıklar yaptığına dair geçen sene 
arkadaşımız Bay Necmeddin Sadak Oenevrede 
istişarî afyon komisyonunda beyanatta bulun
muş. Fakat netice itibarile Kartelin manevra
larını durduramamıstır. Türk afyonlarına karşı 
büyük bir rağbet vardır, ingiliz piyasaları mal
larımızı çok beğeniyor. Fakat bizim elimiz aya
ğımız bağlı duruyoruz. 

Afyon vilâyetinin köylüsü sırf afyon istih
sali ve buğday istihsali ile geçinir. Afyon is
tihsalinin tahdidi şöyle dursun, küçük yollu 
afyon ekenlerin mallarmm büyük bir kısmı her 
sene ellerinde kalıyor. Maazallah eğer bir se
ne buğday güzel mahsul vermezse, Afyon vi
lâyetinin köylüsü çok mutazarrır ve muztarib 
olur. 

Benim ricam, mademki biz söz verdik ve 
mukavelelere riayet etmek mekburiyetindeyiz, 
hiç olmazsa memleketimizin polikültür sahala
rında afyon ekimi tahdid edilsin ve monokül-
tür sahası olan Afyon Karahisar vilâyetinde af
yon ekimine daha ziyade kuvvet verilsin ve 
her sene köylünün elindeki malm tamamile 
satılmasına yardım edilsin. Bu mesele mühim
dir. 

Memnuniyetle işittim ki muhterem Hükü
metimiz bu sene köylünün elinde kalmış afyon
ların kamilen satın alınması için emir buyur
muşlardır. Bu karar çok yerinde olmakla be
raber, temenni ederim ki müstahsil ve tüccar 
tefriki yapılmaksızın ofise arzolunacak o sene 
mahsulü olan afyonların mubayaası daha ev
velden derpiş edilsin. Aldığım bir habere göre, 
afyon mubayaasına dair olan kanunun hükümle
ri ile,, Toprak mahsulleri ofisi şartları arasında 
uygunluk olmadığı ve bu fiat şartlarmm alâka
darları zarara sokacağı iddia edilmektedir. 

Afyon istihsali ile meşgul olan köylünün 
vaziyeti ıslah edilmesile beraber yukarıda sö
zü geçen Kartelin manevraları göz önünde bu
lundurulsun. 

Yukarıda arzettiğim mukavele haricinde af
yon ticareti yapan bir büyük müstahsil mem
leketin önümüzdeki senelerde Cenevre konvan
siyonuna dahil olacağmı afyon işlerinde hide-
matı sebkeden Bay Hamza Erkan arkadaşımız
dan memnuniyetle öğrendim. Bu enteresan 
malûmatın biran evvel tahakkukunu memleke
timiz namına bekleriz. 

Şimdi turizm için bir kaç söz söylemek iste
rim: 

Hepimiz biliriz M, turizm bilhassa normal 
zamanlarda, bütün ecnebi memleketler için, 
büyük bir membai varidat teşkil etmiştir. Av-
rupada neşredilen istatistiklerden anlıyoruz ki, 
turizm çok kârlı bir iştir. Bizim memlekette gö
rülecek çok güzel yerler vardır. Tarihe müte
allik çok enteresan yerlerimiz vardır. Yani bi-
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zim bu güzel yurdumuzun ecnebi bir turist için 
büyük bir cazibesi vardır. 

Ancak ecnebi turistini bizim memleketimi
ze celbetmek için yapacağımız propagandalar 
ve reklâmlardan evvel yapılacak en müstacel 
iş turistlerin görmek istediği yahud gidebilece
ği yerlerde onları barındıracak ve onlarm is-
tirahatini temin edecek oteller inşa edilmeli
dir ve tzmirde yapıldığı gibi turistlik yollar 
inşa edilmelidir. 

Yine ecnebi turistini celbetmezden evvel 
dahilî turizm hareketini canlı ve ciddî bir şek
le koymalıyız. Bu dahilî turizm esaslı surette 
teşkil edildikten sonra ecnebi turistlerini de 
tatmin edecek bir vaziyet otomatik surette mey
dana çıkar. 

Arzetmek istediğim bir mesele daha vardr. 
1938 senesi içinde bir takım Türk mallarının be
deli olarak Türkiyeye gelmesi tabiî olan Ameri
ka dövizi takas usulü Ue bizden mal alan mem
leketlere gitmiş. Çünkü bu memleketler bizden 
aldıkları mallan Amerikaya satmışlar ve bize 
gelecek kambiyoyu kendi ceblerine koymuşlar. 
Bu takas işlerinin de ehemmiyetli surette tedkik 
edilmesi lâzım olduğu kanaatindeyim. 

IBRAHÎM ALÂETTİN GÖVSA (istanbul) — 
Okuyarak yaptıkları beyanat yirmi dakikayı 
geçti. Nizamnamei dahiliye muhaliftir. 

BAŞKAN — Riyaset vazifesini bilir. 
RASlH KAPLAN (Antalya) — Sen de çık 

bir saat oku. 
BERÇ TÜRKER (Devamla) — Devam ede

yim mi? (Devam sesleri). 
Çok muhterem Başvekilin nazarı dikkatini 

celbetmek istediğim bir nokta vardır Müsaade-
lerile arzedeceğim. 

Millî Hükümetin teessüsündenberi çıkardığı
mız kanunlar üç bin altı yüzü bulmuştur Bun
ların bir çoğu diğer kanunlarla ilga edilmiştir. 
Bir kısmmm da hükmü bir seneye münhasır bu
lunan bütçe ve münakale kanunlarıdır. 

Bu gibi kanunlar hariç bırakılmak üzere ,sırf 
meri bulunanlar yani (Lois usuelles) düsturülâ-
mel olan kavanin yeniden tabettirilerek, (Meri 
kavanin mecmuası) unvanı ile neşredilirse, ge
rek devairi resmiyeye ve gerek halkımıza büyük 
bir kolaylık temin edilmiş olacaktır. 

Bu iş o kadar lüzumludur ki; buna dair ne 
para sarfedilirse yerindedir. Maliye vekâleti, 
maliyeye müteallik kanunları az çok sıraya koy
muştur. 

Bendenizin istirhamım, Millî Hükümetin te
essüsündenberi çıkarılan bilûmum kanunların 
ayıklanmasına, tasfiyesine dairdir. 

Eğer istirhamım isaf buyurulursa, çok muh
terem Refik Saydam kabinesinin devairi resmi
yeye ve eshabı mesalihe verilecek faideli bir ce
milesi olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, 
Millî servet yükseldi, halka yeni iş sahaları 

açıldı. İstihsal sahaları harekete getirildi. İk
tisadî işler gittikçe ilerledi. Hep bunlar dünya 
iktisadî buhranı içinde vücude getirildi. 

Binaenaleyh yaratılan işin azameti aşikârdır. 
Sevinçle arzetmek isterim, her sene halkımızın 
serveti, ve tasarruf arzusu artıyor ve milletin 
iştira kabiliyeti kuvvetleniyor. Her halde on beş 
yıldanberi bir iktisadî zaferle çıktık ve her se
ne sulh içinde yeni zaferler kazanacağız. 

İngiltereden ve Almanyadan aldığımız on 
altı milyon sterling ile yüz elli milyon marklık 
krediler Türkiye Cumhuriyetinin hariçte yüksek 
bir itibarı bulunduğuna parlak surette delâlet 
eder. 

On beş yıldanberi ileri bir ekonomi, kuvvet
li bir ordu, memleket işlerinin inkişafı daima ar
tan bir millî varidat ve genişleyen bir bütçe. 
İşte Türkiye Cumhuriyetinin nurlu vaziyeti bu
dur. Bundan dolayı hepimizin göğsü iftiharla 
kabarıyor. 

Hariçte vukua gelen anormal hâdiseler hak
şinas ve sulhperver Türkü müteessir ediyor, fa
kat müsterih olarak, kalkmma işlerile meşgul 
oluyor. 

Sayın arkadaşlar, 
Görüyoruz ki, ikide birde dünya sulhunu ih

lâl edici hareketler ve emniyetsizliği teşdid eden 
bazı sürprizler önünde bulunuyoruz. 

Bu gün milletlerin bel kemiği finans ve eko
nomi işleridir ki, bunlarm da temel taşı beynel
milel sulh, emniyet, ve anlaşmadır. 

Her hangi bir Devlet kendi memleketinin ma
lî ve iktisadı vaziyetini ıslah etmek için tecavüzî 
hareketlerde bulunursa, dünya sulhunu ihlâl 
etmiş olur, umumî bir harbin patlamasına sebe
biyet vermiş olur. Zaten beynelmilel münaseb'at-
ta her hangi bir tecavüzî hareket iktisadî kaide
lerine mugayir olduğu gibi hukuku düvel kai
delerine de mugayirdir. 

Bizim gibi sulhperver milleter temenni edi
yorlar M, silâhlanma yarışı dursun, mantık ve 
akliselim galebe etsin ve bütün davalar sulh ve 
anlaşma havası içinde halledilsin. Ve beşeriyet 
hiç olmazsa beş on sene rahat yaşasm. Zira aksi 
takdirde dünya lâyik olmadığı bir felâkete sü
rüklenmiş olacaktır. 

Herhalde biz bugünkü muğlak ve karışık 
vaziyet tebellür edinceye kadar müteyakkız 
bulunmak ve tedafüi tedbirler almak mecburi
yetindeyiz. 

Ne mutlu bize ki, muhterem Dr. Refik Say
dam Hükümeti gibi, dirayetli, akibetendiş ve 
durendiş bir Hükümet, iş başmda bulunuyor. 

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin beynelmilel 
siyasî vaziyeti askerî vaziyeti kadar kuvvetli, 
parlak ve ehemmiyetlidir. Bizdeki kuvvet, mil
lî vahdet ve yılmaz ve sarsılmaz Türk ordusu
dur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ebedî Atatürkün ruhunu daima kalbinde ta-
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şryan civanmerd türk milleti, Ulu ve kudretli 
Millî şefinin yanıbaşmda kahraman ordusu ile 
beraber hâdiseleri takib ediyor, devamlı bir sul
hun teessüsüne çalışıyor. (Alkışlar). Sulh ar
zusu zaaf ve korkudan ileri gelmez. Sulh aşkı 
medenî ve insanî bir hisdir. 

Ancak bütün dünya bilmelidir ki şanlı türk 
milletinin sulhperverliğine ve samimiyetine 
rağmen onun istiklâline ve kalkınmasına mâni 
olmak isteyen herkim olursa olsun, karşısında, 
vatanmm müdafaası için kanının son damlasına 
kadar çarpışan, yılmaz, sarsılmaz, kahraman bir 
millet bulacaktır ve işte o vakit hakkın, adale
tin ve kahramanlık zaferinin ne olduğu teba
rüz edecektir. 

Türk milleti yaşamağa azmetmiştir ve ebe
diyen yaşayacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

NAKIYE ELGÜN (Erzurum) — Saym arka
daşlarım; 1939 senesi bütçesini ve bütçe encü
meninin mazbatasını dikkat ve alâka ile oku
dum. Bir noktai istirap müstesna olmak şartile 
heyeti umumiyesinde hakikaten en büyük bir 
vesilei necat, en büyük bir vesilei inşirah bul
dum. Bütçemizin varidatı 11 küsur milyon faz 
lasile ve tasarruflardan elde edilen 4 küsur mil
yonla geçen senekinden 16 milyona yakm bir 
fazlalıkla yeni seneye giriyoruz. Tanrıdan mille
tin ve memleketin hayrma sarfolunmasmı dile
rim. 

Arkadaşlar, her sayım sonunda nüfusumuzun 
her sene bütçesinde gelirimizin artmakta oldu
ğunu görmek kadar bizim için mesud bir hâdise 
olabilir mi? Çok yakm bir âti bize bu iki mevzu 
üzerinde çok mühim rakamlar vadediyor. Buna 
hiç şüphe etmem. Bu sebeble evvelâ bu iki mü
him kaynağm sahibi olan büyük türk milletini 
ve ondan sonra da bu iki kaynağm akışma yol 
vermeği bilen Cumhuriyet Hükümetini candan 
tebrik ederim. Fakat arkadaşlar bana öyle geli
yor ki biz bu kaynaklardan birincisine ikincisi I 
kadar teyakkuzla tasarruf edemiyoruz. Bütçe 
mize 10 para kor ve bunu sarfederken gösterdi
ğimiz dikkat ve hassasiyeti onun kadar belki 
ondan da krymetli millî bir servet olan çocuk 
meselesinde gösteremiyoruz. Aarkadaşlanmm 
hatırasını geçen sene bu günlere çevirmek iste
rim. Geçen sene Maarif vekâleti bütçesi müza
kere edilirken kimsesiz çocuklar için onlarm 
istirablı hallerini birer birer huzurunuzda say
dıktan sonra - Saym Arricandan bir yurd iste
miştim. 

O gün benim o beyanatım vaki olurken Yük
sek Heyetinizin himayekâr nazarları benim ima
nımı kuvvetlendirdiğinden bu gün yine ikinci 
defa olarak ayni maksadla huzurunuza geliyo
rum. Arkadaşlar, taliin mi diyeyim, kaderin mi 
diyeyim ne ise babasmı, anasmı, her şeysini ala
rak betbaht etmeğe çalıştığı mahlûka sen Türk 
doğdun betbaht olmazsın diye elimizi uzatmak I 

ve elinden tutmak mecburiyetindeyiz. O yavru
nun tünel ıskaralarmm üzerinde, ısıtmaya yan-
ğm harabelerinde, köprü altlarında barmdırmaya 
çalıştığı cılız varlığını kurtarmalıyız. O yavru
nun bu gün merd ve erkek bir millet diye dün
yada vasfedilen büyük milletinin büyüklerinden 
beklediği budur, bunu vermekte ihmal etmeye
lim. Yukarıda bütçemizde bir noktai istirab 
dediğim işte bu noktadr. Bütçemizde bunlar 
için en küçük bir tahsisat bile konulmaması ıs
tırabımı bir kat daha artırdı. Yalnız altı ve 
daha fazla çocuklu ailelere yardım olmak üzere 
Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye bütçesinde 
75 000 lira gibi küçük bir tahsisat vardır. Fa
kat bu niye yarar. Bilhassa Bütçe encümeninin 
o rakama aid fasıldaki izahatını okuduktan son
ra bunun hiç bir şeye yaramayacağına kani ol
dum. Bütçe encümeni o rakama aid izahatında 
diyor ki; çok çocuklu ailelere yardım olmak üze
re 75 000 lira tahsisat konmuştur. Kanun altı 
veya daha ziyade yavrusu olan validelere tahsi
sat olarak bir defaya mahsus olmak üzere 50 
lira verilmesini âmirdir. Bu böyle iken şimdi de 
bu mikdar tahsisat fikdanı dolaysıile 30 liraya 
indirilmiştir. Şu fıkradan anlaşıldığına göre 
tediyede henüz daha 1933 yılındayız. Ve yine 
anlaşılıyor ki bundan sonra 50 liradan değil an
cak bir defaya mahsus olmak üzere 30 liradan 
verebileceğiz. Rica ederim buna yardım denebi
lir mi? Vereceğiniz bu 30 lira ile eğer bu va
tandaş müreffeh bir aileden ise bunun ne değe
ri olabilir? Eğer o vatandaş fakir bir ailedense 
bu para ile hangi derdine bir deva bulabilir. 
Eğer bu 75 bin lirayı bir müesseseye vererek bu 
fakir ailelerin yedinci, sekizinci çocuklarını alıb 
iki, üç sene içerisinde bir sanat erbabı olarak 
köyüne iade etmiş olsak daha müsbet bir yardım 
diye telâkki edebilirdik. Eğer bu tahsisat bir 
yardım değil de büyük milletimin bu velûd ana
ya bir hatırai şükranı ise onu başka yollardan 
karşılamak mümkündür zannederim. Nitekim 
dünyaya sığamayacağmdan şikâyet eden ve bu 
şikâyeti kaydeden bazı yabancı devletlerin yine 
nüfusa verdikleri ehemmiyeti tebarüz ettirmek 
için bütçelerine bu çocuk meselesini halletmek 
için tahsisat koyduktan sonra bir de çok çocuk
lu analara fazilet ve yurdseverlik mükâfatı ol
mak üzere bir halka icad etmişlerdir. Bu hal
kayı parmağmda taşıyan ana mevkii içtimaisi 
ne olursa olsun bulunduğu cemiyette şeref mev
kiini ihraz etmek hakkını da vermişlerdir. Biz 
de böyle bir şey yapamazmı yız? Elbette daha 
iyisini daha güzelini yapabiliriz. Elverir ki Sa
yın Hükümetimiz buna el koymuş olsun. 

Kürsüden inmeden evvel son hafta içinde ba
na ıstırap, hicran veren iki küçük gazete hava
disinden de bahsetmeden huzurunuzdan ayrlıma-
yacağım. Hakimiyeti milliye ve Dumlupınar ya
tı mekteblerinin faaliyetine artık bu sene 
sureti katiyede nihayet verilmiştir. Yurd top-
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rakları üzerinde kimsesiz çocuklar için yegâne 
bir müessese olan bu mekteblerin de faaliyetine 
nihayet veriliyor. Istırabımın biri bundan mü-
tevelliddir. 

Diğerine gelince; 20 mayıs tarihli Ulus ga
zetesinde İstanbul gazetelerinden iktibas edi
len «Bu kadma acıyalım» başlıklı küçük bir hu
lâsa. Bu kadm babasız dört çocuğunu yaşatmak 
ve üçü kız olan evlâdlarmm şerefini kurtar
mak için her kapıya baş vuruyor. Hepsini kapa
lı buluyor. Nihayet açık bir kapıya ister istemez 
gidiyor. Evet hâkim ona kanunî cezasmı verecek
tir, verecektir amma kadm içtimaî derdlerini ve 
kendisine yardım edilmediğini söylerse ıstrrab 
çekerek ve belki de terliyerek verecektir. 

Arkadaşlarım; bunlardan uzun uzadıya bah
setmekten maksadım bu ıstırabı önlemek içindir. 
Bu her halde kabildir. Fakat ben demiyorum ki 
bu yetmiş bin liralık mahalli tahsisi muayyen 
tahsisatı değiştirelim ve ben demiyorum ki bu 
gün bağlanmış olan bütçemizden buna tahsisat 
ayıralım. Bunlarm imkânı olmadığını pekâlâ bi
liyorum. Fakat Türk toprakları üzerinde sürü
nen Türk çocuğunu kurtarmak ve böyle içtimaî 
dertler yüzünden kahraman ordumuzun fazilet-
kâr analarını gayri meşru yola sevketmeye mâni 
olacak tedbirlerin bu günden tesbitini rica için 
huzurunuza geldim, bunun için hazırladığım bir 
takririm vardır, bu takrirle bu sene bütçede bir 
fasıl açmakla kimsesiz çocuklarla, çok çocuklu 
analara yardım tahsisatı olarak bir fasıl açabi
lir, bütçeye bir tek lira konabilir. Bütçe encü
menimizin ıstırablarm tesiri altmda unuttu
ğum, çok güzel bir fıkrası beni bu betbiniden 
kurtardı. Orada deniyor ki «hem bu şekilde, hem 
de yol mükellefiyeti kanunu ile tesis edilen 
yardım ve himayenin iyi neticeleri müşahede 
edilmektedir. Gerek nüfus artımı, gerekse çok 
çocuklu vatandaşların maişet ve idarelerini te
min bakımından memleket dahilinde bu gibilere 
diğer vatandaşlardan farklı bir muamele yapıl
ması zarurî bulunmaktadır. Bu babda bu gibile
rin vergilerinden tenzilât yapılması, çok çocuklu 
memurlar maaşlarma ilâveten tahsisat verilme
si, bu masrafları karşılayabilmek için de bekâr 
yaşıyanlardan vergi almması gibi bazı tedbirler 
jıatıra gelmiştir. Encümenimizce Hükümet ta
rafından bu mevzu ele almarak lüzum ve ihti
yaçları karşılayıcı bir tedbir düşünülmesi ve 
bu hususta icab eden kanun lâyihalarının Mecli
se şevki arzu edilmiştir». 

Arkadaşlar, beni iki senedenberi mustarib 
eden mevzu. Encümenimizin bu temennisi delâ-
letile yüksek heyetiniz ve bilvasıta Türk mil
letine mal olmuştur. O Türk milleti ki, millî 
istrrablar karşısında varmı değil, canmı ve ka
nını seve seve vermiştir ve bu gün medeniyetle 
bezenmiş, yüksek bir vatan vücude getirmiştir. 
Türk çocuğunun sokaklarda sürünmesine kah
raman Türk ordusunu vücude getiren anayı fa- I 

ziletsiz yollara gitmesine elbette nihayet vere
cektir. Bilhassa bu gün başımızda, çocuğu çok 
ve seven, kıymetini bilen, milletin her bir ferdi 
üzerine titreyen rahim, şefik bir babamız, Inö-
nümüz vardır. Sonra ayni hislerile mütehassis 
olarak onun izinde yürüyen bir Hükümetimiz 
var. Bunları başaracağına yakm bir zamanda 
- az çok - bütçemiz vüsati nisbetinde işe başla
mak fırsatı kanaatini getirdiğim için şöyle bir 
takrir hazırladım. Bunu Yüksek riyaset maka
mına takdim ediyorum. Bu teklif ve temenni
lerim Hükümet tarafından nazarı itibare alın
maz endişesinden doğmuş değildir. Bu ancak 
belki onu tahrik etmek ve bizim için de bu 
mevzuda meseleye biran evvel el koymuş olmak 
zevkine varabilmek içindir. Bu hissiyatı izah 
ederken umumî arzuya tercüman olduğum ka
naatine vardım. Bu takririmin kabulünü Yüksek 
Heyetinizden diliyorum (Alkışlar). 

GENERAL KÂZIM KARABEKÎR (İstan
bul) — Cumhuriyet Hükümetimizin kurulalı-
danberi daima mütevazin bir bütçe ile gelmesi ve 
paramızın kıymetini de koruması her türlü şük
rana lâyiktir. Huhusile henüz içinde bir çokla
rımızın yaşamış bulunduğu istibdad devrinde 
bütçe tevazünü gibi bir şey olmaması ve milletten 
toplanan paraların millet hayrma değil, ancak 
sarayların israfatma ve bir takım memleket da
hilinde idare edilemeyen gayri Türk unsurların 
asayişine sarfedilerek bu günkü ana vatanm ha-
rabide bırakılması gibi hâdiseler düşünülürse 
Cumhuriyet Hükümetimizin bütçesinde bir ta
raftan memleketi imar etmek, bir taraftan da 
daha kavi tehlikeler karşısında müdafaa tertiba
tı almak meselesi, çok mühim bir hâdisedir. 
Yalnız tabiî bütçelerin gerek masraf ve gerekse 
irad faslında iki mühim nokta Hükümetimizin 
şübhe yoktur hiç bir an gözünden kaçmamış olsa 
gerektir. 

Birincisi: malûmdur ki, cihan harbinde Şark 
mmtakamız, mütareke devrinde de Garb ve Ce-
nub mmtakalarımız istilâ altma düşmüş oldu
ğundan, halkm bütün menkulâtı mahvolmuş, 
gayrimenkullerinden çoğu yanmış, harabezâra 
dönmüş olarak Cumhuriyet idaresi bu vatanı te
sellüm etmiştir. Şu halde zaten fakir düşmüş 
olan halkımız; harbin sebeb olduğu boşlukları 
doldurmaya uğraşırken ondan takati üstünde 
vergi almak; ya onun elinde avcunda kalan gay
ri menkulleri sattırmağa veya borç altmda ezdir
meğe sebeb olmaktadır. Hayat pahalılığına 
sebeb olacak olan bilâvasıta vergilerin yüksekli
ği karşısında dahi, onun tam gıdasmı alamama-
smave insanca giyinememesine sebeb olmakta
dır. Birinci madde budur. 

İkincisi : Halktan alman paraları büyük bir 
titizlikle esirgeyerek halkm menfaatine sarfet-
mek, yani israflara, suiistimallere, hırsızlıklara 
katiyen yol vermemektir. 
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Bu iki maddenin vekaletlerce tatbik edilebilme

si için her şeyin teknik kuvvete, ilme tatbik edi
lerek icrası lâzımdır. Faraziye veya arzular üze
rinde bir proje kurulursa veya kurulmuş ise 
şüphe yok ki, buraya sarf edilen paralar da bu iki 
madde gözönünde tutulmamış telâkki olunabilir., 

Şimdi 1939 senesindeki bütçeyi Bütçe encü-
nimizin çok güzel tedkik ettiğine arzı teşekkür
den sonra o encümenin bir çok maddeler üze
rinde Hükümetimizden bazı dilekler beyan 
eden dört maddesi üzerinde bendeniz de daha 
bir kaç söz arzedeceğim. 

1 nci dilekleri : Tapu ve kadastro işlerimi
zin daha tabiî görülebilmesi için bu müessese
nin Adliye vekâletine bağlanmasını Hükümet
ten istiyor. 

2 nci dilekleri : Ekseri dairelerin demirbaş 
eşya ve mefruşat mubayaalarında kısmen lüks 
ve kısmen de israfata gidildiğidir. Buna mu
kabil bazı vilâyetlerimizin hakikî ihtiyaçları 
bile temin edilememiştir. Bu ahenksizliğe mâ
ni olunması lâzımdır, diyorlar. Diğer bir fık
rasında mefruşat ve demirbaş eşya için bir 
nizamname mevcud olmayıp, dairelerin bun
ları şahsî ve indî zevklerine göre intihab ettik
leri görülmektedir. Eşyanm kullanılması için 
esaslı bir kayid de mevcud olmadığından bun
ların tabiî ömürlerini ikmal etmeden elden çıka
rılması fazla masrafı mucib olmaktadır. Bu gibi 
eşyaya miat göstermek lâzımdır, diyorlar. Yine 
bir fıkrasında en lüzumlular bazan en sonra
ya bırakıldığından ihtiyaçların bir program 
altında ve muntazaman teminine çalışmalıdır. 

3 ncü dilekleri : Yabancı memleketlere tah
sil ve staj için gönderilenlerin bir elden idare
si ve orada maarif müfettişleri veya sefaret-
lerce kontrolünü rica ediyorlar. 

4 ncü dilekleri : Çok çocuklu ailelere yar
dım hususudur. Mevcud kanuna göre 6 veya 
daha çok çocuğu olan analara mükâfat tevzi 
edilecektir. Tesbit edilen 50 lira yerine tahsi
sat noksanlığından dolayı 30 lira verildiği ve 
bunun da ancak 1933 yılı sonuna kadar tesbit 
edilenlere inhisar ettiği anlaşılmıştır. Bunun 
kâfi dereceye çıkarılmasını rica ediyorlar. Bu 
gibilere yardım için vergilerde tenzilât yapıl
ması çok çocuklu memurlara maaşlarına ilâve
ten tahsisat verilmesi, bu masrafları karşıla
mak için de bekâr yaşıyanlardan vergi alınma
sı gibi bazı tedbirleri hatırlatıyorlar. Hükü
metimizin bu tedbirleri düşünüp kanun halinde 
Meclise getirmesini arzu ediyorlar. Başka di
lekleri de var, fakat bendeniz bunlar üzerin
de maruzatta bulunacağım. Şu sonuncu mad
deye az maaşlı mütekaidler meselesini de ilâ
ve etmek isterim. 

Tapu, kadastro işi: 
Tapu, kadastro işi üzerindeki maruzatım 

şudur : Nereye verilirse verilsin orada bazı 

esaslı, cezrî işler yapılmadıkça bu günkü halin
den kurtulacağını tahmin etmiyorum. Bir çok 
arkadaşlarımız da şüphesiz ki tapuya gitmiş ve 
müşkülâta maruz kalmışlardır. 

Birincisi : Memurların sık sık değişmesi me
selesi. 

İkincisi : Müdürlerin kanunlara vakıf, ma
dunlarına ilmen, faaliyetçe, intizamca, seciye
ce mutlaka hâkim olması şarttır. 

Üçüncüsü, iş sahibinin içtimaî mevkii ne olur
sa olsun muhakkak hüsnü muameleye maruz 
bulunmalıdır. Sonra maliye şubelerile tapu ida
resi arasında anlaşamamazlık çok mühimdir. Bi
naenaleyh tapu dairesindeki memurlar her han
gi bir meselede maliyenin kaydini doğru bulmaz
lar ve hatta orayı teçhil ederek o vatandaşa bu
nu tashih ettirmesini söylerler. Maliye de ayni 
suretle tapu idaresinin kayidlerini doğru görme
yerek orayı teçhil eder ve vatandaşa bunu tas
hih ettirmesini tavsiye eder. O vatandaş mali
ye ile tapu dairesi arasında mükerreren gidib 
gelir. O halde şu maddeleri de bertaraf eder
sek hakikaten tapu işlerinin Adliye vekâletine 
tevdii ile tapu idaresi güzel ve feyizli bir faa
liyete geçebilir Kırtasiyecilik işi tabiî diğer 
dairelerde olduğu gibi tapuda da mevcuttur. 
Söylediğim tedbirlerle her dairede kırtasiyecilik 
muamelesi yarıdan daha aşağıya inmiş olabilir. 
Şu halde iyi müdürlerle ve bu muamelelerde ya
pılacak ilk iş, tapu defterlerinin ıslahile, tapu 
tasarruflarına aid muamelelerin tasrihidir. Ma
liye kayidlerile tapu kayidleri arasmda çok fark 
olduğu için bu kayidleri tamamile, az zaman zar
fında, düzeltmek de lâzımdır. 

Memurların sık, sık değişmesi ve hatta ma
liye şubelerinin yerlerinin de değişmesi dolayı-
sile bir çok dosyalar, defterler ve evrak birbi
rine karışıyor. Onun için muameleler bir çok za-
ma bulunamıyor, senelerce süren muameleler 
oluyor. Hissei şayialarla köylerimizin hududîa-
rındaki ihtilâflar da cidden teemmüle şamaydır. 
Tapuyu ıslah için bu hissei şayiaları ve köy hu-
dudlarmı da seri bir surette tesbit etmenin mü
him bir madde olduğunu da arzederim. 

İkinci meseleye geçiyorum. Yani dairelerin 
demirbaş ve saire işlerinde (lükse kaçılıyor, her 
kesin zevkine göre eşyalar alınryor, miada ria
yet olunmuyor, bir program dahilinde hareket 
olunmuyor. ) Bu gibi şeyler yeni değildir ve 
önünü almak da zor değildir, ötedenberi bazr 
arkadaşlarda yani memur olan zatlerde şöyle bir 
zihniyet oluyor. Elinde bir talimat olmazsa ve-
yahud tamamile kalbine, vicdanına sarfettiği pa
ranın nasıl muhtaç olan vatandaşlarımızdan alı
narak eline verildiğini düşünmezse kendi zevki
ni düşünerek kendi parasile evinde temin ede
mediklerini dairesinde temine kalkışıyor. Bunu 
kendimiz de içinde olarak görmüş ve geçirmiş 
insanlarız. Onun için memurlara memuriyete 
girdiği zaman söz verirken veyahud yemin edör-
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ken, sarfedeceği Devlet parasmm nasıl istihsal 
edildiğini, çok güzel sözlerle telkin etmek lâ-
zrmgelir. Yani bir memur, bir idare âmiri ve
yahud bir vekil her kim olursa olsun sarfedece
ği paranın yetimlere veremediğimiz veyahud bi
çare köylüye temin edemediğimiz bir çok şeyle
rin, hakİarm bedeli olduğunu iyice bilmesi lâ-
znngelir. Sonra encümenin nazarı dikkate al
madığı alman mobilyeler acaba yerli malı mı
dır Ve Türk işçisinin elinden çıkmış mıdır? Ve-
levki zevki biraz daha az, velevM miadı biraz da
ha az olsun yerli malı olmalıdır Behemehal yer
li malı olması ve Türk işçisinin alnmm teri ile 
husul bulması temin edilmelidir. Eğer Devlet 
bütçesi; Türk işçisine bütün ihtiyacı olan şeyi 
yâptmnazsa onİarm kalkınma ihtimali yoktur. 
Zira memleketimizde yaşayan yabancılar ve hat
ta bazı ekalliyet unsurları kendilerinden başka 
yerden mal almadığına bizzat şahid oluyoruz. Şu 
hâlde ecnebi mağazaları ve saire zaten zengindir. 
Bir de onlarr kendi bütçemizle zengin etmeme
liyiz. Dairelerin mefruşat masrafları arasmda 
israftan bahsederken, teşkilât, tesisat, harcırah, 
icar, kırtasiye gibi maddeleri de Hükümetimizin 
nazarı dikkatine arzetmeliyiz. Meselâ teşkilâta 
bir misal Ticaret vekâleti bütçesini açmca, Ik-
tisad vekâletinden ayrıldığı halde şu rakamlar 
nazan dikkati celbediyor. 1938 bütçesinde Ik-
tısad vekâletinin merkez müstahdemleri masraf i 
299 940 lira olduğu halde bu sefer ayrılan Ik
tısad vekâletinin merkez müstahdemleri üc
reti 307 460 a çıkıyor. Ticaret vekâleti merkez 
müstahdemleri masrafı olarakta 522 000 lira 
koyuyor. Vilâyet müstahdemleri için, Iktısad 
vekâleti 141 000 lira geçen yıla nazaran bu yü 
dahi 251 220 ye çikryor. Ayrılan Ticaret vekâ
leti ise 337 000 lira koyuyor ki, yekûn olarak 
merkez müstahdemlerile beraber geçen senenin 
44İ 000 lirası yerine (1 617 680) lira olur M bu
nun 1 177 000 küsur lira geçen seneden fazla 
demektir. Acaba bir sene zarfmda gerek iktisadî, 
gerek ticarî faaliyet inkişaf ettide mi bu kadar 
memur alacağız. Bu inMşafm miyarı nedir ki 
bu kadar büyük fark olabiliyor, yeniden bu ka
dar büyük bir teşkilâta gideceğiz. Her halde 
tedkika değer. Tesisata gelince, bu tesisat mese
lesi bizde Devlet bütçesinde her nereye el koyar
sa evvelâ mükemmel bina yapmak, lüks mo
bilya koymak ve böyle vesaiti nakliye tedarik 
etmek hatıra gelir. Orada burada memur bu
lundurulur ve külliyetli memur kullandır. Bu 
tarzda bir şirket teessüs etse veya insan bir ti
cârete başlasa bu tarzdaki hareketin sonu if
lâstır. (Evvelâ gelire göre iş görmelidir. Azdan 
başlıyarak çoğa doğru gitmelidir. Halbuki 
biz çoktan başlıyoruz. Bir tensikat da 
olunca bir çok vatandaşlar nahak yere 
kapı dışarı edilmek vaziyetinde kalıyor. 
Bu hususta bir misal: İğdır pamuk meselesidir: 
oradaki halk senede 500 bin liralık pamuk işler. 

Bir kooperatif kuralım dediler, evvelâ binadan 
başladılar, bir çok memur kullanıldı, tedkik 

seyahatleri, harcırahlar ... sermayenin yarısı mah
volmuştur. Halk sattığmm parasmı bile ala
madı. Bu tarzda hareket halk kooperatifleri de 
anonim şirketlere dönüyorki şirket merkezi re
fah içinde çalışırken asü müstahsil olanm ce
bine kâr para girmiyor, hatta parasmı bile ala
mıyor. Bir teşkilât, meydana gelirken, israfa 
meydan vermiyecek şekilde olmalıdır. 

Harcırah faslma gelince: bu fasıl meselâ 
Iktisad vekâleti ikiye ayrılırken (Iktısad etme
si lâzım gelen bir vekâlet) 1938 senesinde daimî 
memurlar harcırahı 8 000 iken vekâlet bunu 
12 000 yapıyor. 15 000 de Ticaret vekâletinin 
harcırahını yapıyor. 8000 yerine 27 000 oluyor. 

Muvakkat memurlar harcırahı geçen sene 
Iktısad vekâletinin 27 000 iken ikisi birden 
35 000 e çıkıyor. Sanayi ve iş müfettişlerinin 
harcırahı geçen sene yok iken Iktısad vekâleti 
15 000 e çıkarıyor. Bu kadar bir hareket ve har
cıraha neden lüzum görülmüştür? Tabiî bu mas
raflara karşılık bir irad bulacağız. 

Bunu Maliyede de görebiliriz. Geçen sene 
134 000 lira harcırahla iktifa eden Maliye bu 
gün 169 500 lira koymuştur. Tapu 62 000 den 
65 000 e çikryor. Emniyet isleri 55 000 den 
105 000 e , 

Sıhhat ve içtimaî muavenet işleri 35 000 den 
55 000 e # 

Maarif vekâleti 61 000 den 76 000 e , 
Nafia ve münakalât vekâleti 52 000 den 

77 000 e , 
Iktısad ve Ticaret vekâletinin söylediğim 

gibi 67 000 den 98 000 e çıkıyor. 
Bu suretle 200 000 liraya yakm harcırah 

olarak zammediliyor. 
Şimdi icarlara geçiyorum. İcarlar her yerde 

olduğundan daha ziyade Ankarada, hatta lüks 
binalar Hükümet daireleri tarafından kiralan
mış olduğunu görüyoruz. Bunlar havlıca pahalı 
şeylerdir. Hakikaten dairelerimiz, vekâletleri
miz bir çok büyük memleketlerin, nüfusu biz
den İM üç misli fazla olanların vekâlet ve da
ireleri kadar büyük binalara maliktirler. Böyle 
olduğu halde Maliye vekâletinin ayrı bir kırta
siye deposunu görüyoruz. Diğer bir dairenin 
güzel bir evin içinde diğer bir şeyini görüyo
ruz. Binaenaleyh Hükümetimizden bunu da rica 
ediyorum, tasarruf hususunda bu binaları birer 
birer tedkik etmeli, bunlar lâzımda mı tutul
muşlardır? Lâzım olmuş da tutulmuşlarsa daha 
âz lüks bir caddede tutulmasına imkân yok 
mudur Veyahud vekâletlerin içine sıkıştırıl
maları kabil değil mi? Bunu tedkik buyursun
lar. 

Kırtasiyeye gelince; burada da görüyoruz ki 
bazı vekâletler kırtasiyelere hiç zammetmedik
leri halde ekserisi zammetmişlerdir. Bilhassa 
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Maliye vekâleti kendi bütçesinde 5920 liralık 
fazlalık gösteriyor. Diyor M, kâğıd pahalılaştı. 
Kâğıd pahalılaştı ise bazı vekâletlerde o teza-
yüd yok. Bu yıl ceman 13 bin lira da kırtasi
yeye zammediyorlar. Kırtasiye hakkında 12 - 13 
yü evvel arzettiğim bir noktayı tekrar rica 
ediyorum. Bir talimatname mutlaka lâzımdır. 
Kırtasiyeler ekser vekâletlerde beyaz kâğıddan 
ibarettir. Halbuki beyaz kâğıdm gerek müsved
delikte gerek tebyizde kullanılması kadar sa
kat bir şey yoktur. Sureti umumiyede, şu veya 
bu memur için demiyorum, bir memur muztar 
kalmca kendisinin de, çocuklarının da ihtiyacını 
temin edebilir. Gerek müsvedde, gerek tebyiz 
kâğrdları damgalanarak ve üzerlerine de birer 
çizi vurularak bunlarm hususî kullanılmalarına 
mâni olunmalıdır. Bütün memleketlerde bu şe
kilde yapıyorlar. Sonra üç boy kâğıd kullan
mak lâzımdır. Bir çok vekâletlerde bir müsved
de için bile kocaman bir kâğıd kullanılıyor, dak
tiloya gönderiliyor, daktilo müdüre tashih ettir
dikten sonra o müsevddelik kâğıd yırtılıp atılı
yor. Sonra kopya kâğıdlan da ekseriya bir defa 
kullanıldıktan sonra ayni şekilde yırtılıp atı
lıyor. Bu suretle bir çok kâğıdlar zayi olup gidi
yor. Halbuki en zengin memleketler bile üç boy 
kâğıd kullanıyorlar. Küçük, orta ve bir de bü
yük boy. Yazınm nisbetine göre bu boy kâğıd-
lardan birisine yazılıyor. Sonra kalem ve lâstik 
gibi şeyler de hiç bir miada tâbi tutulmuyor. 

Bir de kırtasiye parasile zengin memleketler
de duvar takvimi, termometre almak gibi âdet
ler yoktur. Bunlarda bir memur değişti mi ma
sasını temizler ve öyle teslim eder. Yerine gelen 
memur kendi zevkine göre hokkasını, kalemini 
getirir veyahud mürekkebli kalemle yazar. Hal
buki Maliye vekâleti bizim sanayi mektebleri mü
dürlerine kadar billur birer hokka takımı Av-
rupadan sipariş ederek getirip önlerine koy
muştur. Bunlar üst üste 10 ar liradan hesab edil
se her halde şu kadar lira tuar. Halbuki lazımsa 
bunu bakırdan bir örnek olarak yapmak pekâlâ 
mümkündür. Meselâ bir müdür duvara takvim 
asacak, termometre asacak, kendi keyfine göre 
istediğini alır asar, bunlar daima kaybolabilen, 
değişen; öteye beriye giden malzemedir. Bu gibi 
şeylere Devlet para vermezse bu suretle bun
lardan da bir hayli para tasarruf edilebilir. 

Sonra gazetelerde okuyoruz, ne dereceye ka
dar doğru bilmem. Meselâ merkez haricinde bir 
çok yerlerde Hükümet binaları yapılmamış ol
duğunu bildiğimiz halde, meselâ Erzurumda mü
fettişlik binası için 1,5 milyon lira sarfedilmiş 
veya sarfedilecekmiş. Diyarbakrrda 245 312 lira
ya bina yapılmış ve yapılıyor. Edirnede 33 510 
liraya yapılıyor. 

Halkevlerine gelince; Balıkesirde 3 000, Ma-
nisada 19 400 lira ile birer kitab sarayı halin
de yapılırken, daha fakir yerler olan Erzincanda 

121 774, Elâzığda 60 000, Artvinde 44 908 lira
ya yapılıyor. 

Demek ki keyfiyet oradaki valilerin keyfine 
kalmış. Halbuki kendi halimize göre okumayı, 
konuşmayı, ilmî musahabeleri teinin edecek su
rette münasib birer salon ve birer kütubaneden 
ibaret bir tib yapıp her tarafa ayni suretle ta
mim edilse bir çok paraların tasarruf imkânı 
olur. 

3 ncü maddede Bütçe encümeni yabancı mem- / 
leketlere talebe ve staj iyerler gönderilmesindeki 
kontrolün bir elde olmasmı ve bunu Marif ve
kâletinin idaresini rica ediyor. , 

Benim de bir kaç dileğim vardır. Avrupaya 
gidecek talebe ve stajiyerlerin, imtihanında, ta
lebe imtihanında olduğu gibi, hiç bir hususî te
sire tâbi olmadan bütün vatandaşların, eğer me
mur ise memurların müsavi şartlar gözetmek 
lâzımdır. Sonra memlekete döndükleri zaman sı
kı bir muayeneden geçirilerek ilim ve karakter
lerinde düşüklük olanları tecziye etmek te lâ
zımdır. Gerek talebe ve stajiyerlerin Avrupadan 
evlenip gelmemelerinin de temini şarttır. Çünkü 
arkadaşlar, büyük devletler biliyorsunyz ki uzun 
hedefli programlarla hareket ediyorlar. O ecne
bi kızlarmm içinde safiyetle bizim tabiiyetimizi 
kabul etmiş olanlar olabilir. Fakat o kadar hüs
nü niyet sahibi olmamız da bizim vazifemizdir. 
Emeli, maksadı ne olduğu belirsiz kadmla evle
nip buaraya gelenler burada en mühim işlerin 
basma geçerse biz gençliğe tevdi edeceğimiz is
tikbal için bir az gevşek davranmış oluruz. 
Bu, tehlikeli bir maceradır. Onun için Devlet 
parasile gidenler buraya yabancı bir kadınla 
gelmemeli ve bir türk kızı ile evlenmek mec
buriyetinde kalmalıdır. 

Sonra, mubayaa için gidecek olanlar... Bu 
da çok mühim bir meseledir. Devlet mubayaa-
tına gidecek, ister asker, ister sivil olsun. 
Burada şerefi ve namusu üzerine yemin etmeli 
ve gittiği yerde ziyafet ve hatta on paralık bir 
hediye bile kabul etmemelidir. Bu usul Japon-
larda caridir. Nitekim geçen devirde bizim 3,5 
altına aldığımız mavzeri onlar hediye kabul et
mediklerinden 2,5 altına almışlardı. Tekrar 
edeyim, Devlet için mubayaaya gidecekler şe
refi üzerine yemin etmeli, ne bir çakı, ne bir 
ziyafet, hiç bir şey kabul etmemeli, kendi ek
meğini yemeli, kendi yerinde oturup yatmalı
dır. 

4 ncüsü, en mühim olan çok çocuklu halka 
yardım meselesidir. Ben bir kere hatta Gene- J 

rai Ali Puad biraderimiz vasıtasile bir kanun 
lâyihası teklif etmiştim. O zaman mebus değil
dim. Bunu tekrar rica ederim. Böyle elli lira, 
otuz lira vermek yahud da iki yüz, üç yüz ço
cuğu kurtarmak meselesi karşısmda değiliz ar
kadaşlar. Bakımsız olan, yani ana ve baba 
kaydinden mahrum olan çocuklarımızın gerek 
sıhhat, gerek ahlâkı bakımından günden güne 
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çok mühim sukuta uğradıklarını görüyoruz. 
Yarm bu sıhhatçe, ahlâkça bozulmuş olan ço
cuklar cemiyetimiz içerisine müsavi şartlarla 
gireceklerdir. Bunlar ruhan da sakattırlar. O 
halde ne yapmalı? Bir kere daha ayni mevzuu, 
ayni kürsüden arzettim ve bir lâyiha da tak
dim ettim. Ana ve babası tarafından bakıla-
mıyan çocukları eli ekmek tutuncaya kadar 
Devlet teşkilâtına almalıdır, Devlet çocukları 
namile almalıdır. En ucuz, bilhassa ormanlık 
mmtakalarda on senede bir, belki de yirmi se
nede bir çocuklar kasabası kurabiliriz. Devle
tin idaresile bu çocukları sanat ve iş sahibi 
yapmalıdır. Çocuklarımız on, on iki yaşmdan 
itibaren çok güzel çalışabiliyorlar. Şolşartla 
ki lüks tahsil kendilerine verilmemeli. Bu on, 
on iki yaşındaki çocukların ne güzel işler yap
tıklarını her gün görmekteyiz. 

Bu iş için encümenin ricasını pek hafif gö
rüyorum. Bu, muhacir naklinden daha mühim
dir, içimizdeki bu kabîl çocuklar Devlet hima
yesine almmazsa yarm hasta vücudla, hasta 
ruhla cemiyet içine gireceklerdir. Bunlara ne 
kadar para sarf edilse azdır. Çocukları giydir
mek, analarına para dağıtmakla bu işin halledi
leceğine kani değilim. Bu kâfi değildir. Bun
ları derhal Devlet teşkilâtına almak lâzımdır. 

Bendenizin encümenden müstakil olarak ta 
bu bütçe meselesinde nazarı dikkate alınması
nı mühim gördüğüm bazı noktalar vardır: 

Bunlar ilim ve servet bakımından bir millî 
kalkınmaya olan şedid ihtiyacımızı göz önünde 
tutarak Hükümetimizden dileklerimdir. 

Birincisi, memleketimizde henüz ilimle siya
set birbirinden ayrılmamıştır. İlmi hâkim kıl
mak için ömrü 300 yıl olan müstakil akademi
leri behemehal tesis etmek zaruretindeyiz. Eğer 
bir arkadaş hem akademisyen olsun, hem de me
busluk yapsm dersek bu iki vazifeyi birden gör
mesine imkân olamaz. Her millette tecrübe edil
miş bunlar birbirinden ayrılmıştır. Şu halde 
memlekette ilim adamlarını maişet derdinden 
kurtarırsak bize onlar gerek halimize, gerek is
tikbalimize aid güzel güzel eserler hazırlarlar. 
Gençlikte ilim adamlarmm şurada, burada peri
şan bir halde kalmadığını ve en güzel vaziyet
ler içerisinde çalıştığını gördükçe onlarda ilme 
karşı bir şevk uyanacaktır. Tarih, dil ve ede
biyat, coğrafî, iktisadî, riyazî gibi her balam
dan hiç olmazsa üç bölümde akademi teşkilini 
Hükümetimizden rica edeceğim. Buna yer ver
mekte geç kalınmamalıdır, ilim adamlarımız bu 
sahada çalışacaklar, memlekete ebediyen faydalı 
olacak eserler vücude getirmek için biz de onları 
himaye ve teşvik etmiş olacağız. Ben bu gün 
iki sene evvel neşredilmiş iki eser gördüm. Da
ha biz de bilinmiyor. Almanlar Konya ovasma 
kadar gelmiş en hurda teferruatına kadar tedki-
kat yapmışlar, yine Ankara şimalinde, Anka-
rada bir çok etüdler yapmışlar. Bu kitablar 

bilinmiyor, tanınmıyor. Bizim memleketimizde, 
kendi âlimlerimize ilmî tedkikat yaptırmak veya 
bu hususta yazılan Mtablan dilimize çevirmek, 
bu eserleri, lâyihaları toplayıb eser haline getir
mek, akademi mecmuaları neşrettirmek bu bü
yük bir ihtiyaçtır. Bu temin edilirse faydalı 
eserler de himaye edilmiş olur ve ilim adamla
rımız da maişet derdinden kurtulur. Daha acı
sını arzedeceğim. Istanbulda Babıalide, Anka
ra caddesindeki matbuatm hangi sermayenin tah
tı tesirinde olduğunu düşünürsek çok acı duya
rız. Bir vatandaş kitab çıkarmak için ya bir 
yahudiye veya bir ermeniye yüz suyu dökecek
tir ve bunlarsız bir kitab bastmızmı onları sat
tırmamak onların elindedir. Akademilerimiz 
olursa, hiç olmazsa akademik eserlerimiz böyle 
yüz suyu dökmeden çıkabilir. O himaye edi
lir, mükâfatlar verilir ve saire... Yani bu teklif 
ve terceme yalnız Maarif vekâletinin elinde kal
mamalıdır. Ziraat, îktisad ve saire gibi bir çok 
branşları ihtiva eder. Bizim de akademilerimiz 
olduğu zaman akademi haricinde kalan âlimle
rimiz rahat bir nefes alırlar ve boyunları biraz 
daha dik durur. Arzettiğim gibi akademiler 
olunca her kes mutlaka memur olacağım, me
bus olacağım derken bir de akademisyen olaca
ğım diye bir emel beslerler. îlim sahibi olanlar 
için de bir güzel yer ayrılır. 

İkinci olarak ricam; İdarî teşkilâtımızda bü
yük tasarruf imkânı yok mu? Bendenize öyle ge
liyor ki vardır. Yani memleketin iktisadî coğ
rafî ve idarî bakımından vilâyetlerin hududunu 
biraz genişletmek, müfettişi umumilikleri kal
dırmak, bu suretle yukarıda arzettiğim gibi mil
yona varan bir çok bina, tesisat ve otomobiller 
ve saire ve sairelerden kurtulmak. Vilâyetlerde-
ki işleri daha kestirme olarak doğrudan doğruya 
valilerle görmek bana daha mühim ve kolay gi
bi geliyor. Memleketimizi mmtaka itibarile is
tihsal kuvveti ve halkın emzicesi çok tahavvül 
ettiği için coğrafî ve iktisadî bakımdan ayrlı-
mış bulunmaları merkezdeki muhtelif Hükümet 
vekillerinin çalışmalarını daha ziyade müsmir 
kılacağı kanaatindeyim ve bu kanaate istinaden 
rica ediyorum. 

Üçüncüsü; bilcümle iktisadî işlerde tekniğin 
hâkimiyeti meselesidir. Yapılanlar bir kere kon
trolden geçirilmelidir. Eğer yapılanlar teknik 
bakımından tamamile teessüs etmemişlerse me-
vadı ibtidaiyelerin tedariki, istihsalâtmm feyiz
li olarak satılabilmesi ve ucuza çıkarılabilmesi 
ve masraflarının mümkün olduğu kadar azal
tılması gibi esasları kontrol etmeli, zararın ne
resinden dönülürse kâr oradadır, ona göre ted
bir almalıdır. Vekille, müsteşarla istişare ede
rek, işleri şu veya bu şekle kalbetmeleri hatalı 
olabilir. Çünkü ondan evvel gelmiş olan vekil
lerin de hata etmiş olmaları mümkündür. Benim 
temennim şudur : Bundan sonra en ufak ser-
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mayeyi yatırırken arzu meselesi, telkin meselesi 
yoktur, ne kadar teknisyenlerimiz varsa behe
mehal oraya toplanmalı, işlere teknik zaviyeden 
bakmalı, projeler bu esaslara göre hazırlanmalı. 
Tâki vekâletler değiştikçe, zaman geçtikçe, bu 
böyle mi olacaktı, bu böyle olmamalı idi, diye 
beyhude tenkidlere meydan verilmemiş olsun. 
Evvelâ yapılmış olanları iyi bir hale koyalım ve 
yapılacakları da bu suretle yapalım. 

Sonra hususî sermayelerle Devlet sermayele
rinin mahalli istimallerini yine çok ince bir su
rette teknisyenlerimiz vasıtasile tedkik ettirme
li. Daima Devlet bütçesinin içinden çıkacak pa
ralarla halkın ihtiyaçlarını karşılamalryız. Lük
se gelince; moda mübtelâlarınm ve sairenin ih
tiyaçlarını hususî fabrikalarda temin etmeli
yiz. Çünkü Devlet fabrikaları umumî şeyi ucu
za maleder. Ayni çeşid kaputbezi ve düz ku
maşları gibi. Fakat kalkıb da güzel basmalar, 
taraklanmış iplikli kumaşlar çıkaracağım dedi 
mi hariçle rekabete imkân yoktur. Ne kadar 
sıksak gene orada böyle bir hava payı bulacağız. 
Yani dışardaki fabrikanın maliyetile bizim ma
liyetimiz bir olmayacaktır. Bu rekabeti yapa
bilmek için aşağıda arzedeceğim veçhile güm
rüklerimize sed çekmeğe başlayacağız veyahud 
da münakaşalar yapılırken mektebler ve saire 
için ufak fabrikalar daha ucuz vereceği için biz 
zarara uğrayabileceğiz. Bu noktadan fabrikala
rımızın yapacakları şeyleri daima halk için 
yapmağı esas olarak kabul etmelidirler. 

Sonra meselâ pamuk ipliği yapmak zordur. 
Bunu büyük fabrikalar yaparak dışarıda bulu
nan bir çok müteşebbis, münevverlerimizin kur
dukları küçük tezgâhlarda işletmek suretile hem 
onlarm da iş yapmaları hem de halkın ihtiyacı 
temin edilmiş olur. 

Dördüncü ricam : Halkın maddî, manevî kal
kınmasını temin meselesidir. Yani gerek kültür 
bakmamdan dimağ, gerekse vücud bakımından 
halkımız kalkınmağa çok muhtaçtır. 

Bizim, tanzimat devrinden beri, bendenizin 
kendi kanaatrma göre büyük bir hatamız vardır. 
Münevver tabaka halktan ayrıdır. Bilhassa köy
lülerden. Münevver tabaka deyince iki zümre 
hatırıma gelir, biri, gençler, mektebden diplo
ma almış, Devlet hizmetine girecekler, ikincisi 
de Devlet hizmetinden çıkmış fakat daha, olgun 
kafası ile konuşabilir, çalışabilir mütekaid ve
ya müstafa kimseler. Bunlar köylülerle tamasta 
bulunmayınca her İM taraf için zarar vardır. 
Meselâ Üniversiteden çıkmış bir genç köylü 
ruhunu anlamadan gelibte şu veya bu dairede 
yerleşib feyiz alırsa bunun doğuracağı zararlar 
hakkında bir fikir vermek için bir misal erze-
deceğim: 

Meselâ eski Ordu erkânı harbiyesi. Bunlar 
bir çok tahsil gördükleri halde ordu ile temas
ları olmadığı için ve işleri masa.başında geçti

ğinden dolayı erkâniharbiye teşkil edildiğin-
denberi sistem değişinceye kadar ordu zafer ka
zanmamıştır. Tabiî istibdad devrinin münevver
lerle köylü temas etmesin diyerek koymuş ol
duğu bu usul, askere gelen ferdlerle orduyu 
idare eden erkânı harbiyenin irtibatını kesmiş
ti. Erkânı harb masa başındadır, nazarî âlim
dir, fakat işi yapan ötekidir. Erkânı harb masa 
başmda 50 kilometre yürütür, fakat neferin 
bacağı yürümez mesele iflâs eder. Vaktaki er
kânı harb ordu safları içine girdi .Efradla gö
rüştü ve kaynaştı, ondan sonra da iş değişti ve 
zaferler başladı. İstiklâl harbini, harbi umumi
yi olduğu gibi bundan sonra gelecek zaferleri
mizi de buna medyunuz. Yani halk ile münev
verlerimiz ağız ağıza, yüz yüze, kol kola daimî 
temasta bulunmalıdır. Fakat bu, maarifimizin 
büyük eksikliği hala devam etmektedir. Niçin 
Üniversiteden çıkan veya her hangi bir mekteb
den çıkıbda muallimliğe veya herhangi bir işe 
gidecek bayan ve bay bir köye gidibde iki sene 
staj görmesin. Esasen bütün memleketlerde bu 
böyledir. Köylünün seviyei ahlâkiyesini, safi
yetini öğrensin, o nerede ve kendisi nerede? 
İkisinin arasındaki farkı görsün ve bilgilerile 
onlara, millî hayatta faydalı olsun. Mektebden 
her çıkan ilk defa kendisini âlim zanneder. Bu 
suretle nazariyatım tatbikata uydurarak bir 
parça da gururu kırılmış olur. Bunun için bir 
defa staj yapmak, amelî hayatı görmek Tarzdır. 

Sonra emeklileri alalım, alay kumandan
larımız evlâd yetiştirmiş ve bir çok asker 
yetiştirmiş kumandanlarımız çıkıyor. Arka
daşlar! îstanbulda, Kadıköy de, Fatihde, 
Bursada, îzrmrde, İzmit gibi yerlerde bütün 
gazinolar, kahveler bu memleketi tanır ve 
evlâd yetiştirmiş adamlarla doludur ve işleri 
olmadığından dolayı da iskambil, tavla oynar
lar. Bendeniz şunu düşünüyorum ki biz de 
pekâlâ bir kalkınma plânı bir teşkilât yapabi
liriz. Bu kalkınmayı da köylerden, köylerin 
sosa ve şimendifer üzerindekilerden başlryarak 
ve aralarında nihayet yirmi kilometre mesafe 
bırakarak yani iki kalkmma merkezinden diğer 
kalkınma merezi arasmda 40 kilometre olmak 
üzere bu köylere mütekaid, doktor, baytar gibi 
arkadaşlar yerleştirilip, yani bir medenî camia 
vücude getirelim. Onlarm orada yaşryabilecek-
leri şekilde evler yapalım, onlara maaş vermi
yorsak da arazi vermek gibi bir takım yardım
larda bulunalım. Yoksa yalnız basma gençle
rimizi köylere göndermeğe imkân yoktur, ister
seniz güzel evler yapmız. Böyle köylerde tecrübe 
görmüş aileler bulundurabilirsek oraya gönde

receklerimizi onlara pansiyoner veririz. Bu pan
siyon usulü, en faal milletlerin kalkınmasında 
mühim âmil olmuştur. O vakit oraya gidecek 
memur muallim her ne ise seve seve gider iki 
senede oturabilir. Bu suretle genç dimağların 
bilgisinden ve öbirlerinin tecrübesinden istifade 
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edilmiş olur. Bu suretle kalkınma içinde hayırlı 
müesseseler vücude getirmiş oluruz. Bu şekilde 
halkm derdleri ile de alâkadar olunur, ve vergi 
memurlar mm, jandarmanın halka olan muame
leleri de görülür. Kalkınma merkezleri kurmağı 
mümkün telâkki ediyorum. Bunun üzerinde daha 
ince surette işlenebilir. 

Sonra bu kalkmma meselesinde, Ziraat vekâ
leti bilhassa amelî sahaya girememiştir. Halbuki 
bizden ayrılan ufak milletler dahi çabuk kal
kınmayı nazarî değil, amelî adamlarile yapmış
lardır. Meselâ, filânca yerde gayet güzel mey
veci, filânca yerde çok usta bir bağcı vardır. 
Bunların yanma adamlar vererek, köylere gö
türerek filî işe başlamalıdır. Nazarî olarak tahlil 
yapıla dursun, kitablar yazîla dursun. Bu el işi
dir, toprak işidir, kitabı oraya tatbik etmek ko
lay değildir, onun için bu adamlardan en iyi bir 
surette istifade ederek iyi meyveci, iyi ağaçcı 
yetiştirerek ilk önce ufak medeniyet merkezleri 
teşkil etmelidir ki bulundukları köylere ve mu
hitlere yardım etsinler. Gerçi bizde numune 
Köyleri yapılmıştır hatta bir danesini bendeniz 
gezdim. Fakat o köyde hatta iptidaî tahsili gör
müş bir köylü bile yoktur. Çünkü iptidaî tahsi
lini bitirince beceriksiz bir adam oluyor, çalış
mıyor. Sebze yetiştirmek meyve yetiştirmek, 
ağaç yetiştirmek gibi köylüye lâzım olan şey
leri yapmağa böyle tahsil gören çocuklar yanaş
mıyorlar. O halde amelî olarak böyle merkezler 
tesis edersek onların evleri, onların bahçeleri, 
onlarm muhiti yavaş yavaş etrafında bir yeni 
hayat açabilir. 

Kalkınma merkezlerindeki adamların evlâd-
ları varsa tahsil için bunlar ne yapsınlar. Bu da 
pansiyon işleridirM çok mühim ve naziktir. 
Almanyada, alman birliğine yardım eden vazi
yet bu pansiyon usulüdür, münevver bir adam 
köyde oturur, iş yapar, oğlunu tahsil edeceği 
yere pansiyona götürür. Burası ona anası, ba
bası gibi bakar. Çocuk muhitine alışır veya ora
da bir muhit yapar. Orada yetişen meselâ 12 
kişi ayni modelde yetişir, ayni tahsili yapar. 
Büyük şehirlerde içimizden vazifeden çekilmiş, 
arkadaşlar Hükümetin yardım ve teşvikile bu 
işleri kurabilir. Bu suretle köylerden gelençocuk-
lâr buralarda yeni aileye karışmak zevkini alır
lar ve iyi terbiyede alırlar. Hulâsa köy meselesi 
her yerde hayat kaynağı addedilir, bizde ise şah 
damarımız, denebilir seferberlikte ordumuzun, 
hazarda vergilerimiz yekûnunu kabartan görüyo
ruz ki % 80 köylümüzdür. Elinde çapasile, 
kazmasile topraktan istihsale uğraşryor. 
Şu halde onun dimağma, sıhhatine yardım etmek,, 
akalliyette kalan münevverlerin borcudur. Hükü
met bunu etraflıca düşünerek tatbik ederse köyle
rimiz daha şirin olur, daha güzelleşir, halkımız da 
daha sağlam kafaya malik olur. 

Bu işleri yalnız, yeni kabul edilmiş olan; eğit

menlerle istisal etmek kabil olmadığı gibi bunları 
yalnız bırakmayı da tehlikeli görüyorum. Çünkü 
onlarm dimağlarmm kabiliyeti istiabiyeleri ne 
olabilir? Teşvika kapılabilirler. O halde bu eğit
menleri böyle münevver ufak bir camiaların 
nezareti altmda işletirsek o zaman feyizli bir 
şey olur. Ben gördüm, bazı eğitmenler saksı 
içerisinde bir çiçek yetiştirmesini bile göstere
memişlerdir. Bir yer elmasmm nasıl yetişece
ğini öğretememişlerdir. Fakat bildiğini nazarî 
olarak bülbül gibi öğretmiştir. Bu, köylüleri 
mihaniki gibi bir şey yapacaktır, yani köy ço
cuklarımızı müstahsil olmaktan ziyade ruhan 
ve bedenen mariz bir şekle sokacaktır. Onun 
için münevver genç ve yaşlılarımızı köylere 
köylere doğru sevketmelidir. 

Köylere hayat kaynağı diyoruz. O halde bu 
kaynakları zenginleştirmekle beraber oradan 
fazla bir şey almamak lâzım gelir. Derdin en bü
yüğü salgın denen vergidir. Bunun cibayeti de 
çok fecidir. Nahiye müdürü gider, yanma 
köyün kâtibi ve ihtiyar heyetini ve bir iki jan
darma alrr? Köy içinde zenginleri tedkik 
ederseniz görürsünüz ki daha az verirler. İhti

yar heyeti istediklerine ceza gibi yazar. Eğer 
kızmışsa Ahmede al sana beş lira der. Kendisi 
veya akrabası, ki köyün eşrafmdandır, 50 ku
ruşla işin içinden çıkar. Yani keyfî taksim ve 
tevziden ibarettir. Niçin, nedir diye de lâf yok
tur. Adam bakırmı çakırını satıp verir. Hükü
metin resmî vergilerinden hariç böyle hususî 
vergi tarhmda köylülerimizden alınanları köy
lülerimiz için pek ağn* buluyorum. Hükümet lâ
zımı kadar vergi almaktadır. Salgm diye zaten 
halkm ödleri kopuyor. Bunlarm kalkması lâzım. 

Sonra köylülerimizin kalkmması sıhhat 
noktai nazarmdan da düşnülürken şunu göz 
önünde tutmalıyız; bunu Ziraat enstitüsünde 
canlı olarak görebilirsiniz. Köylümüzün hayvanı 
oraya gelip te iyi bakım görünce hasılatını iki, üç 
misli artırıyor. Damızlık, memleketimizin şart
larına uyar mı uymaz mı? İşlenecek bir mesele
dir. Merinos meselesi üzerinde tecrübelerimiz 
acıdır. Mahsul vermiyen tarlasma veriniz sunî 
gübreyi, doyurunuz köylünün hayvanını, göre
ceksiniz ki memleketin kalkmma şekli değişmiş
tir. Nitekim köylüler askere cılız gelirler, belki 
% 50 si zayıf, cılız gelir. Asker karavanası kur
sağına düşünce başlar gelişmeğe, Bakarsmız 
dalyan gibi bir genç. Hayvan da öyledir. Bes
leyince daha iyi verim verir. Karşımızda köylü 
zayif, hayvanı zayif, toprağı zayif.. Hususile 
sunî gübre olmadığı için tarlasmm yarısmı na
das yapıp yarısmı eker. Yirmi dönüm yeri var
sa bunun neresini ekip neresini nadas yapacak
tır? Bir sürü de vergi verecektir. Her yerde ol
duğu gibi Ankara civarmda da gördüm, köylüle
rimizin çoğu borçludur. Borçları hesaba sığmaz. 
Ziraat bankasından para almış, bir araba, bir at 

almış. Bunu nereden ödiyecektir? Bazan bunları 
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da vergi için elinden alırlar. Borcu boğazını aş
mış. Yani hesab ile de artık işi kalmamıştır. 
Şu halde kalkınma hususunda bu noktaları göz 
önüne almalıdır. Bir çok memleketler, bilhassa 
bizden ayrılmış olan yerler yer yer sunî gübre 
fabrikaları yapmışlardır. Tabiî toprağm cinsine 
göre, potas mı istiyor ne istiyorsa.. Bu suretle 
mahsul % 5 den % 50 ye çıkmca her şey yoluna 
girmiş olur. Hayvanlar beslenir, insanlar refaha 
kavuşur. Böyle kalkmmanm mühim bir kısmı 
da hallolunmuş olur. 

İzmir iktisad kongresinin iktisadî esaslar di
ye bir kitabı vardır. Orada amelî fasla çok ehem
miyet verildiği halde bizim Ziraat vekâletimizin, 
- tabiî yalnız yenileri değil - daha ziyade naza
riyata kaçmış olduğunu görmekteyiz. Gerçi bu da 
lâzımdır. Çünkü laboratuarlarda fennî çalışıla
cak, tecrübeler yapılacak amma o işten bir ha
sıla alınıncaya kadar beridekiler takatten dü
şüyorlar. Yeni yeni tehlikeler karşısında niçin 
daha gürbüz insanlar ve hayvanlar yetiştirme
dik. Yarın bir seferberlik yapıldığı zaman bu 
zayif hayvanlar bize ne iş verecektir? 

Büyük harb esnasında Kars havalisinde, Kaf-
kasyada bir takım Rus köyleri bize kalmıştı. 
Buralarda bir çift Rus hayvanının çektiğini bi
zim ancak on çift hayvan çekebiliyordu. Onlar 
insanlarını; hayvanlarımı böyle yetiştirmişler
di. Onun için Ziraat vekâleti nazarî tedkikler 
yapsın, eserler çıkarsın. Fakat sunî gübre fab
rikalarını çabuk kurmak için bir an evvel ted
bir alsın. Bu da arzettiğim gibi bütçedeki ta
sarruflarla elde edilen para ile yapılabilir. 

Sonra halkımızın münevver ve müteşebbisle
ri vardır Bunlara iş sahası açmak lâzımdır. 
Bunların enerjilerini Hükümet kapılarında iş ala
cağım diye kırmak doğru değildir. Bu hal bize 
zaaf ifade eder. Ufacık bir sermayesi olan mü
teşebbis bir genç biraz tahsiline istinaden daima 
bir iş bulabilmelidir. Bu işi vekâletler bir ara
ya gelince muhakkak bulabilirler. Meselâ arzet
tiğim gibi köylüye yardım sahaları açılır, iste
yen gençler oraya gider, pansiyon gösterilir, ça
lışma yerleri gösterilir. Ufak sunî gübre ve do
kuma fabrikaları kurulur, bir kaç genç bir ara
ya geli, bir kaç bin lira sermaye bulurlar, ipli
ğini presajmı Hükümet temin eder, köylüye bez 
dokurlar. Bu suretle gençlerimize iş sahası açıl
malıdır. Hatta vekâletlerden her hangi birine; 
îktisad vekâletine mi olur, başkasına mı olur 
bağlı bir iş bürosu kurulmalı, her hangi bir 
genç oradan iş istemelidir. Gençler muhakkak 
bana şu dairede yer bulun dememelidirler, iş bu
lun demelidirler. 

Diğer bir ricam; memlekete hizmet etmiş bil
hassa muharebe meydanlarında hayatmı feda et
miş olan mütekaidlerimizin vaziyeti. Bendeniz 
bunu bir kaç noktadan Yüksek huzurunuzda te
celli ettireceğim. Bendenizce bunlara yardım im
kânı muhakkak vardır, az olsun vardır ve şimdi 

buradan arzedeceğim, bu günden itibaren nasıl ya
pabiliriz. Önce söyleyeyim ki yeni nesil görürse 
ki vatanı müdafaa eden bir miralay yahud bir 
binbaşı pejmürdedir, çocukları perişan bir vazi
yettedir, 3 - 5 çocuğu varsa belki bu yüzden ah
lâkları bile gevşemiş, fena bir vaziyete düşmüş
lerdir. Bu vaziyet onun ruhu üzerinde ne tesir 
yapar. Sonra o, mazide kendisini kurtaran ada
ma karşı, bir fedakâra karşı ne his besleyebilir? 
Onun için bütçeden ne gibi bir tasarruf yapıla
bilirse, kırtasiyeden mi, kiradan mı, nereden 
olursa bir tasarruf yaparak bunları yaşatmak 
lâzmdır. Bazı olurk ki, çocuğu yoktur, bir de
receye kadar müreffehtir. Fakat üç çocuğu, 
dört çocuğu olanlar perişan vaziyettedirler. Öy
le mektublar alıyoruz ki! al bu çocukları diyor
lar. Hiç olmazsa onların bir iki çocuğunu bir 
yatılı mektebe vermek suretile bir dereceye ka
dar derdlerine deva olmak lâzımdır. Bunlar bir 
cemiyet yapmışlardır. Fakat bununla iş yapma
nın imkânı yoktur. Sınıf arkadaşlarının, şunun 
bunun yardımile yaşamağa çalışıyorlar. Bunla
rın içerisinde İrakta, Filistinde, Kafkas dağla
rında hayatlarını törpüleyenler vardır. Bu gi
bilerin, mutekaidlerin yetişmiş kızlarının evlen
mesine, erkek çocuklarının mekteblere devamı
na yardım etmeğe, aileleri kalabalıksa onlara 
derhal iane vermeğe ve hiç olmazsa çok çocuk
larını perişanlıktan kurtarmağa çalışmalıdır. 

Sonra, halkm işlerini ve halkın kalkınma
sında, yine burada hepimizin gördüğü bir şey 
vardır ki bu da halkın işlerinin takibi mese
lesidir. istida encümenine bir çok istidaların 
geldiğini görüyoruz. Halbuki öyleleri var ki 
paraları olmadığı için işlerini takib edemiyor
lar. Bazıları kapıda arkadaşlardan muavenet 
istiyorlar. Her mebusa günde 10 mektub geli
yor, bunları hangi birimiz takib edebiliriz? 
Hükümet bu işlerle meşgul olmak üzere 3 kişi
lik bir büro vücude getirmelidir. Bu müracaat 
sahihlerinin ekserisi askerdir. Esasen Türkiye-
de hangi ferdi alırsanız İstiklâl harbine iş
tirak etmiş nefer, yahud ihtiyat zabittir. 
Bunları Hükümeti Cümhuriyemize karşı sevgi
siz, saygısız bırakmak doğru değildir. Onun 
için Başvekâlete bağlı bir iş bürosu kurulmalı, 
bunu ilân etmeli, işleri onlar takib etmeli. Her
kes oraya istediği mektubu yazmalıdır ve işle
rinin çıkarılmasına çalışılmalıdır. 

Sonra, halkm kalkınmasında, halkın izze
tinefsini kıracak; ahlâksızlık, sarhoşluk, hır
sızlık, riyakârlık gibi bir takım şeyler vardır 
ki bunları yevmî gazetelerden okuyoruz. Bu
rada bilhassa idam cezaları da nazarı dikka
timizi celbediyor. Bu fenalıklar köylerimize 
kadar uzanıyor, ailelere taarruz, derken vu
ruluyor, biz de burada idam cezasını kabul edi
yoruz. Elimizdeki yeni ruznamede beş idam 
cezası vardır, bu suretle vatandaşlarımız eksi-
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liyor. Onun için vatandaşı kurtarmak lâzım
dır. Bunun için esaslı bir programla ahlâkî 
mücadele lâzımdır. Arkadaşlar, bizi istilâ et
mek isteyen bazı milletlerin ifsadı ahlâk cemi
yetleri vardır. Bu her memlekete karşı ayni 
suretle tatbik edilir, fakat her memleket buna 
karşı tedbir almıştır. Arkadaşlar, böyle ko
kain kullandırmak, heroin kullandırmak, bil
hassa ifsadı ahlâk cemiyetlerinin başlıca işidir. 
Türkün, biliyorlar ki müdafaası çok çetindir, 
bilhassa Umumî harbde her büyük milletle 
harb etmişizdir ve bu mücadelelere bir Türkün 
göksü on düşmana karşı durmuştur. Hem de 
ne duruş, yüzde bir cephane ile. Bir sarhoş, 
bir ayyaş, bir sefih, bir kumarbazın böyle çe
tin mücadelelere karşı nasıl duracağını ilim 
ve akıl kabul etmez arkadaşlar. O halde köy
lerimizin, gençlerimizin ahlâkı ve seciyesi işi 
çok mühim bir meseledir. Biz, gençlerimizi sui 
nazarı olan Devletlerin ifsadı ahlâk cemiyetle
rinin kurbanı etmemeliyiz. Maatteessüf görü
yorsunuz ki Atina, Katina gibi unsurlar onlara 
en güzel vasıtadır. Çünkü o cemiyetler en gü
zel vasıtalık kullanmayı bilirler. En büyük 
facia bütçeleri müsait olmayan mevkii içtima
ileri iyi ve ruhları temiz mütekaid arkadaşla
rın basma geliyor. Arkadaşlar, ahlâk müca
delesinde bunlarla olduğu kadar yalanla, riya 
ile müsmir bir surette mücadele etmeli, bu hu
susta Hükümetimizin vazife alması lâzımgelir-
se icab eden teşkilâtı yapmalıdır. Çünkü onla
rın teşkilâtı vardır, gizli teşkilâta teşkilâtla 
mukabele etmek lâzımdır. 

Memlekette aileyi kalkındırmak lâzımdır. 
Çünkü aile kalkmmadıkça ve çoğalmadıkça 
ahlâkı kurtarmağa imkân yoktur. Her sene 
memlekette 500 aile azalmaktadır. 32 - 36 se
nesi arasında 2000 aile azalmıştır. Evlenme aza
lıyor, boşanma çoğalıyor. Medenî bir milletin 
medenî kanunu kabul etmesi ile taaddüdü zev-
cat kalkmıştır. Evlenenlere ve evleneceklere 
ne gibi kolaylıklar yapılacaksa yapılmalı ve 
hayatı ucuzlatmalıdır. Ailelerin artması mem
lekete çok büyük maddî ve manevî faydaları 
olduğu için Hükümet bu aile harimini koru
mak için bir an evvel mücadeleye girişmesinin 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu gün kanu
nu medenî mucibince erkek ve kadmm hakkı 
birdir, deniyor. Evde ailelerimizi muhafaza edi
yoruz. Ondan sonra taaddüdü zevcatı reddet
tiğimiz halde bir sürü metres hayatı yaşatıyo
ruz. Bunları sefil hayat addetmelidir. 

Avrupamn bir çok yerlerinde metres ile aile 
karşı karşrya oturamaz. Aile masalarında böyle 
kadınlara yer vermemelidir. Memleketin kal
kınmasına hizmet etmek lâzımdır. Sonra hal-
km kalkmmasmda benlik meselesi çok mühim 
bir meseledir. Bir adamın kıyafetine bakryor-
sunuz. Kendisini bırakmış, insanmıdrr nedir, 
belli değil. Malûmdur ki, bir insan temiz bir kı

yafet taşırsa benliğine daha çok yakınlaşır. Fa
kat kendini koyuvermiş bir adamdan ne fayda 
olabilir. Bazı kimselerin hırpani vaziyetleri çok 
fecidir. Bilhassa İstanbulda ecnebilerin bu gibi
lerinin sık sık fotoğraflarını aldıklarını gördüm. 
Bunu aleyhimizde olarak teşhir ediyorlar ve ya-
hud albüm yapıyorlar. Bize düşman olduğu za
man teşhir edecekler. Hükümetin yapacağı bü
yük bir iş vardır. Bu hirpanî elbiseler, kâğıd 
fabrikalarımız için güzel bir mevaddı iptidaiye 
teşkil eder. Onları almalı yerine parasız olarak 
yenisini vermelidir. Köylü elbiseleri ucuza mal 
edilmiştir ve daha da ucuza maledilebilir. Ba
zıları da parası olduğu halde yapmryor. Bunları 
hırpanî vaziyetten kurtarmak benliklerine sahib 
etmek lâzımdır. Mensucat ucuzlar, iplikler de 
çok ucuzlar bu ipler köylülere verilir, köy ka
dınları da kocalarmm elbisesini yapmağa teş
vik edersek bu kıyafet daimî düzelir. 

Şimdi kumaşlarm ucuzlatılması meselesinde 
sırası gelmişken bir şey daha arzedeceğim. Bu 
günkü vaziyette ucuzluk imkânı yoktur. Çünkü 
fabrikalara dehşetli para yatırıldığı için onların 
amortismanı ortaya konmuştur. Buna, halkın 
vaziyeti düşünülerek sünger çekmelidir. Yoksa 
10 kuruşa mal edeceğimiz bir şey 30 kuruşa 
çıkıyor. Hayatı ucuzlatmak için halka iplik ve-
rib demin arzettiğim gibi işletmelidir. Kadınlar 
oturub kocalarma, çocuklarına elbise yapsmlar. 
Amortismanlar kaldırılmalı, veya uzun vâdele
re taksim olunmalıdır. Ağır faizi milletten çı
karmamalıdır. 

Sonra Kayseri, Bakırköy fabrikaları tam iş 
zamanında tüccarlara malı varken talebleri üze
rine yok diyorlar. Çünkü şu, bu tesir yapıp malı 
% 10 la kapatmıştır. Buna bizzat şahid oldum. 
Bu gibi yolsuzlukları kaldırrb halkı sefaletten 
kurtarmak lâzımdır. 

Beşinci ricam; Halkm hava tehlikesinden 
kurtulması çarelerini tedkik edib tedbirler al
malıdır. Ecnebi mecmualarda yapılanları görü
yoruz. Mekteblerde, bahçelerde yer altında ya
pılmış suyu, elektriği, her şeyi içerisinde halkı 
saklayacak yerler, yapılmış, ve herkesin gide
ceği yerler tayin edilmiştir. Hatta ara sıra hal
kı çağırıb talimlerini de yaptırıyorlar. Biz de 
halkı bu vazifeye çağrrmalryız. Siyasî vaziyet fe
na diyoruz. O halde tertibat almalıyız. Muhare
beye girmemiş, acılıklarını tatmamış olanlar 
için zamanm hiç ehemmiyeti olmryabilir. Ateş 
nedir, insanlar bağırışa bağırışa nasıl yere yu
varlanırlar? Ordunun, milletin ruhu üzerinde 
nasıl tesir yaptığmı çok acı olarak tatmışızdn\ 
Hiç kimse büyük şehirlerin yanında anî müda
faa kabul etmez. Kim bunu kabul etmişse peri
şan olarak gitmiştir. Çünkü oradaki vaziyet 
halkm vaveylası, velhasıl her şey fecidir. Kuv-
vei maneviye diye bir şey kalmaz. Halbuki bu 
günkü muharebeler bütün memleket muharebe
sidir. Ordumuz çarpışırken milletimiz de her 
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yerde sığınacak yeri bulmalıdır. Çoluk çocuk 
nereye sığınacaktır bilmelidir. Aksi takdirde 
harb zuhurunda vukua gelecek facıanm çok acı 
olacağını şimdiden arzetmek lâzımdır. 

Altmcı ricam: Başvekâlet emrine 1 milyon 
küsur lira mesture veriliyor. Mesturelerin çoğu
nun da şahsî propagandalara sarfedildiğini gör
dük. Her vekilin güzel resimleri ve 10 kuruşa 
çıkacak bir kitab 60 kuruşa çıkmıştır. Sonra 
şu bu gezetelere de paralar verildiğini işitiyo
ruz. Bunlar tabiî ne bizim ne de halkın üzerinde 
iyi tesir yapmıyor. Onun için mestureyi sarfe-
derken on parayı bile düşünmek doğru olur. 
Bugün Hükümetimize itimadım vardır. Fakat 
bir kere daha söylemek faideli bir şey olur. 
Geçmişlerde de böyle sarfiyat varsa onlara da 
göz kulak olmak faideli bir şey olur. Onun için 
milletin dişinden tırnağından ayrrıb, mahalli 
sarfı bizce malûm olmıyan paraları sarfeder-
ken dikkatli olmak zarurîdir. Bunu da bir 
madde olarak kaydediyorum. Eğer mümkün ise, 
oralardan tasarruf ederek, çocuklara, kurum
lara, millet müdafaasma vermek çok iyi olur. 

Yedinci ricam; Ecnebi mütehassıslara veri
len büyük maaşlardır. Bunu bilhassa Ziraat ve
kâletinde çok görüyoruz. Getirilen mütehassrs-
lar hakikaten mütehassıs mıdır. Yani memleke
tinden aldığı ihtisas diploması var mıdır Ben 
öyle türk profesörleri biliyorum ki filân adam 
benim yanımda asistandı, diyor. Onun yanmda 
asistansa nasıl olmuş da mütehassıs gelmiştir. 
Bunun bir defa daha tedkik edilmesi lâzımdır. 
Çok hassas bulunulmasını rica ederim. Biz de 
mütehassıslardan ders gördük. Erkâni harbiyede 
Almanlar, Fransızlar ders verirlerdi. Gelirler, 
anlatırlar, yanlarında muavinleri. Alman ise Al
manca söyler, cümle cümle yanındaki muavin 
tercüme eder. Demek ki bir saatlik ders yarrya 
indi. Halbuki mütehassıs bir saatlik parayı ala
caktır. 

Ondan sonra tabiidir ki insanm asabı, sıh
hati değişebilir, o anda hiç bir şeyi hafızasında 
iyi tutamaz. Hepimiz ecnebiler yanmda çalıştık, 
gördük. O zamanki haleti ruhiyeye göre verdiği 
dersin bir parçası kaçmış olabilir. Bir de müte
hassısların dikte ettiği dersin, tecrübeme naza
ran, çok az faydası vardır. Bunlar organizasyon 
için gelmiş adamlardır. Takrirlerini vaktile 
yazıp muavinlerine vermelidir. Bu suretle ken
di talebemiz kendi dilimizle derslerini alırlar. 
îcab ederse muavinin yanmda o mütehassıs da 
yer alarak derse nezaret edebilir. Ameliyata ge
lince iş değişir. Biz, erkânıharb smrfmda iken 
başımızdaki Alman, Fransız mütehassısları bizi 
tatbikata götürürlerdi. îş ameliyat olduğu için 
onlarm bulunması lâzımdı. Çünkü tatbikat dai
ma değişir. Fakat nazariyat böyle değildir. Biz 
mütehassıslara fazla para veriyoruz. Onlardan 
da fazla ilim almak için çok hesablı hareket et
meliyiz. Bir mütehassısın öğretmek istidadı, 

veya hevesi yoksa derhal onun hesabını kesmek 
çok isabetli olur. 

Sonra bunlar ders verdikleri notlan sonra 
kitab halinde çıkararak tekrar para ile satıyor-
larmış. Bu çok fena bir şeydir. Buraya neye gel
miştir, ders verecektir. Vereceği dersin takriri
ni teslim eder, mesele biter, ikinci bir para ala
maz. Ondan sonra bilhassa Ziraat enstitüsü kü-
tübanesini gezdim, hakikaten şayanı şükrandır, 
40 küsur bin eser var, fakat onlarm kıymetleri 
kaybolabilir, nitekim bazı kıymetli eserlerimizin 
kütübanelerden ve müzelerden Avrupaya ta
şınmış olduğunu görüyoruz. Bunları behemehal 
Türk ellerinde sıkı bir şekilde muhafaza etmeli
dir. İyi kayde geçirmek hassatan lâzımdır, ec
nebi mütehassıs gelebilir, ihtisası ne ise onu ya
par, fakat mesul el mutlaka Türk olmalıdır. 

Sekizinci ricam; baremden ayrı ücretli me
murlar var, bazı arkadaşlar aleyhindedir, fakat 
bendenizce bu mecburidir. Hükümetin nefinedir. 
Bunda mikyas şu olmalı; meselâ Bakırköyde bez 
fabrikası var, şu işe bakan mütehassısı 100 lira 
alıyor, biz niçin onun muadiline 300 lira verelim? 
Yani.ücret demek mutlaka baremin fevkine çık
mak demek değildir, mutlaka 300, 600 vermek 
lâzım gelmez. Bu gibi ücretlilere serbest hayatta-
kilerin kazandıklarının aynmı vermeliyiz, fazla 
vermemeliyiz. 

Dokuzuncu ricam; vekâletler şimdiye kadar 
olduğundan daha ziyade sıkı iş birliği yapmaları 
lüzumunu arzedeceğim. 

Bilhassa meselâ mekteblerimizin açılmasında, 
ne mektebi yapacağız, eğer burada Maarif ve
kâleti kendi müşavirlerile ihtiyacı temine kal
karsa çok hata etmiş olur. Çünkü orada bütün 
vekâletlerin de istifadesi vardır. Onun için bü
tün vekâletlerin ne gibi ihtiyaçları varsa onlarm 
mütehassıslarile de, yalnız vekili ile değil, istişa
re ederek ve onları nda ihtiyaçları düşünülerek 
bu mekteb açılmalıdır. Arzettiğim gibi vekâlet
lerin ihtiyaçları bir araya toplanarak ilmî bir 
şekilde hareket etmezlerse lüzumu olmıyan yer
lerde liseler, o sanatla hiç alâkası olmıyan yer
lerde de bazı sanayi mektebleri açılmış olabilir. 
Onun için diğer vekâletlerin mütehassıslarile sı
kı temas lâzımdır. Meselâ îktisad vekâleti bir 
fabrika yapacak. Muhakkak Millî Müdafaa ve
kâletinin mütehassıslarile iş birliği yapması lâ
zımdır. Aksi takdirde Devletin zararma iş yapıl
mış olur. Onun için bilhassa böyle fabrika ve te
sisat kurulurken Millî Müdafaa vekâletinin re
yi alınmadan hiç bir iş yapılmamalıdır. Meselâ 
sellüloz fabrikası yapılacak veya benzonelden is
tihsal edilecek askerî maddeler vardır. Îktisad 
vekâleti fabrikasmı söylediğim şekilde yaparsa 
bundan Millî müdafaa da istifade edecektir. 
Yapmadığı takdirde bu mevad Aerikadan, Al-
manyadan mubayaa olunacaktır. Onun için ge
rek mevcudları ve gerekse bundan sonra yapıla
cak fabrikalar içi mütehassısları birbirine mez-
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cederek, bilhassa Müdafaai milliyenin mü- I 
taleası almarak onun müsteşarı ve vekili kâfi 
değildir, onun kompetanı olan arkadaşlarla 
ve kâğıd üzerinde ihtiyaçları tamamile tesbit 
edilirse biraz geçte olsa fakat yapılan şey ta
mamile esaslı olur. Meselâ; ahlâkı umumi üze
rinde Maarif vekâleti bir şey yapsa bunu yalnız 
başına kalkıb yapmamalı ahlâkî vaziyetle alâ
kadar olan Adliye vekâleti ve diğer vekâletler
le müştereken yapmalıdır. Yalnız Maarif ve
kâleti böyle bir şey yapmağa kalkışırsa belki 
bundan bir şey çıkmayabilir. Meselâ Adliye 
vekâleti mütemadiyen idam etse katlin önüne ge
çebilir mi? Bunun için yapılacak mücadele han
gi vekâletlerle olacaksa iş birliği yapılmalıdır. 
Bir çok memleketlerde kanlı katilleri ıslah için 
bunlara ibret verici piyesler gösteriyorlar. Hal
buki bizim tiyatrolarımız kontrol edilmediği 
için bu gibi hareketleri teşdid edici piyesler 
temsil ediyorlar. Onun için bizde de bu kabil pi
yesler yazılır, truplar hazrlanır. Bir katilin ba
şına gelen, bir sarhoşun basma gelen şeyler tem
sil edilebilir, bunlar iyi bir ders olur. Bu gibi 
tedbirler mekteblerden daha çok yer almıştır. 
Bizde de böyle hareket edilerek adliye kısmının 
verdiği cezaların mikan tahfif edilebilir. Mese
lâ bakınız; 932 de 47020 ceza mahkûmu varmış. 
938 de 82250 olmuş. Yani iki misli bir vaziyet 
almıştır. Onun için bu işte Hükümet kol kola 
vererek tedbir alması lâzımgelir. 

Onuncu mesele olarak rica ettiğim bir kon
trol meselesi vardır. Kontroldan demincek te 
biraz arzettim. Bir çok müesseseler yaptık. Mut
laka o müesseseler doğrudur ve iyi gidiyor te
lâkkisi hâkim oldu mu, her hangi bir zarar ilâ-
nihaye devam edecek demektir. O halde daima 
onlarm kontrolü ve onların faideli hale konma
ları neye mütevakkıf ise o derhal yapılmalıdır. 
Yapılan büyük müesseselerden, bilhassa vaktile 
verilmiş lâyihalar nazarı dikkate alınmadan ya
pılanları da görüyoruz. Meselâ sanayide, orta
ya atılan proje şu idi: Bir kerre mevaddı ibti-
daiyesi mebzul olsun ve halkımız onu bol olarak 
harcasm ve az sermaye ile vücud bulsun, yani 
ufaktan yukarı doğru gidelim. Bunlar on beş 
sene evvel tesbit ve neşredilmişti. İzmir iktisad 
kongresinde de işlenmişti. Bu gün bir çok bü
yük sermayelerle ve mevaddı ibtidaiyesi mem
lekette olmayan şeyler yapılmıştır. Meselâ me
rinos. Tarak işlemekle yapılacak iplikler çok 
banalidir. Eğer hakikaten bu fabrikalardan is
tifade etmek icab ediyorsa o fabrikaları harcıam 
halinde tedviri ile ordunun ve köylünün ihtiya
cını temin etmeliyiz. Şu hale nazaran müessese
lerimiz daimî surette kontrole tâbi olmalıdır. 
îki sene evvel bir vekâlet bir ev kiralamış, otu-
rub duruyor. Bu hakikaten lâzım mıdrr, bu 
kontrol edilmezse esasen bu binalar en lüks ma-
hallerdedir, daima böyle devam edib gider. 

Bir çok binalar on sene daha durur. En | 

I yüksek binalarla depolarımız da boş durur. 
Kontrol meselesi bütçe kadar mühim bir me
seledir. Bunların hepsi kontrolden geçirilme
lidir. Bunu yapınca, bunlar önlenince demin 
söylediğim ifsadı ahlâk cemiyetleri, düşmanla
rımızın daimî propaganda cemiyetlerinin bizim 
malımıza, canımıza kasıdlarına fırsat vermemiş 
oluruz. Bir zayıf yerimizden onlara bir fırsat 
veya bir misal verecek olursak halkın ağzın
da daimî surette fena dedikodular ve Hüküme
te muhabbetsizlik şırınga ederler. Şu halde 
ehemmiyetle kontrol işine dikkat etmelidir. 
Hükümet buna ehemmiyet verirse iç ve dış düş
manlarımızın propagandasını önlemiş olur ve 
memlekete büyük hizmet yapmış oluruz. Bun
lar kontrolden geçerek her sene bütçe geldiği 
zaman kiraların kontrol edildiği ve yerinde 
olduğu, fazla olmadığı işaret edilmiş olursa 
biz de temin edilmiş oluruz. Ben biliyorum, . 
tohum ıslah çiftlikleri, her türlü binaların icar
ları Hükümet tarafından kontrol edilmiş, kira
lar doğrudur ve lüzumludur, diye bize bildi-
rilirse o zaman biz de mutmain oluruz, millet te. 
Bu suretle yapılan kontrollerle, müesseseler, 
icarlar, teşkillerde suiistimal, yolsuzluk, hır
sızlık oldumu bunu yapan adamlar gölge al
tına sığınmağa, şuraya, buraya kaçmağa imkân 
bulamazlar. Millete teşhir edileceği, kendi
sinden hesab sorulacağı hatıra gelince o zaman 
kendi kesesinden parasını nasıl sarfediyorsa 
Devletin parasını da, hem vicdanî duyguları, 
hem kontrolü düşünerek, sarfeder. Bu kont
rolün Devlet Hazinesine de, bina icarları üze
rine de tesiri olur. 

Son on birinci olarak temennim, mücavir 
ve mümasil memleket bütçelerini her sene Hü
kümetimiz bütçe tanziminden evvel getirtmeli 
ve üzerinde işlemelidir. Diğer Devletler ne ya
pıyorlar bunu bilmek lâzım olduğu gibi bu 
gün o memleket kırtasiye ve diğer Devlet 
işlerinin mesaisi ne merkezdedir. Bunları ted-
kik etmek faydalıdır. Bu suretle kendi bütçe
mizi yaparken onlardan da bir fikir edinmiş 
oluruz. Tekrar Hükümete arzı teşekkür ede
rim. (Alkışlar). 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, epeyce vakit geçmiş olduğu için fazla 
vaktinizi almamağa çalışacağım. Muhtasaran bir 
kaç şeyden bahsedeceğim. 

Çeçen seneki bütçenin 7 milyon fazla ile 
tahakkuk etmekte olduğunu öğrenmekteyiz. Ge
çen seneki bütçede bazı vergiler indirilmişti. 
On milyon lira tutan bunların da yekûnu hesaba 
katümca içinde bulunduğumuz senenin fazlalığı 
17 milyon lirayı bulmaktadır ki bu çok iyi bir 
durumu ifade eder. Bu hal Hükümetin de vazi
yetlerini iyi yapmakta olduğunu bize gösterir. 
Ayni zamanda memleketin iktisadiyatında da 

I inkişaf m devam ettiğini ve refaha doğru gidil-
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mekte olduğunu anlatır. Bundan dolayı Hükü
mete teşekkürlerimi arzederim. 

Ben yalnız bu sene bütçeye konmuş bulunan 
11 milyon lira fazlanm masrafta tevzii üzerinde 
duracağım. Bu 11 milyon liraya mevcud hizmet
ler üzerinde yapılmış olan 6 milyon liralık ta-
sarrufatı da katmak lâzımdır. Binaenaleyh 17 
milyon liralık bu fazla yeni hizmetlere ayrım 
işi mevcuddur. Bu 17 milyon liradan yapılmış 
olan tevziat şudur: bunun en büyük kısmı Millî 
Müdafaa bütçelerine konmuştur. Aşağı yukarı 
8,5 milyon liradır. Ondan sonra 1,5 milyon lira ka
darı Maarife, 880 bini Maliyeye, 400 bini emniyete, 
400 bini jandarmaya ve nihayet muhtelif mikdar 
da yeni teşkil edilen vekâletlere muhtelif şekilde 
tevzi edilmiştir. Millî Müdafaaya konmuş olan
dan 6 milyon lira doğrudan doğruya Millî Mü
dafaa levazmıatma sarfedilmek üzere konul
muştur ki, tam yeridir. Diğer iki milyon lira 
kadarı maaşta, ücretlere, harcıraha şu veya bu 
masrafa konmuştur. Ordu için kanunlar ordunun 
ttensiki için lâzım şeylerdir. Yalnız muhtelif 
vekâletlere konmuş olan zamlar bir taraftan 
memurların adedini tezyid etmeğe, diğer taraf
tan maaşlarını çoğaltmağa aid olmasa idi belki 
burada söz söylemeğe lüzum görmezdim. Ben is
tiyordum ki, mademki bu sene bütçemizde fazla
lık vardır, mademki bu fazlalardan Millî Mü
dafaa işlerinden başka işler için tahsisler yapıl

mıştır. Bu tahsislerde arzedeceğim şu hususlar na
zarı dikkate almsa idi daha faideli olurdu. 

Bunlardan birincisi köy kalkınması ve top
rak meselesi. Köy kalkınma meselesinde Maliye 
vekili arkadaşımızın müjdelediği bir şey görü
yoruz. O da toprak mahsulleri üzerinden alın
makta bulunan tayyare yardımının kalkması 
işidir. Fakat bunun haricinde köy kalkınması, 
çiftçinin kalkınması hakkında konulmuş bir şey 
yoktur. 

Ben isterim ki bu kalkınmanın başmda top
raksızlara ve az topraklılara toprak temini işi 

için bütçemizde bir mikdar para görelim, Hü
kümet bu işi gene eline almış bulunsun. Bunu 
göremedim. Arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki 
17 buçuk milyondan 18 milyona yaklaşmakta 
bulunan nüfusumuzun dörtte üçünü çifçi teşkil 
eder. Bunlar kalkınmakta yardıma muhtaçtır. 
Gene bunların büyük bir kısmı yani yüzde elli
sinden fazlasının elinde bir çiftçiye lâzım olan 
topraktan daha aşağı, mikdarda toprak vardır. 
Çiftçinin kalkınması için en evvel lâzım şey 
topraktır. Bir çiftçinin kalkınması için yapıla
cak hareket ne olursa olsun ona toprak temin 
etmedikçe kabil olamaz. Halbuki bu gün mem
leketimizde mera baltalık halinde bir çok top
raklar boş bir haldedir. Bu yerler çiftçilere da-
ğıdılmcaya kadar bir tarafta bu topraklar boş 
duracak diğerlerden çiftçi de topraksız kala
caktır. Bu işi ilk ortaya atanlar bunu düşün

müşlerdir. Bu hale biran evvel nihayet vermek 
memleketin hayrma bir hizmettir. Hükümetten 
rica ediyorum, bu sene bütçesine bu iş için para 
koymamışsa bir mikdar para ayırarak bu işe bu 
sene dahi başlıyabilsin. 

Çiftçi kalkınması yahud köy kalkınması me
selesinde Dahiliye vekâletinin taşra teşkilâtı 
birinci derecede rol oynar. Arkadaşlar, biliyo
ruz memleket muhtarlık idarelerine veya bele
diye idarelerine taksim edilmiştir. Bunların 
başmda nazır ve mürakib olarak nahiye müdür
leri ve kaymakamlar bulunmaktadır. Köy ve 
belediye idarelerinin iyi işleyib işlememesi kon
trolörleri olan kaymakam ve nahiye müdürleri
nin iyi işletib işletmemesine bağlıdır. Bu kont
rol ne kadar iyi olursa netice o kadar verimli 
olur. Kontrol işi iyi yapılmadığı zaman bu ida
relerden iyi netice beklenemez. Arkadaşlar, 
bugün bu işin başmda bulunan kaymakam ve 
nahiye müdürleri bu vazifelerini lâyikile yapa
bilmekten uzak mevkidedirler Bir kaza düşü
nünüz 100 köyü, iki de nahiye müdürü vardır. 
Kaymakam bu köylerden ancak 10 veya 15 da-
nesine 1 - 2 defa uğrayabilir. Pazlasmı gezme
ğe vakit yoktur. Nahiye müdürü belki bir de
receye kadar daha fazla görebilir, fakat onun 
rolü kaymakam kadar müsfbet değildir. 

Sebebi : Arkadaşlar kaymakamlara yalnız 
bir tahrirat kâtibi verilmiştir. Yüz bin nüfuslu 
bir kazada bir tahrirat kâtibi ne yapabilir? Tah
rirat kâtibi yalnız gelen giden evrakı kaydet
meğe bile vakit bulamaz. Sonra idare heyetinin 
verdiği kararlan yapmağa imkân bulamaz. 
Bunları çar naçar kaymakam yapmaktadır. Ar
kadaşlar bunlar görülecek işlerdir. Kendisin
den daha yüksek vazifeler beklediğimiz kayma
kamlar vakitlerini tahrirat kâtibinin işine has
retmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu gün da
hiliyenin taşra teşkilâtı çok kötü bir duruma 
düşmüştür. Her vekâlet kendine aid teşkilâtını 
yapmıştır. Şimdi bu bütçede bu yapılmış olan teş
kilâtların tatbikatı için belki 1,5 milyon lira ve
rilmiş bulunmaktadır. Halbuki Dahiliye vekâ
leti barem kanunu yapıldığı gündenberi teşki
lâtında yalnız yüksek kısımlar müstesna en kü
çük bir teşkilât bile yapamamıştır. Bir vilâyet
te bir tahrirat kalemine gidiyorsunuz oranm bir 
başkâtibi vardır. On lira maaş alır. Bir evrak 
kalemine gidiyorsunuz oranın evrak müdürü va-
ziyetindeki bu zat da 10 lira alıyor, her ikisi
nin de maiyetinde ikişer üçer kâtib vardır. On
lar da onar lira maaş alırlar. Vilâyetler böyle. 
Kazalara gidiyorsunuz yalnız bir tahrirat kâtibi 
vardır. Bunun maaşı 16, 17,5 liradır. Bazılarına 
müstesna olmak üzere bir refik verilmiştir. Bu
nun maaşı da 10 liradır. Tahrirat kâtibi o kaza
nın erkânındandır. Kaymakam bir yere gittiği 
zaman tahrirat kâtibi ona vekâlet eder. Emir
ler verir. Halbuki emri altında bulunması lâ-
zımgelen polisin neferinin bile maaşı yirmi lira-
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dır. Bu durumda kazalarda işleri gördürmek he
men, hemen gayri mümkün denecek kadar güç 
bir haldedir. İdare makamlarında bulunan 
adamlar çok büyük olan sıkıntılarını başka yer
lerden yardımcı bularak karşılamağa mecbur 
kalmaktadırlar. 

Bu bütçede Dahiliye vekâleti taşra teşkilâtını 
karşılayabilecek, ona medar olabilecek bir para
nın konulmuş olmasını görmeği çok isterdim. 
Dahiliye vekaleti 7, 8 sene evvel kendi teşkilâtı 
hakkında bir kanun yapmış ve Meclise vermişti. 
Fakat Mieclisten bir türlü çıkamadı. Her iste
diğimiz de para yoktur denildi. Halbuki bu 
müddet içinde her vekâlet teşkilât yapmıştır, 
teşkilât üstüne teşkilât yapmıştır. Bilmiyorum. 
bunun sebebi nedir? Dahiliye vekâletine bir tür
lü teşkilât için para verilmemiştir. İsterdim ki 
bu sene bunu göreyim Halbuki bunu bu sene de 
yine göremiyorum. Temenni ederim ki, Hükü
met başka yerlerden para ayırarak bu teşkilâtı 
yapmağa imkân versin. Bütçemiz mütemadiyen 
ve muntazaman artmaktadır. Gelecek senenin 
artımından olsun bu teşkilâtı herhalde karşıla
sın. 

Bu teşkilât üstünde bir nokta üzerinde daha 
duracağım. Arkadaşlar hepimiz merkezde muh
telif dairelere uğrarız, dostlarımız vardır, onlan 
ziyaret için, işlerimiz vardır, onları takib için, 
Her müdiriyete, her umum müdüre, her müste
şara yani Devletin başında bulunan her büyük 
memura gittiğimiz zaman gördüğümüz bir tek 
manzara vardır : yığınlarla ovrak. Vekilden, 
müsteşardan, müdiri umumiden müdüre kadar 
hepsi yığınlarla evrak altında kalmışlardır. Mü
temadi artan bu kırtasiyecilik. Bu kırtasiyeci
likten biz, hepimiz şahsen müşteki olduğumuz 
kadar gittiğimiz yerlerde halkın da ne dereceye 
kadar müşteki olduğunu hepimiz dinleriz. Gör
düğümüz şey : kâğıd mütemadiyen artmıştır ve 
artmaktadır. Her ne olursa olsun merkeze doğ
ru akmakta olan bu kâğıd cereyanının önüne 
geçmek zamanı gelmiştir; bunu Hükümetten ri
ca ediyorum. îşi alsm ve önüne geçme çareleri
ni arasın. İşte bu çarelerden biri olmak üzere 
şunu arzedeceğim : bizde vilâyet merkezlerinde
ki kazaların kaymakamı yoktur. Merkez kaza
sı teşkilâtı yapmamışızdır Dünyanın hiç bir me
denî memleketi yoktur ki orada bizde olduğu gi
bi merkez kazası olmasın. Biz arkadaşlar büyük 
işler için tavzif ettiğimiz vali kaza işlerile meş
guldür Hangisine bakarsanız bakmız vaktinin 
dörtte üçünü kaza işlerine hasreder. Arkadaş
lar, validen asıl beklediğimiz şey; bütün vilâyet 
dahilinde işleri kendi sıkı kontrolü ve nezareti 
altmda gördürmektir; onu bir kaymakam olarak 
vilâyetin tek bir kazasında çalıstrmak değildir. 
Belki merkez kazada çalışacak kaymakamın va
zifesini kontrol altına almaktır. Vekâletlere ge
len evrakı tedkik ettirecek olursanız göreceksi
niz ki, % 50 den fazlası merkez kazalarına ait

tir. Memlekette 378 kaza 62 vilâyet vardır. 62 
vilâyetten bir tanesinde merkez kazası yoktur. 
Diğerlerinde vali merkez kazasile meşgul olur. 
61 vilâyet merkez kazasından gelen evrak 378 
kazadan gelen işlerden daha çoktur. Şu halde 
merkez kazalarında ikinci tedkik mercii doğru
dan doğruya vekâlet olduğu için evrak merkeze 
akmaktadır. Halbuki bu gün merkez kazala
rında mevcud olmayan yalnız merkez kaymaka
mıdır. Merkez mal müdürü, merkez jandarma 
bölük kumandanı, hemen hemen her vekâletin 
her merkez kazasına aid bütün teşkilâtı vardır. 
Binaenaleyh bir kaymakam ve bir tahrirat kâ
tibi verdiğimiz zaman işler tamamlanacak. Bu 
teşkilât her merkez kazasında 3, 4 bin liraya ya
pılabilecektir. Memleketin bu husustaki ihti
yacı azamî olarak 300 000 lira ile temin edile
bilir. Bu para ile memleket dahilinde bütün mer
kez kazaları kaymakamlık halinde teşekkül et
miş olacaktır. Bana öyle geliyor ki merkezde
ki işler de yarıya inecektir. Ve bunu yapma
dıkça da merkezdeki işleri de azaltmak imkânı
nı bulamayacağız. 

Dahiliye vekâletinin teşkilâtı içerisinde nüfus 
işleri dahil olduğu için temennim ona da şamil 
olacaktır. Fakat ufacık bir izah yapmak lüzu
munu duyarım. Arkadaşlar, nüfus kayidleri her 
memleketin ehemmiyet verdiği işlerden biridir. 
Tabiatile bu kayidleri idare eden teşkilâta da 
lâzımgelen ehemmiyeti vermek icab eder. Fa
kat arkadaşlar bu gün mevcud bulunan teşkilât 
gerek kemmiyet ve gerek keyfiyet itibarile mev
cud ihtiyacı tamamen tatmin edecek şekilde de
ğildir. Düşünün her kazada ayni teşkilât var
dır : Bir memur, bir kâtib. 100 000 nüfuslu bir 
kazada da bu teşkilât vardır. Fakat arkadaşlar 
bütün medenî memleketlerde - ki bir çcuoğu biz
zat gidib grdüm - 5 - 6 bin nüfusa bir memur isa
bet etmektedir. Bu teşkilâtta bir memur 10 000 
nüfusa çıkmıyor. Nüfus teşkilâtı yapılrken aza
mî 5 •• 6 bin nüfusa bir memur koymuşlardır. 

Pek nadir ve istisnaî yerlerde 10 000 nüfusa 
bir adam hesab edebilir. Bizde böyle değildir. 
Meselâ. Adapazarı kazası nüfusu 100 küsur bin 
nüfusludur. Bu kazanm nüfus işini nihayet 10 
kişi yürütebilir. Bizim hesablarrmıza göre aza
mî 15 000 kişinin işini bir memur görebileceğin
den bu kazada asgarî bir memur ve yedi kâtib 
lâzımdır. Halbuki bu kazada yine bir memur ve 
bir kâtib vardır. Binaenaleyh bu iş yürümemek
tedir. Bunu canlandırmak ve ihtiyacı karşılaya
cak şekilde hesablar yapmak lâzımdır. Çünkü 
kan vergisinin de hesab temellerini bunlar ve
riyor. Kayıdlan iyi ve doğru defterler de düzgün 
tutulmuşsa askerlik işleri de, amelei mükellefe 
işleri de, halkın veraseti tevsik işleri de iyi ve 
düzgün yörür. Aksi halde bunların da düzgün 
bir hale konmasına imkân yoktur. 

Bir çok teşkilâta tercihan nüfus teşkilâtını 
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ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde canlandır-
malryız. Tasarruflarımızdan bir kısım parayı da 
buraya ayırmalryız. Çok para değildir. 5 - 600 
bin lira ile kapanır. 

Bununla alâkadar mühim bir şeyden daha 
bahsedeceğim. Nüfus yazımı: arkadaşlar, mem
leketin nüfusunu yeni baştan yazarak defterleri 
yeni baştan tutmak mecburiyetindeyiz. Nüfus 
defterleri ... 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Tahrir 
değil. 

GALIB PEKİEL (Devamla) — Evet tahrir, 
yazım; sayım değil. Arkadaşlar mevcud defter
lerimiz eski harflerdir eski yazı ile yazılmıştır. 
Yeni yetişmekte olan nesil bunu anlryamayacak 
hale gelmektedir. Bu bakımdan da bizde yazmıa 
ihtiyaç vardır. Bu çok büyük bir paraya da te

vakkuf etmemektedir. 2,5 milyon lirayla memleke
tin muhtaç olduğu yazım yapılabilir. Esasen bu
nun 1,5 milyon lirası da nüfus cüzdanı olarak 
tahsil olunacaktır. Bu iş bir milyon lira ile mey
dana gelecektir demek. Amma mutlaka yapıl
ması lâzımdır. Asü nüfus yazımının yapılmasını 
istilzam ettiren vaziyet şunlardır: arkadaşlar 
Harbi umumî içindeki vaziyeti hepimiz biliyo
ruz. Memleketin bir çok yerleri istilâlara uğradı. 
Bu istilâlar esnasında kütle halinde halk bir ta
raftan başka tarafa göçtü. Bu göç esnasında vu
kua gelen nüfus vukuatı tam olarak kaydedilmiş 
değildir. Filânm filân yerde, filânm filân yerde, 
öyle ki, içinden çıkılmaz bir haldedir. Hapinizin 
basma gelmiştir: akraba taallûkatımız vardır, 
nüfus dairesine girdiğiniz zaman işinizi çıkar
mak için epiyce beklersiniz. Bu, bir taraftan nü
fus teşkilâtının azlığından, kifayetsizliğindendir, 
diğer taraftan da Harbi umumî içinde insan ha
reketlerinin çokluğu yüzünden vakaların muh
telif yerlerde yapılmış ve asil kayid yerlerine na
kil edilmemiş olmasından neşet etmiştir. Çaresi 
umumî tahrir yapmaktır. 

Geçen senelerde de bir noktaya daha temas 
etmiştim, bir daha dokunacağım: bu da taşrada 
bir çatı altmda adeta bir âmirin emrinde çalışan 
Hükümet teşkilâtında bazı memurların imtiyazlı 
vaziyette görülmeleridir. O da başlıca mefruşat, 
kırtasiye, teshin ve tenvir, tahsisatları baknnm-
dan. 

Arkadaşlar; bu tahsisat vilâyetlerde her da
ireye ihtiyaçlarile mütenasib olarak tevzi edil
memiştir. Hepiniz görmüşsünüzdür ki, bir daire
nin mefruşatı çok mükemmel iken diğer bir da
irenin ki çok fenadır. Burada bütçeye konul
muş bulunan rakamlardan iki tanesini nazarı 
dikkatinize arzedeceğim : Meselâ vilâyetlerde 
teşkilât itibarile, ihtiyaç itibarile dahiliye, ma
liye, adliye hemen hemen müsavidir. Dahiliye
nin vilâyetlerde tahrirat kalemi, idare heyeti, 
mektubçuluk, nüfus kalemleri olduğu gibi ka
zalarda da kaymakam,, tahrirat, nüfus memuru, 
idare heyeti vardır. Aşağı yukarı Dahiliye teş

kilâtı diğer iki vekâlet teşkilâtından bir az da
ha fazladır. Bunlardan fazla olarak dahiliye
nin bir de nahiye teşkilâtı vardır. Öyle olduğu 
halde bakmız tahsisat itibarile maliyeninki ge
çen sene ve bu sene mefruşat 80 bin lira iken 
Dahiliyenin geçen sene 10 bin, bu sene 20 bin 
liradır. 

Adliye ise bu sene 80 000 dir geçen sene 
90 000 miş. 

Tenvir, teshin: 
Maliye 65 000 , Dahiliye 40 000 , Adliye 

51 000, 
Kırtasiye: 
Maliye 75 000 , Dahiliye 30 000 , Adliye 

67 500, 
Arkadaşlar bazı daireler bol bol sarf ederken 

diğerleri kıt kıt sarfetmek mecburiyetinde ka
lıyorlar. Bazıları öz evlâd, bazdan üvey evlâd 
telâkki ediliyor zannı uyanmıştır. Bendenize 
kalırsa bunu vilâyetlere toptan vermelidir. Vi
lâyet erkânı toplanırar ihtiyaç nisbetinde dağı
tırlar. Bunu yapmadıkça bu fark daima devam 
edecektir. 

Arkadaşlar, bütçede tahsisat konmasını lü
zumlu gördüğüm bir noktaya daha temas ede
ceğim ve bununla da sözüme nihayet vereceğim. 

Geçen sene hava hücumlarına karşı korun
mak için bir kanun çıkardık. Ona istinaden 
Hükümet; alâkalı daire, hava kumandanlığı lü
zumlu nizamnameleri, talimatnameleri hazırla
mış bulunmaktadır. Fakat arkadaşlar hazırla
nan nizamnameler bütün vazifeleri vilâyetlere 
yüklemektedir. Bunlara düşen bütün tahsisatı 
Idarei hususiye ve belediye bütçelerine yükle
mektedir. Arkadaşlar, Idarei hususiye bütçele
rini biliyorsunuz, tamamen doludur. Ne mekteb 
kapayarak, ne yoldan fedakârlık yaparak ve 
ne de hastahaneden para ayırarak buraya tah
sis edebilirler. Bu ihtiyacı karşılayacak paraları 
yoktur. Belediyelerin de vaziyetlerini biliyorsu
nuz. Onlar da bunu yapamıyorlar. Bu öyle bir 
ihtiyaçtır ki bunu umumî bütçeye koymazsak 
hiç bir şey yapılamryacaktrr. Aksi takdirde bu 
ihtiyaç ta karşılanamryacaktır. Hükümetten bu
nu rica ederim. Bu meseleyi tedkik etsinler ve 
sonra bütçeden yapılacak bir mikdar tasarruf
la bu ihtiyaçları karşılasınlar. 

Gl. CEMAL MERSİNLİ (İçel) — Aziz ar
kadaşlarım; vakit geçtiği için çok uzun söyle-
miyeceğim. Yalnız bazı arkadaşlarım eski mü-
tekaidlerin maaşma temas ettiler. Ben de o yol
da maruzatta bulunacağım. Bu meselede saym 
vekilimizle görüştüm. Bütçe meselesindeki bazı 
güçlüklerden bahsettiler. 

Halbuki bu gün elimize geçen muvazene ka
nununda ben o kadar sakin, o kadar emin bir 
millet bütçesi görüyorum ki, bu pek az millete 
nasib olur. Hükümetimize, bu sakin ve bu em
niyet verici vaziyeti iyi takdir etmiş olduğun
dan dolayı da arzı teşekkür ederim. 
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Arkadaşlarım; bu eski mütekaidlerin maaş 

meselesi -her -şeyden evvel Mr hak meselesidir. 
mütekaidlerin maaşlarında harbi umuminin ba
şında bir tenMhat yapmışlar, yani % 20 kes
mişlerdi. Bu kesme yalnız askerî mütekaidler-
den olmuştur. Sonra 1935 senesinde tahsisatı 
munzammadan yansı kesilmiştir. Tahsisatı mun
zamına demek pahalılık zammı demektir. Müte-
kaidler yarı pahasma mı mal alırlar. % 10 da 
muvazeneden kesiyorlar, hepisinin tutan % 50 
ediyor. İşte bunlar bu hakkı istiyorlar. Yoksa 
almadıkları bir maaşm tekaüdlüğünü istemiyor
lar. Bu da 16 milyon tutmaz. 4,5 milyondur. 
% 20 nin onu verilerek on kalmış, o yarım mil
yon kadar tutuyor, öteki de dört milyon lira 
kadar tutuyor, bunun hepsini birden vermek de 
şart değildir. Senelere taksim ederek »de verile
bilir. Sonra arkadaşlar bu bir medeniyet işidir. 
Her ınedenî memlekette, her medeniyet mefhu
muna uymak için yapılan her sansız şey, mut
laka canlı mahlukun rahatı için yapılır. 

Bu biçareler vatan uğrunda vücudlarmı yıp
ratmıştır, bu biçarelerin halleri pek yamandır. 
meselâ istasyonlarda, iskelelerde, umumî sıcak 
yerlerde vaktini geçiren albaylar, kapıcılık eden 
yarbaylar, şimendifer demirinin tozunu temizle
yen .binbaşılar vardır. Bu bir şeref, bu bir hay
siyet meselesidir. Yarm ordumuz bunların için
den bazılarını hizmete davet edecek. Bu sefil 
hayatı yaşayan bir adamın sırf şeref ve haysiyet 
ocağı olan orduya girmesi bir meseledir. Bun
lar, bu biçareler yanlarından dal budak salmış 
bir ailenin başıdır. Bu ailenin kendi gibi asker 
iken ölmüş damadı, veya oğlu vardır ve bun
lardan kalma bir kaç torun da o boş gövdenin 
koltuğuna, sığmmışlardır. 

Hükümetimiz pek yerinde olarak hizmet de
recesini tahsil derecesîle ölçüyor. Beher müte
kaide ikişer, üçer yavru düştüğüne göre, yapıla
cak bir hesabla, adedi yüz binleri bulan bu yav
ruların yüksek tahsil yapıp, yüksek mevki al
mak iktidarından bu vaziyette tamamen mahrum 
kaldıkları anlaşılır. 

En son olarak arzedeceğim bir mesele de, ar
kadaşlar; bir kütlei beşeri, hele bir milleti düş
tüğü çukurdan, çıkmazdan alıp kurtarana «bü
yük» derler. Atatürk işte bunun için büyük
tür. Büyük Meclis onun için büyüktür. Bunlarm 
mikdarı nüfusumuza nazaran yirmide bir, otuz
da tür olan bunlan, 'büyüklüğümüze yakışır bir 
vaziyette, ellerinden tutup kurtaralım. 

Sonra refah devri, birlik devri olan şefimiz 
înönü devrine ve onun büyüklüğüne de hürmet 
etmiş oluruz. Bu cihetleri rica ederken, büt
çede bu biçareler için bir milyon, iki milyon, üç 
senede, beş senede ödenmek için bir yer bulabi
lirler mi, bulamazlar mı, bunu da öğrenmek is
terim. Benim maruzatım bundan ibarettir (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Divanı muhasebat reisi söz iste

di. 
©. MUHASEBAT BEÎSt SEYPİ URAN — 

Teşiifâtı esasiye kanunu mucibince B. M. 
Meclisine merbut olarak müesses ve yine icraa
tına B. M. Meclisinin memur olduğu kanunla 
üzerine vazife almış olan Divanı muhasebat, 
murakabe hususunda ifa ettiği hüsnü hizmetten 
dolayı Meclisi Âlinin takdirine mazhar olduğu 
zaman nasıl bir hissi şükran duyarsa yerinde 
'olarak muahaze gördüğü zaman da bu muaha-
zeyi hüsnü telâkki ve hürmetle kabul eder. Muh
terem arkadaşlar, Divanı huhasebat Devlet ma
sarifinin, mühasebei umumiye ve Divanı muha
sebat kanunlarmm çizdiği çerçeve içerisinde 
murakabesini yapar. Her hangi âmme hizmetine 
aid bir masraf veya bütçe ile kabul edilmiş bir 
masraf evvel emirde Divanca bu masarifin vekâ
leti aidesince kabul edilerek icabı zaruretten 
mütevellid olduğuna dair olan evrakmı gördük
ten sonra Tnasraftn her hangi bir kanunun Teya 
bütçe kanununun müsaadesile vaki olup olmadı
ğını tedkik eder. Bundan sonra o masrafın tahsi
satı veya kadrosu bakımından tedkik eder. Ni
hayet bütçenin fusulü mevaddma mutabakatı 
noktai nazarından tedkik eder. Bir kaç celsede 
mevzubahs olan Tesaiti nakliye dahi Dîvanca 
bu şekilde murakabe edilmiştir. Yani vesaiti 
nakliyenin, ister binek, ister hizmet için olsun, 
evvel emirde bir müsaadei kanuniyeye binaen 
istenilip istenîlmediği Divanca aranmıştır. 

İkincisi; bunlarm bütçede tahsisatmm mev-
cud 'Olup öbnadığmı aramıştır. Nihayet fusul 
ve mevaddma muvafık olup olmadığını aramış
tır. Bu gün 1926 tarihli vesaiti nakliye kadrosu 
kanunu üe verilen binek otomobillerden maada 
bütçenin D cedveline dahil olan yalnız hizmet 
otomobillerinin adedi 85 dir. Bunun haricinde 
muvazene! umunriyeye dahil devairi merfeeziye-
de hizmet »otomobilleri, bunun haricinde bisiklet 
motosiklet, kamyon, kamyonetten başka deniz 
vesaiti ve sonra mülhak bütçe ile idare edilen 
devairin vesaiti ve nihayet askerî vesait hesab 
edilirse %u vesait binlere varır, belki tie geçer. 
Bunlar teker teker hini mubayaada Tahtam anu-
hasebatın murakabesinden geçmektedir. Fakat 
hizmet vesaitinin muhassasünileyhinde istimal 
olunup olunmadığını tayin ve takdir etmek Di
vanı muhasebatın vazife ve salâhiyeti hududu 
haricinde kalır töüzel sesleri). <D oihet, milyon
ları yedi emanetlerine tevdi ettiğimiz T*flrillere, 
aiddir. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Söz alan başka arkadaş kalma
dı. Müsaade buyurursanız, Maliye vekili yarm 
Heyeti umumiyede yamız kendine mâ olan ten-
kidata cevab "versin, *her bütçe geldiği ^aman da 
vekiller kendilerine aid olan tenkidata eevab 
versinler (Muvafık sesleri). 

Yarm saat 14 de toplanılmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 19,50 
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1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fev
kalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun k*bul •dümiştir ) 

Afyon Karahisar 1 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak \ 
ihsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

A H «dedi : 424 
Reye iştirak edenler : 332 

Kabul edenler : 331 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmeyenler : 91 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
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Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergen eli 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

36 — 

Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiyc Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 



Gazianteb 
Ahmed Aksıı 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

! İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal. 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fafeihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
îbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz . 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu. 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
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Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fua'd Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
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Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilba'şı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptalgel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Asım Tümer . 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğİû 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Yaşar özey 

""' Maraş" 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi? Şarlan 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı T&rean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim AM Dilemre 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz-
ismail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen . 
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Tevfik Karman 
isürd 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik öademir 

Minob 
Cemal Aliş 
Cemil Afcay 
Cevdet Kerim îneedayı 
HuMsi iOnaçoglu 

§W®S 
Abdurrahman Naei De-
mirağ 
Atıf Eseübel 
Gl. Akif -Önekin Er-
demgil 

Afym Kamkim* 
Ali Çetiıibnpı ( C ) 
Hamza jErkan (M.) 
Haydar Çeugel 

Ağm 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
E«a4 Ifeas 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
FalAb RrHn Atay 
tsmet înöm<a (Sı. G.) 
Muammer .Eriş 
Mümtaz ^bm-en 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzını Össâp 
MemedJJı»ir 

BSLemk 
Salih Bmnk (M.) 
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Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergtibe Qarley.uk 
Mitat-Şükrü Meda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Şaşara 

Tekirdağ 
Cemil Urbadan 
Faik öataük 
N««ariiTrak 

Tohad 
Cemal Kovalı 
Galib Bekel 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer ©eveli 
Resai Erişfken 

Sıtkı Ataç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Bozte-pe 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yene! 
Sami üSrkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yaz-gan 
Memed Eımn Yurdakul 
İtefet 'Ülgen 
Sami l^bay 
Şeref üluğ 

Müstenkifler 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bm$ 

Tevfik Tmmmi 
Bolu 

Fethi <®kpKr 
&wdw 

ibrahim NBe&ti Dâime» 
(M.) 

Çamtekefls 
Reşad Nuri ©fefeekin 
(M.) 
Rusuhi Bulayıriı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin O&Md Yalçın 
M. Abdülhalik J&enda 
(Başkan) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Î5ekad 
Yusuf Başkaya (Hasta) 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sinfeitay 

Eâmm 
Fuad Balkan 
Şeref Ayk^t (M.) 

Mlâztğ 
FuadAğralı (V.) 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gaziemteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 

Gâmmn 
Dr. Hasan Vasıf ftam-
yürek 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Hasan Fehmi Ataç (M.) 

İçel 
Emin înankur 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmod Haindi Deniz-
nıen 
Dr. Refik Saydam (Bç. 
V.) 
Gl. Refet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Bekel 
Sırrı lçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Hasan M Yücel <V.| 
Şükrü Saraoe|lu (V.) 

Kars 
Hüsrev Kızuldoğan 
Kahraman Anklı (M.) 

Katgmri 
Ömer Taşeıoğlu 
Sadettin Serim 

Konya 
Kâzım Gürel 

fevtfik Fifcret Sıtey (V.) 
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
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1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (l/l) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/895 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 - I I - 1939 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 1939 malî yılı umumî muvazene 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam, 

Hükümetin umumî esbabı mucibe lâyihası 
Cumhuriyet devri Maliyesinin ana prensiplerinden biri olan denk bütçe esasına 

tamamen sadık kalınarak tanzim olunan 1939 malî yılı Muvazeni umumiye kanu
nu projesini Yüksek Meclise takdim ediyorum. 

Tasvibinize arzoluımn 1939 malı yılı bütçesinin masraf yekûnu 1938 yılı bütçe
sine nazaran (11 001 980) lira fazlasile (260 956 000) lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

Varidat fazlasile karşılanan (11) milyon liraya 1938 yılı bütçesine nazaran muh
telif dairelerde ve bazı dairelerin tasarrufu mümkün görülen bir kısım tertiplerin
de yapılan tenziller ve muvakkat mahiyetteki hizmetlerdeki tasarruflarla elde 
edilen (4 900 000) lira da ilâve edilmiş ve bu suretle 1939 yılı bütçesinde temin 
olunup yekûnu (15 900 000) liraya baliğ olan yeni karşılıklar aşağıda yazılı hiz
metlere tahsis edilmiştir. 

(11,5) milyon lirası memleket müdafaası hizmetlerinin takviyesi için Millî Mü
dafaa grupu bütçelerine; (1,5) milyon lirası günden güne inkişaf eden ilim ve ir
fan müesseselerimizin ihtiyacını karşılamak üzere Maarif vekâleti bütçesine; 
(600 000) lirası ziraî mahsullerimizin ıslah ve inkişafı için Ziraat bütçesine; 
(600 000) lirası halkın sıhhatinin korunması ve sarı hastalıklarla mücadele hizmet
leri ve hastahaneler ihtiyacı için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesine; 
dörder yüz bin liradan (800 000) lirası memleket dahilî emniyet ve asayişini temin 
ve muhafazası hizmetleri için Emniyet umum müdürlüğü ve Jandarma genel ko
mutanlığı bütçelerine ve mütebaki (900 000) lirası da Nafia, Adliye vekâletleri 
bütçelerîle diğer dairelerin mübrem ihtiyaçlarına tevzi olunmuştur. 



Mahiyetleri itibarile normal bütçe varidatile karşılanması mümkün olmıyan .İtfa-
fia işlerile iktisadî kalkınmanın istilzam ettiği mebaliğin geçen senelerde olduğu 
gibi fevkalâde varidatla karşılanması ayrıca derpiş ve temin edilmiştir. 

Masraf bütçeleri hakkında hükümetin esbabı 
mucibe lâyihaları 

B. M. MECLİSİ 

Büyük Millet Meclisinin 1939 yılına aid olmak üzere tanzim kılınan Bütçe lâyi
hası, müstahdemin kadrosunu ihtiva eden (D) cedvelile birlikte Yüksek makamla
rına arz ve takdim kılınmıştır. 

Bunun tanziminde önceki yılların tecrübeleri göz önünde tutularak ihtiva eyle
diği fasıl ve maddelere konan bütün rakamlar ancak bir sene zarfında ifası derpiş 
olunan hidematın karşılığı olarak hesab ve tesbit edilmiş ve hakikî masrafların is
tilzam eylediği mikdarların haricinde en ufak bir rakamın bile konmamasına dik
kat ve ayni zamanda tasarruf esası hep esas kaide olarak nazarı dikkate alınmış
tır. Bu suretle bütçenin umum yekûnu 4 411 851 lira olarak bağlanmıştır. 

Geçen 1938 yılma nazaran görülen 793 781 lira fazlalığın bu sene inşasına de
vam olunacak yeni Meclis binası için 1939 yılı zarfında sarfı icabeden mebaliğ kar
şılığı olarak tahmin edilen ve 22 nci fasla fazla bir rakamın konmasından ileir gel
miştir. 

Diğer fasıllarla maddelerde görüleceği üzere tezayüd mahiyetinde rakamlarda 
esaslı bir değişiklik yapılmamıştır. AncakTeşkilât kanununun icabı olarak memur
lar maaşı ile muvakkat tazminata bir mikdar ilâve yapıldığı gibi görülen mecburi
yetler üzerine müstahdemin ücretlerinde yapılan ufak tefek tahavvülâttan dolayı 
da bazı fasıllara bir mikdar fazla konulduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh, işbu bütçe lâyihasında yazılı 4 411 851 liranın aynen kabulüne 
müsaade Duyurulmasını yüksek tasviblerine arzeyleriz. 

DİVANİ MUHASEBAT 

Bu seneki bütçemizde geçen seneki bütçeye nazaran görülen 28 910 lira farkların 
25 868 lirası 3397 sayılı Divanı muhasebat teşkilât kanunu mucibince kadroya 
ilâvesi icab eden maaş farkmdan keza 1 688 lirası mesken tazminatından ve 274 li
rası Nafia vekâletinin 11 - I I - 1939 tarih ve 222 sayılı tezkeresile posta ve telgraf 
ücretine ilâvesi istenilen mikdardan ve bakiye kalan 1 080 lirası da kanunen haddi 
sinni ikmal ederek tekaüde şevki zarurî olan birinci sınıf murakiblerden birinin 
ikramiyesinden ibaret olub başkaca tebeddül yoktur. Ancak geçen sene düyun 
tertibinde bulunan 160 lira bu sene bütçesine ilâve edilmemiştir. 

( S. Sayısı : 25) 



" 9 - V I I - 1938 tarihinde mevkii meriyete giren 27 - V I - 1938 tarih ve 3502 nu
maralı kanun ahkâmına tevfikan hava taarruzlarına karşı korunma tedbirleri alın
mak üzere bu seneden itibaren bütçelere t ahsisat vazı Hava genel komutanlığı 
ile yapılan temas neticesinde lüzum gösterilen ve bu hususta derdesti tasdik bulu
nan nizamname hükmüne göre dairemizce alınacak tedbirlerin 300 000 lira değe
rinde bir masraf ihtiyarını icab ettireceği tahmin edilmekte bulunmuş ise de bu
nun bütün devairi Devlete şümulü olduğuna nazaran dairemiz ihtiyacının da umum 
meyanmda nazrı dikkate alınarak icab eden tahsisat Meclisi Âlice tezekkür oluna
cağı tabiî ve bu masrafın tahsisatı adiye meyanmda tedviri imkânsız bulunmuş ol
makla bütçemize bu hususa mütedair bir şey ilâve edilmemiştir. 

BAŞVEKÂLET 

Başvekâletin 1939 malî yılına aid bütçesi tanzim ve ilişik olarak takdim olun
muştur. 

1938 bütçesine nazaran umumî yekûnda 1 380 lira bir fazlalık vardır. Aşağıda 
arzedilen fasıllardaki farkların karşılıkları bazı fasıllardan yapılan tenzüât ile ka
patılmıştır. 64 rıcü fasıldaki 1 200 lira fark Başvekâlet binasının daima temiz tutul
masını temin için kadroya iki meydancı ilâve edilmesinden ve şoför ücretlerinin 
90 liradan 100 e çıkarılmasından münbaistir., 

67 nci faslın 3 ncü maddesine kırtasiye fiatnım artmasından dolayı 500 lira ve 
68 nci. fasla müteferrika tahsisatının kifayetsizliğinden dolayı da 1 000 lira ilâve 
olunmuştur. 

Resmî Gazete ile kanun ve saire tevziatı işlerinde kullanılmak üzere bir hizmet 
kamyoneti mubayaası için 69 ncu faslın 1 nci maddesine 2 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

Kâğıd bedelinin artmasından dolayı 70 nci faslın 1 nci maddesine 300 lira ve 
2 nci maddesine de evvelki senelerde tahsisatın kifayetsizliği görüldüğünden 900 
lira, 75 nci fasıldaki Posta ve Telgraf ücretine de vaki olan işar üzerine 486 lira 
zammolunmuştur. 

Matbaa masrafları faslını teşkil eden maddeler arasında; cihan piyasasında 
kâğıd fiatmm yüzde yüz artmasmdan dolayı kâfi gelmiyen mevaddı iptidaiye mad
desine 10 000 lira ve iş ve işçilerin artmasından dolayı da işletme maddesinde 5 000 
liralık farklar husule gelmiştir. 

Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkındaki 3558 sayılı kanun hükümle
rinin yerine getirilebilmesi için bir matbaa binasının inşası zaruridir. Bu binanın 
ihtiyaca uygun vüsat ve metanette yaptırılması etüde muhtaç bir keyfiyettir. Ya
pılacak tedkikat neticesinde tesbit olunacak erkama göre âti senelere sâri taahhü-
dat icrasına mezuniyeti de mutazammm olmak üzere arsa istimlâk ve inşaat tahsi
satının istihsaline aid ileride ayrıca bir kanun lâyihası takdim edilecektir. 1939 
malî yılı bütçesinde (binanın projesinin ihzarı masrafları) adile yeniden açılan 
81 nci fasla 15 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

( S. Sayım : 25) 



ŞÜRAYİ DEVLET 
:Fasıi 

84 üncü faslın birinci memurlar maaşı maddesine ^4 288 lira zam olunması 3546 
sayılı teşkilât kanunumuzla kadroya ilâve edilen aza ve memurlar maaşı kar
şılığı olub ikinci maddesi aynen bırakılmıştır. 

85 nci tekaüd ikramiyesi faslından 7 200 lira tenzil edilmiştir. 
86 nci müstahdemler ücreti faslına 7 020 lira zam edilmesi, Devlet şûrasının te

şekkül ettiği 1927 senesi kadrosunda gösterilen kâtib ve müstahdemler ade
dinde elyevm bir tebeddül olmamasına, halbuki Şûranın o tarihden beri pek 
tabiî olarak çoğalan işlerini ayni kadro ile tedvir etmek imkânsız bir hale gel
mişken 3546 sayılı teşkilât kanunu mucibince ihdas edilen beşinci daire ve müd
deiumumilerin kitabet vazifesini ve hidematı sairesini ifa edebilmek için zaten 
noksan olan hali hazır kadrosundan kâtib ve hademe tefrikma imkân görülme
mesine binaen 100 lira ücretli iki ve 80 lira ücretli üç kâtib ve 35 er lira ücret
li iki ve otuzar lira ücretli iki ki, ceman dört hademenin (D) Cedveline ilâve
sinden ve iki müvezzi ile odacıbaşı ücretlerine beşer lira zam olunmasından ile
r i gelmiştir. 

87 nci muvakkat tazminat faslına 11226 lira ilâvesi 3546 sayılı kanunun tatbikm-
dan husule gelmiştir. 

88 nci mefruşat faslında görülen 300 lira fazlalık, yeni kadroya nazaran alın
ması zarurî olan yazıhane, koltuk, yazı takımı gibi mefruşata müteallik eş
yaya karşılık tutulmasından ve geçen seneki tahsisatın kifayet etmemesinden 
ileri gelmiştir. __ 

89 ncu faslın birinci maddesi aynen ipka ve ikinci maddesinden 100 lira tenzil 
edilmiş ve üçüncü maddesine de yeni kadro münasebetile 300 lira ilâve olun
muştur. 

90 ncıfasıl geçen seneki tahsisatın aynidir. 
91 nci faslın birinci maddesi aynen ipka olunmuş ve ikinci maddesindeki 252 

lira fazlalık (D) cedveline ilâve edilen hademenin elbise, kundura, palto gibi 
alınması zarurî görülen eşyaya karşılıktır. 

92 nci fasıldan 500, 93 ncü fasıldan da 200 lira tenzil edilmiştir. 
94 ncü fasla 50 lira zam olunması yeniden dairemize alınmak zarureti, olan bir 

telefonu tesis bedelde elyevm mevcııd ücretli iki telefonun mükâlenıesi masrafı 
karşılığıdır. 

95 nci fasıldaki 1392 lira fazlalık Nafia vekâletinin 11 - 2 - 1939 tarih ve 221 sa
yılı tezkeresile bu mikdarm ilâvesi bildirilmesinden neşet etmiştir. 

96 nci fasla 50 lira ihtiyaten zam olunmuştur. 
97 nci faslın birinci maddesinden 400 ve ikinci maddesinden de 800 lira tenzil 

edilmiştir. 
98 nci faslın birinci 936 senesi düyunu maddesinden 38 lira tenzil edilerek bir 

memurumuzun farkı maaşı olan 22 lira gösterilmiştir. İkinci 935 senesi düyu
nu maddesinden tesviye edilecek borç olmadığından mezkûr madde tayyed.il-
miştir. 

Hulâsa : 1939 senesi bütçesi geçen 1938 senesi bütçesine nazaran 95 630 lira 
fazla olarak takdim kılınmıştır. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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ÎSTATÎSTÎK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1 — 1939 bütçemizin umumî yekûnu 1938 bütçesine nazaran (1 640) lira noksanile 
(242 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

2 •— 1939 senesi bütçesi fasıllarında 1938 senesine nazaran (26 710) liralık bir 
tenzil yapılmıştır. Bunun müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

890 Tekaüd ikramiyesi 
1 500 Mefruşat 

930. Vilâyetler mefruşatı 
H 820 Tab ve neşir 
5 980 Umumî nüfus sayımı ücreti 

70 Geçen yıl borçlan 
500 tcar bedeli 

2 020 Eski yıllar borçlan 

26 710 Yekûn 

3 — 1939 senesi bütçesinde 1938 senesine nazaran görülen (25 070) lira fazlalık 
aşağıdaki fasıllara yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

Lira 

19 620 Merkez ücretleri 
3 500 î k i kontrol makinesi nmbavaa bedeli 

200 Teshin 
500 Merkez müteferrikası 
120 Melbusat -
200 Tedavi 
930 Posta ve telgraf ücreti 

25 070 Yekûn 

Ücret kısmındaki (19 620) lira fazlalık, dairemizin şimdiki teşkilât ve kadrosu 
günün ihtiyaçlarına kâfi gelmediğinden işlerimizi devam ettirebilmek ve mevcud 
servislerimizi takviye etmek için 4 müşavir, 1 grafik memuru, 1 kütüpane memuru, 
2 daktilo, 1 neşriyat sevk ve tevzi memuru ve bir gece bekçisi ilâvesinden ve bazL 
ücretli memurlara yapılan cüzî zamlardan ileri gelmiştir. 

Masraf kısmında görülen (3 500) lira tasnif ve makine şubemizde görülen lü
zum ve ihtiyaç üzerine 2 kontrol makinesi mubayaası için konulan tahsisattan ve 
geri kalan (2 150) lira da posta, telgraf, teshin, müteferrika, melbusat ve tedavi 
fasıllarına ihtiyaca göre yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünün vazifelerinin günden güne ve bir 
denbire almış olduğu enemiyet ve vüsat dolayısile bütçesinin maaş ve muhtelif mas
raf fasıllarına 1938 malî yılı bütçesine nazaran ceman 308 bin küsur lira ilâvesi su-
retile 1939 yılı bütçesi 954 bin küsur lira üzerinden tanzim kılınmış ise de görülen 
zarurete binaen ve 1939 yılı bütçesi yine 1938 yılı bütçesinin ayni olarak muhafa
zası takarrür etmiş, ancak (L) cedvelinde dahil bulunan 8 aded 25 ve 2 aded 30 
lira aslî maaşlı kadroların filî kadroya geçirilmesi ve bütçenin 149 ncu faslından 
12 900 liranın da memurlar maaşı faslına geçirilmesi ve vesaiti nakliye kadrosunda
ki 2 aded seyyar meteoroloji istasyonu kamyonunun 4 de iblâğı suretile ve ufak bir 
değişiklik ile ve umumî bütçe yekûnu 1938 yılı bütçesinin 140 lira noksanile hemen 
aynen tanzim ve takdim kılınmıştır, 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

1 — Maaşların tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunun haricinde 
kalan ve bütçenin «D» cetvelinde gösterilen dersiamlardan memur olanların 1930 
danberi verilmemekte olan tahsisatı fevkalâdelerinin de verileceği Maliye vekâle
tinin muvafakat ve teklifi üzerine Divanı muhasebat umumî heyetince 6 - 1 - 1939 
tarihinde bir karara bağlanmış olduğundan 1933 ve ondan soraki bütçelerde me
mur dersimların tahsisatından tenzil edilegelen (12 584) lira bütçenin 151 nci fas
lının birinci memurlar raaaşatı maddesine ilâve edilmiştir. 

2 — Her dairede olduğu gibi Diyanet işleri reisliği merkez binasında da geceleri 
daimî bir bekçi bulundurulması lüzumuna binaen kırk lira ücretli bir gece bekçisi 
konulmuştur. Ankaranm iktisadî vaziyeti göz önünde tutularak merkezde bulunan -
bir müvezzi ile diğer odacıların normal geçimlerini karşılayabilecek şekilde üc
retlerine birer mikdar zam, yapılmış ve bu suretle 153 ncü merkez müstahdemleri 
ücreti faslında (1 560) lira bir fazlalık husule gelmiştir. 

3 — Halen adedleri 24 olan Kuram kerim öğreticilerinin adedi duyulan katği ih
tiyaca ve bir çok yerlerden vukubulan müteaddid müracaatlere binaen yirmi sekize 
iblâğ olunmuştur. 

Her vilâyet ve kazada bir müftilik teşkilâtı mevcut olmasına rağmen bütçede 
ancak 59 odacı bulunmakta olup bu mikdarın vilâyetleri bile karşılayamadığı aşi
kârdır. Mühim merkezlere olsun birer hademe verilebilmek için 15 lira ücretli sekiz 
odacının ilâvesine katği zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle vilâyetler müstahdem
leri ücreti faslına (2 640) lira ilâve edilmiştir. 

4 — Orman kanunu münasebetile şimendifer ve vapur güzergâhı olan yerlerde 
kok kömürü yakmak mecburiyetine ve kömür fiatı, odun fiatmdan yüksek olmasına 
binaen 1938 bütçesine mevzu tahsisat kâfi gelmemiştir. Bu vaziyet göz önünde tutu
larak vilâyetler tenvir ve teshin maddesine (500) ve kömür sobaları için de mefru
şat ve demirbaş faslına (230) lira fazla konulmuştur. 

5 — Müftilik dairelerinin her birine vasatî olarak yüz elli kuruş kırtasiye ve 
230 kuruş müeferrika bedeli verilebilecek bir surette vilâyetler kırtasiyesine 300 ve 
müteferrikasına (260) lira zam yapılmıştır. Müftilik daireleri için muktazi bayra
ğın temini ile kirasız olarak oturulan Hazineye, idarei hususiyeye, belediye ve ev-

( S. Sayısı: 25) 
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kafa aid binaların sıva ve badana gibi müteferrik masraf ve tamirleri de mütefer
rika f aslına konulan tahsisattan sarf olunacaktır. 

6 — Vaktile sırf fetvahane olarak cami veya mescid ittisalinde eshabı hayır tara
fından yaptırılan binaların zaman zaman Evkaf umum müdürlüğü ile idarei husu
siye ve belediyelerce kendi namlarına tapuya tescil ettirilerek müftiler icar bedeli 
vermeğe icbar olunmakta ve tahsisatın kâfi gelmemesinden dolayı geçen senelerde 
verilip te bu sen.e verilememiş icar bedellerinden bir kısmı için bazı müftilerin icra 
yolile maaşından tahsili cihetine gidildiği görülmektedir. Bundan dolayı yeniden 
icar taleb edenlerin adedûgünden güne artmakta ve bu yüzden bir çok müftiler ma
aşlarından bir kısmını buraya tahsis etmektedirler. 

' 1938 bütçesine mevzu (5 000) liralık tahsisatm 1 700 lirası riyaset merkez bi-
masına tefrik edilmektedir. Hiç olmazsa vasatî aylığı üç lira ile bir daire temin 
edilebilmesi için on dört bin liraya ihtiyaç olmasına rağmen bunlardan bir kısmının 
halen icarsız olarak oturdukları göz önünde tutularak icar bedeli maddesine ancak 
(2 400) lira zam yapılmak suretile (7 400) liraya iblâğ edilmiştir. 

7 — Hâve edilen dokuz aded hademenin elbiseleri karşılığı olmak üzere melbu-
sat maddesine (150) lira fazla konulmuştur. 

8 — P. T. ve Telefon umum müdürlüğünün tesbit ve teklif ettiği üzere 167 nci 
posta ve telgraf ücreti faslına (330) lira ilâve edilmiştir. 

9 — islâm dininin itikadat ve ibadata dair bütün ahkâm ve mesalihinin tedviri 
ile mükellef bulunan riyaset asıl hedefi olan bu yüksek ve şümullü ve mesuliyeti de 
ayni nisbette ağır olan vazifesini yapabilmek için evvelâ dinin esaslarına aid kitab-
larmana dilimizde tab ve neşrine katği lüzum görmüş ve bu işe Kuranıkerim 
ile ahadisi sahihanın tefsir ve tercümesinden başlamıştır. Bu yüksek maksad için 
her sene bütçeye konulagelmekte olan tahsisat ile bu güne kadar 20 cilde yakın ki
tab tabı ve neşrolunmuştur. Bunlardan dokuz cildlik tefsirin adedi tabı 10 000, 
2 cildlik hutbenin adedi tabı yirmi bindir. Bunlardan başka yine adedi tabı beş bin 
olmak üzere şimdiye kadar dört cildi basılmış olan hadis kitabından elyevm mat
baaya verilmiş elli forma ve 1939 için hazırlanmış yüz forma vardır. Ayrıca 1939 
da basılmak üzere köylü için bir din kitabı ile umuma ve gençlere mahsus olarak 
da islâm dinine aid iki cildlik mühim bir kitab hazırlanmıştır. Vaizler için de bir 
kitab hazırlanmakladır. Bütün bunların kâğıd tab ve neşir masraflarını karşıla
mak üzere bu sene için dört bin lira ilâve olunmak suretile 169 ncu fasıl (11 000) 
liraya iblâğ olunmuştur. 

10 —1938 bütçesinde tahsisatın kifayet etmemesinden dolayı verilemeyen 17 me
mur dersiamın tahsisatları ile diğer müteferrik borçları karşılamak üzere geçen yıl 
borçları faslına (2 700) lira konulmuştur. 

Bu suretle yapılan zamların (7 754) lirası muhtelif fasıl ve maddelerden yapıla
bilen azamî tasarrufla temin olunabilmiş ve geçen yıl bütçesine nazaran 1939 yılı 
bütçesi (19 900) lira fazlasile (628 000) lira olarak tesbit ve takdim olunmuştur, 

( S. Sayısı : 25), 
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î. MALÎYE 

F. M. 

177 Tekaüd ikramiyesi 

178 1 Merkez daimî müstahdem
leri 

179 1 Vilâyat daimî müstahdem
leri 

180 Muvakkat tazminat 

182 3 Merkez kırtasiyesi 

183 Merkez müteferrikası 

186 2 Vilâyetler kırtasiyesi 

188 1 îcar bedeli 

188 2 Mahkeme masrafı 

VEKkÂLETÎ 

1938 bütçesindeki tahsisat kâfi gelmediğin
den bu tertibe 3548 sayılı kanunla 28 bin 
lira zam yapılmıştır. Bu sebeble 1939 se
nesi için 10 bin lira fazla tahsisat kanul-
muştur. 
12 700 lira fazlalık; bu faslın 2 nci mu
vakkat müstahdemler tertibindeki tahsi
sattan bir kısmının daimî müstahdemler 
tahsisatına ilâve edilmiş olmasından ve bu 
müstahdemler kadrosunda yapılan zam ve 
tenzillerden mütevelliddir. Bu zam ve ten
ziller (D) cetvelinde gösterilmiştir. 
12 000 lira fazlalık müstahdemin kadrola
rında yapılıp (D) cetvelinde gösterilmiş 
olan zam ve tenzillerden mütevelliddir. 
Borsa komiserliği memurlarının Ankara-
ya nakli ve bazı kadrolardaki tebeddülat 
dolayısile bilhesab 2 930 lira fazla tahsi
sat konulmuştur. 
Kırtasiye levazımı fiatlarmm tereffüü ve 
1938 bütçesindeki tahsisatın kifayetsizliği 
dolayısile bu tertibe 5 920 lira fazla tahsi
sat konulmuştur. 
Geçen sene bütçesindeki tahsisatın kifa
yetsizliğine binaen 3 000 lira zam yapıl
mıştır. 
Kırtasiye fiatlarının tereffüü ve 1938 büt
çesindeki tahsisatın ademi kifayesi dola
yısile 5 000 lira fazla .tahsisat teklif olun
muştur. 
Geçen sene bu tertibe konulan tahsisatın 
sene sonlarında çıkan yeni ihtiyaçları kar
şılamağa kifayetsizliği dolayısile 3548 sa
yılı kanunla 1 700 lira zam yapılmış oldu
ğundan bu sene yeni ihtiyaçların tam sene
liğini karşılamak üzere 4 270 lira fazla 
teklif edilmiştir. 

Geçen sene bu tertibe tahsisatın kifayetsiz
liği dolayısile zam yapılmış olduğundan bu 
sene 12 000 lira fazla tahsisat konulmuş
tur. 

( S. Sayısı : 25 ) 



». M. 

188 3 Evrakı matbua 

190 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

191 Müfettişler harcırahı 

192 1 Merkez kontrolörleri 

192 2 Vergi kanunları tatbiki 
için köylere gönderilecek 
memur harcırahı 

192 3 Defterdar, varidat memur
ları, kontrol ve malmemur-
larının teftiş ve devir har
cırahı 

193 Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı. 

İİ--

Evrakı matbua levazımı fiatlarmin artmış 
ve 1938 bütçesindeki tahsisat kâfi gelme
diğinden munzam tahsisat alınmış olması 
dolayısile bu tertibe 80 000 lira fazla tah
sisat konulmuştur^ 
Greçen sene bu tertibdeki tahsisat kâfi gel
mediğinden 3548 sayılı kanunla 30 000 lira 
munzam tahsisat alınmıştır. Bu sebeble 
1939 senesi için 20 bin lira fazla tahsisat 
teklif olunmuştur. 
Geçen seneki tahsisat 59 müfettiş ve mua
vin için 110 bin lira idi. Bu sene 7 müfet
tiş muavini daha alındığından bu tertibe 
15 bin lira fazlasüe 125 bin lira tahsisat 
konulmuştur. 
Vekâletler merkez teşkilâtına dahil kon
trolörlere de müfettişler gibi harcırah ve
rilmesi 3443 sayılı kanunla kabul edilmiş 
olduğundan bunların harcırah ve yevmiye
leri için 9 500 lira fazlasile 23 500 lira tah
sisat teklif olunmuştur. 
Tahsisatın kifayetsizliği dolayısile köy ve 
nahiyelerde kazanç vergisi mükelleflerine 
aid yoklama tahsildarlara yaptırılmakta
dır. Tahsildarlar bu işi hakkile başarama
dıkları gibi tahsilat ta bu yüzden sekteye 
uğramakta olduğundan yoklamanın vari
dat memurları tarafından yapılabilmesini 
teminen 1939 bütçesine bu iş için 16 bin 
lira fazlasüe 36 000 lira tahsisat konul
muştur. 
Bu tahsisat devir ve teftiş vazifesile mü
kellef olan memurların adedine göre asga
rî had üzerinden hesab edilerek teklif 
olunmuştur. 
istanbul ve îzmir vüâyetlerinin telefon 
tesis ve muhavere ücretleri evvelce ücretli 
muhabere ye mükâleme tertibinden verili
yordu. Bunların Hükümetçe satın alınma
sı dolayısile ücretleri resmî telefon tesis ve 
muhavere masrafı tahsisatından tediye 
olunacağından bu tertib için 7 000 lira f azr 
la tahsisat teklif olunmuştur. 
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195 Posta ve telgraf ücreti 

198 1 Komisyonlara memur gay-
• ri muvazzaf aza ve ehlivu

kuf ücretleri 

198 4 Hesab mütehassısları ve 
eksperler 

399 1 Kıymetli evrak ve leva
zım bedelile tabı masrafı 

j j j —-. 

2721 ve 2722 numarab. kanunlar mucibin 
ce resmî daireler muhabereleri için üçte 
bir nisbetinde olarak posta ve telgraf ida
resine verilmesi icabeden ücretlerin 1938 
malî yılı için dörtte bir nisbeti üzerinden 
verilmesi 1938 muvazeııei umumiye kanu
nunun 17 nci maddesile kabul edilmişti. 
1939 malî yılında asıl kanunlardaki üçte 
bir nisbeti üzerinden ücret alınması lâ-
zımgelmiş olduğundan -bu sene bu tertibe 
129 643 lira fazlasile 547 113 lira tahsisat 
konulmuştur. 

110 bin lira fazlalık bu faslın 3 ncü mad
desindeki olmikdar tahsisatın işbu birinci 
madde tahsisatile birleştirilmiş olmasın
dan mütevelliddir. 
îstanbulda yirmi tahakkuk şubesi mev
cud olub beyannameli mükellef adedi 
2 700 e ve ınüstahdemdn bordrosu veren 
müessese adedi 9 100 e; muamele vergisi 
mükellefi 630 a ve maktu muamele vergi
sine tâbi müessese adedi de 481 e baliğ 
olmaktadır. 
Bütün bu mükelleflere aid beyanname
lerin ve bordroların tedkiki, sınaî mües
seselerde iptidaî ve mamul maddelerin ta
dadı suretile kontrol yaılması; muamele 
ve kazanç vergileri resen takdir komis
yonlarında çalışılması için Istanbula ve
rilmiş olan hesab mütehassısları adedi 23 
den ibaret olub ücretleri de 150 - 200 lira 
arasında tehalüf etmekte ve 300 lira ücret 
alan bir ve 250 lira ücret alan beş müte
hassıs mevcud bulunmaktadır. Bu kadro 
ile tedkikatm günü gününe yetiştirilmesi 
imkânsız olduğu cihetle kadronun 11 i mu
amele ve 21 i kazanç vergisinde çalışmak 
üzere 32 ye iblâğı ve ücretlerin daha mü-
tevazin bir şekle konulması için yeni bir 
kadro tertib edilmiş ve bu münasebetle 
mevcud tahsisata 29 000 lira zammedil-
mesi lüzumlu görülmüştür. 

1938 bütçesinde bu tertibe konulan tahsi
sat kâfi gelmediğinden 1939 bütçesi için 
10 000 lira fazla tahsisat teklif olunmuş
tur. 
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199 

200 

200 

201 

204 

206 

207 

Vazifeleri haricinde ve me
sai saatleri dışnıda çalışan 
gümrük ve varidat me
murları aidat ve yevmiye
leri 
1567 numaralı Türk para
sının kıymetini koruma ka
nunu tatbik masrafı 

1938 bütçesindeki tahsisat kâfi gelmedi
ğinden 1939 bütçesi için 2 000 lira fazlasi-
le 12 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

2999 numaralı 
tatbik masarf ı 

kanunun 

1938 senesi bütçesindeki tahsisat kâfi gel
mediğinden bu tertibe 20 000 lira tahsi
sat üâve edilmiştir. Bu sebeble 1939 sene
si bütçesine 90 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 
Murakiblerin önümüzdeki malî sene zar
fında bankalar nezdinde yapacakları tef
tiş neticesinde tahakkuk edecek harcırah 
ve yevmiyeleri karşılığı olarak bu tertibe 
1 000 lira fazlasile 4 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 
Mevcud 1285 tahsildarın onar liradan 
bir senelik hayvan yem bedeli 154 200 li
raya baliğ olduğundan bu tertibe 1939 se
nesi için ol miktar tahsisat konulmuştur. 
Nizamnameye göre yeniden gönderilmesi 
ve orada bulunub avdet etmesi icabeden 
müfettişlerin adedine göre hesab edilmiş
tir. 
1938 bütçesindeki tahsisat kâfi gelmedi
ğinden 3548 sayılı kanunla bu tertibe 500 
lira zammedilmiştir. Diğer taraftan 1939 
malî yılında mutad neşriyata ilâveten Ha
zine hesab talimatnamesinin yeniden tel-
fik ve tanzimi de derpiş edilmekte oldu
ğundan bu tertibe 2 000 lira f azlasile 6 000 
lira tahsisat konulmuştur. 
Görülen ihtiyaca binaen bu tertibe geçen 
seneye nazaran 4 000 lira fazla tahsisat 
konulmuştur. 

210 îrad getirmeyen millî emlâk ta- îrad getirmeyen Millî emlâkin tamiri için 
mir masrafı 1938 malî yılı sarfı lâzımgelen tahsisat 

haircinde olarak vekâletten istenilen tahsi
sat mikdarı 308 734 liraya baliğ olmakta 
ise de bu ihtiyacın tamamım karşılamak 
kabil olmadığından, bu fasla ancak 212.370 
lira tahsisat konulabilmiştir. 

Atlı tahsildarlara verüe-
cek yem bedeli 

Avrupaya gönderilecek mü
fettişler harcırahı 

Kavanin ve nizamat ve mu-
karreratı maliye telfik ve 
tertib masrafı. 

Kitab, mecmua bedeli ve 
Maliye mecmuası masrafı 
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211 1 Satış komisyonları hakkı 
huzuru ve masarifi zaruri-
yeleri 

228 "Siyasal bilgiler okulu mas
rafı karşılığı. 

233 Buğdayı koruma vergisi ei-
bayet teşkilâtı ve masrafı 

244 Kambiyo borsası bütçesine 
yardım 

Bilhassa Orta Anadolu ve şark vilâyetle
rinde Hazineye aid arazinin tesbiti ve 
tevzii arazi işleri masrafı için bu tertibe 
10 000 lira fazlasile 20 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 
1939 yılında talebe adedini bir mikdar ar
tırmak için bu fasla 1938 bütçesine naza
ran 5 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 
Kurşun masrafının artması dolayısile 
bu fasla 10 000 liar fazla tahsisat konul
muştur. 
1938 senesi bütçesine konulan yardım tah
sisatının hesabında memurların mesken 
tazminatının dahili hesab edilmediği an
laşıldığından bu sene bu fasla mezkûr taz
minat da nazara alınmak suretile 781 lira 
fazlasile 27 701 lira tahsisat konulmuştur. 

DÜYUNU UMUMİYE 

1 — % 5 f aizli 1938 dahilî istikrazı: 
3322 numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli 1938 tahvillerinin 1939 se

nesinde ödenecek ikramiye ve faizlerile diğer masraflara kai'şılıktır. Yapılan son 
tediye plânına göre geçen seneden 12 000 lira noksanile teklif edilmiştir. 

2 — 1933 Ergani istikrazı: 
Bu istikrazın 12 000 000 lira üzerinden senelik itfa bedeli komisyon ve sair 

masrafları karşılığı 1 144 843 lira olarak tesbit edilmiştir. Geçen seneye nazaran 
2 172 lira noksandır. 

3 — Sivas - Erzurum istikrazı: 
Sivas - Erzurum istikrazının faiz, itfa bedeli komisyon ve sair masraflarının 

geçen seneye nazaran fazlası bulunan 415 000 lira tedavüle çıkarılıp vadesi 1939 
malî yılı içinde hulul edecek olan beşincitertibin faiz, itfa ve sair masrafları muka
bilidir. 

4 — Donanma piyankosu istikrazı: 
Bu fasılda değişiklik yoktur. Geçen senenin aynidir. 
5 — İstanbul mecburî istimlâki: 
1885 numaralı kanun mucibince yapılacak istimlâkin karşılığı olan bu fasla 

mevzu tahsisat da geçen senenin aynidir. 
6 — Mahsubu umumî tahvilleri: 
459 numaralı mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun tah-
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villerinin 1932 -1939 seneleri faiz ve amortismanları ve nakden ödenecek kesirleri 
için geçen seneki mikdar derecesinde tahsisat konulmuştur. 

7 — % 5 faizli muhtelif Hazine tahvilleri: 

1513, 2248, 2701, 2808 ve 3523 numaralı kanunlara müteallik borçlarla tahsisat-
sız borçların ödenmesi için çıkarılmış olan Hazine tahvillerinin 1939 malî senesi 
içinde vadeleri hulul edecek kupon karşılıklarile yine bu malî sene içinde yeniden 
nakid ve tahville ödenmesi muktazi borçların ve buna müteferri diğer masrafların 
karşılığı olub tediye başlangıçları 31 mayıs 1932 senesine aid olan tahvillerin yedi 
senelik kuponlarının tediyesi hitam bulmasına ve bunların yerine gayrimübadil 
tahvilleri ihraç olunmasına binaen 1938 malî senesine nazaran bu fasla elli bin li
ra noksanile teklif yapılmıştır. 

8 — Cumhuriyet Merkez bankasına evrakı nakdiye itfa karşılığı nam ile veri
len ve umumî bütçenin % 1 ni teşkil eden para bu seneki bütçe yekûnuna nazaran 
108 395 lira fazlasile teklif olunmuştur. 

9 — Cumhuriyet Merkez bankasına evrakı nakdiye mukabili verilmiş olan bo
nolardan bazılarının ödenmesi dolayisile faiz ve amortisman mikdarı geçen seneye 
nazaran 20 000 lira noksanile tesbit edilmiştir. 

10 — Ziraat bankası sermayesinin tezyidi için 3202 numaralı kanun mucibince 
umumî bütçenin % 1/2 nisbetinde verilmesi lâzımgelen tahsisat olub 1938 senesi 
bütçesi yekûnuna göre 54 197 lira fazlasile 1 285 497 lira olarak teklif olunmuştur. 

11 — Düyunu umumiye mcclisile yapılan son itilâf mucibince ödenmesi mukta
zi mebaliğ mikdarı 1938 senesine nazaran 1 267 000 lira noksanile tesbit edilmiştir. 

12 — Kibrit istikrazı karşılığı olub 1722 numaralı kanun mucibince ödene
cektir. 1938 senesinin aynidir. 

13 — Müdafaa işleri için muhtelif kanunlar mucibince çıkarılan bonolardan 
1939 senesinde ödenmesi lâzımgelen mikdar için 1938 senesine nazaran 224 000 lira 
noksanile tesbit olunmuştur. 

14 — Fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan borç
ların faiz ve amortisman karşılığı 1938 senesinin aynidir. 

15 — 2434 numaralı kanun mucibince Ruslardan temin olunan krediden Sümer 
bank ve Millî Müdafaa vekâletince istimal edilmiş olan kısımlardan 1939 senesin
de vadesi hulul edecek taksit karşılığı 1938 senesinin aynı olarak teklif olunmuş
tur. 

16 — 2670, 3022 numaralı kanunlar mucibince Amerika Hükümetine ödenecek 
mebaliğin 1939 senesinde tediyesi lâzımgelen taksit karşılığı olup 1938 bütçesinin 
ayni olarak teklif olunmuştur. 

17 — Vatanî hizmet aylıkları karşılığı olup geçen seneye nazaran kayidları 
terkin olunan bazı aylıklar dolayisile 2 420 lira noksanile 25 100 lira tesbit edil
miştir. 

18 — Tekaüd ve yetim aylıkları karşılığı olub 1938 senesinin aynidir. 
19 — 551 numaralı Askerî terfih kanunu mucibince beş ve altıncı derecelerden 

malûl erlere verilmekte olan 200 lira kıymetindeki arazinin mahsubu karşılığı için 
1938 senesindeki mikdarm ayni olarak teklif edilmiştir. 
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20 — Mahakimden verilen ve diğer bütçelerden ödemnesine imkân olmıyan 

ilâmların karşılığı için 1938 senesindeki mikdarm ayni olarak teklif olunmuştur. 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaş faslı : Bu fasla geçen sene tahsisatına göre (260 897) lira 
fazla konmuştur. Bu fazla, 2997 numaralı teşkilât 
kanununun tatbiki için tayin edilmiş olan üç senenin 
1938 nihayetinde sona ermesi hasebile, 1939 yılı için 
teşkilât kanununa bağlı kadronun istilzam ettiği mik-
darda tahsisat vazmdan mütevelliddir. 

Merkez müstahadeinleri 

Merkez kırtasiyesi 

Vilâyetler mefruşatı 

Yilâ yetler müteferrikası 

Kira bedeli 

Defter teclidi 

Muvakkat memuriyet har-
cirahı 

Bu faslın birinci maddesinde (180) lira fazlalık vardır. 
Fazlalık 85 lira ücretli mücellidiıı hizmetine binaen 
ücretinin yüz liraya iblâğından ileri gelmektedir. 
Bu f asüda da bin liralık fazlalık mevcuddur. Kayid-
lerin fotoğraf isini çıkaran fotostat makinesinde kul
lanılan eczalı kâğıd ihtiyaca kifayet etmediğinden bin 
lira ilâvesine lüzum görülmüştür. 
Bu fasla geçen seneye göre (10 000) lira zammedilmiş-
tir. îstanbuldaki bir sicil muhafızlığı ile Ankaradaki 
muhafızlıklardan maadasında tapu sicilleri ve plânları 
tahta depolarda muhafaza edilmektedir. Tapu kütü
ğünün ehemmiyeti arz ve izaha muhtaç olmadığından 
bütün vilâyetler için tedricen demir dolab mubayaası 
düşünülmüş ve bu sene yüz dolab için on bin lira kon
muştur. 
Bu fasla (200) lira ilâve edilmiştir. 1938 malî yılı tah
sisatı kifayet etmediğinden- (300) liralık münakale ya
pılmıştı. Bu ihtiyaç nazarı dikkate alınarak 1939 için 
(200) lira fazla konmuştur. 
Bu maddede (100) liralık bir zam vardır. 1938 de tah
sisatın kifayetsizliği hasebile yüz liralık münakale ya
pılmıştı. Bu ihtiyaca binaen bu sene (100) lira fazla 
istenmektedir. 
Bu maddeye (1 510) lira ilâve edilmiştir. 1938 de tah
sisat yetişmediğinden bir çok defterlerin teclidi kabil 
olamamıştır. Bu ihtiyaç dolayısile (1 510) lira zararao-
lunmaktadır. 
Bu fasılda (7 000) lira fazlalık vardır. Geçen sene 
(2 000) liralık münakale yapılmıştı. Bu sene teşkilât 
kanunundaki kadronun tamamen tatbiki hasebile grub 
müdürlerile kontrol memurları ve yeni kadastro pos
taları için müfredatı bağlı cetvelde gösterildiği veçhile 
fazla tahsisata ihtiyaç görülmesinden dolayı ilâve icra 
edilmiştir. 
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Resmî telefon tesis ve mü-
kâleme masrafı : 

Ücretli muhabere ve mü-
kâleme bedeli : 

Tedavi, yol ve saire mas
rafı : 

Kadastro ve tapu tahrir 
heyetleri ücreti - : 

Masarifi idare ve teçhi
zat : 

Alât ve levazımı fenniye 
bedeli ve tamir masrafı : 

Tapu ve kadastro tatbikat 
kursu idare heyeti ve mu
allim ücreti : 

Staj için Avrupaya gön
derilecek müfettişler har-
cirahı : 

Staj için Avrupaya gön
derilecek memurlar harcı
rahı : 
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Kifayetsizliğine binaen (220) lira zammedilmiştir. 

(49) lira indirilmiştir. 
bir lira bırakılmıştır. 

Fasıl unvanını- muhafaza için 

Düyun 

Geçen seneye nazaran beş yüz lira fazlalık vardır. Mev-
cud hasta memurların adedine göre beş yüz lira fazla 
konmuştur. 
Bu maddede (5 700) lira fazlalık mevcuddur. ölçü 
postalarının adedini (55) aded kadastro tahdid posta
sının faaliyetini temin edecek dereceye getirmek için 
(19) jaloncu ilâvesi icab etmiştir. 

(2 000) lira fazlalık vardır. 1938 tahsisatı kifayet et
mediğinden (2 150) liralık münakale yapılmıştır. Bu 
ihtiyaç nazarı dikkate alınarak (2 000) lira ilâve edil
miştir. 
Geçen seneye göre (3 000) lira fazladır. Kadastro 
postalarının randımanını arttırmak için bu senelik be
heri (625) liradan beş aded takeometre mubayaası mak-
sadile (3 000) lira ilâve edilmiştir. 

(720) lira zammedilmiştir. ilâve, üç muallimin ücreti
nin (80) liradan yüz liraya çıkarılmasından mütevel-
liddir. 
Geçen sene tahsisatından (2 999) lira tenzil edilmiş ve 
madde unvanını muhafaza için bir lira tahsisat bıra
kılmıştır. Bu tahsisatın tenzili, yüksek mekteb mezu
nu ve ecnebi diline vakıf müfettiş bulunmamasından 
mütevelliddir. 
(4 199) lira tenzilât vardır. Madde unvanını muhafaza 
için bir lira tahsisat ibka edilmiştir. Ayni suretle yük
sek mekteb mezunu ve ecnebi diline vakıf memur bu
lunmaması hasebile bu tahsisat da şimdilik kaldırıl
mıştır. 

Bu fasılda yekûn itibarile (50) lira noksan vardır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1939 malî yılı bütçesi, 1938 yılı bütçesi
ne konulan (5 666 370) lira tahsisat ile inşaat ve esaslı tamirat için Nafia bütçe
sindeki (410 700) lira tahsisat tutarı olan (6 077 070) liraya nazaran (489 370) lira 
eksiğile (5 587 700) lira olarak tesbit edilmiştir. înşaat ve esaslı tamirat için Nafia 
bütçesindeki (410 700) lira tahsisattan (338 000) lira düşürülerek sözü edilen ve
kâlet bütçesine 939 yılı için (72 700) lira tahsisat konmak gerektir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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2 — Vekâlet ve gümrük hizmetlerile Muhafaza genel komutanlığı hizmetlerine 

aid 1939 yılı bütçesine konan tahsisat 1938 yılma nazaran (151 370) lira eksiğile 
(5 515 000) liradan ibaret bulunmuştur. 

3 — 1938 yılma nazaran fasıl ve maddeler arasındaki fazla veya eksiklik sebeb-
leri aşağıda izah olunmuştur: 

Vekil tahsisatı : 
Maaş : 

Tekaüd ikramiyesi : 
Merkez müstahdemleri 
ücreti : 

Vilâyetler müstahdemleri 
ücreti : 

Muvakkat tazminat : 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı : 
Merkez levazımı : 

Merkez müteferrikası : 
Vekâlet otomobili masra
fı : 
Vekâlet hizmet otomobili 
masrafı : 
Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcı
rahı 
Muvakkat memuriyet har
cırahı : 

Birinci kısmın izahı 
1938 yılı gibidir. 
(77 650) lira eksiklik bütçe zarureti dolayısile 1939 yı
lma münhasır olmak üzere (L) cetveline alman mün-
halâta aid tahsisatın düşürülmesindendir. 
1938 yılı gibidir. 
(4 020) lira eksiklik, bütçe zarureti dolayısile 1939 yılı 
için kadrodan çıkarılan bazı münhal memuriyetlere 
aid tahsisatın düşürülmesindendir. 
(2 760) lira eksikliğin, kadro tutarına nazaran tahsisat 
fazlasile bütçe zarureti dolayısile 1939 yılı için kadro
dan çıkarılan bazı münhal memuriyetlere aid tahsisatr 
dü sürülme sindendir. 
1938 yılı gibidir. 
1938 yılı gibidir. 

(2 000) lira eksiklik, bütçe zarureti dolayısile asgarî 
ihtiyaca göre tahsisat konmasmdandır. 
1938 yılı gibidir. 
(5 500) lira fazlalık yeniden mubayaa edilecek otomo
bilin mubayaa bedelile nakil masrafı karşılığıdır. 
(4 000) lira eksiklik, geçen yıl bütçesine dahil olan oto
mobil mubayaa bedelinin düşürülmesindendir. 
1938 yılı gibidir. 

1938 yılı gibidir. 
1938 yılı gibidir. 
1938 yılı gibidir. 
(3 000) lira eksiklik, bütçe zarureti dolayısile 1939 yılı 
için asgarî ihtiyaca göre tahsisat konmasmdandır. 
(2 355) lira fazlalık mezunen millî hudud haricine gön
derilen memurların zatî ve aile harcırahlarına aid mas
raflar karşılığıdır. 

Müfettişler harcırahı 1938 yılı gibidir. 
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Staj için yabancı memle
ketlere gönderilecek mü
fettişler harcırahı : 
Staj için j^abancı memle
ketlere gönderilecek me
mur harcırahı : 
Resmî telefon tesis 
mükâleme masrafı 
Ücretli muhabere ve mü
kâleme bedeli : 
Posta ve telgraf ücreti : 

3335 sayılı kanuna göre 
yapılacak tedavi ve yol 
masrafı : 
Mukannen masraflar : 
Gümrük ambarlarında za
yi olan eşya tazminatı : 
Mütenevvi masraflar : 

Muharreratı umumiye ta
bı ve teclid masrafları : 
Tarife repertuvarı ve no-
manklatörü ve izahname-
sinin ikmal ve ihzarı mas
rafları : 

Tartı âletleri mubayaa ve 
tamiri : 
İnşaat ve tamirat : 
Gümrük kursları mas
rafları : 

(5 000) lira eksiklik; bütçe zarureti dolayısile bu hiz
metin gelecek yıla terkedilmesindendir. 

(5 550) lira eksiklik, bütçe zarureti dolayısile bu hiz
metin gelecek yıla terkedilmesindendir. 

ve 1938 yılı gibidir. 

1938 yılı gibidir. 

(9 607) lira fazlalık; Nafia vekilliğinden alman 210 sa
yı 11 - I I -1939 günlü yazıda altı aylık posta ve telgraf 
ücretinin tam tarifenin üçte biri üzerinden (22 638) lira 
26 kuruş olduğundan bahsile buna nazaran 1939 bütçe

sine yıllığı olarak (45 276) lira 52 kuruş tahsisat konma
sına lüzum gösterilmiş olmasındandır. Ancak bu mik-
dar 2721 ve 2722 sayılı kanunlara göre üçte bir hesabi-
le bildirilmiş olduğundan şayed 1939 bütçe lâyihasına, 
1938 senesine kıyasen dörtte bir ücrete tâbi tutulacağı
na dair bir kayid bulunduğu surette, bütçeye konulan 
(45 277) lira tahsisatm (33 957) liraya-indirilmesi ge
rektir. 
1938 yılı gibidir. 

1938 yılı gibidir. 
1938 yılı gibidir. 

(250) lira eksiklik, tercüme ücreti masrafından tasar
rufu mümkün görülen mikdardır. 
1938 yılı gibidir. 

(2 500) lira fazlalık, tarife repertuvarmın geri kalan 
kısmı ile nomanklatür ve izahnamesinin 1939 yılında 
ikmal ve intacı için hariçten bir mütehassıs ile bir dak
tilonun alınmasına lüzum görülmüş olduğundan bunla
rın yıllık ücret tutarları ile tabı ve levazımı masrafları 
farkmdandır. 
(4 000) lira eksiklik; bütçe zarureti dolayısile asgarî 
ve mübrem ihtiyaca göre tahsisat konmasmdandır. 
1938 yılı gibidir. 
(960) lira eksiklik: bütçe zarureti dolayısile taşra güm
rükleri kurslarında halen münhal olan bir muallimliğin 
1939 yılı için kadrodan çıkarılmasmdandır. 
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Geçen ve eski yıİlar borç
ları : 

«E» Cedveli 

«L» Cedveli 

Maaş 

Açık maaşı : 
1683 sayılı kanun muci
bince verilecek tekaüd ik
ramiyesi : 
Müstahdemler ücreti : 

1107 sayılı kanun muci
bince gedikli erbaşlara ve
rilecek aile zammı : 
648 sayılı kanun muci
bince gedikli erbaşlara ve
rilecek nakdi mükâfat 
1918 sayılı kanunun 70 n-
ci maddesi mucibince ve
rilecek ihtisas ücreti 
Muvakkat tazminat • 
Mefruşat ve demirbaş 

- âû -
(4162) lira eksiklik, geçen ve eski yıllarda halen öden
memiş mutahakkak borç bulunmadığından geçmiş 
yıllar tahakkuklarma kıyasen 1,939 yılı bütçesine konul
muş olan tahsisat farkındandır. 
Tarife repertuvan faslında izah olunduğu üzere bu işin 
1939 yılında ikmali için hariçten alınmasına zaruret 
görülen bir mütehassısla bir daktilonun ifa edeceği 
hizmet, muvakkat ve mütehavvil müddetlerle ifası icab 
eden ve daimî mahiyet arzetmeyen hizmetlerden bu
lunduğundan bu fasıl 1939 yılı için (E) cedveline alın
mıştır. 
Bu cedvelde gösterilen merkez ve taşra gümrüklerine 
aid münhal memuriyetler/ diğer yıllar için müstağni 
kalınamıyacağmdan, bütçenin tevzini zarureti dolayısi-
le yalnız 1939 yılı için mevkuf tutulmak üzere ilâve 
edilmiş ve Muhafaza genel komutanlık kısmına aid 
olanlar evvelki senelerdenberi mevkuf tutulmakta bu
lunmuştur. 

İkinci kısmın izahı 
31 695 lira fazladır. Bu fazlalık Urfa talimgah mevcu
dunun kadrosuna iblâğı için zarurî olarak alınacak 
eratla 938 yılı bütçesine aylıkları noksan konulan era
tın maaşları farkıdır. 
1938 yılının aynidir. 
1938 yılının aynidir. 

28 370 lira fazladır. Bu fazlalık 1938 yılında kadroya 
konulub 1939 yılında çalıştırılacak olan dört motor mü
rettebatının ücretlerile geçen sene kadrosuna onar ay
lık konulan baytar, nalband ve saraç ustalarının ve 
makinistlerin, deniz mürettebatının ücret farklarıdır. 
1938 yılının aynidir. . 

1938 yılının aynidir. 

1938 yılının aynidir. 

1938 yılının aynidir. 
1938 yılının, aynidir. 
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Kırtasiye : 
Müteferrika : 

icar bedeli : 

Maznun sıfatile askerî 
mahkemelere eelbedilecek-
lerle sürgüne gönderilecek 
lerin muhafızlarının ve 
şahid olarak mahkemeye 
getirileceklerin yol mas
rafı 
Def atir ve evrakı matbua 
Odacı melbusatı 
Daimî memuriyet harcı
rahı : 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere 
3335 sayılı kanun muci
bince verilecek tedavi ve 
yol masrafı : 
Mubayaa bedeli : 
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1938 yılının aynidir. 
610 lira fazladır. Bu fazlalık sınırlardaki karakolların 
bayraklarının üç ayda bir değiştirilmesi kararlaştırıl
mış olmasındandır. 
1 500 lira fazladır. 1938 yılındaki icar bedellerinin art
masından ileri gelmiştir. 
1938 yılının aynidir. 

Tamirat bedeli : 
işletme masrafı : 

Levazım müteferrika ve 
i mukannen masraflar : 

1615 sayılı kanun muci
bince verilecek yemeklik 
bedeli : 
3303 sayılı kanun muci
bince verilecek yem be
deli : 

1938 yılının aynidir. 
1938 yılının aynidir. 
1938 yılının aynidir. 

3 000 lira fazladır. 1938 yılmdaki tahsisatm kâfi gelme
mesinden dolayı arttırılmıştır. 
1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynidir. 

117 730 lira noksandır. Urfa talimgah eratının zarurî 
olarak arttırılmasından dolayı bunların maaş, iaşe, 
melbusat ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için 1939 
yılında yeniden kara ve deniz vasıtaları alınmasından 
sarfınazar edilmiştir. 
1938 yılının aynidir. 
15 680 lira noksandır. Ambarlarda ayniyat devrede
ceğinden dolayı azaltılmıştır. 

1938 yılının aynidir. 

1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır. 
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Tutulacak nakil vasıtala
rının tamir ve tazmin 
masrafı 
1841 sayılı kanun muci
bince subaylar ve atlı Mu
hafaza memurlarının hay
vanlarına verilecek taz
min bedeli : 
Daimî masraflar 
sat 
Teçhizat 

Melbu-

1 aşe 

Muhafaza memurla rıııu L 
esliha ve cephane masrafı: 
Ecza ve sıhhî malzeme 
masrafı 
Veteriner ecza ve malzeme 
masrafı : 
Millî Müdafaa emrine ve
rilecek hasta subay ve era
tın masrafları 
ölen eratın cenaze mas-
raflarile müsademelerde 
şehid olanlara kabir yap
tırılma masrafı : 
Talim ve terbiyede kulla
nılacak malzeme masrafı 
İstihbarat masrafı 
Nakliyat 
Tercüme masrafı 
İnşaat ve tamirat 
Düyun fasılları 
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1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır. 

8 380 lira fazladır. Bu fazlalık Urfa alayı talimgah 
mevcudunun kadroya iblâğından ileri gelmiştir. 
5 080 lira fazladır. Bu fazlalık da Urfa talimgahının 
artmasından ileri gelmiştir. 

1938 yılının aynıdır. 1939 yılına ayniyat devredeceğin
den arttırılmamıştır. 

1938 yılının ayındır. 

1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır, 

1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır. 

1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynıdır. 
1938 yılının aynıdır. 
Borçlara karşılık olarak konulmuştur. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

1 — 376 ncı maaş faslma ilâve edilen (68 446) lira mevcud kanunlara nazaran 
fasılda açık bulunan mikdardır. 

2 — 378 nci fasla konulan (1 320) dört dairenin muhasebesini idare etmekte olan 
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muhasebenin muvezzi ihtiyaçlarını temin için ilâve olunan üç müvezzi ile odacı-
başıya ilâve edilen beş ve telefoncuya zammedilen" 10 liradan münbaistir. 

3 — 380 nci muvakkat tazminat faslına (7 188) lira konulmuştur ki ilâve edilen 
memurlara kanun icabı verilecek mesken bedelidir. 

4 — 386, 387, 388 nci fasıllara ilâve edilen (26 000) liar dahiliyenin taşralarda 
mevcud 2454 odası için konulmuş mefruşat ve tenvir, teshin ihtiyacı ile günden gü
ne artan muhabere dolayısile katiyen kifayet etmemekte bulunan kırtasiye ihtiyacı 
içindir. 

5 — 389 ncu faslın birinci ve ikinci maddelerine konulan (8 000) lira yeni teşkil 
edilen vilâyet ve kazalar dolayısile isticarına mecburiyet hâsıl olan binalar kirasile 
defatir ve evrakı matbualarının ikmal edilebilmesinden münbaistir. 

6 — 391 nci fasla (3 000) lira ilâve edilmiştir. Birçok münhal , bulunan kayma
kamlıklara gönderilen memurlara verilen yevmiyelere mevcud tahsisat kifayet et
mediğinden ileri gelmiştir. 

7 — 394 ncü fasla yeniden açılan ikinci maddeye konulan (1Q 500) lira 1700 
numaralı kanunun hükmü dairesinde Avrupaya gönderilecek staj iyerlere verile
cek tahsisat ve harcırah karşılığıdır. Senelerdenberi gönderilmemek yüzünden 
kadrolarda aranılan evsafta memurların azalmakta olduğu ve müşkülât çekilmekte 
bulunduğu cihetle buna katği zaruret hâsıl olmuştur. 

8 — 395 nci fasıldaki (1 310) İra zam telefon ücretlerinin ademi kif ay esinden ve 
îzmir, İstanbul telefonlarının da şimdi bu fasıldan tediye edilmesinden doğmuştur. 

9 — 398 nci tedavi faslına (2 000) lira zammedilmiştir. Hasta memurların tah-
sisatsızlık yüzünden tedavileri yapılamamasından vahim neticeler hâsıl olmakta 
bulunması buna mübrem lüzum göstermiştir. 

10 — 399 ncu fasla açılan yeni bir maddeye nahiye müdürlerine hayvan yem be
deli olan (65 016) lira konulmuştur. Müdürlerin hayvanları olmaması dolayısile 
devir yapamadıkları ve bu sebeble köyle-rin ihtiyaçları anlaşılamamakta olduğu ci
hetle bu ihtiyacı temin etmek üzere her müdüre ayda altışar lira hayvan yem be
deli konulması lüzumu hâsıl olmuştur. 

11 — 408 nci eski yıllar borçları faslına ilâve edilen para da mevcud tahsisatla
rı dairesinde tediyesi icab eden borçlar için lüzumlu görülen mebaliğdir. 

12 — Bütçenin diğer fasıllarından bazıları tamamen 938 senesi gibi bırakılmış ve 
bazılarından yapılan tenziller ile diğer fasıllara yapılan zamlar tevzin edilmiştir. 

MATBUAT U. M. 

Matbuat umum müdürlüğü bütçesinde bir çok ihtiyaçlara rağmen umumî muva
zenenin darlığı dolayısile 1938 sçnesine nazaran hiç bir değişiklik yapılmamıştır, 
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EMNÎYET U. M. f " 

1 — 425 : nci faslın birinci maddesine yapılan zam açık olan maaş karşılığından 
mütevelliddir. 

2 — 426 : ncı fasla yapılan (2000) lira zam bu sene zarfında tahdidi sin dolayı-
sile tekaüde sevk olunacaklara verilecek tekaüd ikramiyesi karşılığıdır. 

3 — 427 : nci merkez müstahdemleri faslında görülen zam vilâyet müstahdem
lerinden merkez kadrosuna nakledilenlerden mütevelliddir. 

* 
4 — 429 ncu muvakkat tazminat faslında görülen fark Ankarada istihdam edi

len ve adetleri tezyid olunan polis ve emniyet âmirlerinin mesken bedeli karşılığı
dır. Zaten mevcııd tahsisat kâfi gelmediğinden münakale taleb edilmiştir. 

5 — 430, 431 nci fasıllardaki zamlar yeniden teşkil edilecek olan taharri büro
sunun tefriş ve kırtasiyesi ihtiyacından mütevelliddir. 

6 — 434 ve 435 nci faslın birinci maddesinde (5000) lira zam kazalarda yapılan 
teşkilât dolayısile verilmesi zarurî tenvir ve teshin tahsisatından ileri gelmiştir. 

7 — 436 ncı fasıldaki (1020) lira 3201 numaralı kanun mucibince verilmesi lâ-
zımgelen para mükâfatına karşılık olub ademi kifayesinden zarurî olarak ilâve 
edilmiştir. 

8 — 437 nci faslın birinci, ikinci ve üçüncü maddelerine yapılan zamlardan icar 
bedeli için yapılan (5000) lira yeni isticarı zarureti olan karakollar için ve ikinci 
maddedeki (10000) lira çok fena bir vaziyette bulunan ve vukuatı muntazaman i 
kayid ile mükellef olan polis teşkilâtının evrak ve defterinin ikmali için konmuştur. 

9 — 438 nci daimî memuriyet harcırahı faslına konulan (50000) lira (3201) nu
maralı kanun mucibince tayinleri merkeze alınmış olan polis memurlarının harcı- * 
rahları karşılığıdır. 

10 — 441 nci telefon faslmdaki (5320) lira İstanbul ve îzmir vilâyetleri telefon
larının Hükümetçe mubayaası dolayısile mükâleme ücretlerinin bu fasıldan tedi
yesi zaruretinden doğmuştur. 

11 — 445 nci faslın birinci zabıta melbusatı faslına konulan (100950) lira artan 
polis ve komiserler dolayısile ilâvesine zaruret hâsıl olan mikdardır. Zaten bütçede 
mevcud meblâğ bu hususa kâfi gelmemekte dir. Hatta geçen sene de (100000) lira 
munzam tahsisat alınmak iztirarında kalınmıştır. Bu da ihtiyacın en bariz delüidir. 

îkinci maddedeki 8500 lira ayni suretle silâh ihtiyacından mütevelliddir. 
12 — 448 nci fasla konulan (2000) lira sahası genişleyen polis teşkilâtına aid 

telefon hatlarının tesis ve tamiri karşılığıdır. 
13 — 449 ncu fasıldaki (18 000) lira ikamete gayri salih bir hale gelmiş olan t 

ve içerisinde bulunan polislerin daima hastalığa maruz kalmasına sebeb olan kara
kolların tamiratı karşılığıdır. 

14 -^ 451 nci polis mecmuası faslına 3500 lira ilâve edilmiştir. Bu da her polise 
verilmekte olan mecmuaların fazlalaşmasından ve polis tekniği mecmuasının çı
karılmasından hâsıl olan ihtiyaçtır. 

15 — 454 ncü polis mektebleri faslında görülen (50 450) lira fazlalık bu sene 
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kollejin açılacak ikinci sınıf talebesine aid masrafla 15 vilâyet merkezinde açılacak 
kurslar karşılığıdır. 

16 — 455 nci fasılda görülen zam staja gidecek memurlarla azasından bulundu
ğumuz beynelmilel zabıtai cinaiye kongre ve konferanslarına iştirak edeceklerin 
ve zabıta ilmi hakkında yapılması icab edecek tedkiklerin masraflarına mukabildir. 

17 — 456 ncı fasim ikinci yem bedeli tahsisatı kâfi gelmemekte olduğundan 
(4 000) lira zam zarureti hâsıl olmuştur. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

461 — Maaşatı umumiye : (30 651) lira zam yapılmıştır. Jandarma subay ve ge
dikli erbaşların ve temdidlilerin ve erlern 1938 senesine nazaran mevcudlarmm art
masından ve yine bu sene için bunlar arasından yapılacak terfiattan. 

462 — Tekaüd ikramiyesi : (5 000) lira zam ypılmıştır. 30 seneyi ikmal ede
rek tahdidi sinne tâbi tutulacaklarla kendi isteklerile emekli olacakları anlaşılan
lar için. 

463 — Müstahdemler ücreti: 1896 lira zam yapılmıştır. 1938 senesi sonlarında 
görülen lüzum üzerine bütçe encümenince (D) cetveline dahil edilmesine müsaade 
olunan ve fakat daha evvelce 1938 bütçesi t anzim edilmiş olmasına binaen tahsisatı 
1938 bütçesine konulamayan bir telsiz makinistinin şehrî 108 lira ücreti ile baş oda
cının 35 lira olan ücretinin 45 liraya ve başodacı muavinin de 35 liradan 40 liraya 
çıkarılmasından ve bir de 35 lira ücretli yeniden bir odacı ücretinden. 

464 — Muvakkat tazminat : 3 285 lira zam yapılmıştır. Ankarada bulunduru
lacak subayların ihtiyaçlarını karşılamak için. 

468 — 1 komutanlık otomobil mubayaası : 4 500 lira zam yapılmıştır. Komu
tanlık otomobilinin miadı geçmesinden dolayı yenisinin alınması için. 

476 — Resmî telefon tesis ve mükâlemesi (2 000) lira zam yapılmıştır. Bu zam
mın 1 490 lirası 470 nci fasıldan tenzil edilmek suretile yapıldığına göre bu fasla 
hakikatte 490 liralık bir zam yapılmıştır. 

479 — 1 iaşe bedeli : (100 000) lira zam yapılmıştır. Müteferrik hizmetlerde bu
lunanlara kanunen verilmesi lâzımgelen rayiç bedelinin şimdiye kadar 6 lira üze
rinden verildiği için bunların 6 lira ile iaşelerinin kabil olmadığı anlaşılarak 6 lira 

. olan rayicin bir lira zammı ile 7 liraya çıkarılmasından ve kısmen de temdidliden 
gedikliye geçenlerin kontrat veya rayiç üzerinden iaşe edilirken maktuan 14 lira 

• iaşe bedeli verilmesi zaruretinden. 
484 — Küçük inşaat ve tamirat : (125 000) lira zam yapılmıştır. Erzincan ve 

Tunceli yasak bölgelerinde Veküler Heyeti kararına tevfikan yapılması icab eden 
jandarma karakollarının inşaatı için. 

486 — 1 nakil vasıtaları mubayaası : (27 500) lira zammedilmiştir. Bunun 
2 500 lirasüe dağınık bir halde bulunan karakollara zamanında ekmek ve erzak 
yetiştirilmesini temin için. Müstakil jandarma taburu için alınmasına zaruret hâ
sıl olan bir kamyonet için (25 000) lira da yekdiğerine gayet uzak mesafelerde 
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bulunan jandarma karakollarına muhabere ve muvasalayı kolaylaştırmak için şim
dilik alınması faydalı görülen 500 aded bisiklet mubayaası içindir. 

486 — 2 nakil vasıtalar tamiri : (1 800) lira zam yapılmıştır. Müstakil jandarma 
taburu için alınacak kamyonet ile, motosiklet ihtiyacı için. 

494 — 1 : 1938 yılı borcu : ihtiyca binaen 5 000 lira zammedilmiştir. 
477 — Ücretli muhabere ve mükâleme faslından (1 490) 
479 — 2 : Yem bedeli faslından (40 760) 
480 — 1 Melbusat faslından (30 000) 
480 — 2 Teçhizat faslından (48 127) 
480 — 3 Muytabiye faslından (5 000) 
482 — Nakliye faslından (45 000) 
486 — 2 : Nakil vasıtaları maddesinden (1 500) 
494 — 2, 3, 4 ncü maddelerinden (11000) lira tenzilât yapılmış diğer fasıl ve 

maddelerde bir değişiklik yapılmamıştır. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

1939 yılı teklif bütçesi, 1938 yılı bütçesine nazaran 29 190 lira fazlasile ihzar 
edilmiş olub fasıllar arasında tahsisat noktasından yapılan değişiklik ve bütçeye ilâ
ve edilen 29 190 liranın sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir. 

F. M. Muhassasatın nevi Zam Tenzil 

502 1 Elçilik ve konsolosluklar memurları maaş ve temsil tah
sisatı ile akçe farkı, merkez memurları maaş ve tem
sil tahsisatları M^ 50 638 
Açık maaşı 638 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verile
cek tekaüd ikramiyesi W: - ' 6 520 
Merkez müstahdemleri ücreti 4 000 
Muvakkaten istihdam edilecek müstahdemler ücreti 3 000 
Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri ücreti ve ak
çe farkı N 1 520 
Muvakkat tazminat 1 000 
Motosiklet tamir ve işletme 1 000 
Kırtasiye 1 500 
Tamir 200 
İşletme * 1 800 
icar, arsa ve bina satın alma ve inşa bedeli 39 600 
Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi ve resim
leri mukavelenamelerine tevfikan müsteciren ikamet 
edilen binaların meremet ve tamirleri ve Hükümet 

502 
503 
504 
504 
505 
506 
507 
508 
511 
511 
512 
512 

2 

1 
2 

2 
3 
1 
2 
1 
2 
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514 
517 
521 
521 
521 
522 
526 
531 

1 
2 
3 
2 
2 

malı binaların meremetleri, melbusat bedeli, mı 
bere, mükâleme ücreti ve idare masafı 
Merkez melbusatı 
Posta ve telgaf üceti 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 
Gazete ve mecmualara abone bedeli 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masrafları 
1936 Yılı borçları karşılığı 

ıa-
29 000 
1 142 
3 158 
800 

3 000 

1 500 

500 

4 000 
10 

Yekûn 91 858 62 668 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

(7 901 780) liradan ibaret olan 1938 malî yılı bütçemiz, 1939 senesi için 
(570 220) lira fazlasile (8 471 000) lira olarak tanzim ve teklif edilmiştir. 

Gründen güne inkişaf eden sıhhî hizmetlerimizi, halkımızın ihtiyaçlarına ve istek
lerine cevab verecek bir şekle koyabilmek için 1938 bütçemizin tasarrufu mümkün 
olan tertiblerinden tenzilât yapılmak ve tenzil edilen mikdarlar 1939 senesi için 
ilâveten tahsis edilen (570 220) liraya eklenmek suretile mücadelelerimizin ve içti
maî muavenet müesseselerimizin tevsii için bu hizmetler mukabili daha fazla tah
sisat konulmuştur. 

Yapılan tasarruflar ve icra edilen zamlar tertib ve mikdar itibarile aşağıda arz 
ve izah edilmiştir: 

Fasıl : 542 Madde : 1 Memurlar maaşı. 
Zam : (59 776) lira. 
Ankara Numune hastanesinde hizmet görmek üzere 1938 yılında getirilmesi ka

rarlaştırılan ecnebi mütehassısların o yıl başında getirilemeyeceği düşünülerek 1938 
malî yılı ecnebî müstahdemler tahsisatı noksan hesablanmış ve halbuki 12 mart 
1938 de Almanyanm Avusturyayı ilhakı sebebile sene başında mütehassıs celbi im
kânı daha kuvvetlenmiş olduğundan eksik konulan ecnebî müstahdemler tahsisatı, 
daima tasarruf imkânı mevcud olan maaş tertibinden tenzilât yapılmak suretile ha
kikî mikdarma iblâğ edilmişdi. 

Bu suretle (1 881 500) lira olarak kabul buyurulan 1938 malî yılı maaş tahsisa 
tımizda o senenin filî kadrosuna nazaran esasen (31 552) liralık bir noksan mev-
cuddu. Binâenaleyh 1939 senesi için zammedilmiş görünen mikdar hakikatta: 

(59 776 - 31 552) = (28 224) lira demektir. 
3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât kanunile, 3223 ve 

3380 numaralı kanunlara bağlı vekâletimiz kadrolarına göre maaş tahsisatımızın 
tutarı (1 944 492) liradır. Bu mikdara, Elâzığda inşası hitam bularak 1939 sene
sinde 100 yataklı olmak üzere açılması kararlaştırılan cüzzam hastanesile ilâvei 
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inşaat sebebile yatak adedleri artırılacak olan: 
Artan yatak adedi Hastane ismi 

Aded 

20 îstanbul çocuk hastanesi 
40 Diyarbakır numune hastanesi 
20 Erzurum numune hastanesi 
25 izmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
40 Zonguldak hastanesi 

145 

Hastanelerin artan yatak adedleri münasebetile, mütehassıs, hemşire, eczacı ve 
idare memurlarına da ihtiyaçları olduğundan bunu karşılamak üzere teklif ettiği
miz kanun lâyihasına bağlı kadronun tutarı olan (34 188) liranın ilâvesi halinde 
maaş tahsisatımızın : 

( 1 944 492 ) + ( 34 188 ) = ( 1 978 680 ) liraya baliğ olması iktiza eder. 

1 978 680 liraya baliğ olan maaş mikdarmdan 1939 malî yılı için (L) cetveli
ne alınanların tutarı bulunan (37 404) liranın tenzili halinde : 

( 1 978 680 ) — ( 37 404 ) = ( 1 941 276 ) lira kalır ki, 1939 malî yılı için teklif 
ettiğimiz tahsisat da bu mikdarın aynidir. 

(59 776 ) lira şu şekilde elde edilmiştir : 
Lira 

( 1 941 276 ) 1939 senesi için teklif edilen tahsisat 
( 1 881 500 ) !938 senesi için kabul buyurulan tahsisat 

59 776 Fazla mikdar 
Fasıl : (544) Merkez müstahdemleri ücretleri 
Fazla : (221 400) lira 
Bu fasla (221 400) lira fazla konulmuştur. Hakikatte bu mikdar tamamen 

zam değildir. Zira; 1938 malî yılı içinde (E) cetveline dahil olmak suretile kadro
ları Vekiller Heyetince tasdik edilen merkez hıfzıssıhha müessesesile hıfzıssıhha 
mektebinin daimî mahiyeti haiz olmaları sebebile (D) cetvelme alınmaları muvafık 
görülmüş ve bunun için kadrolarının tutarı masraf tertibinden indirilerek merkez 
müstahdemleri ücretine ilâve edilmiştir. Bu iki müessesenin ücretleri tutarı : 

Lira 

( 150 720 ) Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
( 53 580 ) Hıfzıssıhha mektebi 

( 204 300 ) 
liradan ibaret olub bu mikdarın (221 400) liradan tenzili halinde : 
221 400 — 204 300 = 17 100 
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lara kalır ki, bu tertibe yapılan hakikî zam da 17 100 liradan ibarettir. Bu 17 100 

liralık zam da şu şekilde yapılmıştır : 
Lira 

480 1938 merkez (D) cetveline dahil kadrolara nazaran mezkûr sene büt
çesine noksan konulan tahsisat 

10 560 Vekâlet merkezine bir mütercim, üç odacı ve müessese kadrosundan 
naklen bir ressam ve bir aletler tamir mütehassısı alınması ve kütü-
pane memurile diğer bir kaç müstahdemin ücretlerine cüzî mikdarda 
zam yapılması sebebile 

6 060 Ankara numune hastanesine 4 asistan, 1 kâtib ilâvesi ve bir iki müs
tahdeme cüzî mikdarda zam yapılması sebebile 

17 100 liradır. 
Fasıl : 545 Ecnebi müstahdemler ücretleri 
Fazla : 48 894 lira 
Bu fasla yapılmış gibi görünen 48 894 liralık zam, merkez hıfzıssıhha müesse

sesinde (E) cetveline dahil olarak çalışan ve mukaveleleri mevcud bulunan üç ec
nebi mütehassısm (D) cetveline ve ecnebi müstahdemler partisine aluımasmdan 
mütevellid olub bunların ücretleri esasen müessesenin masraf tertibinden verilmek
te bulumasına ve bu ücretler mukabili müessese masrafmdan tenzilât yapılmış 
olmasına binaen hakikatte yapılmış bir zam yoktur. 

Fasıl : 546 Vilâyetler müstahdemleri ücretleri 

Fazla : 207 376 lira 
Bu fasla da 1938 senesi tahsisatına nazaran 207 376 lira fazla konulmuştur. Ha

kikatte bu mikdar tamamen zam değildir. Zira; 1938 malî yılı içinde (E) cetveline 
idhal edilmek şuretile Heyeti Veküeden istihsal edilen kararla kadroları tatbik olu
nan ve halbuki daimî mahiyeti haiz bulunan doğum ve çocuk bakım evleri 1939 da 
(D) cetveline alınmış ve bu suretle 1938 yılında alman doğum evleri kadrolarmm 
tatarı olan 133 536 lira, doğum evleri masrafmdan indirilmek şuretile bu tertibe 
ilâve edilmiş olduğundan bu fasla yapılan hakikî zam mikdarı : 

207 376 —-133 536 = 73 840 liradan ibarettir. Ve bu rakam şu şekilde terek-
küb etmektedir: 

Lira 

11 580 Bursada açılması mukarrer doğum evi kadrosu karşılığı 
8 400 Doğum evlerinin eski kadrolarma memur ilâvesi ve kısmen ücret art

tırılması 
9 600 Yeni açılacak Elâzığ cüzam hastanesi kadroları tutarı 
8 460 Hükümet tabibi odacıları ve kâtib ilâvesi 
2 940 Sıhhî müze kadrosuna ilâve (Sinema salonu açılması münasebetile) 
2 460 Yatak adedi artması münasebetile çocuk hastanesi kadrosuna ilâve 

12 300 Numune hastanelerinin kadrosuna ilâve (Yatak adedi artması mü
nasebetile) 

2 760 Zonguldak hastanesi kadrosuna ilâve (Yatak adedi artması sebebile) 
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Lira 

6 060 istanbul Adliye hastanesinin kadrosuna ilâve (ihtiyaca kâfi gelme
diğinden) 

3 900 Manisa ve Elâzığ akliye hastanelerinin kadrolarına ilâve (ihtiyaca kâ
fi gelmediğinden) 

600 Heybeli sanatoryomu kadrosuna ilâve 
3 220 Sağır, dilsiz ve körler müessesesine ilâve 

960 Haydarpaşa emrazı sariye hastanesine ilâve 
2 520 izmir emrazı sariye hastanesine ilâve 

75 760 
1 920 Tenziller 

73 840 Lira 
Lira 

780 1938 tahsisatı fazlası 
1 140 Tıb talebe yurdu kadrosundan tenzil 

1 920 

Fasıl : 548; 1437 numaralı kanunun tatbiki masrfı 
Zam : 9000 lira, 
Tıb talebe yurdu mezunlarından olup 1939 senesinde mecburî hizmete tâbi ola

rak tavzif edilecek olan 122 tabibin her birine ikişer yüz lira hesabile verilecek pa
ralar karşılığıdır. Bu sene geçen seneye nazaran 45 fazla tabib tavzif edileceğinden 
bu 9000 lira bunlar içindir. 

Tertibi 
Tenzil 

Lira Fasıl 

1000 549 
250 551 

2600 553 
2000 556 

Madde 

0 
0 
0 
2 

Merkez mefruşat ve demirbaşı. 
Merkez müteferrikası. 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı. 
Defterler ve matbu evrak. 

Bu tertiblerden indirilen mikdarlardan sonra geriye kalan tahsisatla idare im
kânı görüldüğünden, hizalarında arzedilen tenzilât yapılmıştır. 

Fasıl : 556 Madde 1. Melbusat. 
Zam : (500) lira. 
1939 da merkez müstahdemleri kadrosuna üç hademe ilâve edilmiş olub bunların 

elbiselerile mevcud hademeye 1939 kışında palto yaptırmak icab ettiğinden bu ihti
yaçları karşılamak üzere melbusat tertibine (500) lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 557 Daimî memuriyet harcırahı. 
Zam : (10 000) lira. 
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1938 yılında (30 000) lira olan harcırah tahsisatına münakale suretile (7 500) 

lira zammedildiği gibi bu tahsisat esasençok az ve hizmeti karşılamaktan uzak bu
lunduğu ve 1939 yılmda 1938 senesine nisbetle fazla tavzif edilmesi lazımgelen 45 
hizmeti mecbureli tabibin mevcud bulunması sebebile bunların harcırahlarını 
karşılamak üzere (10 000) lira zammedilmiştir. Münakale ile 1938 yılmda yapılan 
zam nazarı dikkate alındığı takdirde 1939 yılı için teklif edilen zammın hakikatte 
(2 500) liradan ibaret olduğu tezahür eder. 

Fasıl : 558 Muvakkat memuriyet harcırahı. 
Zam : (5 000) lira. 
1938 senesinde (5 000) lira olan bu tahsisata ayni sene içinde münakale ile 

(5 000) lira daha zammedilmiş ve ancak hizmet karşılanabilmiş ve bu sebeble 
1939 bütçesile de (10 000) lira teklif edilmiştir. 

Bu tahsisat ile 1939 yılmda Sıhhat müdürlerinin mülhakatı devir ve teftişleri 
işine daha geniş mikyasda devam olunacaktır. 

Fasıl : 559 Müfettişler harcırahı. 
Noksan : (2 000) lira. 
Bu tertibden yapılan (2 000) liralık tenzilden sonra geriye kalan (18 000) li

ra ile müfettişlerin harcırah ihtiyacı karşılanabilecektir. 
Fasıl : 563 Posta ve Telgraf ücreti. 
Zam : (9 666) lira. 
Nafia vekâletinin gösterdiği lüzum üzerine 1938 senesi tahsisatına bu mikdarm 

. ilâvesi icab etmiştir. 
Fasıl : 564 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol vesaire masrafları. 
Zam : (518) lira. 
1938 yılmda (800) liradan ibaret olan bu tahsisatla idare imkânı hâsıl olmadığı 

cihetle ayni yıl içinde 500 liralık münakale yapılmışdı. 1939 yılı için (518) lira ilâve 
edilerek bu tahsisat mikdarı (1 318) liraya iblâğ edilmiştir. 

Fasıl : 566 Trahom mücadele masrafı. ' 
Zam : (25 000) lira. 
Bu fasla yapılan (25 000) liralık zamla 1939 yılında ilâveten aşağıdaki hizmet

ler ifa edilecektir. 
Lira 

* 11 000 Hastanelerin malzeme ihtiyacı, ilâç tevziatı ve diğer masrafları. 
1 340 Diyarbakır, Siird ve Mardin hastanelerine beşer yatak ilâvesi için tesis 

masrafı. 
5 400 Kurs masrafları (5 tabible 10 sıhhat memuru için) 
7 260 Yeniden memur ve müstahdem ilâvesi (Tabib maaşına ilâve) 25 X 1, 

tabib 200 X 2 sıhhat memuru 50 X 1 ziyaretçi hemşire 70 X 1 kâtib 
60 X 1 

25 000 
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Fasıl : 567 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı, 
Zam : (25 000) lira, 
Bu fasla yapılan (25 000) liralık zamla 1939 yılında ilâveten aşağıdaki hizmet

ler yapılacaktır : 
Lira 

3 600 îzmir dispanserine (300) lira ücretli bir baştabib ilâvesi, 
1 680 » » (70) şer lira ücretli 2 sıhhat memuru ilâvesi, 

19 720 Satın alınacak frengi üâçları bedeli, 

25 000 (••' 
• Fasıl : 569 Verem müacdele masrafı, 

Noksan : 430 lira, 
Mevcud Ankara, Trabzon ve Bursa dispanserleri ihtiyacı 430 liranm tenzilinden 

sonra bakiye kalan 46 000 lira ile karşılanabileceğinden 430 liralık bir tenzil ya
pılmıştır. 

Fasıl : 570 Sıtma mücadele masrafı, 
Zam : 166 000 lira, 
Sıtma mücadele faslına ilâve edüen bu tahsisatla 1939 yılında yeniden aşğıdaki 

hizmetler ifa edilecektir. 
Lira 

140 000 Esasen noksan olan kinin ihtiyacını tamamlamak üzere 1939 yı
lında mubayaa edilecek 4,5 tonu mütecaviz kinin bedeli. 

6 600 Yeniden açılacak Tosya - Kargı şubesi için tabib, sıhhat memu
ru, hademe ücreti. 

1 680 Bozkırın 17 sıtmalı köyünün mücadeleye alınması için iki sıh
hat memuru ücreti 

4 080 Çivril şubesinin açılması için tabib, sıhhat memuru ve hademe 
ücreti 

4 080 Gelibolu şubesinin açılması için tabib, sıhhat memuru ve hade
me ücreti 

900 Adana Sıtma enstitüsü için üç hademe. 
1 000 İçelin Erdemli bataklığında yaptırılacak köprü için. 
3 980 Enstitü, İğdır, Samsun ve Sıtma müfettişliği kadrolarına ilâve. 
3 680 Bataklık kurutmak için. 

166 000 
Fasıl : 571 Madde : 1. Sıhhat müdürlüklerile Hükümet tabibliklerinin alât ve 

edevatı 
Noksan : 500 lira . 
Tasarruf imkânı mevcud olduğu için tenzilât yapılmıştır. 
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Fasıl : 572 Madde : 1. Propaganda ve neşriyat. 
Noksan : 8 000 lira. 
1938 malî yılında propaganda afişleri tabettirilmiş bulunduğu cihetle bu ten

zilden sonra geriye kalan 20 000 lira ile neşriyat vesair propaganda işleri yapıla
bilecektir. 

Fasıl : 572 Madde : 2 Sıhhî müzeler. 
Zam : 3 000 lira. 
İstanbul Hıfzıssıhha müzesinin tevsii ve yeniden zehirli gaz ve hava hücumun

dan korunma çarelerini gösterecek bir kısım ilâvesi için 3 000 lira zam yapılmıştır. 
Fasıl : 573 Millî Türk Tıb kongresi masrafı. 
Noksan : 7 499 lira. 
Kongre 1940 da açılacağı için 7 499 lira tenzil edilmiş ve faslın ipkası için de 

yalnız bir lira tahsisat konulmuştur. .. 
Fasıl : 574 Seyyar küçük sıhhat memurlarına verilecek hayvan yem bedeli. 
Zam : 2 500 lira. 
Bu sene mektebden çıkacak ve tevzi edilecek olan seyyar sıhhat memurlarının 

hayvan yem bedellerinin inzimamı dolayısile gerek bunların ve gerekse halen müs
tahdem sıhhat memurlarının adedlerine göre kanunu mahsusuna tevfikan ayda 10 
ar lira üzerinden bilhesab 2 500 liranın zammı lüzumu hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 576 inşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk. 
Noksan : 9 161 lira. 
1939 yılında inşaatı devam edecek olan müessesat ile bunların ihtiyacı olan tah

sisat alelmüfredat aşağıda arzedilmiştir. Bunların tutarı 576 039 liradan ibaret 
olmasına göre 585 200 lira olan 1938 tahsisatına nazaran 9 161 liramn eksik teklif 
edilmesi lâzımgelmiştir. 

Lira 

512 260 
2 000 
9 779 
25 000 
2 000 
22 000 
3 000 

Trabzon Numune hastanesi inşaatı. 
Sivas Numune hastanesi tamirat ve çamaşırhanesi. 
Elâzığ Aküye hastanesi tamiratı. 
İstanbul Akliye hastanesi mutbak ve çamaşırhane inşaatı. 
Balıkesir doğumevi çamaşırhanesi. 
İzmir Sağır, dilsiz ve körler müessesesi tamiratı. 
Niğde de mevcud tephirhanenin tamiratı. 

576 039 
Fasıl : 578 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve eczacıların 

harcırahları, tahsil ve tedavi masrafları. 
Zam : 20 000 lira. 
Bu fasla geçen seneye nazaran 20 000 lira fazla konulmuştur. Açılacak olan tıb 

fakültesine doçent ve tedris unsuru yetiştirilmek üzere bu sene ecnebi memleketle-
( S. Sayısı : 25 ) 



re 10 - 12 tabibin yüksek ihtisas yapmak üzere izamları mutasavver bulunduğuna 
göre bu zam yapılmıştır. 

Fasıl : 581 Tekâmül tedrisatı masrafı. 
Noksan : 5 000 lira. • . 
1939 yılında yalnız bir devre kurs gösterileceğinden bu mikdar tasarruf edile

cektir. Bu sebeble bu tertibden 5 000 lira 
indirilmiştir. 

Fasıl : 582 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücumundan korunma masrafı. 
Noksan : 6 000 lira. 
7 500 liradan ibaret olan 1938 yılı tahsisatile gazdan korunma işlerine aid afiş

ler bastırılmış olduğu cihetle 1939 yılı için bu fasıldan 6 000 lira indirilmesi muva
fık görülmüştür. 

Fasıl : 583 Madde : 1. Kuduz tedavi müesseseleri. 
Zam : 5 460 lira. 
Geçen seneki tahsisat kâfi gelmemiştir. Müessesenin mübrem ihtiyaçlarını kar

şılamak üzere bu zam yapılmıştır. 
Fasıl : 583 Madde : 2. Sıhhat merkezleri. 
Noksan : 3 000 lir a. , 
Bu sene ikinci bir sıhhat merkezi tesisine imkân hâsıl olamıyacaktır. 23 000 li

radan ibaret olan 1938 yılı tahsisatından 3 000 liranın tenzili halinde geriye kalan 
20 000 lira ile de mevcud bir merkezin ihtiyacı temin edilebileceğinden 3 000 lira 
indirilmiştir, 

Fasıl : 584 Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi. 
Noksan : 230 000 lira. 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi kadrosu (E) cedvelinde 

iken (D) cedvöline nakledilmiş olduğundan yalnız masraf mukabili 170 000 lira 
tahsisat konulmuş ve 230 000 lira merkez ve ecnebi müstahdemler faslına eklen
miştir. Her ne kadar bu fasla 230 000 lira noksan görülmekte isede nakledilen kad
rolar tutarı daha fazla olduğundan tenzilâtın da bu nisbette olması iktiza ederdi. Fa
kat müessesenin ihtiyat malzeme mubayaası ve sair ihtiyacatının tedariki zarureti 
mevcud olduğundan 30 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

Fasıl: 585. Madde: 1. Çocuk hastanesi. 
Zam: 7 000 lira. 
îstanbul çocuk hastanesi geçen sene 180 yatak üzerinden hesablanmış olarak 

çalışırken iki senedir inşaatı devam eden intaniye pavyonunun ikmalile bu sene 200 
yatak üzerinden çalışacaktır. Binaenaleyh artan yatak hastalarının iaşesi ve bazı 
malzemenin siparişi için 7 000 liranm ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 585. Madde: 2. Numune hastaneleri. 
Zam: 40 000 lira. 
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Esasen geçen seneki tahsisat yetişmemiş ve münakalelere lüzum hâsıl olmuş
tur. 

1939 da bu yekûnla beraber 40 yatak Diyarbakıra, 20 yatak da Erzuruma ilâve 
edileceğiden masraf arttırılacak ve bir kısım hastanelere de icâb eden yeni tesisat 
ilâvesi lâzım gelecektir. Bunları karşılamak üzere bu maddeye 40 000 liranın zammı 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Fasıl: 585. Madde: 3. Zonguldak hastanesi. 
Zam: 15 570 lira. 
1938 senesinde 60 yataklı olarak çalışan bu hastanede yeni inşaat sebebile 40 

yatak daha artacaktır. Artan bu yatakların tesisi ve hastalarının iaşeleri masrafı 
mukabili 15 570 liralık zam yapılmıştır. 

Fasıl: 585. Madde: 4. Akliye ve asabiye hastaneleri. 
Zam: 26 000 lira. 
Geçen sene tahsisat olarak 459 536 lira istenmişti. Verilen 344 000 lira ile çok 

darlık çekilmiş ve bir çok ihtiyaçlar 1939 senesine bırakılmış ve ihtiyaçlar görüle
memiş olduğundan 26 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl: 585. Madde: 5. Yerem sanatoryomu. 
Zam: 3 640 lira. 
Eksik olan ve tamamlanması lâzımgelen tahsisat için 3 640 lira ilâvesile madde 

yekûnu 125 000 liraya çıkarılmıştır. 
Fasıl: 585. Madde: 6. Emrazı sariye ve istilâiye hastaneleri. 
Zam: 14 340 lira. 
izmir Emrazı sariye hastanesine ilâve edilen 25 yatağın iaşe ve malzeme ve bazı 

eşya ve alât bedeli için 14 340 lira ilâve edilmiştir. 
Fasıl: 585. Madde: 7. Muayene ve tedavi evleri. 
Zam: (5 000) lira. 
1939 da alınacak olan 25 şer tane portatif sedye ve muayene masaları ve 25 şer 

aded madenî lavabo ve ecza vitrinleri için (5 000) lira fazla konulmuştur. 
Fasıl: 585. Madde: 8. Sağır, dilsiz ve körler müessesesi. 
Zam : (8 830) lira. 
Atelyelere lüzumu olan bazı malzemenin alınması için ( 8 830) lira ilâve edil

miştir. 
Fasıl i 585. Madde: 9. Leylî tıb talebe yurdu.. 
Zam: (130) lira. 
Bu fasla (130) lira gibi cüzî bir zam yapılmıştır. 
Fasıl: 585. Madde: 10. Ebe talebe yurdu. 
Noksan: (5 000) lira. 
Mecburî hizmet görmek üzere yurdda yetiştirilen ebeler ihtiyaca kâfi olmakla, 
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beraber ayrıca ebe mektebinden çıkanlar da hizmet talebinde bulundukları için yur
dun şimdilik kapatılması muvafık görülmüş ve bu sebeble 1938 bütçesine mevzu 
tahsisat tamamen çıkarılmıştır. 

Fasıl : 585. Madde: 11. Küçük sıhhat memurları mektebleri masrafı. 
Zam: (1000) lira. 
1938 malî yılında küçük sıhhat memurları mektebleri maddesine konulan 

(14 000) liralık tahsisat, müşkülâtla idareye kâfi gelmekte olduğundan (1 000) lira 
gibi cüzî bir zam yapılmıştır. 

Fasıl: 585. Madde: 12. Elâzığ cüzam hastanesi. 
Zam: (40 000) lira. 
İnşaatı hitam bulan ve 1939 yılında 100 yataklı olmak üzere açılması kararlaş

tırılan Elâzığ cüzam hastanesinin tesis, iaşe ve sair masrafları karşılığı olmak üzere 
yeniden bir madde açılmış ve bu maddeye (40 000) liralık bir tahsisat konulmuştur. 

Fasıl: 586. Dağum ve çocuk bakım evleri. 
Noksan: (125 760) lira. 
Bu fasılda (125 760) lira noksan görülmesinin sebebi (E) cedveline dahil olan 

doğum• ve çocuk bakımevleri kadrosu (D) cedveline ve vilâyetler müstahdemleri 
partisine alınmasındandır. Gerek mevcud kadroların ve gerek 1939 yılında yeniden 
açılması mukarrer Bursa doğumevi kadrosunun tutarı olan (153 516) liranın 
(230 760) liradan tenzili suretile (77 244) lira masraf konulması lâzımdı. Halbuki 
yukarıda da arzedildiği gibi Bursada açılacak doğumevinin tesis ve hastalaruıın 
ilâç ve iaşe masrafları için bu mikdara (27 756) lira ilâve edilerek faslın tahsisatı 
(105 000) lira teklif edilmiştir 

Lira Fasıl Madde Tertibi 

2 354 588 1 1937 yılı borçları 
250 588 2 1936 » » 
300 588 3 1935 » » 
630 588 4 1934 :» » 

3 534 noksan 

Mülhakattan gelen düyun ilmühaberleri mukabili tediye emirleri derhal veril
mekte ve borç bırakılmamaktadır. Bu sebeble tertiblerinde cüzî birer mikdar tah
sisat bırakılmak suretile yukarıda yazılı seneler borç tertiblerinden hizalarında 
gösterilen tenziller yapılmıştır. 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Vekâletimizin 1939 malî yılı için tesbit ve teklif edilen bütçe yekûnu (9 835 000) 
liradır. Bu rakkam (9 600 340) liradan ibaret bulunan 1938 malî yılı bütçemize na
zaran (234 660) lira bir fazlalık arzetmektedir. 
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Bu fazlalığın ve tertibler arasında yapılan zam ve tenzilerin ınııcib sebebleri aşa
ğıda arz ve izah olunur. 

Fasıl: 592 - Madde 1 : — Memurlar maaşı 
1938 senesinde (3 408) sayılı teşkilât kanununa merbut kadrolara ve teadül ka

nunu mevzuu haricinde bulunan 6 lira maaşlı mübaşir adedine nazaran bir senelik 
maaş tutarı (6 875 364) liradır. 

1939 senesinde bir senelik maaş tutarı (6 819 684) lira olub 1938 senesine na
zaran (55 680) lira noksandır. 

Bu noksanlık, 3560 sayılı kanun mucibince adlî tebligat 1 kânunusani 1940 tari
hinden itibaren posta idaresi vasıtasile yapılacağına binaen bu tarihten sonra vazi
feleri kalmayacak olan 6 lira maaşlı 580 mübaşirin memurlar maaşı tertibine konma
sı lâzım gelmeyen maaşları tutarından ibarettir. 

1938 senesinde, bir senelik maaş tutarına nazaran 592 nci faslın 1 nci 
memurlar maaşı maddesine (631 884) lira noksanile (6 241 500) lira tahsisat ko
nulmuş ve bu tahsisat noksanının 1938 malî yılı içinde miinhallerden ve daha aşağı 
derecelerden maaş alanlara karşılık tutulan yüksek dereceli kadro mevkufatından 
elde edilecek tasarrufla temini düşünülmüştü. Ancak, hâkimler kanununa tevfikan 
neşredilen terfi levhasına göre mart 1939 tarihinden itibaren terfi eden ve yine 
1938 malî yılı içinde neşredilecek terfi levhasına göre terfi edecek olan hâkimlere 
karşılık tutlmuş olan kadrolar bu terfiler dolayısile kısmen kapanmış olacağından 
ve münhalâttan bir kısmı da 1939 senesi içinde kapatılacağından 1939 senesi büt
çe lâyihasının memurlar maaşı maddesine 1938 senesine nazaran 243 531 lira 
fazlasile (6 485 031) lira tahsisat konulmuştur. Maahaza konulan bu tahsisat da
hi 1939 senesi bir senelik maaş tutarına nazaran (334 653) lira noksan olub bu nok
sanın (296 736) lirası için bütçe lâyihasına (L) cetveli bağlanmış ve mütebaki 
(37 817) lirasının da maaş tertibinden husule gelecek tasarrufla temini derpiş edil
miştir. 

1939 senesi bütçe lâyihasının memurlar maaşı tertibine fazla konulduğu yukarı
da bahsedilen (243 531) Hardan (61 874) lirası vilâyetler müstahdemleri ücreti 
tertibinden elde edileceği anlaşılan tasarrufattan ve (181 657) lirası da 1938 malî 
yılı bütçemiz yekûnuna nazaran fazla teklif edildiği balâda arzolunan (234 660) li
radan karşılanmıştır. 

Fasıl t 592 - Madde : 2 — Açık maaşı 
1939 yılı için bu maddeye (36 760) lira fazla tahsisat konulmuştur. Bu fazlalık 

1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren adlî tebligatın posta idaresi vasıtasile icrasın
dan dolayı vazifeleri nihayet bulacak ve bu sebeble açıkta kalacak olan 6 lira ma
aşlı 580 mübaşirin açık maaşı karşılığı 

Fasıl : 594 - Madde : 1 — Daimî müstahdemler ücreti 
(B) cetveline dahil 70 lira ücretli bir asansorcü kaldırılmış ve görülen lüzum ve 

zarurete binaen 50 lira ücretli bir müvezzi ve 90 lira ücretli bir şoför ve 100 lira üc
retli üç aded adlî tıb işleri asistanı kadroya idhal edilmiş ve bu sebeble bu tertibe 
(4 440) lira ilâve yapılmıştır. 
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Fasıl : 595 — Vilâyet müstahdemleri ücreti 
3560 sayılı kanun mucibince adlî tebligat 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren 

posta ile yapılacağından (D) cetveline dahil 40 lira ücretli 768 süvari mübaşiri kad
rosu kaldırılmıştır. 

Ancak; mezkûr kanunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında gösterilen işlerde kul
lanmak ve mahkeme başladığında tarafları heyeti hâkime huzuruna çağırmak üzere 
yine 40 lira ücretli 412 piyade mübaşiri kadrosu konulmuş ve konulan mübaşir 
adedi kaldırılan mübaşirlere nazaran 356 aded noksan bulunmuş olmasına ve 1939 
senesinde tasarrufu mümkün görülen ceza ve tevkif evlerine aid bir kaç ücretli 
kadro (D) cetveline idhai edilmemesine binaen bu tertibe 1938 senesine nazaran 
(66 314) lira noksan tahsisat konulmuştur. Bu tertibden tasarruf edilen (66 314) 
lira noksandan (4 440) lirası daimî müstahdemler tertibine ve (61 874) lirası me
murlar maaşı maddesine ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 612 — Posta ve telgraf ücreti 
Nafia vekâletinin işarı üzerine 1939 senesi için bu fasla (89 293) lira fazla tah

sisat konulmuştur. Fazla konulan tahsisatın (75 050) lirası bu lâyihanın sonuna 
müfredatı dercedilen tertiblerden tenzil edilmek ve (14 243) lirası da 1938 malî 
yılı bütçemiz «yekûnuna nazaran 1939 senesi için fazla teklif edilen (234 660) liradan 
tefrik olunmak suretile temin edilmiştir. Diğer fasıllarda bir değişiklik yoktur. 

Bütçe lâyihasının sonuna yazılan notta da mezkûr olduğu üzere ceza ve tevkif 
evleri inşaat ve esaslı tamiratın karşıliğı olarak 1938 senesi Nafia bütçesinin 735 
nci faslmm 7 nci maddesine mevzu (168 670) liranın ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanunun 7 nci maddesi 
mucibince 1939 senesinde vekâletimiz bütçesine nakli iktiza etmekte olduğundan 
mezkûr paranın vekâletimiz bütçesine naklile (28 000) lirasının 614 ncü faslın 
1 nci ceraim masarifi umumiyesi maddesine ve (140 670) lirasının da ceza ve tevkif 
evleri inşaat ve esaslı tamiratı namile yeniden açılacak bir fasla konulması icab et
mektedir. 

MAAEIF VEKÂLETİ 

1 — 1938 malî yılı bütçesile kabul edilen Maarif vekâleti bütçesi yekûnu 
14 670 130 liradır. . 

2 — 1939 malî yılı için teklif edilen tahsisat 16 111 000 lira olub geçen yılmkin-
den 1 440 870 liar fazladır. Bu fazlalık birinci derecede yeniden kadroya alına
cak muallimler ile muallim ders ücretleri, köy eğitmenleri masrafları ve taahhüde 
bağlanmış inşaat kısımları göz önünde tutulmak suretile ve ihtiyaçları ehemmiyet
lerine göre muhtelif tertiblere tevzi edilmiştir. 

3 — Tevziatın mucib sebebleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Fasıl : 632 - Madde : 1 — Memurlar maaşı 

Lira 

376 896 Orta tedrisat : 
1 — 1938 senesinde yeniden 300 şube açılmış ve önümüzdeki ders yılı için
de de bu kadar şube açılacaktır. Gerek bu ihtiyacı karşılamak ve gerekse 
hali hazırdaki yardımcı öğretmenlerinden ( öğretmenlik şeraitini haiz 
olanların ) maaşlı muallimliğe çıkarılmak ve yüksek okullardan mezun 
olacakları yerleştirmek üzere mevcud kadroya ilâveten 301 muallim ile 
35 memur kadrosunun (L) cetvelinden filî kadroya katılması suretile yıl
lık maaş tutarı olan 376 896 liranın ilâvesinden, 

136 392 Meslekî tedrisat : 
2 — Bu mikdardan 96 984 lirası vekâletimize devredilen Yüksek iktısad 
ve ticaret okuluna aid olub İktısad vekâleti bütçesinden tenzili suretile 

• bütçemizin maaş faslına ilâvesi icab eder. Mütebaki 39 408 lirası da 
1939 yılı için (L) cetvelinde mevkuf bulunan öğretmenlerden 53 adedinin 
filî kadroya alınmış olmasından, 

20 664 îlk tedrisat : 
3 — Bu yıl Gazi terbiye enstitüsünden mezun olacak 15 müfettişin filî 
kadroya alınmak suretile esasen ihtiyacı karşılamayan müfettişler kadro
sunun biraz genişletilmesi lüzumlu görülmüştür. Bu itibarla (L) cetve
linden filî kadroya alınacak 15 müfettişlik kadrosu tutarı olan 20 664 li
ranın ilâvesinden, 

8 388 Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası 
4 - (L) cetveline dahil bulunan Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 
kadrosundan filî kodroya ilâve edilen üyelerin bir yıllık maaş farkından, 

21632 1938 malî yılı maaş açığı : 

Geçen sene bütçesi kabul edildikten sonra muhtelif kanunlarla Siyasal bil
giler okulu kadrosuna ilâve edilen doçent ve asistanların maaş farklarile 
(L) cetvelinden filî kadroya alınan öğretmen ve memurların kadroları 
dolayısile noksan bulunan 21 632 liranın zammı icab etmektedir. 

563 972 

Fasıl : 634 :— Merkez müstahdemleri ücreti 
Almanyada tahsilde bulunan talebe adedi artmış olduğundan talebe müfettişliği 

işleri de çoğalmıştır. Bu cihet göz önünde tutularak bu müfettişlik kadrosuna bir 
kâtib ilâve ve üç müstahdem ücretine beşer lira zammedilmiş olmasından 1030 lira 

* fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 635 — Vilâyetler müstahdemleir ücreti 
1938 malî yılı (D) cetvelinde bazı öğretmen ve müstahdemlerin ücretleri 8 - 9 

aylık olarak konulmuştur. Bu yıl bütçesile bu ücretler 12 aya çıkarılmış ve bundan 
başka vekâlete devredilen Yüksek îktısadve ticaret okulu muallim ve müstahdemle
rine aid ücretler de konulmuş olduğundan bu fasıl 46 326 lira zamla teklif edilmiş
tir. 

(S. Sayısı; 25) 
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Fasıl : 636 — Muvakkat tazminat 

1939 malî yılı içinde Ankaarda çalışacak memur ve öğretmen kadorlarrnın ço
ğalmasından dolayı bu fasla 8 000 liranın ilâvesi icab etmiştir. 

Fasıl : 637 - Madde : 2 — Muallim ders ücretleri 
2517, 3299 numaralı kanunlara göre ders okutan öğretmenlerle yardımcı öğret

menlere ayda verilecek ücret mikdarı 65 000 lira tutmaktadır. Bu sebeble bu mad
deye 180 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 637 - Madde : 3 — Ertik ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin 
ders, ekzersiz ve şeflik ücretleri 

3007 sayılı kanu nmucibince ertik ve teknik okullarındaki öğretmenlerin ders 
ücreti karşılığı olarak 1938 malî yılı bütçesile kabul edilmiş olan tahsisat kâfi gel
mediğinden bu maddeye de 25 000 lira zammedilmiştir. 

Fasıl : 640 - Madde 1 - 2 — Merkez tenvir ve teshini 
1938 malî yılı bütçesile bu maddeler için kabul edilmiş olan tahsisat ihtiyacı kar

şılayamamakta olduğundan 1939 yılı için birinci maddeye 540 lira, ikinci maddeye 
de 900 liralık fazla tahsisat konulması icab etmiştir. 

Fasıl : 644 - Madde : 1 - 2 — Vilâyetler tenvir ve teshini ile kırtasiyesi 
Senelerdenberi yapılan denemelere nazaran maarif müdür ve müşavirlikleri ih 

tiyacı için bü madelere konulan tahsisat kâfi gelmemektedir. Bilhassa umumî mu
vazeneye alman ilk tedrisat müfettişleri ihtiyacı da göz önünde tutularak 1939 yı
lı için 1 inci maddeye 2 500, ikinci maddeye 1 500 liranın ilâvesi zarurî görül-
miştür. 

Fasıl : 645 — Vilâyetler müteferrikası 
3407 sayılı kanunla ilk tedrisat müfettişleri umumî muvazeneye alındıklarından 

dolayı bunların müteferrika masraflarının da vekâlet bütçesinden temini zarurî 
bulunmaktadır. Bu sebeble bu fasla 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 646 - Madde : 1 — icar bedeli 
1938 malî yılı bütçesile bu maddeye (45 000) lira konulmuş ve 1939 yılı için 

(5 000) lira fazlasile bu madde (50 000) olarak teklif edilmiştir. Bu para günden 
gime artmakta olan okul ve şubeleri ile merkez teşkilâtı ihtiyacı için kira ile tutu
lacak binaların bir yıllık kira bedelleri karşılığıdır. 

Fasıl : 649 — Müfettişler harcırahı 
1938 malî yılı bütçesile bu fasla konulan tahsisat kâfi gelmemiştir. İlk okulla

rın sık sık teftişi tedrisat bakımnıdan lüzumlu görülmektedir. Teftiş işlerinin ak-
samamasını ve okullardan iyi randıman almmasını temin için bu fasla (15 000) li
ra ilâve edilmiştir. 

(S. Sayısı: 25) 
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Fasıl: 652 — Posta ve telgraf ücreti 

1938 malî yılı bütçesile bu fasıl için kabul edilmiş olan (24 000) lira, Naf ia vekâ
letinin işarı veçhile 1939 yılı bütçesinde (23 150) lira fazlasile (47 150) lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Fasıl: 658 — Neşriyat masrafları 
1938 malî yılı bütçesile kabul edilmiş olan tahsisat (66 000) liradır. 1939 bütçe

sinde bu fasıl (56 000) lira fazlasile (122 000) lira olarak teklif edilmiştir. Bu fas
lın maddelerinde görülen zamlar diğer fasıllardan temin edilen tasarrufların ilâve
sinden ileri gelmektedir. 

Fasıl : 660 
1938 bütçesindeki tahsisat mikdarma nazaran 1939 bütçesinde (4 000) lira bir faz

lalık vardır. Bu fazlalık da diğer fasıllardan temin edilen tasarruflardan temin 
edilmiştir. 

Fasıl : 663 - îlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk öğretim ispekterleri kurs
ları masraf, harcırah ve yevmiyeleri 

1939 yılı bütçesinde bu fasla (80 000) lira zam teklif edilmitşir. Bu yıl açılacak 
kurslara geçen yıl kurslarına alman eğitmen namzedlerinden (500) fazlasile (2 000) 
eğitmen namzedi alınacağından bunların çeşidli masrafları karşılığı olarak konul
muştur. 

Fasıl : 664 - Madde : 10 — Ecnebi memleketlere gönderilecek yabancı dil 
öğretmenliği kursu mezunlarının tahsil, yol ve sair masrafları 

1938 - 1939 ders yılı içinde Üniversitenin idaresi altında bir yabancı dil öğret
menliği kursu açılmış ve 61 talebe kaydedilmiştir. Bu talebeler bir yıllık tahsil 
devresini ikmalden sonra öğrendikleri yabancı dilin konuşulduğu ecnebi memle
kette de staj görmek üzere gönderilecekler ve bir yılda, orada tahsil edeceklerdir. 
Kurs devresi eylül ayında sona erecektir. Buna göre ecnebi memleketlere gönderile
cek bu staj talebesine bu malî yıl içinde 8 er aylık tahsisat, gidiş, yol parası, okuma 
ve tedavi masrafları karşılığı olarak (50 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 667 - Madde : 1 - 2 — Köy okulları ve eğitmenleri masrfı 
1939 yılı bütçesinde bu fasla (200 000) lira zam teklif edilmiştir. Bu para ile 

bu yıl kurslardan mezun olacak eğitmen namzedlerin ücretlerile yeniden açılacak 
kursların ders levazımı, kütüpane, tesisat masraflarile yeniden yapılacak 1 400 
okulun inşaat, ve 200 gezici öğretmenin yol paraları karşılığı olarak konulmuştur. 

Fasıl: 676 — Cumhur başkanlığı Filârmonik orkestrası ve . . . 
Konservatuar ile müzik ve tiyatro işlerinin tanzimi için müşavir olarak yeniden 

iki ecnebi mütehassısın aylık ücretlerile yol paraları karşılığı olarak 1939 yılı için 
bu fasla 7 210 lira fazla teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 25) 
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Fasıl : 677 - Madde : 2 — îdare ve laboratuar masrafı, telefon tesisatı ve 

mükâleme bedeli 
Önümüzdeki ders yılı içinde açılacak 300 şubenin icab ettirdiği masraflar ve bü

tün okulların yenileştirilecek olan matbu evrak ihtiyaçları için bu faslın ikinci mad
desine 25 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 681 - Madde : 1 - 2 — Bütün meslek okullarının mekûlât, mahrukat, 
tenvirat ve tathirat 

Yüksek iktısad ve ticaret okulunun bu maddeler ile ilgili masrafları karşılığı 
olarak birinci maddeye 3 500, ikinci maddeye 3 500 lira zam teklif edilmiştir. 

Fasıl : 682 - Madde : 1 
1939 yılı bütçesinde bu maddeye 5 000 lira zam teklif edilmiştir. Bu tahsisat 

Yüksek iktısad ve ticaret okulunun ihtiyacı için konulmuştur. 

Fasıl : 684 — Meslek okulları ecnebi mütehassısları 
Memlekette elektrik ve motor işlerinin almakta olduğu ehemmiyete binaen bir 

motor ve bir de elektrikçi olmak üzere iki ecnebi mütehassıs getirilmesi lüzumlu gö
rüldüğünden bunların ücret ve yol paraları için bu fasla 10 340 lira zam teklif edil
miştir. 

Fasıl : 685 - Madde : 2 — Kütüpaneler masrafı 
Tasnif işlerile uğraşan komisyondaki müstahdemlerin ücretlerini ihtiva eden bu 

madde tahsisatı kâfi gelmemekte ve sene ortasında noksan kalan tahsisatın müna
kale suretile teminine zaruret hâsıl olmaktadır. Buna mahal kalmamak üzere ikin
ci maddeye 8 750 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 688 - Madde : 1 — Levazımı tesisiye 
1938 malî yılı bütçesindeki tahsisata nazran 1939 yılı için 25 000 lira fazla iste

nilmiştir. Bu da önümüzdeki yıl içinde açılacak 300 şubenin sıra, kürsü, yazı tahtası 
ve soba gibi zarurî ihtiyaçlarının temini ve mevcud okulların noksanı bulunan ders 
alât ve levazımın ikmali içindir. 

Fasıl : 688 - Madde : 2 — Elektrik, havagazı ve su tesisatı 
Devlet basım evinde 30 sene önce ve o günün işlerile şartlarına göre kurulmuş 

olan elektrik şebekesinin bu gün 5 - 10 misli artmış olan ceryan sarfiyatı ve de
ğişmiş olan makine kudreti dolayisile tamamen cleğiştirilib ycnilenmiye muhtaç 
bir hale geldiği ve aksi halde daima mevcud olan yangın tehlikesinin bir milyon li
ra değerinde bulunan ve yerine konulmasi güç ve zamana bağlı olan bir Devlet 
malını tehdid etmekte bulunduğu İstanbul belediyesi fen heyetinin raporu ile tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Bunun için bu yıl teklif edilen 5 000 lira bu maddr-ye 
ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 689 - Madde : 2 — istimlâk 
1939 malî yılı teklif bütçesinde bu maddeye 41 000 lira zam edilmiştir. Her yıl 

bir çok kira bedeli verilmek suretile kullanılmakta olan Fransızlara aid okul bi-
( S. Sayısı : 25 ) 
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nalarınm istimlâki karşıhğı olarak konulmuştur. 

Fasıl : 692 - Madde : 1 — İdare heyeti maaşı 
1939 malî yılı teklif bütçesinde bu maddede 5 772 lira fazlalık görülmektedir. 

Bu da İktısad fakültesi kadrosuna yeni bir kanun lâyihasile ilâvesi teklif edilen 
kadronun istilzam eylediği bir yıllık maaş farkları karşıhğı içindir. 

Fasıl : 692 - Madde : 4, 5 
Edebiyat fakültesi idaresinde açılan Orta öğretim okulları için yabancı dil öğ

retmenliği kursu, öğretmen ve müzakerecileri ile yeniden getirilecek iki mütehas
sısın ücretleri karşılığı olmak üzere 4 ncü maddeye (5 860), 5 nci maddeye (15 000) 
Ura zam teklif edilmiştir. 

Fasıl : 695 - Madde : 1 - 2 
1938 malî yılı bütçesile bu faslın birinci maddesi için kabul edilmiş olan tahsi

sat kâfi gelmediğinden sene içinde münakale yapılmak zarureti hâsıl olmakla be
raber bu sene inşası ikmal edilecek olan fakülte binasının tesisat levazımına da ih
tiyaç görülmüştür. Bu sebeble 1939 malî yık için bu faslın birinci maddesine 
(70 000) ve yeniden açılan ikinci maddesine de (90 000) lira fazla tahsisat teklif 
edilmiştir. 

NAFÎA VEKÂLETİ 

Nafia vekâletinin 1939 senesi normal bütçesi yüksek Başvekâletin 28 - 2 - 1939 
tarih ve 6/894 numaralı emirlerinde tesbit edilmiş olan (8 332 000) lira üzerinden 
tanzim edilmiştir. 

Kısım : 1 
Birinci bab : 1938 bütçesine nazaran fazlalık arzeden (54 774) liradan (L) ced-

veli ile mevkuf tutulmuş olan (150) liralık yüksek Fen heyeti reisi ile 125 liralık iki 
azamn bir senelik maaşlarma karşılık olmak üzere maaş faslından (16 194) lira ve 
ücret kadrolarında bulunup kanunî müddetlerini ikmal eden ve terfia lâyik bulunan 
bir kaç mühendisle müstahdeminden bazılarnıın ücretlerine yapılan zamlarla tek
nik okulu talebe kadrosunun tevsii ve atelyelerin açılması münasebetile kadrosuna 
zam edilen atelye ustaları ve şirketler muamelâtının daha muntazam ve faideli 
bir şekilde murakabesi için Şirketler Umum Müdürlüğü kadrosuna zam edilen iki 
memurun ücretlerine karşılık olmak üzere merkez ücretlerine (13 520) lira ve taşra 
müstahdemleri ücretlerine de (24 770) lira ve teknik okulunun askerlik dersi 
muallimleri faslına da (290) lira zam edilmiştir. 

ÎKinci bab : Bu babda yekûn itibarile 1938 bütçesine nazaran fazlalık arzeden 
(3 000) lira, kanunî miadı hitam bulmuş olan vekâlet makam otomobilinin 
mubayaası için icab eden (6 000) liralık tahsisata karşılık vazedilmiş ve mütebaki 
(3 000) lirası da vekâlet demirbaşı tahsisatından tasarruf edilmek suretile ternin 
edilmiştir. 

Üçüncü bab : 1938 bütçesine nazaran fazlalık arzeden (6 848) liradan (3 208) 
( S. Sayısı : 25 ) 
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lirasının posta, telgraf ücretlerinin 1/4 den 1/3 çıkarılmış olmasından ve (1 240) 
lirasının ademi kifayesinden dolayı resmî telefon tesis ve mükâleme ücretlerine ve 
geçmiş senelere nazaran tahsisatı kifayet etmeyen icar bedeline (1400) lira, defa-
tir ve evrakı matbuaya da (1100) lira tahsisat ilavesi zarurî görülmüştür. 

Kısım : 2 
Birinci bab : Trabzon - İ ran transit yolunun ehemmiyeti hesabile biran evvel 

ikmali icab etmekte bulunmuş ve bu maksadla 1938 senesi bütçesine nazaran gerek 
tamiratı mütemadiye, gerekse bu yol için 1939 senesi bütçesine (196 378) lira fazla 
tahsisat vazedilmiştir. 

İkinci bab : 1938 senesi bütçesinin aynidir. 

Kısım : 3 
Memleketin Mühendis ve Fen memurlarına olan azim ihtiyacı nazarı dikkate 

alınarak teknik okulu talebe kadrosu tezyid edilmiş olduğu gibi talebenin daha iyi 
ve daha verimli yetişebilmesi için atelyelerin tesisi düşünülmüş ve bu maksadla 
asgarî ihtiyaç karşılığı olmak üzere 1938 senesine nazaran bu kısma (60 000) lira 
fazla tahsisat vazedilmiştir. 

Kısım : 4 
1938 senesi bütçesinin aynidir. 

Kısım : 5 
Bu kısımdaki tahsisat 1938 senesi bütçesine nazaran (958 310) lira noksandır. 

Kısım : 6 
Memleketin yüksek mühendise olan ihtiyacından dolayı talebe kadrosunun 

fazlalaştırılması zaruretine binaen bu kısma 1938 senesi bütçesine nazaran (23 100) 
lira fazla tahsisat vazedilmiştir. 

Kısım : 7 
Ziraat vekâletine merbut Konya sulama idaresi 1 ağustos 1938 tarihinden iti

baren Nafia vekâletine raptedilmiş olduğundan bu kısım Nafia vekâletinin 1939 
bütçesine ilâve edilmiş ve bu kısmın 1939 senesi bütçesi de 1938 senesi bütçesine 
nazaran (3 000) liralık bir tahsisat noksan vazedilmiştir. 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

İktısad vekâleti 1939 malî yılı teklif bütçesi şimdiye kadar fevkalâde suretile 
verilmiş ve verilmesi lâzınıgelen meblâğ hariç olmak üzere yekûn itibarile 1938 yı
lı bütçesinden (1 768 790) noksanile (3 721 000) lira olarak ihzar ve takdim kı
lınmıştır. Bu noksanı teşkil eden rakamların belli başlıları şunlardır. 3507 sayılı 
kanunla Maarif vekâletine devredilmiş olan ticaret mektebleri maaş ve masrafı 
olarak muhtelif fasıllardan (128 264) ve Nevyork sergisi iştirak masrafı olarak 
1938 de verilmiş bulunan (500 000) ve 2261 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibin-
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ce gümrük resminden ve muamele vergisinden muaf olan maddeler rüsumu karşı
lığı olarak bir fasıl dahilinde iki maddeye mevzu bulunan tahsisatın askerî fabri
kalara aid kısmından (322 000) ve ikinci maddeye mevzu sair efrada aid tahsisa
tın tamamı olan (768 000) ve Van gölü işletmesi Denizbanka geçmiş ve muavene
te lüzum kalmamış olduğundan tenzil edilen (45 000) liradan ibarettir ki, yekûnu 
(1 763 264) lira tutar. Bu yekûna bazı fasıl ve maddeler arasmda yapılmış olan 
ve tafsilen zikrine hacet görülmeyen ufak zam ve tenziller dolayısüe elde edilen 

(5 526) liranın da ilâvesi halinde noksanın yekûnu (1 768 790) liraya baliğ 
olur. 

Bütçenin esbabı mucibesi bundan ibaret bulunduğunu arzederim. 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

(7 143 700) liradan ibaret 1938 bütçesinden kanunu mhsusla Nafia vekâletine 
bağlanan Konya ovası sulama idaresine aid 92 170 lira çıkarıldıktan ve diğer muh
telif t ertibler den de 281 530 lira-tenzilât yapıldıktan sonra kalan mikdara muva-
zenei umumiye kanununun esbabı mucibesinde de yazılı olduğu üzere 600 000 lira-

f nın zammile hâsıl olan 7 370 000 lira üzerinden tanzim ve takdim olunmuştur. 
281 530 liralık tenzilât, merkez mefruşatı, otomobil mübaya bedeli, icar bedeli, 

tedkik için dış memleketlere gönderileceklerin harcırahı, neşriyat, kongre ve teknik 
toplantılar masarifi umumiyesi, yerli ve yabancı mütehassıslar, staj için yabancı 
memleketlere gönderileceklere yardım, geçen ve eski seneler düyunu, iç ve beynel-
nelmilel kongrelere yardım, ziraî sergi ve meşherler masarifi tertiblerinden ve Yük
sek ziraat enstitüsü kısmından da muhtaç talebeye yardım, stajiyer talebe için mü-
eşsesata verilecek tazminat, ecnebi mütehassıslar, talebe için satın alınacak bina 
badeli, tamirat ve su tesisatı masrafı ve 1932 senesi borçları tertiblerinden yapıl
mıştır. 

\ Yapılan zamlara gelince 
(D)| cetveline dahil tohum ıslah istasyonları, zeytin bakım teşkilâtı, tohum te

mizleme evleri, aygır depoları, inekhaneler, hayvan sağlık memurları ve nalband 
mektebi1 ve hayvan hastalıklarile mücadele servislerine ilâvesine zaruret görülen 
teknisyen, çiftçi, çoban, mkinist, seyis, nalband, süvari gardiyan kadroları ücretle
rini kar-şılamak üzere vilâyet müstahdemleri tertibine 60 000 lira, ihtiyaca kâfi 
gelmeyeli merkez müteferrikası tertibine 3 500 lira, Nafia vekâletinin gösterdiği 
lüzum üzerine posta, telgraf ve telefon ücretine 11 663 lira, ziraî kurslar ve köy 
eğitmenleri tertibine 15 000 lira, muzur hayvan ve hastalıklarla mücadele tertibine 
100 000 lira, tohum ıslah istasyonlarına 21 887 lira, tohum temizleme evleri mas
rafına 60 000 lira, zeytin bakım teşkilâtı istasyon ve fidanlıkları tertibine 65 000 
lira, bakteriyoloji ve serum laboratuarları masrafına 15 000 lira, hayvan sağlığı 
memurlarına verilecek yem bedeline 5 000 lira, haralara yardım tertibine 18 000, 
lira, aygır ̂ depolarına 25 000 lira, koyun damızlıklarına 15 000 lira, kara sığır da-
mızlıkhaneîerine 15 000 lira, ihsa masrafına 10 000 lira, olub merkez müteferrika-
sile posta ye telgraf ücretine yapılan mikdar istisna edilirse bu zamlar birinci 
derecede gellen semereli işler için yapılmış bulunmaktadır. 

\ ( S. Sayısı : 25 ) 
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Yüksek ziraat enstitüsüne aid tertiblere yapılan zamlar da şunlardır : 

(P ) cetveline dahil tedris heyeti kadrosunun istilzam eylediği mikdarı doldur
mak için tedris heyeti maaşı tertibine 31 769 lira, idare memurları maaşlarına 120 
lira, daimî müstahdemler ücretlerine ihdası zarurî görülen hizmetler için 18 840 lira, 
muvakkat tazminat tertibine 7 450 lira, enstitü ve laboratuarlar işletme masrafına 
80 000 lira, neşriyata 10 000 lira, tenvirata 3 000 lira, teshine 4 000 lira, umumî 
masraflar tertibine 24 000 lira 1935, 1936 ve 1937 yılları borrlarma da 4 800 liradan 
ibaret olub bunlar da mezkûr müessesenin zarurî görülen ihtiyaçlarına binaen ya
pılmıştır. 

(L) cetvelinden filî kadroya ziraat servisinden 13, veteriner servisinden 87 (bu
nun 70 adedi 10,11 ve 14 ncü derecelerdendir) orta ziraat mektebleri servisinden de 
30 kadro alınmasına lüzum görülmüştür. Bu kadroların yıllık tutarı 147 912 liradır. 

Bütçemizin maaş faslına konulan tahsisatın içerisinde idare olunacaktır. Bu 
mikdar bütçeye mevzu memur maşları tahsisatının % 8 i nisbetinde olmakla beraber 
kadroların haziran girer girmez tatbikine geçilemeyeceğine nazaran nisbet daha 
aşağı düşecektir. 

Bütçemizin geçen seneye göre başlıca değişiklikleri bunlardan ibarettir. 
Her birinin teferruatı hakkında bütçenin müzakeresi sırasında ayrıca izahat 

verileceği arzolunur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1939 malî yılı kara teklif bütçesi, 1938 yılı bütçesine nazaran 10 402 310 lira 
fazlasile 71 763 000 lira olarak tanzim vefazlalığı icabettiren sebebler aşağıda izalı 
edilmiştir. 

Madde 1 : Maaş : Kadro dolayısile muhtelif rütbelerdeki subay ve askerî /me
murlar ile gedikli erbaş ve erat adedleri artmış olduğundan geçen seneki tahsisat 
mikdarma 1 500 000 lira ilâvesile maaşatı umumiye ihtiyacı 22 704 210 lira;; 

Madde 2 : İnşaat : 1938 senesi bütçesile verilen tahsisat kifayet etmediği için 
90 310 lirası icra Vekilleri Heyetince tesbit edilen tahsisattan ayrılmak vei 60 000 
lirası da manevra tahsisatından tenzil edilmek suretile inşaat tahsisatı 1 552 000 
lira. 

Madde 3 : 3395 numaralı kanun mucibince yapılacak masraflar : Bu hizmetle
rin yapılabilmesi için geçen seneki tahsisat mikdarma 8 812 000 lira ilâvesile 
16 812 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 4 : Geçen seneki tahsisat dahilinde bazı tertiblerden tenzilât yapılmak 
suretile 883 ncü faslın 1 nci icar maddesine 75 000 lira ve 888 nci ücretli muhabere 
ve mükâleme bedeli faslına 2 000 lira ve 893 ncü faslın 2 nci tedavi masrafı madde
sine de 4 700 lira zam edilmiş ve yeni açılan 880/2 tersim malzemesi maddesine 
3 030 ve fyava taarruzuna karşı korunmakiçin 5 000 lira ve 900 ncü faslın 3 ncü iş
letme maddesine de 5 000 lira zam yapılmıştır. 

(S. Sayısı : 25) 



— 47 — 
MtLLl MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

Millî Müdafa Vekâleti 1939 malî yılı hava bütçesi 1938 malî yılı bütçesine naza
ran 252 000 lira fSazlasile 8 302 000 lira olarak tanzim edilmiştir. Bu ilâve kanu
nen muayyen müddetlerinde terfi edecek subay ve askerî memurların terfi fark
ları ile 1939 yılında Harbiye ve Hava okullarından mezun olacak hava sınıfı men-
sublarmm maaşlarina karşılık tutulmuş ve bütçeye başkaca ilâve yapılması im
kânsızlığına binaen diğer bazı fasılların geçen seneki tecrübe ve tatbikata ve 
yeni sene içinde yapılması zarurî bulunan işlere nazaran artan ihtiyaçları ayni 
bütçe dahilindeki fasıllar arasında değişiklik yapılmak suretile tesbit ve tasvibe 
arzolunmuştur. 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Millî Müdafaa 1939 deniz bütçesi; geçen seneye nazaran 300 120 lira fazlasile 
6 884 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalık maaş, denizaltıcı ve dalgıç tahsisatı, tayinat, melbusat faslına yapı
lan zamlardan ileri gelmektedir. 

Bu sene terfi edecek subayların ve askerî memurların terfi farklarından ve 
Deniz harb okulunu ikmal ederek asteğmenliğe terfi edecek 41 talebenin kuvveye 
iltihakından ve maş tertibinden ücret alanların kısmen terfileri icra edileceğin
den ve geçen sene konjulan tahsisatın noksanlığı hasebile 24 000 lira açık verilmiş 
olmasından maaş faslına 164 062 lira zam yapılmıştır. 

Denizaljtıcı ve dalgıç (tahsisatı; geçen sene 1242 sayılı kanuna göre hesab edilmiş 
olmasından bu fasıl 64 000 küsur lira açık vermiştir. Bu seneki tahsisat 3486 sayılı 
kanuna göre hesab edilıhiş olduğundan bu fasla da 35 460 lira zam yapılmıştır. 

Tayinat, melbusat, teçhizat ve saire gibi fasıllarda görülen fazlalıklar ve 3575 
sayılı kanun mucibince Askerî fabrikalar yardım sandığı teşkili dolayısile deniz 
bütçesine konması lâzımgelen tahsisat için yeniden açılan fasla konulan 50 000 lira 
bütçenin levazımı harbiye kısmından ve diğer fasıllardan tenziller yapılmak sure
tile denkleştirilmiştir. Kabul ye tasvibi arzolunur. 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

F. M. 

1001 Maaşatı umumiye: 
Filî kadroya göre hesab edilmiştir. 

1002 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra-
ramiyesi 
Geçen senenin aynidir. 

1003 1 Müstahdemler ücreti: 
Filî kadrosu mucibince rhesab edilmiştir. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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F. M. 

2 Muvakkat müstahdemler ücreti: / 
Muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesi mucibince merkez dai
resi ile fabrika ve müessesatta lüzumu halinde istiladam edilecek mu
vakkat müstahdemler ücreti olup geçen senenin aynidir. 

1004 Muvakkat tazminat: 
Geçen senenin aynidir. 

1005 2204 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas ücreti 
Geçen senenin aynidir. 

1006 2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi: 
Geçen senenin aynidir. 

1007 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye: 
Mevcud fabrika ve müesseselerin uzun zamaııdanberi tecdid ve tamir 
edilemeyen mefruşatı ile yeniden yapılan nitro sellülozlu ve nitro glise
rini! barut fabrikalarile top fabrikasının ve 2 tamirhanenin en müb-
rem ve zarurî ihtiyaçlarını temin maksadüe konulmuştur. 

1008 Kırtasiye: 
Geçen sene bütçesine konulan tahsisatm kifayet etmediği ve bundan 
başka bu sene de hali faaliyete girecek olan 3 fabrika ile 2 tamirhane
nin ihtiyaçları nazarı itibare alınarak çoğaltılmıştır. 

1009 Müteferrika ve muhafız köpekleri iaşesi: 
Geçen senenin ayndiri. 

1010 1 icar bedeli: 
Geçen senenin aynidiri. 

1010 2 Defatir ve evrakı matbua : 
Geçen sene bütçeye konulan tahsisatın •• kifayet etmediği ve bundan 
başka bu sene de hali faaliyete geçecek plan üç fabrika ve iki tamirhane 
ihtiyaçları da nazarı itibare alınarak bir mikdar çoğaltılmıştır. 

3 Hademe melbusatı : 
Yeni fabrika ve tamirhanelerin açılması dolayısile bu tertib bir mik
dar çoğaltılmıştır. 

1011 1 Daimî memuriyet harcırahı : 
Geçen sene bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden münakale 
suretile ihtiyaç temin edilmiş olduğundan bu sene bu tertib bir mikdar 
çoğaltılmıştır. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Geçen senenin aynidir. 

3 Müfettişler harcırahı : 
Geçen senenin aynidir. 

4 Yabancı memleketlere gönderilecek komisyonlar harcırahı : 
Geçen senenin aynidir. 

5 Maznun olarak askerî mahkemelere celbedileceklerin masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

( S. Sayısı : c25 ) 
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1012 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

1013 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli : 
Yeniden faaliyete gelecek fabrikalarla 2 tamirhane ihtiyacı da nazarı 
dikkate alınarak bir mikdar çoğaltılmıştır. 

1014 Posta ve telgraf ücreti : 
Posta ve telgraf umum müdürlüğünün teklifi mucibince geçen seneye 
nazaran arttırılmıştır. 

1015 1 Erat ve stajiyer okurlar için iaşe masrafı : 
Geçen seneden noksandır. Noksan farkı fiat farklarından tevellüd et
miştir. 

976 er bir ayda 5,70 X 12 = 66.758,40 
9 Gd. Erb. bir ayda 7,74 X 12 = 835,92 

46 Sn. Stj. bir ayda 10,98 X 12 = 6.060,96 * 

73.655,28 
2 Hayvan yem bedeli : 

60 hayvan günde 28,77 X 365 = 6.300 geçen senenin aynidir. 
3 Mahrukat : 

Bölük kadrolarına ilâve edilen 64 erin kanunî istihkakları olarak geçen 
seneye nazaran çoğaltılmıştır. 

Kilosu Soba adedi Beher sobaya verilen mikdar Gün 

9 000 
37 440 
15 600 
265 248 
16 560 
18 688 

5 15 120 
26 12 120 
13 10 120 

921 erin taam, çamaşır ve hamam istihkakları bir senelik 
46 talebenin bir senelik istihkakı 
64 erin taam, çamaşır ve hamam istihkakları 

362 536 
İ016 1 Erat ve stajiyerlerin melbusatı : 

Lira 

34 475 985 erin beheri 35 liradan melbusat istihkakı 
163 7 bölük subayının 23, 25 liradan melbusat istihkakı 

1 500 300 sanayii harbiye erlerinin ayrıca işçi elbiseleri bedeli 
beheri 5 liradan 

52 26 posta erinin yemeni istihkak! (2 şer liradan) 
5 582 46 talebenin beherine 121,35 liradan istihkakları 

41 772 

( S. Sayısı : 25) 
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2 Teçhizat : 
Lira 

5 910 erler için 
2 520 Stajiyer ve talebeler için 
2 570 İstanbul muhafız bölüğü için 
3 150 21 talebenin teçhizat bedelleri karşılığı 

14 150 
1016 3 Muytabiye : 

Geçen senenin aynidir. 
1017 Levazımı sıhhiye ve baytariye : 

Geçen senenin aynidir. 
1018 Sevkiyat : 

Geçen senenin aynidir. 
1019 Fennî kitab ve risalelerin ve gazetelerin mubayaa ve abone bedelleri : 

Geçen senenin aynidir. 
1020 1493 sayılı kanun mucibince verilecek ikramiye : 

Geçen sene bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden bu sene bir 
mikdar çoğaltılmıştır. 

1021 inşaat, tamirat ve tesisat masrafları : 
1 İnşaat ve tamirat : 

Kırıkkalede bulunan memur ve amele evlerinin yıllardanberi tamiri 
yapılmadığından bu işin temini için bir mikdar çoğaltılmıştır. 

2 Tesisatı fenniye, tesisatı cedide; tevsiat ve tamirat : 
Geçen senenin aynidir. Ancak fabrikalar masarifi umumiyesi faslında
ki tesisatı cedide ve tevsiat ve tamirat maddesi bu madde ile birleşti
rilmiştir. 

3 Amelenin beden terbiyesi için yapılacak tesisat ve malzeme masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

4 Gazdan korunma ve tesisat masrafı : 
İhtiyaç esasen fazladır. Her sene bir mikdar malzeme ve tesisat yapıl
mak üzere geçen seneye nazatran bir mikdar çoğaltılmıştır. 

1022 Ecnebi mütehassıslar : 
Kadrosuna göre konulmuştur. 

1023 1 Staj için gönderileceklerin tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye teda
vi ve okul ücretleri : 
Geçen senenin aynidir. 

2 Stajiyer ve okurların teftişi için harcırah ve masarifi müteferrika : 
Geçen senenin aynidir. 

1024 Yardımlar 
1 3575 sayılı kanun mucibince' tekaüd ve muavenet sandığına yardım 
2 Millî cemiyetlere muavenet: 

Geçen senenin aynidir. 
(S. Sayısı: 25), 
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1025 Fabrikaların umumî masrafları 
1 Mevad ve malzemei iptidaiye ve müstehlike (mamul ve gayri mamul) 

ve işletme masrafları: 
Geçen senenin aynidir: 

2 Amele ücretleri: 
Geçen seneden noksandır. Diğer fasıllara zururî olarak yapılan cüzî 
ilâveler buradan tenzil edilmiştir. 2988 sayılı kanun tahsisatından 
1939 malî yılı için ayrılmış işçi tahsisatımız mevcud olduğundan bu 
fark bu tahsisatla tevazün ettirilecektir. 

3 Demirbaş: 
Geçen senenin aynidir. 

4 Nakil ücretleri: 
Geçen senenin aynidir. 

5 3284 sayılı kanun mucibince satın alınacak hurdalar bedeli: 
Geçen senenin aynidir. 

1026 Geçen yıl borçları: 
Geçen senenin aynidir. 

1027 Eski Yıllar borçları: 
Geçen senenin aynidir. 

1028 2441 sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince inhisarlar 
umum müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzemenin birinci taksiti: 
Geçen senenin aynidir. 

1029 3395 sayılı kanun mucibince yapılacak masraflar karşılığı. 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Madde 1 — Heyeti umumiye itibarile bütçenin geçen senekinin ayni olması ve 
yalnız maaş kısmına 16 000 liranın ilâvesi Vekiller Heyetince tasvib Duyurulduğun
dan bunun bir kısmının maaş faslına, bir mikdarının da ücret faslına ilâvesi sureti-
le ihtiyacın tevzinine çalışılmıştır. 

Madde 2 — İnşaatın mübrem olan bir kısmından feragat suretile tenzil edil
miştir. 

Madde 3 — Alınması tekarrür ettirilen bir kıymetlendirme cihazının yarı pa
rasının sari mukavele ile 940 senesinden temini teemmül olunarak bu seneki büt-n 
çeden düşülmüştür. 

Madde 4 — Masrafları bütçemizden verilmek suretile Almanyada tahsil ettirilen 
11 subay ile 5 talebenin senelik masrafları için ecnebi memleketler faslına 37 000 li
ra konulmuştur. Bu sene zarfında yeniden üç subay daha gönderilmesi Genel Kur
maydan emir buyurulmuş ise de bu vaziyet dahilinde izamlarına imkân kalmamıştır. 
Katği olarak gönderilmeleri lazımgeldiği takdirde bütçeye 9 000 liranın zammedil-
mesi icabeder. 

(S. Sayısı : 25) 
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Madde 5 — İ)iğer masraflar fasıllarmdaki arttırma ve eksiltmeler ehemmiyetsiz 

birer mikdardan ibaret olduğundan tavzihine lüzum görülmemiştir. 
Madde 6 — Gazdan ve havadan korunma masrafları namı ile bütçeye hiç bir pa

ra konulmamıştır. 
Madde 7 — Geçen seneki bütçeye zam ve ilâvesi kabul buyurulan 16 000 lira ile 

beraber 1939 bütçesinin yekûnu 791 310 liraya baliğ olmuştur. Buna göre maaş 
ve ücretlerde yükselmek hali ile beraber şimdiye kadar ifası Yüksek makamlarca 
emir buyurulmuş olan vazife ve hizmetlerden gayri iş emir ve taleb buyurulması ha
linde mütevakkifialeyh olan masrafların da bütçeye ilâvesi veya ahar suretle temi
ni zarureti olacağını saygılarımla arzeylerim. 

( S. Sayısı : 25 ). 



Hükümetin Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Umumî mülâhazalar 

Devlet varidatında dört beş senedenberi görülmekte olan inkişaf 1938 malî yılı 
içinde de devam etmektedir. Bu malî yıla, muvazene, hayvanlar ve kazanç, muhte
lif maddeler istihlâk vergilerile damga resmi üzerinde ehemmiyetli tahfifler yapıl
mak ve tıbbî ve ispençiyari müstahzarlardan alman istihlâk vergisi ilga ve oyun 
aletleri resmi de belediyelere terkedilmek suretile takriben on milyon lira radde
sinde bir-vergi tenzilâtile girilmiş olmasına rağmen sekiz ayhk tahsilatımız, geçen 
sene aynı devre zarfındaki tahsilat mikdarına nazaran 1 147 510 lira fazla olmuş
tur. 

Bu vaziyet, memleketin umumî refah seviyesinin yükselmekte devam ettiğini 
göstermektedir, içinde bulunduğumuz iktisadî şartlar, bu seviyenin önümüzdeki se
ne içinde seyrini değiştireceğine dair bir işaret ihtiva etmemektedir. Bu itibarla ye
ni senenin varidatını tahmin ederken umumî refahın, varidat menbalarımızda hâsıl 
ettiği inkişafı nazarı dikkate tutmakla beraber, tahminlerimizde ihtiyattan ayrıl
mamağı esas ittihaz etmiş bulunmaktayız. 

1939 malî yılı için tahmin olunan varidat, umumî muvazene kanunu lâyihasının 
ikinci maddesinde yazıldığı üzere 261 000 000 liradır. Bu mikdar 1938 senesi mu-
hammenatına göre 10 951 000 lira bir fazlalık arzetmektedir. Muhtelif varidat ka
lemleri muhammenatında 1938 yılı muhammenatma nazaran görülen fazla ve nok
sanların muhassalasım teşkil eden bu mikdarın, varidat bütçesindeki tertibe göre 
sureti inkısamı aşağıda gösterilmiştir: 

Varidatın nevi Fazlalar Noksanlar 

Kazanç vergisi 
Gümrük resmi 
Muamele vergisi 
Şeker, elektrik, petrol ve benzin istihlâk vergileri 
Nakliyat vergisi 
İnhisalar safi hasılatı 
Tütün ve içkilerden alman müdafaa vergisi 
İktisadî buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 
Sair varidat 
Muhtelif maddeler istihlâk vergisi 
Damga resmi 
Emlâk satış bedeli 
Tayyare resmi 

2 555 000 
1 500 000 
213 000 
704 000 
200 000 

1 815 000 
319 000 

2 050 000 
350 000 
750 000 

1 751 000 
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350 000 
200 000 
250 000 
250 000 
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Varidatın nevi. Fazlalar Noksanlar 

Sair varidat — 206 000 

Yekûn 12 207 000 1 256 000 

12 207 000 
1 256 000 

ı 
Hakikî fazlalık 10 951 000 

« 
Yukarıki tablo, bize tahminlerde noksan zuhur eden kalemlerin endişe verici 

mahiyette olmadıklarını gösteremktedir Filhakika bunlardan mulıtelif maddeler 
istihlâk vergisile damga resminde, diğer ikisi de emlâk satış bedelile tayyare res
minde görülmekte olup birinciler, bu vergilerde yapılmış olan mühim tahfifler 
üzerinden, henüz bu tahfiflerden mütevellid varidat noksanhğını telâfi edici bir 
istihlâk tezayüdüne imkân verecek kadar zaman geçmemiş olmasından, ikincilerde 
ise bazı kanunlarla satış taksitlerinin tecil edilmesinden ve hayvanlar vergisinden 
ayrılan tayyare hissesinin 1938 yılından itibaren ayrılmasından ileri gelmekte, bu
na mukabil iktisadî inkişafa ve vatandaşların iştira ve tediye kabiliyetlerinin yük
selmesine delâlet eden irad ve istihlâk vevgilerile inhisarlar hâsılatında, az görül
meyecek bir artma mevcud bulunmaktadır. 

Bu esbab ve mülhazalar nazarı dikkate alınmak suretile varidat nevüerinin her 
biri için yapılan tahminlerin dayandığı esaslar aşağıda arzolunmuştur: 

BİRİNCİ KISIM 
İrad ve servet vergileri 

Fasıl: 1 
Kazanç vergisi 

(Muhammen mikdar 24 560 000 lira) 
Kuhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları : 1938 senesinin sekiz aylık haliye 

tahakkukatı (435 000) lirayı ve haliye ve sabıka tahsilatı da (404 000) lirayı bul
muştur. Sene sonuna kadar yeniden tahakkuk saf hasma intikal etmesi melhuz olan 
harçlarla, geçen senenin son dört aymda (55 466) lira tahsil edildiği nazarı dikkate 
ahnarak bu maddeye 1939 senesi için (460 000) lira tahmin olunmuştur. 

Ticarî ve sınaî teşebbüsler kazanç vergisi: 1938 senesinin sekiz aylık haliye ta
hakkukatı (9 072 000) liraya ve haliye ve sabıka tahsilatı da (8 332 000) liraya ba
liğ olmuştur. Tahakkukatın sene sonuna kadar (10 000 000) lirayı geçeceği ve ge
çen senesinin son dört aymda da (2 257 000) lira tahsil olunduğu nazarı dikkate 
alınır ise sene sonunda bu vergi tahsilatının (10 500 000) lirayı bulacağı kabul edi
lebilir. Her sene bu vergide görülmekte olon inkişafın, önümüzdeki senede de devam 
edeceği hesaba katılmak suretile 1939 senesi için bu maddeye (11 000 000) lira tah
min edilmiştir. 

Hizmet erbabı kazanç vergisi : 1938 senesinin sekiz aylık tahsilatı (9 932 410) 
lira olup geçen senenin son dört aymda, (3 027 606) lira tahsil olunduğu nazarı 

Fazlalar 
Noksanlar 

( S. Sayısı : 25 ) 



dikkate alınır ise sene sonunda tahsilatın (12 960 €00) lirayı bulacağı anlaşılır. 
Sekiz aylık tahsilatta geçen seneye nazaran mevcud olan fazlalığın son dört ayda 
devam edeceği ve yeni sene bütçesinde muhtelif vekâletlerin maaş tertiblerine 
yapılan zamların da inkişafı arttıracağı hesaba katılarak bu maddeye 1939 senesi 
için (13 100 000) lira tahmin olunmuştur. 

Şu suretle kazanç vergisi faslına 1939 senesi için yapılan tahminler : 
460 000 Ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi harçları 

11 000 000 Sınaî ve ticarî teşebbüsler kazanç vergisi 
13 100 000 Hizmet erbabı kazanç vergisi olmak üzere ceman 

24 560 000 liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 2 
Hayvanlar vergisi 

(Muhammen mikdar 15 600 000 lira) 
Hayvanlar vergisinde, 3343 numaralı kanunla bu sene içinde yapılmış olan mü

him tenzilât (takriben 2 606 000) 1938 senesi, hayvan sayımı neticesinde elde edilen 
fazlalığa rağmen ancak %30 nisbetinde telâfi edilebilmiştir. Her sene bilhassa 
koyun ve sığırlarda görülen inkişafın 1939 senesinde de devam edeeeği tahmin 
olunmakla beraber içinde bulunduğumuz senenin tahakkukat ve tahsilat mikdar-
ları nazarı itibare alınarak, yeni sene bütçesine bu vergi için tahminlerde bulunu
yor iken. mümkün mertebe mutedil davrauılması muvafık görülmüştür. 

1938 senesinin sekiz aylık haliye tahakkukatı (14 665 000) ve haliye ve şahika 
tahsilatı da (14 075 000) lira olup bu sene sonuna kadar tahsilatın (14 500 000) 
lirayı bulacağı kabul olunabilir. Önümüzdeki sene sayımında, geçmiş senelerin tec
rübelerine nazaran elde edileceği ümid olunan fazlalık da nazarı dikkate alınmak 
suretile bu fasla (15 600 000) lira varidat tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 3 
Veraset ve intihal vergisi 

(Muhammen mikdar 450 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilat (318 402) lira olup geçen sene dört ayda da 

(179 000) lira tahsil edilmiş olduğu nazarı dikkate alınarak, 1939 senesi için 
geçen senenin tahmini olan (450 000) lira aynen ipka olunmuştur. 

Fasıl : 4 
Madenler rüsumu 

(Muhammen mikdar 800 000 lira) 
1938 senesinin sekiz aylık tahsilatı (326 000) lira olup geçen senenin son dört 

aymda (464 000) lira tahsil edilmiş olmasına ve maden resmi mevzuatına nazaran 
bu resmin mühim madenler için, sene sonunda yapılan hesablar neticesinde hakikî 
tahsilat mikdan taayyün etmekte bulunmasına göre 1938 senesi sonunda tahsila
tın (790 000) liraya baliğ olacağı kabul olunabilir. Maden işletmelerinin gittikçe 

(S. Sayısı : 25) 
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tevessü ve tezayüd etmekte olduğu hesaba katılmak suretile 1939 senesi için bu fasla 
(800 000) lira tahmini mümkün görülmüştür. 

IKÎNOt KISIM 
Muamele ve istihlâk vergileri 

Fasıl : 5 
Gümrük vergileri 

(Muhammen mikdar 51 875 000 lira) 
Gümrük resmi: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı (33 498 336) lira olup geçen se

nenin son dört aylık tahsilatı (20 233 145) lira olmasına göre, sene sonunda bu mad
deden (53 731 481) lira tahsilat olacağı hesaben anlaşılmakta ise de geçen senenin 
son dört aylık tahsilatı içinde (50 000) tonluk şeker idhalâtmdan alman gümrük 
resmi de dahil olup yapılan hesab ve tahminlere göre 1939 senesinde hariçten an
cak (35 000) ton şeker idhal olunacağı neticesine varılmış olduğundan her iki mikdar 
arasındaki resim farkının (1 088 000) hesaben bulunan mikdardan tenzili ve sekiz 
aylık tabsiîlâta göre, devamlı artış gösteren kalemlerden 1939 senesinde husulü 
ümid olunan faz!allığın (4 454 000) zammı ve devamlı eksiliş gösteren kalemlerden 
hususlü tahmin olunan noksanlığın da C3 839 000) indirilmesi suretile 1939 sene
si için bu maddeye (51 550 000) lira varidat tahmin edilmiştir. 

Ardive resmi: 1938 senesi sekiz aylık hasılatı (150 434) lira olup îstanbul ve 
tzmir limanlarından maktuan alınacak mikdarm son dört avlığı ile bunlar hari
cinde gecen senenin son dört aylık hasılatı mecmuu da (75 000) liraya baliğ olacağı 
nazarı dikkate alınarak 1939 senesi için de, gecen senenin tahmini olan (250 000) lira 
aynen ipka olunmuştur. 

Müdafaa rmlu hasılatı: 1938 senesi sekiz avlık hasılatı (64 114) lira ve geçen 
senenin son dört aylık hasılatı da (61 693)lira olup sene sonunda (125 807) liraya 
baliğ olacağı hesaben tebeyyün etmekte olduğundan 1939 senesi için (125 000) lira 
tahmin olunmuştur. 

Şu suretle gümrük vergileri olarak 1939 senesi için: 
51 500 000 lirası gümrük resmi 

250 000 lirası ardiye resmi 
125 000 lirası müdafaa pulu hasılatı olmak üzere ceman 

51 875 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 6 
Muamele vergisi 

(Muhammen mikdar 27 460 000 lira) 
îdhalâttan alman: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı (10 488 205) lira olup geçen 

senenin son dört aylık tahsilatı da (4 982 356) lira olmasına göre sene sonunda 
(15 470 561) lira elde edileceği hesaben anlaşılmakta ise de bu vergi hariçten idhal 
olunan mamul maddelerin mikdarına tâbi bulunduğundan 1937 senesi idhalâtma 
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nazaran 1938 senesinde devamlı artış gösteren kalemlerden 1939 senesinde husulü 
memul fazlalık ile (1 260 522) ile ayni şekilde devamlı eksiliş gösteren kalemlerden 
hâsıl olacak noksanlık (1 106 785) nazarı dikkate alınır ise sene sonundaki tahsila
tın (15 263 677) lira olacağı tahmin edilebilir. Şu vaziyete göre 1939 senesi için bu 
maddeye (15 200 000) lira tahmin edilmiştir. 

Sınaî müesseselerden alman: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı (7 802 675) lira 
olup geçen senenin son dört aylık tahsilatı da (3 013 525) lira olmasına nazaran sene 
sonunda (10 816 200) lira tahsilat yapılacağı hesaben tahmin edilmekte ise de bu 
vergi sınaî müesseselerin her ay yaptıkları satışlara göre tahakkuk etmekte olup 
1938 senesinin sekiz aylık tahsilatın da 1937 senesinin ayni devresindeki tahsilat 
mikdarma göre tahassul eden % 17 fazlalığın son dört ayda da elde edileceği nazarı 
dikkate alındığı takdirde bu yekûnun (11 328 000) lirayı bulacağı ümid edilebilir. 
Şu vaziyete göre 1939 senesi için bu maddeye (11 300 000) lira varidat tahmin edil
miştir. 

Bankalarla sigorta şirketlerinden alman: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 
(644 023) lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da (301 411) lira olmasına 
göre sene sonunda (934 434) lira elde edileceği hesaben tahakkuk etmekte ise de se
kiz aylık inkişafın son dört ayda da devam edeceği nazarı dikkate alınır ise bu mik-
darın (966 031) lirayı bulacağı tahmin edilebilir. Binaenaleyh 1939 senesi için bu 
maddeye (960 000) lira varidat tahmin olunmuştur. 

Şu suretle muamele vergisi varidatı 1939 senesi için: 
15 200 000 lirası idhalâttan 
11 300 000 lirası sınaî müesseselerden 

960 000 lirası bankalarla sigorta şirketlerinden olmak üzere ceman 

27 460 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 7 
Dahilî istihlâk vergileri 

(Muhammen mikdar 21 450 000 lira) 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi: 1937 malî yılı içinde şeker satışları (94 218'620) 

kilo olup 1938 senesinin sekiz aylık satış mikdarı da (66 102 655) kiloya baliğ olma
sına göre sene sonunda satışın (100 000 000) kiloyu bulacağı tahmin edilebilir. Bu 
vaziyete göre 1939 senesi istihlâkâtı (110 000 000) kilo olarak tahmin edilmiş ve da
hilî »fabrikaların azamî kapasitelerile çalışacaklarına göre bu mikdardan 75 000 000 
kilosunun memleket içinde istihsal olunacağı nazarı itibare alınarak tahmin yapıl
mıştır. 

Şeker şirketinden alman malûmata göre 1938 kampanya mahsulünden vasatî 
20 000 tonunun 1939 senesi haziran bidayetine devrolunacağı anlaşılmıştır. Fabrika
ların istihlâk sahalarına ve bilhassa en mühim bir dahilî pazarımız olan îstanbula 
uzaklığı hasebile satışlar yerli ve ecnebi olarak karışık yapılmakta ve binaenaleyh 
1940 senesine 20 000 ton yerli şeker devri muhtemel bulunmakta olduğundan, bu 
vaziyete göre dahilî şeker satışlarından: 
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20 000 000 X 0,6125 = 122 500 
55 000 000 X 5,1 = 2 805 000 

2 927 500 lira vergi alınabileceği tahmin edilmek
tedir. 

Buna iki bin ton glikoz için yüz bin lira ilâve olunur ise önümüzdeki senede 
3 027 500 lira alınacağı tahmin olunabilir. Şu hesaba göre 19S9 senesi için bu mad
deye 3 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 1 454 927 
lira ve geçen senenin son dört aylık tahsilatı da 630 348 lira olmasına göre sene so
nunda 2 085 275 lira tahsil olunacağı ve sekiz aylık tahsilattaki fazlalığın sene so
nuna kadar devam edeceği nazarı dikkâte alınır ise bu mikdarm 2 200 000 liraya 
baliğ olacağı anlaşılır. Bu verginin daima inkişaf göstermekte olduğu hesaba katıl
mak suretile 1939 senesi için 2 300 000 lira tahmin olunmuştur. 

Petrol ve benzin istihlâk vergisi: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 1 225 966 lira 
ve geçen senenin son dört ayında tahsil olunan mikdar da 304 093 lira olmasına 
göre sene sonunda 1 530 000 liraya baliğ olacağı hesaben tebeyyün etmekte ise de 
bu vergi devamlı surette artış göstermekte olduğundan 1938 senesinin sekiz aylık 
devresinde 1937 senesinin aynı devresine nazaran hâsıl olan fazlalığın sene sonuna 
kadar devam edeceği de nazarı dikkate alındığı takdirde 1938 senesi tahsilatının 
1 869 000 lirayı bulacağı kabul edilebilir. Şu vaziyete göre bu maddeye 1939 senesi 
için 2 000 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisi: 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 
9 554 486 lira olup geçen senenin son dört aylık tahsilatının bu sene de aynen alına
cağı kabul olunduğu takdirde sene sonunda tahsilatın 14 070 473 liraya baliğ olaca
ğı tahmin olunabilir. Bu vergi de, muamele vergisi gibi müesseselerin aylık satışla
rına müsteniden tahakkuk etmekte olduğundan sekiz aylık tahsilatın aylık vasatisi 
olan 1187 448 liraya göre hesab yapılır ise sene sonunda 14 249 382 lira alınacağı ne
ticesine varılır. 

Binaenaleyh 1939 senesi için bu maddeye her iki hesabın vasatisi olan 14 150 000 
lira tahmin olunmuştur. 

Şu suretle istihlâk vergileri varidatı, 1939 senesi için: 
3 000 000 lirası şeker ve glikozdan 
2 300 000 » elektrik ve havagazmdan 
2 000 000 » Petrol ve tenzinden 

14 150 000 » Muhtelif maddelerden olmak üzere ceman 

21 450 000 lira tahmin olunmuştur . 

Fasıl : 8 
Kara ve deniz av vergileri 

(Muhammen mikdar 400 000 lira) 
1S&8 senesinin sekiz aylık tahsilatı 271 594 lira ve geçen senenin son dört ay

lık tahsilatı da 171 045 olmasına göre sene sonunda bu fasıldan 442 639 ]ira alınaca
ğı bilhesab taayyün etmektedir. Bu itibarla 1939 senesi için de, 1938 senesi bütçesi 
muhammenatı olan 400 000 lira aynen alınmıştır. 
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Fasıl : 9 

Nakliyat vergisi 
(Muhammen mikdar 1 250 000 lira) 

1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 781 560 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsi
latı da 799 272 lira olmasına binaen şene sonunda tahsilatın 1 580 832 liraya baliğ 
olacağı hesaben tahakkuk etmekte İse de geçen senenin son dört aylık tahsilatı me-
yanında Devlet demiryollarının eski senelere aid olmak üzere tediye ettiği 500 0Ö0 
lira da dahil olup bu mikdar, önümüzdeki senelerde tekerrür etmiyeceğinden hakikî 
mikdarm 1 080 830 lira olarak kabulü icab eder. Demiryolu şebekesinin tevessüü ve 
yolcu nakliyatının tezayüdü nazarı dikkate alınarak bu fasla 1939 senesi için 
1 250 000 lira varidat tahmini mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 10 
Sefineler rüsumu 

(Muhammen mikdar 120 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 64 473 lira ve geçen senenin son dört aylık tahsi

latı da 47 112 lira olmasına göre 1939 senesi içinde 1938 senesi muhammenatı olan 
(120 000) liranın ipkası muvafık görülmüştür. 

Fasü : 11 
Damga resmi 

* (Muhammen mikdar 7 250 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 4 915 724 lira olup geçen senenin son dört ayında 

da 2 367 458 lira alınmış olduğuna göre sene sonunda bu fasıldan 7 283 182 lira alı
nacağı hesaben taayyün etmektedir. Bu resimde 1 ağustos 1938 tarihinde meriyete 
girmiş olan 3478 numaralı kanunla yapılan tenzilât nazarı dikkate alınarak 1939 se
nesi için 7 250 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 12 
Tapu harçları 

(Muhammen mikdar 1250 000 lira) 
1938 senesi altı aylık tahsilatı 590 856 lira ve geçen senenin son altı aylık tah

silatı da 651 454 lira olmasına göre, 1939 senesi için geçen seneki muhammenatm 
aynen ipkası muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 13 
Mahkeme harçları 

(Muhammen mikdar 1 650 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık hasılatı 981 680 lira ve geçen senenin son dört aylık hası

latı da 691 770 lira olmasına nazaran sene sonunda bu fasıldan 1 673 450 lira hası
lat elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu vaziyete göre 1939 senesi için de geçen 
sene muhammenatı olan 1 650 000 lira ipka edilmiştir. 
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Fasıl : 14 

Pasaport, kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları 
(Muhammen mikdar 1 000 000 lira) 

1938 senesi altı aylık hasilâtı 692 557 liradır. Geçen senenin son altı aylık hası
latı 915 846 lira ise de ecnebi memleketlerde tahsil olunan kançılarya ve pasaport 
harçlarının sene sonlarına doğru mahsub muamelesinin yapılmasından dolayı faz
la görünen bu hasılatın altı aylık mikdarı ancak bunun yarısı derecesinde olabile
ceği nazarı dikkate alınır ise, sene sonuna kadar bu fasıldan takriben 460 000 lira 
daha tahsil olunabileceği ve buna nazaran 1938 senesi hasılatının bir milyon lira
dan biraz fazla olacağı neticesine varılır. Binaenaleyh bu fasla 1939 senesi için 
1 000 000 lira tahmini muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 15 
Noter harçları 

(Muhammen mikdar 650 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı 351 664 lira ve geçen senenin son altı aylık hası

latı da 296 878 lira olmasına göre sene sonunda 648 542 lira hasılat elde edilebile
ceği bilhesab anlaşılmasına mebni 1939 senesi için bu fasla 650 000 lira tahmin edil
miştir. 

Fasıl : 16 
Diğer harçlar 

* (Muhammen mikdar 76 000 lira) 
Nüfus harçları : 1938 senesi altı aylık hasılatı 18 131 lira ve geçen senenin son 

altı aylık hasılatı da 46 976 lira olmasına mebni 1939 senesi için bu maddeye 65 000 
lira konulmuştur. 

Eczaneler ve ecza depoları ve ihtisas vesika harçları : 1938 senesinin ilk altı aylık 
hasılatı 2 033 lira olmasına göre 1939 senesi için 5 000 lira kabul edilmiştir. 

îhtira beratı harçları : 1938 senesi altı aylık hasılatı 3 770 lira ve geçen senenin 
son altı aylık hasılatı da 4085 lira olmasına göre 1939 senesi için 6 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Fasıl : 17 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

(Muhammen mikdar 65 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı 31 742 lira ve geçen senenin son altı aylık hasılatı 

da 32 079 lira olmasına nazaran 1939 senesi için 65 000 lira tahmin olunmuştur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

İnhisarlar safî hasılatı 

Fasıl : 18 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver ,fişek ve patlayıcı maddeler 

(Muhammen mikdar 37 000 000 lira) 
İnhisarlar hasılatından 1938 senesi sekiz ayı zarfında 25 870 000 lira Hazine his

sesi tahakkuk etmiş ve bundan 23 782 500 lirası tahsil olunmuştur. Geçen sene
nin ayni devresi zarfında tahakkuk eden Hazine hissesi mikdarı 25 170 000 lira 
olub bu sene 700 000 lira bir fazlalık bulunmaktadır. Takriben % 3 derecesinde 
olan bu fazlalığın son dört ayda da devam edeceği ve Hazine hissesinin sene sonun
da 37 640 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. Bu vaziyete göre 1939 se
nesi için bu fasla 37 000 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 19 
Tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergisi 

(Muhammen mikdar 3 985 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahakkukatı 2 596 000 lira olub geçen senenin ayni 

devresine nazaran 116 000 lira bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalığın sene ni
hayetine kadar devam edeceği ve sene sonunda tahakkukatm 3 872 790 liraya ba
liğ olacağı tahmin edilmektedir. Bu verginin tahakkuku, inhisar maddelerinin sa-
tılmasile vaki olduğu cihetle aynen tahsilatı ifade etmektedir. Binaenaleyh bu va
ziyete göre 1939 senesi için müdafaa vergisi hasılatı olarak 3 985 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Fasıl : 20 
Kibrit ve çakmak 

(Muhammen mikdar 1 360 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı 519 016 lira ve geçen senenin son dört aylık hası

latı da 736 605 lira olmasına göre sene sonunda 1 255 621 lira hasılatı olacağı 
ümid edilmektedir. Kibrit satışlarının artmakta olması da nazarı dikkate alınarak 
1939 senesi için bu fasla 1 325 000 lirası satış hissesi ve (35 000) lirası da maktu 
mikdar olmak üzere ceman 1 360 000 lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 21 
Oyun kâğıdı 

(Muhamemn mikdar 30 000 lira) 
Kızılay tarafından işletilmekte olan ooyun kâğıdları inhisarından % 25 Hazine 

hissesini teşkil eden bu fasla Kızılaydan alınan satış tahminine göre geçen sene ol
duğu gibi 1939 senesi için de (30 000) lira konulmuştur. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Devlete aid emval ve emlâk hasılatı 

Fasıl : 22 
Devlet ormanları hasılatı 

Orman umu mmüdürlüğü mülhak bütçesi vaziyetine göre bu fasla geçen sene 
olduğu gibi bu sene de bir varidat tahmin edilmemiştir. 

Fasıl : 23 
İşletilen emlâk hasılatı 

(Muhamen mikdar 320 000 lira) 
Arazi hasılatı : 1938 senesi sekiz aylık hasılatı (7 978) lira ve geçen senenin son 

altı aylık hasılatı da (14 215) lira olmasına mebni 1939 senesi için (20 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

icar bedeli : 1938 senetsi altı aylık hasılatı (126 000) lira ve geçen senenin son 
altı aylık hasılatı da (173 000) lira olmasına göre sene sonunda (299 000) lira ha
sılat elde edileceği bilhesab anlaşılmaktadır. Şu vaziyete göre 1939 senesi için 
300 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 24 
[ Emval ve emlâk satış hasılatı 

(Muhammen mikdar 1 300 000 lira) 
Emval satış bedeli : 1938 senesi altı aylık hasılatı (183 774) lira ve geçen sene

nin son altı aylık hasılatı da (111 642) lira olmasına göre sene sonunda hasılatın 
(295 416) liraya baliğ olacağı hesab edilmiş ve bu hesaba göre 1939 senesi için 

300 000 lira tahmin olunmuştur. 
Emlâk satış bedeli : 1938 senesi altı aylık hasılatı (744 590) liradır. Geçen se

nenin son altı aylık hasılatı (616 590) lira ise de 35 24 numaralı kanunla taksit 
bedellerinin tecil edilmiş olmasına mebni, bu senenin son altı ayı içinde bu mikdar 

hasılatın alınmasına imkân görülememiş ve sene sonuna kadar daha (350 000) lira 
kadar bir hasılat elde edilebileceği tahmin olunarak 1939 senesi için (1 000 000) li
ra kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 25 
I 

Devlet demiryolan ve limanlan 
Fasıl : 26 

Posta telgraf ve telefon 
Bu iki idarenin henüz Hazineye hasılat temin edecek vaziyette bulunmamasına 
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mebni, bu fasıllara, geçen sene olduğu gibi bu senede bir varidat konulmamıştır. 

Fasıl : 27 
Darphane ve damga matbaası hasılatı 

(Muhamen mikdar 10 000) lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (5 067) lira olmasma mebni ,1939 senesi için de ge

çen sene tahmini ipka olunmuştur. 

Fasıl : 28 
Resmi matbaalar hasılatı 

(Muhamen mikdar 54 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (9 887) ve geçen senenin son altı aylık hasılatı da 

(44 135) lira olmasma göre 1939 senesi için (54 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 29 
Umumî mehtebler hasılatı 

(Muhamen mikdar 27 000) lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (15 717) lira ve geçen senenin son altı aylık hası

latı da (11 338) lira olmasma mebni 1939 senesi için (27 000) lira tahmin olun
muştur. 

Fasıl : 30 
Diğer müesseseler hasılatı 

(Muhamen mikdar 135 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (81 077) lira ve geçen senenin son altı aylık hası

latı da (54 202) lira olmasma göre 1939 senesi için (135 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 31 
Konya ovası sulama hasılatı 

(Muhammen mikdar 55 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (44 279) lira ve geçen senenin son altı aylık 

hasilâtı da (11 014) lira olmasma göre 1939 senesi için (55 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 
Umumî müesseseler ve şirketler hasilâtından Devlet hissesi 

Fasıl : 32 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de bu fasla bir varidat tahminine imkân hsâıl 
olmamıştır. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Fasıl : 33 

Fenerler hasılatı mukabili denizbanktan alınan 
(Muhammen mikdar 650 000 lira) 

3295 numaralı Denizbank kanununun dördüncü maddesi mucibince her sene 
Denizbank tarafından, fenerlerin mezkûr bankaya devri mukabilinde Hazineye 
(650 000) lira verilmesi lâzım geldiğinden bu mikdar 1939 senesi için de aynen 
konulmuştur. 

Fasıl : 34 
w ;;.,.. _ • Mükerrer sigorta şirketinden alınan 

(Muhammen mikdar 233 000 lira) 
1160 numaralı kanunun 4 ncü maddesine göre işletmesi mükerrer sigorta inhi

sarı şirketine verilmiş olan mükerrer sigorta inhisarından Hazine hissesi olarak 
maktuan (200 000) lira ile hasilâttan ayrılan hisseden terekküp eden bu varidatın 
1938 senesine aid (200 000) lirası tahsil edilmiş olup hasilâttan ayrılan hissenin 
de geçen seneki mikdarı bulacağı ümid edilmekte olduğundan, geçen senenin 
tahmini aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 35 
Mukavelenamesi mucibince Musul peU'ollarından alınan 

(Muhammen mikdar 1 100 000 lira) 
Musul petrollarmdan alınmakta olan hissemiz, istihsal ve satışların artmasına 

mebni 1939 senesi için (1 100 000) lira tahmin olunmuştur. 

YEDİNCİ KISIM 
Müteferrik varidat 

Fasıl : 36 
Hazine muamelelerinden mütevellid varidat 

(Muhammen mikdar 1 880 000 lira) 
Hazine portföyü geliri: 1938 senesi altı aylık hasilâtı (44 812) ve geçen senenin 

son altı aylık hasilâtı da (442 064) lira olmasına ve İstanbul Türk Emlâk şirketine 
aid hisselerin hemen tamamına yakm kısmı Hazinece alınmış bulunmasına mebni 
1939 senesi için bu maddeye (500 000) lira tahmin edilmiştir. 

Faiz : 1938 senesi altı aylık hasilâtı (81 178) lira ve geçen senenin son altı „ 
aylık hasilâtı da (1 647 194) lira olmasına göre sene sonunda (1 700 000) liradan 
fazla hasilât olacağı hesaben taayyün etmekte ise de faiz nisbetlerinin indirilmiş 
olduğu nazarı dikkate alınarak 1939 senesi için de geçen senenin tahmini aynen ipka 
olunmuştur. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Fasıl : 37 

Tayyare resmi 
(Muhammen mikdar 2 000 000 lira) 

1938 senesi sekiz aylık hasilâtı (1 425 703) lira olup geçen senenin son dört ayı 
zarfında da (800 010) lira tahsilat yapılmış olmasına mebni sene sonunda 
(2 225 713) lira alınabileceği bilhesab anlaşılmakta isede hayvanlar vergisi tahsila
tından ayrılmakta olan tayyare resmi, 3343 sayılı kanunla bu seneden itibaren ay
rılmamakta olduğu nazarı dikkate alınarak 1939 senesi için bu fasla (2 000 000) 
lira varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 38 
Askerlik mükellefiyeti 

(Muhammen mikdar 1 900 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık hasilâtı (1 601 387) lira olup geçen senenin son dört 

aylık hasilâtı da (381 808) lira olmasına göre sene sonunda (1 983 195) lira hasilât 
olacağı anlaşılmaktadır. Bu neticeye göre 1939 senesi için bu fasla (1 900 000) lira 
varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 39 
Kıymetli evrak 

(Muhammen mikdar 200 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasilâtı (115 762) lira ve geçen senenin son altı aylık 

hasilâtı da (115 050) lira olmasına nazaran ve 3356 numaralı kanunla 1938 sene 
sinde ferağ ve intikal ilmühaberlerile nüfus hüviyet cüzdanları bedellerinde tenzi
lât yapılmış olduğu da göz önünde tutularak 1939 senesi için de, geçen senenin tah
mini olan (200 000) lira aynen muhafaza edilmiştir. 

Fasıl : 40 
Muayyen masraflar karşılığı varidat 

(Muhammen mikdar 240 000 lira) 
Kambiyo murakabesi mukabili alman : Bu sene kambiyo murakabesi mukabili 

Cumhuriyet Merkez bankasından (90 000) lira alınacağından bu faslın birinci 
maddesine bu mikdar aynen vazolımmuştur. 

Teftiş mukabili şirketlerden alınan : 1938 senesi altı aylık hâsılatı (102 591) 
lira ve geçen senenin son altı aylık hâsılatı da (95 492) lira olmasına nazaran 1939 
senesi için bu maddeye (150 000) lira varidat tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 41 
Eski alacaklar 

(Muhammen mikdar 90 000 lira) 
Tavizattan istirdad : 1938 senesi altı aylık hâsılatı (9 845) ve geçen senenin 

son altı aylık hâsılatı da (89 193) lira olmasına mebni Ziraat bankası buğday 
( S. Sayısı : 25 ) 
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bedellerinden yeni senede1 yapılması muhtemel olan tahsilat da nazarı itibara alı
narak 1939 sonesi için (80 000) lira konulmuştur. 

Mülga vergiler bakayası : Tahsili mükün olan kısımları tahsil edilmiş ve bir 
kısmı da 2656 numaralı kanuna göre tahsil kabiliyetini zayi etmiş olan mülga ver
giler bakayası için bu sene de geçen sene olduğu gibi (10 000) lira tahmin ipka 
edilmiştir. 

Fasıl : 42 
Cezalar 

(Muhammen mikdar 1 850 000 li ra) 
Para cezaları. : 1938 senesi altı aylık hâsılatı (128 029) lira ve geçen senenin 

son alt ıaylık hâsılatı da (266 381) .lira olmasına göre sene sonunda hâsılatın 
(394 410) lirayı bulacağı güz önüne alınarak 1939 senesi için (400 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

Zam cezaları : 1938 senesi sekiz aylık hâsılatı (650 667) lira ve gecem senenin 
son altı aylık hâsılatı da (805 705) lira olmasına mebni sene sonunda (1 456 372) 
lira hâsılat olacağı bilhesab taayyün etmektedir. 1939 senesi için de geçen sene ol
duğu gibi (1 450 000) lira tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 43 
İstanbul Üniversitesi hasılatı 

(Muhammen mikdar 75 000 lira) 
1938 senesi altı aylık hasılatı (34 358) lira ve geçen senenin son altı aylık ha

sılatı da 42 739 lira olmasına binaen 1939 senesi için de geçen senenin tahmini olan 
(75 000) liranın ipkası muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 44 
Müteferrik hasılat 

(Muhammen mikdar 2 600 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık hasılat (1 816 092) lira olub geçen senenin son dört aylık 

hasılatı da (1 788 732) lira olmasına göre sene sonunda (3 604 824) lira hasılat 
elde edileceği bilhesab taayyün etmekte ise de, kibrit şirketinden, evvelce alınmış 
olan faiz bonoları, tamamen tahsil edilmiş olduğundan önümüzdeki sene içinde, bu 
sebeble bu fasıldan bir milyon lira -raddeesinde noksanlık hasıl olacağı nazarı iti
bara alınarak, geçen senenin tahmini olan (2 600 000) lira 1939 senesi için de ay
nen ipka edilmiştir. 
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SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Fevkalâde varidat 

Fasıl : 45 
İktisadî buhran vergisi 

(Muhammen mikdar 16 800 000) lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı (13 149 040) lira olub 1937 senesinin son dört 

aylık tahsilatı da, merkezce toptan irad edilenler hariç, olmak üzere (2 745 448) 
liradır. 1938 senesi sekiz aylık tahsilatında geçen senenin ayın devresine nazaran 
% 17 derecesinde bir fazlalık mevcud olup bu inkişafın son dört ayda da devam 
edeceği nazarı dikkate alınır ise bu devrede geçen seneye nazaran (466 386) lira 
bir fazlalık olacağı ve buna göre 1938 senesi nihayetinde bu vergi tahsilatının 
(16 358 874) lirayı bulacağı ümid edilmektedir. 

Diğer taraftan 1938 senesi sekiz aylık tahsilatından merkezce toptan irad edil
miş olan 5 683 852 lira tenzil edildikten sonra kalan 7 465 188 liranm son dört 
ayda da yarısı alınacağına göre, bu tarzda yapılan hesab neticesinde de sene so
nunda tahsilatın 16 881 632 liraya baliğ olacağı görülmektedir. Yeni sene bütçe
sinde muhtelif dairelerin maaş tertiblerine 2 700 000 lira tahsisat ilâve edilgi de 
nazarı dikkate alınarak 1939 senesi içinbu fasla 16 800 000 lira varidat tamin 
edilmiştir. 

Bundan 2 200 000 lirası 2416 numaralı kanun mucibince alman buhran vergi
sine ve 14 600 000 lirası hizmet erbabı istihkaklarından alman buhran vergisine 
ayrılmıştır. 

Fasıl : 46 
Muvazene vergisi 

(Muhammen mikdar 17 450 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 13 632 556 lira olup 1937 senesi, son dört aylık 

tahsilatı da, merkezce toptan irad edilen mikdar hariç olmak üzere, 4 573 767 
lira olmasına mebni bu vergiden, sene sonunda 18 206 323 lira tahsilat olacağı he-
saben taayyün etmekte ise de, bu sene vergi nisbetinin indirilmiş olmasından dolayı 
geçen senenin son dört aylık tahsilatından buna tekabül eden 914 753 liranın tenzili 
halinde, 1938 senesi sonundaki tahsilatın 17 291 570 lira olacağı tahmin edilebilir. 

Diğer taraftan 1938 senesi sekiz aylık tahsilatından, merkezce toptan irad edilen 
6 164 262 lira indirildikten sonra kalan 7 468 294 liranın yarısı da son dört ayda 
alınacağına göre hesab yapıldığı takdirde 1938 senesi sonunda 17 366 700 lira tahsi
lat olacağı neticesine varılmaktadır. Binaenaleyh yeni sene bütçesinde muhtelif dai
relerin maaş tertiblerine yapılan zamlardan dolayı elde edilecek fazlalık da nazarı 
dikkate alınmak suretile 1939 senesi için bu fasla 17 450 000 lira varidat tahmin 
olunmuştur. 

(S. Sayısı : 25) 



Fasıl : 47 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi 

(Muhammen mikdar 6 250 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 1 721 115 lira olup geçen senenin son dört aylık 

tahsilîtı da, merkezce toptan irad edilenler hariç olmak üzere 1 338 927 lira olmasına 
ve geçen senenin sekiz aylık devresine mızaran bu sene tahsilatın da % 14 nisbetin
de bir fazlalık görülmesine mebni bu fazlalığın son dört ayda da devam edeceği na
zarı dikkate alınır ise sene sonunda tahsilââtm 6 247 491 liraya baliğ olacağı ümid 
edilebilir. 

Diğer taraftan 1938 senesi sekiz aylık tahsilatı, merkezce toptan irad edilen 
1 811 569 liranın tenzilinden sonra 2 909 546 lira olup bu mikdarm yarısı da son 
dört ayda alınacağına göre hesab yapıldığı takdirde 1938 senesi nihayetinde bu 
vergiden 6 175 887 lira tahsilat olacağı neticesine varılır. Binaenaleyh yeni sene 
bütçesinde bazı dairelerin maaş tertiblerine yapılmış olan zamlardan mütevellid 
fazlalıkla birlikte 1939 senesi için bu fasla 6 250 000 lira varidat tahmin edilmişti T*. 

Fasıl : 48 
Buğdayı koruma vergisi 

(Muhammen mikdar 7 500 000 lira) 
1938 senesi sekiz aylık tahsilatı 5 258 253 lira olup geçen senenin son dört aylık 

tahsilatı da 2 279 029 lira olmasına nazaran sene sonunda bu vergiden 7 537 302 li
ra tahsilat olacağı bilhesab taayyün etmektedir. Şu neticeye göre 1939 senesi için bu 
fasla 7 500 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 15 -V -193!) 
Mazbata No. 19 

Esas No. 1/1 
Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe hazırlanan 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihası bağh 
cedvellerile birlikte Başvekâletin 28 r 2 - 1939 tarih ve 6/895 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulmuş ve Yüksek Reislikten Encümenimize havale edilmiştir. 

Lâyiha, bu suretle teşkilâtı esasiye kanununun 95 nci maddesinde yazılı müddet 
içinde Meclise verilmiş bulunuyor. 

Encümenimiz lâyihanın müzakeresine başlamadan evvel 1938 yılının malî vazi
yetini umumî şekilde gözden geçirmiştir. 

1938 malî yılı varidatı 250 049 000 lira olarak tahmin edilmiş idi. Yapılan hesab-
lara göre bu senenin nisan gayesi itibarile on bir aylık tahsilat yekunu 235 409 179 
lira olub bu mikdara 1937 senesinin mayıs ayı içinde tahsil edilmiş bulunan 
23 152 506 liranın, bu senede ayni mikdarda tahsilat yapılacağı nazarı itibare alı-

, narak, ilâvesi halinde, yekûnun 258 561 685 liraya baliğ olacağı, ancak bu yekûn
dan geçen seneye nazaran daha evvelki aylarda tahsil edilmiş olan mikdarlanıı 
mukabili olarak 1 561 685 lira tenzil edilirse sene sonunda ele geçecek para yekû
nunu 257 000 000 lira olarak kabul etmek lâzımgelecektir. Bu hesaba göre 1938 ma
lî yılı için yaptığımız tahminat 7 milyon liraya yakın bir fazlalıkla tahakkuk etmiş 
olacaktır. 

Tahsilattaki tezayüclün seyir tarzı üzerinde yaptığımız tedkikler bize bu tezayü-
dün nisan ayına kadar normal şekilde devam eylediğini ve nisan ayında ise evvelki 
senenin ı\ym ayma nazaran tenakus gösterdiğini öğretmiştir. 

Varidat menbalarmın nevileri itibarile bu fazlalık muamele, kazanç ve istihlâk 
vergileri ile Grümrük ve inhisarlar hasılatında müşahede edilmektedir. 

Hazinenin muamelâtı nakliyesi şu safhaları arzetmiştir : 
Hazine 1938 malî yılma 27 057 713 lira nakid mevcudu iie girmiş ve sene içinde 

de bu geniş vaziyeti muhafaza eylemiştir. 

Haricî ticaret muvazenemizin seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
Idhalât İhracat Fark 

Seneler lira lira lira 

1936 92 531 474 117 733 153 + 25 201 679 
1937 114 379 026 137 983 551 + 23 604 525 
1938 149 836 689 144 946 511 — 4 890 178 

( S. Sayısı.: 25 ) 
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Bu tabloya nazaran haricî ticaretimiz geçen yıllara göre 1938 yılında en yüksek 

rakamı göstermekte ve istisnaî olarak bu yıl idhalâtımız 5 000 000 liraya yakın bir 
pasif ile kapanmış bulunmatadır ki buna istihlâk eşyasından ziyade sanayileşme 
hareketinin icab ettirdiği makineler, deniz nakil vasıtaları, demir ve çelik ve harb, 
malzemesi gibi memleketin cihazlanmasma mahsus eşya ve vesaitin fazla idhal 
edilmiş bulunması âmil olmuştur. 

Mahsul vaziyetimiz umumî olarak şu manzarayı arzetmektedir: 

Hububat, kuru üzüm, incir, tiftik gibi toprak ve hayvan mahsullerimizin bir 
kısmı geçen şene rekoltelerinin üstünde bir mikdar arzeylediği halde fındık, pamuk 
ve tütün gibi bazıları da düşmüş ve umumiyet itibarile gerek mikdar, gerek fi at 
bakımından fazla olanlar noksanları ziyadesile telâfi decek bir seyir takib eylemiş
tir. 

Demiryollarımız hasılatının dahi artmış olmasından umumî idhalât ve ihracat 
rakamlarının kabarmış bulunmasından ve Devletçe elde edilen varidatın tahmi
ne nazaran az sayılamıyacak bir fazlalık arzeylemesinden istidlal olunacağı üzere 
memleketteki iş hacmi dahi umduğumuz genişlemeyi göstermiştir. 

Hulâsatan arzeylediğimiz bu malûmatın heyeti umumiyesi bir arada tedkik ve 
mütalea olunursa şu neticeleri çıkarmak kabil olur: 

1937 malî yılı tahsilatı tahmine nazaran 30 000 000 u mütecaviz bir fazlalık arzey-
lemesine mukabil 1938 malî yılı tahsilatının tahmine nazaran 7 000 000 kadar bir faz
lalık arzedeceği anlaşılmakta ise de 1938 malî yılı için muhtelif vergilerden mü
kellefler lehine hesaben 10 000 000 lira tutacak bir tenzilât yapılmış olması varidat 
artışında bir gerileme mevcud olmadığını gösterdiği gibi 1937 tahsilatındaki fazla
lık vergi kalemlerinin her birisinde müşahede edildiği halde bu sene millî emlâk 
satış bedeli, damga resmi, muhtelif maddeler istihlâk vergileri gibi bazılarında 
tahmine nazaran noksanlık görülmesi Millî emlâk satış bedellerinin taksite bağ
lanmış olmasından, damga resmi ve bazı maddeler istihlâk vergilerinde sene için
de bazı indirmeler yapılmış bulunması gibi hususî âmillerin tesiri altında vuku-
bulmuş olub bilâkis kazanç ve istihlâk vergileri ve inhisarlar hasılatı gibi mühim 
irad melihalarının artmış olması da bunu teyid eden bir mahiyet arzetmektedir. 

Yuyarıda işaret eylediğimiz ve ayrıca varidat kısmındaki izahatımızda da te
mas edeceğimiz üzere nisan ayındaki tahsilatımızda müşahede edilen tenakus 
gümrük resmi ile bu resme mütef erri varidat kalemlerinde görülmekte olub bu te
nakusun bu ay içinde hadis olan beynelmilel siyasî buhrandan ileri geldiği ve bu 
halin ise normal ve umumî vazıyetimizle? alâkası olamıyacağı tabiî bulunmaktadır. 

Binaenaleyh memleketimizde başlayan sanayileşme ve umumî kalkınma hare
ketlerinin neticesi olarak milletimizin iştira ve tediye kabiliyetlerinin artmakta 
ve bu halin devam eylemekte bulunduğunu ifade edebiliriz. 

Döviz vaziyeti ayrı bir tedkik mevzuumuz oldu. Tedkiklerimizin neticelerini tam 
olarak Umumî heyetinize arzetmiş olmak için bu hususta da hulâsa olarak şunu ifa
de etmeliyiz: 

( S. Sayısı : 25 ) 
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Döviz vaziyeti ihracata müteallik satışlarımızın hararetli olduğu devirlerde sa

lâh kesbetmiş olmasına mukabil içinde bulunduğumuz bu mevsimlerde vizyet da
ralmaktadır. Verilen izahata göre bu vaziyetin tanzim ve İslahı için Hükümetçe 
alınması derpiş edilen tedbirlerin biran evvel mevkii tatbika konulmasını temen
niye şayan görmekteyiz. 

MASRAF BÜTÇESİ: 

Hükümet tevdi eylediği lâyiha ile muvazenei umumiyeye dahil dairelerin 1939 
malî yılı masrafları için 261 000 000 lira tahsisat istemiştir. Lâyihanın Meclise 
tevdii ile Bütçe encümeninde müzakeresi sırasında ebedî şefimiz Atatürk için yapı
lacak anıd kabrin istimlâk ve proje masrafları için 250 000, Büyük Millet Meclisi
ne, yeni yapılacak Meclis binası ve sair masrafları için daha 513 860, yeniden teşkil 
edilen iki vekâlet teşkilâtından dolayı 886 287, halkevleri için istenen tahsisata ilâ
veten 261120, adlî tebligat için Posta ve telgraf idaresi tarafından yapılacak teşki
lâta yardım olarak 250 000, Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı için daha 100 000 ve 
bunlardan başka daha bazı Devlet hizmetlerinin ifasına sarfedilmek üzere 849 385 
lira ki ceman 3 110 652 liranın tahsisata ilâvesini ve bu mikdarm fevkalâde mas
raflar meyanma alınmak üzere Millî Müdafaa vekâleti masraf bütçesinin 3395 sa
yılı kanun mucibince yapılacak masraflar faslındaki 17 000 000 liradan tenzili su-
retile karşılanması Hükümetçe istenmiştir. 

Hükümetin bu teklifi, ifası lüzumlu ve zarurî görülen hizmetlerden mütevellid 
bulunmasına ve Millî Müdafaa vekâleti bütçesindeki 17 000 000 liradan tenzili is
tenen mikdar ise fevkalâde mahiyetteki bazı hizmetlerin karşılığı olup bunun fev
kalâde masraflar meyanma alınarak ayrıca temini Hükümetçe kararlaştırılmış 
bulunmasına binaen encümenimizce de kabul edilmiş ve o yolda dairelerin masraf 
bütçeleri yeniden tertib edilerek umumî masraf yekûnu 261 064 192 lira olarak ka
bul edilmiştir. Bu yekûnun dairelere sureti tevzii ve her bir daireye geçen seneye 
nazaran fazla veya noksan verilen tahsisat aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Dairesi 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat R. 
Başvekâlet 
Devlet şûrası R. 
istatistik U. M. 
Devlet meteoroloji î ş . TL M. 
Diyanet işleri R. 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro TL M. 
Grümrük ve inhisarlar V. 
Dahiliye vekâleti 
Matbuat TL M. 
Emniyet işleri TL M. 

1938 

3 918 070 
406 280 
651 830 

1 298 620 
252 370 
243 640 
646 140 
608 100 

21 418 600 
50 738 390 

1 471 490 
5 666 370 
5 073 190 

188 000 
7 000 180 

( S. Sayısı 

1939 

4 431 860 
429 360 
747 580 

1 300 000 
355 000 
242 000 
660 800 
625 540 

22 299 266 
49 739 599 

1 757 000 
5 515 000 
5 201 000 

188 000 
7 400 000 

: 25) 

Fazlası 

513 790 
23 080 
95 750 

1 380 
102 630 

— 
14 660 
17 440 

880 666 
— 

285 510 
— 

127 810 
— 

399 820 

Noksanı 

_ . 
— 
— 
— 
— 

1 640 
— 
— 
— 

998 791 
— 

151 370 
• • — 

— 
—— 
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Dairesi 

Jandarma genel K. 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî M. V. 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafia » 
İktısad » 
Münakalât» 
Ticaret » 
Ziraat » 
M. M. V. (Kara kısmı) 
» » » (Hava » ) 
» » » (Deniz » ) 
Askerî fabrikalar II. M., 
Harta umum M. 

10 
o 

7 
9 
14 
8 
5 

7 
61 
8 
6 
5 

249 
11 
261 

1938 

613 
535 
901 
600 
670 
892 
489 

143 
361 
050 
583 
755 
775 
954 
110 
064 

470 
810 
780 
340 
130 
040 
790 
— 
— 
700 
030 
140 
880 
330 
310 
020 
172 
192 

1939 

11 013 000 
3 561 000 
8 471 000 
10 005 270 
16 164 400 
8 143 510 
1 206 072 
1 481 135 
1 667 800 
7 330 000 
68 667 000 
8 302 000 
6 984 000 
6 284 000 
892 000 

261 064 192 

Fazlası 

1 

1 
1 
7 

399 530 
25 190 
569 220 
404 930 
494 270 

— 
— 

481 135 
667 800 
186 300 
305 970 
251 860 
400 120 
528 670 
116 690 

17 294 221 
6 

I 
11 

184 049 

110 172 

Noksanı 

748 
4 283 

6 184 

. 
— 
-— 
___ 
___ 
530 
718 
— 
— 
. — 
— 
•—-
— 
— 
.—. 
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Bu cedveliıı mütaleasmdan anlaşılacağı üzere 1938 yılma nazaran dairelere 
11 110 192 lira fazla tahsisat verilmiş bulunmak tadır. Bu fazla tahsisatın en mü- * 
İlim kısmı millî müdafaa hizmetleri için tefrik edilmiş ve az mikdarı da muhtelif 
dairelerin muhtelif ihtiyaçları için ayrılmıştır. 

Dairelerden her birisine verilen tahsisatın hizmetlere ayrılış tarzı gerek her 
daireye mahsus masraf cedvellerinin, gerek her daire için Hükümetçe lâyihaya 
bağlanan esbabı mucibe mazbatalarının mütaleasmdan anlaşılacaktır. Bu hu
susta umumî bir fikir vermiş olmak için aşağıdaki malûmatı arzetmekle iktifa 
edeceğiz: 

Büyük Millet Meclisi: 

Bu bütçede 1938 yılma nazaran görülen fazlalık yeni Meclis binası inşaatı 
için yapılan ilâve ile mebus adedinin artmış olmasından ileri gelmiştir. 

^ 

Riyaseticümhur: 

Bu bütçeye yapılan zam Yüksek Meclisçe kabul buyurulan teşkilât kanunu * 
ile diğer bazı müteferrik hizmetlerin istilzam eylediği masrafları karşılamak
tadır. 

Divanı muhasebat: 

Bütçe yekûnu 1938 malî yılı rakamlarına nazaran 95 750 lira fazlalık ar-
( S. Sayısı : 25 ) 
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zetmektedir ki bu da 1938 yılı içinde meriyet mevkiine giren teşkilât kanununun 
tamamen tatbikinden mütevellid bulunmaktadır. 

Şûrayi devlet: 

Bu bütçeye teşkilât masrafı karşılığı olmak üzere 95 OOÖ lira zam yapılmış, 
7 630 lira da diğer müteferrik hizmetlere tahsis edilmiştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü: 

Bu idarenin telgraf muhaberatı fazla bulunmasından dolayı geçen sene veri
len tahsisatla idare edemiyeceği anlaşıl d ğmdan posta ve telgraf ücretleri faslına 
14 800 lira ilâvesi lüzumlu görülmüş ve geçen seneye nazaran verilen fazla tahsi
sat da bundan ibaret bulunmuştur. 

Diyanet işleri : 

Bu bütçeye, bir kısmı dersi amiarın maaşlarını karşılamak üzere mezkûr ter
tibe, bir kısmı da müteferrik hizmetlere aid olmak üzere 20 000 lira zam yapılmış
tır. 

Maliye vekâleti : 

Bu bütçenin geçen seneki rakamından bu sene yapılmasına lüzum kalmamış 
olması hasebile posta idaresine aid yardım tahsisatı olan 500 000, Hudud ve sahil
ler sıhhat Umum müdürlüğü bütçesine verilen 100 000 lira ile diğer muhtelif tertib-
lerden 285 000 lira ki ceman 885 000 lira tenzil, diğer taraftan 65 316 lirası yeni teş
kil olunan iki vekâlete aid olmak üzere kurulacak muhasebe servislerini ve yeniden 
teşkil edilmiş bulunan bazı kazalardaki Maliye teşkilâtını karşılamak ve fasılların 
mütaleasından anlaşılacağı veçhile 1 255 950 lirası da muhtelif daire, müessese ve 
hizmetlere yardım olmak üzere ki eemanl 321 266 lira zammedilmiş, diğer taraftan 
bazı bütçelere mevzu iken Maliye bütçesinde yer alması Encümenimizce muvafık 
görülen ve yekûnu 405 000 liraya baliğ olan muhtelif tahsisatlar da bulundukları 
bütçelerden alınarak bu bütçeye ilâve olunmuş ve bu suretle geçen seneye nazaran 
bu seneki Maliye bütçesi yekûnu 880 666 lira fazlalık gösteren bir manzara arzey-
lemistir. 

Düyunu umumiye : 

Bu bütçenin fasıllarına konulmuş olan mikdarlar 1939 malî 30lı içinde ödenmesi 
lâzım gelen muhtelif borçları karşılayacak haldedir. G-eçen sene olduğu gibi bu sene 
de fevkalâde tahsisat karşılıklarından ve Hazine bonolarından doğan borçların 
faiz ve amortismanları için 10 000 000 lira ayırmağa muvaffakiyet hâsıl olmuş
tur, 

.( S. Sayısı : 25 ) 
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Tapu ve kadastro umum müdürlüğü: 

Bu bütçede geçen sene rakamlarına nazaran görülen 285 000 lira fazlalık 2997 
sayılı Teşkilât kanununun son tatbik senesi olmak itibari le teşkilâtın ikmalin i te
min maksadile konulmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti; 

Bu vekâlet bütçesinin muhtelif tertıblerinden hizmetleri müteessir etmeyecek 
şekilde geçen seneye nazaran 151 000 lira gibi bir tasarruf teinin edilmiş hu Ilın
maktadır. 

Dahiliye vekâleti: 

Bu vekâlet bütçesine yapılan 128 000 lira zam muhtelif ve müteferrik hizmet
lerin icabettirdiği yeni masraflardan ibaret bulunmaktadır. 

Emniyet umum müdürlüğü: 

Bu bütçe yekûnu 1938 yılma nazaran 400 000 lira fazladır. Bu fazlanın mühim 
kısmı teşkilât kanunu ile verilen salâhiyete müsteniden bu teşkilâtın bir kısmı
nın daha tatbiki ve merkezden tayin edilen polis memurlarının merkezden mahal
li memuriyetlerine kadar verilecek olan harcırahları karşılığından ve geri kalan 
100 000 lirası da polis memurlarının melbusat ihtiyaçlarının ve daha bazı mütefer
rik hizmetlerin icabettirdiği yeni masraflardan ibaret bulunmaktadır. 

Jandarma genel komutanlığı: 

Bu bütçede görülen 400 000 lira fazlanın 300 000 lirası kadroların artmasından 
dolayı maaş tertibine ve 100 000 lirası da tayinat tertibine konulmuş ve bundan 
başka bütçenin diğer tertiblerinden yapılan tasarruf neticesi elde edilen 125 000 
lira karakol inşaatı tertibine ilâve edilerek bu tertibin yekûnu 275 000 liraya çı
karılmış bulunmaktadır. 

Hariciye vekâleti: 

Bu vekâlet bütçesine muhtelif hizmetlerin istilzam eylediği yeni masraflar karşı
lığı olmak üzere 30 000 lira ilâve edilmiş ve şimdiye kadar bu bütçede yer almış 
olan tahdidi hudud masrafları karşılığının Millî Müdafaa vekâleti bütçesine ko
nulması daha doğru görülerek 4 000 liradan ibaret bulunan bu tahsisat mezkûr ve
kâlet bütçesine nakledilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti : 

Bu bütçede görülen 600 000 liraya yakin fazlalık umumî sıhhatin korunması 
( S , Sayısı : 25 ) 
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ve mücadele hizmetleri için muhtelif tertiblere yapılan ilâvelerden ibaret bulunmak
tadır. 

Adliye vekâleti : 

Bu bütçeye yapılan zammın 240 000 lirası teşkilât kanunundan bir kısmının 
1939 yılı içinde tatbiki karşılığından ibaret olub diğer bir kısmı da şimdiye kadar 

Nafia vekâleti bütçesinde bulunan ceza evleri inşaat ve esaslı tamiratı karşılığı olan 
tahsisatın, ceza evlerinin inşaatı mahsus kanuna göre Adliye vekâletine aid bulun--
ması itibarile, bu bütçeye nakledilmiş bulunmasından ileri gelmiştir. 

Maarif vekâleti : 

Bu bütçeye seneden seneye memnuniyet bahş büyük bir inkişaf arzeden irfan mü
esseselerimizin zarurî ihtiyaçlarmı karşılamak ve tahsile karşı gösterilen rağbet ve 
inhimakin ifadesi olmak itibarile de ayrıca inşirah verici bir keyfiyet bulunan ta
lebe tezayüdü karşısında alınacak tedbirleri ve büyük faideleri müşahede edilen 
eğitmen kursları mevzuu üzerindeki mesaiyi temin eylemek üzere geçen seneye na
zaran 1 500 000 liar kadar bir zam yapılmış bulunmaktadır. Bu zammın 800 000 
liraya yakin mühim bir kısmı muallim maaş ve ücretlerine 170 000 lirası köy okulla
rı ve eğitmen kursları masraflarına, 60 000 lirası neşiryat ve propaganda masraf
larına, 250 000 lirası Üniversite ve fakültelere ve mütebakisi de diğer müteferirk 
hizrrîetler için ayrılmış bulunmaktadır. 

Nafia vekâleti: 

Bu vekâlet bütçesi Hükümet teklifinde 8 332 000 lira olarak tesbit edilmiş iken 
yeniden bir Münakale vekâleti teşkil edilerek bazı hizmetlerin bu vekâlete devredil
miş olması sebebile encümenimizce Hükümetin de muvafakatile yapılmış olan tef
rik neticesinde 8 143 510 lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu iki rakam 
arasındaki fark Münakale vekâletine ayrılan hizmetlerin karşılığı olmak üzere 
mezkûr vekâlet bütçesine nakledilen mikdardan ibarettir. 

îktisad vekâleti: 

Bu vekâlet bütçesi için Hükümet teklifinde 1 544 172 lira tesbit edilmişti. Bu ra
kamın geçen seneki bütçeye nazaran 1 768 000 lira noksan bulunması Nevyork sergi
sine iştirak ve memlekete idhal olunacak mevaddı ibtidaiye gümrük ve muamele 
vergisi karşılığı gibi bazı hizmetlerin 1939 senesi bütçesinde yer almasına lüzum 
kalmamasından ileri gelmiştir. 

Ahiren Ticaret vekâleti namile yeni bir vekâlet teşkil edilerek bu vekâlete aid bazı 
hizmetlerin Ticaret vekâletine ve bazılarının da Münakalât vekâletine nakledilmiş 
olması yüzünden encümenimizce yapılan tahsisat tefriki neticesinde İktısad vekâle
ti bütçesi kendisine bırakılmış olan hizmetlerin ifası karşılığı olmak üzere 1 206 072 
lira olarak tesbit ^TÛ kabul olunmuştur. * 

( S. Sayısı : 25 \ 



Münakalât vekaleti: 

Encümenimiz yeni teşkil olunan bu vekâlet bütçesini teşkilât kanununa naza
ran tesbit eylemiş ve yekûnunu 1 481 135 lira olarak kabul etmiştir. 

Ticaret vekâleti: 

Encümenimiz yeni teşkil edilmiş bulunan Ticaret vekâleti bütçesini mahsus teş
kilât kanununa göre kendisine verilen vazifeleri ifaya yeter şekilde 1 667 800 lira 
olarak tesbit eylemiş bulunmaktadır. 

Ziraat vekâleti: 

Bu bütçeye geçen seneye nazaran 100 000 lirası muzir hayvan ve hastalıklar
la mücadele işleri, 100 000 lirası hayvan cinslerinin ıslah ve teksiri hizmetleri. 
70 000 lirası Yüksek ziraat enstitüsü ihtiyaçları ve mütebakisi de diğer ziraî kal
kınma ihtiyaçları için olmak üzere 319 000 lira zam yapılmıştır. 

Konya ovası sulama idaresi geçen sene kabul olunan bir kanunla Nafia vekâ
letine devredildiğinden bu idareye aid tahsisat bu vekâlet bütçesinden kaldırıla
rak ISTafia vekâleti bütçesine konulduğu gibi bu idare tarafından yapılan istikra
zın itfa karşılığı olan 35 000 lira da bu bütçeden çıkarılarak münasebeti itibarile 
Maliye vekâleti bütçesine naklolunmuştur. 

Millî Müdafaa grubu: 

Bu vekâlet bütçeleri yekûnu keçen sene 82 525 690 lira idi. Bu sene Hükümet 
teklifinde bu mikdar 94 025 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Yukarıda da ifade olunduğu üzere encümenimiz bunlardan kara kısmı bütçesi
ne mevzu 3395 sayılı kanun mucibince yapılmış olan taahııüdat karşılığı 17 000 000 
liradan 3 000 000 lirasım fevkalâde masraflar meyamnda ayrıca temin edilmek 
üzere buradan çıkarmış ve yapılan bir kısım ilâve ile de Millî Müdafaanın 1939 
yılı ihtiyaçları için bu bütçede 91 129 000 lira tesbit ve kabul eylemiş bulunmak
tadır. 

Diğer dairelerden Başvekâlet, İstatistik ve Matbuat umum müdürlüğü bütçele
rinde geçen seneye nazaran ehemmiyetli değişiklik olmamıştır. 

Hulâsa : 

Muvazenei umumiyeden idare edilmekte bulunan bütün Devlet daireleri için 
1939 malî yılına aid olmak üzere kabul eylemiş bulunduğumuz tahsisat gerek mev-
cud ve gerekse tevsi ve ihdas edilen yeni hizmetleri karşılayacak derece ve mahi
yettedir. __ • 

{ S. Sayısı : 25 ). 
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VAEİDAT BÜTÇESİ: 

Hükümet 1939 malî yılı varidatını 1938 malî yılının sekiz aymda filen elde eyle
diği mikdarlara, geri kalan dört ayda elde edileceğini umduğu nıikdarları da ilâve 
suretile bulduğu tahsilat yekûnlarına istinad ederek tahmin eylemiş bulunmakta
dır. Bütçenin Encümenimizde müzakeresine başlandığı sırada 1938 yılının on aylık 
tahsilat yekûnları da elde edilmiş olduğundan Hükümetçe yapılmış bulunan bu 
tahmin tarafımızdan bu yekûnlara göre tedkik edilmiş ve vâsıl, olunan netice yek
diğerinin ayni olmuştur. Ancak encümenimiz tedkikatını yaptığı bütçeyi Yüksek 
Heyetinize sunmadan evvel nisan başlangıcından sonra devam eden tahsilat sey-. 
rini bir kere daha tedkik eylemeyi lüzumlu görmüş ve bu tedkikatı neticesinde bil
hassa gümrük resmi ile buna müteferri vergilerin nisan ayı zarfındaki tahsilat 
seyrinde geçen senenin ayni ayma nazaran 1,5 milyon liraya yakın bir tenezzül 
müşahede eylemiş • ve fakat mayıs ayının ilk haftasında bu vergilerden yapılan 
tahsilatın geçen senenin ayni haftasına nazaran çok ehemmiyetsiz sayılacak bir 
noksan gösterdiğini öğrenmiştir. 

Encümenimiz bu vaziyeti son aylarda baş göstermiş olan Beynelmilel siyasî 
buhranın tevlid eylediği düşündürücü ve tereddüd ettirici tesirlerine atfeylemek 
istemiştir. Bu hâdise sebebile on aylık tahsilata nazaran yaptığımız tahminleri 
değiştrip değiştirmeyeceğimiz noktasını müzakere mevzuu yaptık. 

Beynelmilel siyasî buhranın devam edip etmiyeceği hakkında şimdiden kat-
ği bir teşhis koymağa imkân bulunmama sına ve kaideten bütçenin daima normal 
ahval ye vaziyetlere göre tanzimi lâzım geleceğine binaen 1939 varidatının tah
mininde 1938 yılının normal geçen aylarındaki tahsilat seyrini nazarı itibare 
alarak bidayette yapmış bulunduğumuz tahminden sarfınazar etmek istemedik. 

Bu esasa göre varidat kalemlerinden her birisinin 1938 yılı on aylık tahsilâ
tına nazaran sene sonunda ele geçmesi lâzımgelen mikdarlarla 1938 yılı bidaye
tinde yapılan tahmini ve 1939 yılı için kabul eylediğimiz mikdarları gösteren 
bir cedveli aşağıya derceylemiş bulunuyoruz: 

Varidatın nevi 

Kazanç 
Ruhsat ve unvan tezkeresi ve vergi karneleri 
Ticarî ve sınaî teşebbüslerle sair işlerden 
Hizmet erbabından 

19
38

 y
ılı

 
ta

hm
in

at
ı 

vergisi 
405 000 

9 100 000 
12 500 000 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 
Diğer hayvanlar 
Veraset ve intikal ver«wd 

11 340 000 
4 291 000 

450 000 

19
38

 y
ılı

 o
n 

ay
lık

 
ta

hs
ila

ta
 

ve
 s

on
 

ik
i a

yd
a 

ya
pı

la
ca


ğı

 u
m

ul
an

 
ta

hs
i

la
tın

 i
lâ

ve
sil

e 
se

-

453 753 
10 571 507 
13 095 034 

11 851 434 
3 438 084 

519 739 

ne
 S

. m
ik

da
r 

19
39

 y
ılı

 iç
in

 
ta

hm
in

 o
lu

na
n 

460 000 
11 000 000 
13 100 000 

1 

12 200 000 
3 400 000 

450 000 
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Varidatın nevi 
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p 1 

Ö 
«ti O) 

Madenler rüsumu 650 000 

Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 50 0000 000 
Ardiye resmi ve 3023 numaralı kanunla İstanbul 
ve îzmir liman idarelerinden alınacak maktu ücret 250 000 
2456 ve 2672 numaralı kanunlar mucibince güm
rüklerde kullanılan bazı evraka yapıştırılacak mü
dafaa pulu hakkında 100 000 

793 698 |x | 

öl 171 800 

207 293 

126 614 

Muamele vergileri 

inhisarlar safî hasılatı 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, fi
şek ve mevaddı infilâMye 

ti 
"~' > 1 

800 000 

51 500 000 

250 000 

125 000 

îdhalât muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele vergisi 
Bankalar ve sigortalar muambele vergisi 

Dahilî istihlâk 
Şeker, gilikoz istihlak vergisi 
Elektrik, havagazı istihlâk vergisi 
Ham petrol istihlâk vergisi 
2731 numaralı kanun mucibince alınacak istihlâk 
vergileri 
Kara ve deniz av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançilârya ve ikamet tezkeresi harç
ları 
Noter harçları 

15 117 000 
11 300 000 

830 000 

vergileri 
2 824 000 
2 000 000 
1 772 000 

14 500 000 
400 000 

1 050 000 
120 000 

7 450 000 
1 250 000 
1 650 000 

900 000 
550 000 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ihtisas vesika harçları 
İhtira beratı 
Hayvan sağlık zabıta resmi 

90 000 
10 000 
6 000 

70 000 

15 280 570 
10 953 419 

967 600 

616 389 
2 134 517 
1 600 838 

14 014 661 
432 066 

1 378 496 
112 567 

7 361 510 
1 304 504 
1 683 097 

1 731 515 
714 394 

59 950 
12 156 
8 350 

66 955 

Ix.| 

M 

[x] 
[x] 

|x] 
|x] 
[x] 
[xl 

15 200 000 
11 300 000 

960 000 

3 000 000 
2 300 000 
2 000 000 

14 150 000 
400 000 

1 250 000 
120 000 

7 250 000 
1 250 000 
1 650 000 

1 000 000 
650 000 

65 000 
5 000 
6 000 

65 000 

35 185 000 35 933 594 37 000 000 
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Tütün ve içkilerden almacak müdafaa vergisi ha
sılatı 3 666 000 

a 
Ö 
o 

§ 52 S 

t I rg 3 3 

S İ a * â § 

3 709 500 

• 1 -4 W 

, r H > — I 

os 
co. 

3 985 000 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 
Oyun kâğıdı 

Devlet ormanları hasılatı 
isletilen emlâk hasılatı 

Kibrit ve çakmak 
1 194 000 

35 000 
30 000 

1 254 260 [x] 
29 649 [x] 
63 904 [x] 

Devlete aid emval ve emlak hasılatı 

1 325 000 
35 000 
30 000 

Arazi hasılatı 
icar bedelleri 

Emval satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 

35 000 
250 000 

Emval ve emlâk satışı H. 
250 000 
1 250 000 

20 800 [x] 
305 007 [x] 

340 445 [x] 
1 612 432 [x] 

20 000 
300 000 

300 000 
1 00 000 

Devletçe idare edilen müesseseler 
Devlet demiryolları ve limanlar 
Posta, telgraf, telefon 
Darpane ve damga matbaası hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Umumî mektebler hasılatı 
Diğer müesseseler 
Konya ovası sulama idaresi hasılatı 
İmtiyazlı demiryollarından alınan 
Fenerler hasılatı mukabili Denizbanktan alman 
Mükerrer sigorta şirketinden alman 
Mukavelenamesi mucibince Musul petrollerinden 
alınan 

Hazine portföyü geliri 
Faiz 
Tayyare resmi 
Askerlik mükellefiyeti 
Kıymetli evrak 

10 000 
35 000 
16 000 
100 000 
100 000 

650 000 
233 000 

800 000 

nütevellid 
350 000 

1 380 000 
2 250 000 
1 650 000 
200 000 

13 343 
53 219 
26 280 
239 291 
62 697 

693 750 
320 326 

1 065 416 

. varidat 
426 391 

1 997 636 
2 132 251 
2 577 205 
232 800 

[x] 
[x] 
[x] 
[x] 
[x] 

[x] 

[x] 
[x] 

[x] 

10 000 
54 000 
27 000 
135 000 
55 000 

650 000 
233 000 

1 100 000 

500 000 
1 380 000 
2 000 000 
1 900 000 
200 000 
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Muayyen masraflar karşılığı varidat 
Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Mer-
kez bankasından alman 70 000 
Teftiş mukabili şirketlerden ve müteahhidlerden 
alman 100 000 
Teberruat 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdad 50 000 
Mülga vergiler bakayası 10 000 

Cezalar 
Para cezaları r 270 000 
Zam cezalan r- 1 530 000 
İstanbul Üniversitesi hasdatı 75 000 
Müteferrik hasılat f; ' • 2 600 000 

iktisadî buhran vergisi 
Hizmet erbabmdan 12 600 000 
Sair kazanç erbabmdan 2 150 000 
Muvazene vergisi 17 100 000 
H. K. Y. vergisi 5 500 000 
Buğdayı koruma vergisi 7 350 000 
Nâzım varidat — 

UMUMÎ YEKÜtf 250 049 000 

70 000 

109 410 
84 019 

46 272 
161 031 

417 701 
1 477 808 

79 737 
2 841 577 

13 856 764 
2 542 567 

17 936 440 
6 155 211 
7 636 324 

— 
259 187 567 

[x] 

[x] 

[x] 
[x] 

[x] 
[x] 
[x] 

[x] 
[x] 

100 000 

150 000 
— 

80 000 
10 000 

400 000 
1 450 000 

75 000 
2 600 000 

14 600 000 
2 200 000 

17 450 000 
6 250 000 
7 500 000 

— 
261 110 000 

[x] İşaretli rakamla 8 ve 4 aylık olarak tevhid edilmiştir. 

Bu cedvelin mütaleasmdan her kalem için tahmin olunan mikdarın müsteni-
datı kolayca anlaşılacaktır. Cedvelde 1939 yılı için kabul edilen rakamlardan ba
zıları müstenidi bulunan rakamlara tevafuk etmemekte olup bunların sebeblerini 
berveçhiati hulâsatan arzediyoruz: 

Kazanç vergisi : Bu verginin ticarî ve sınaî teşebbüsler erbabına aid madde
sinde tahsilata nazaran görülen fark her sene bu kısımda müşahede edilmekte 
olan inkişafın önümüzdeki senede de devam edeceği hesaba 
tahmin yapılmış olmasından ileri gelmiştir. 

katılarak ona göre 

Hayvanlar vergisi : Bu verginin tahsilata nazaran biraz fazla tahmin, edilmiş 
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olması kezalik her sene hayvan adedinde görülmekte bulunan tezaylidün önü
müzdeki senede dahi vukua geleceği nazarı itibare alınmasından ileri gelmiştir. Fil
hakika 1935 yılında vergiye tâbi hayvarlar adedi 29 590 867 rakamını göster
mekte iken her sene tedricen artarak bu mikdar 1937 yılında 38 244 707 adedine 
baliğ olmuştur. 

Gümrük resmi : Gümrük varidatı muhtelif sebeblerin tesirleri altında tahavvül 
gösteren bir varidat olduğu nazarı itibare alınarak 1938 yılı içinde bu menbadan 
50 000 000 lira elde edileceği tahmin olunmuş idi. Idhal edilecek şeker mikdan bu 
resimde ehemmiyetli bir tesir yapmaktadır. Carî yıl istihlâkâtı göz önünde tutula
rak 1939 yılı içinde memlekette vukubulacak şeker istihlâki 110 000 ton olarak ka
bul edilmiş olub bu mikdardan 75 000 tonun dahilde imal edileceği ve 15 bin ton stok-
mikdarı da ilâve edilmek suretile hariçten memlekete 40 bin ton şeker gireceği he-
sablanmış ve tahminde bu cihet de nazarıitibare alınarak 1939 yılı için Hükümetçe 
teklif olunan 51 500 000 lira Encümenimizce de kabul olunmuştur. 

Pasaport ve kançılarya ve ikamet tezkeresi harçları için konulan 1 000 000 lira
nın müstenidi olan tahsilat mikdarma tevafuk etmemekte bulunması 1938 yılı tah
silatında görülen mikdardan mühim bir kısmının daha evvelki senelere aid mah-
sublardan mütevelid olmasındandır. 

Bu suretle yapılan hesablar neticesinde 1939 malî yılı için de elde edileceği
ni umduğumuz varidatı, müsaid bulunmasına mehni muvazene vergisi tertibine 
100 000 ve kambiyo murakabesi için Cümhuiryet Merkez bankasından alınacak mik-
dara 10 000 liranın ilâvesi suretile Hükümet teklifinden 110 000 lira fazla olarak 
tesbit eylemiş bulunuyoruz. 

Tesbit eylediğimiz varidat yekûnu 261 110 000 liradan ibaret olub bu mikdar ka
bul eylediğimiz tahsisatı karşılayacak haldedir. 

MUVAZENE! UMUMÎYE KANUNU: 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri kabul eylediğimiz varidat ve tahsisat mik-
darlarını ifade etmekte olup bu maddeler tesbit etmiş olduğumuz rakamlara göre 
yeniden yazılmıştır. * 

Üçüncü madde, muamelâtı nakdiye kolaylığını temin eylemek üzere her se
ne maliye vekiline verilen salâhiyetle Hazinenin iştiraki bulunan şirketlere aid 
hisse senedlerinin ve uzun vadeli tahvillerin mubayaasına dair verilmiş olan me
zuniyeti ihtiva eylemekte olup teklif veçhile kabul edilmiştir. 

4, 5 ve 7 noi maddeler her sene ve 6 ncı madde ise mahremiyeti veya amele yoklu
ğu gibi hususî ve zarurî hallerde tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere verilecek 
yevmiyeyi tesbit etmekte *olup geçen sene muvazenei umumiye kanununa konulan 
maddelerden ibaret olmakla teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Teklif olunan 8 nci madde Yüksek mühendis mektebinin kadrosunu göstermekte 
olup bu kadro Nafia vekâletine aid yeni teşkilât kanunu ile tesbit edilmiş bulundu-
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ğıından lâyihada mevki almasına lüzum kalmamış ve bu sebeble lâyihadan çıkarıl
mıştır. 

9 ncu madde, pansiyoner talebeden ah nacak ücretleri tesbit etmekte olup Maarif 
vekilinin encümende verdiği izahattan ve bazı yerlerde icar bedellerde yiyecek fiat-
larının arttığı, binaenaleyh bu ücretlerin birer mikdar tezyidinin zarurî bulunduğu 
anlaşılmakla geçen sene tesbit edilen inik darlara % 3 nisbetinde cüzî bir zam yapıl
mak suretile pansiyoner talebeden alınacak ücretler yeniden tesbit olunmuştur. 

10, 11,12 ve 13 ncü maddeler geçen s 'ne muvazenei umumiye kanunu ile kabul 
edilen maddelerin ayni olup teklif veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 14 ncü maddesi muhtelif kanunlara tâbi borçlardan tediyesi tahak
kuk edecek olanlaT'imn nakden ödeneceğini ifade etmektedir. Şimdiye kadar bu 
borçlar için tahvil verilmekte idi. Bu alacaklılardan ekserisi şimdiye kadar müra
caat ederek tahvillerini almışlardır. Yeniden zuhur edeceklerin mikdarı az tahmin 
olunmakla beraber bunlara da tahvil verildiği takdirde kanunları hükümlerine 
göre hem tahvilin bedelini hem de geçmiş senelerin faizini defaten ödemek mec
buriyeti hâsıl olacağından badema tahakkuk edecek bu kabîl istihkakların nakden 
tediyesi esası Hükümetçe teklif edilmiş ve Encümenimizee de kabul olunmuştur. 

15 nci madde, mahsubu umumî kanununa tâbi borçlar mukabilinde verilecek 
olan tahvillerin 100 İraya kadar olanlarımu tamamı ve bundan fazla olanların. 100 
liradan aşağı kesirlerinin nakden ödeneceğine dair geçen sene de kabul edilmiş bu
lunan bir hükmü ihtiva etmekte olub bu sene bu maddeye; 3523 sayılı kanuna tâbi 
gayri mübadil istihkaklarından 10 liradan noksan olanlarının yine nakden ödenece
ğine dair gecen sene ayrı bir kanunla kabul edilmiş bulunan hüküm de ilâve edil
miş bulunmaktadır. 

16 ncı madde 1928 ilâ 1936 malî yıllarına aik karşılıksız borçların nakden ödenme
sini temin eden bir hükmü ihtiva etmekte olub teklif veçhile kabul ol mmuştlr. 

17, 18, 19, 20 ve 21 nci maddeler geçen sone kabul edilen maddelerin ayni olub 
bu sene de meri olmalarına lüzum görülmekle kabul edilmişlerdir. 

22 nci madde Konya ovası sulama idaresi için yapılmış olan istikrazdan henüz 
sarf edilmeyen kısmın 1939 malî yılında sarfed ilebileceğine dâ*ir müsaadeyi tazam-
mun eden bir hüküm olub kabul edilmiştir. 

23 ncü madde, muhtelif kanunlarda malî hükümlere taallûk eden bazı maddele
rin 1939 yılı içinde de tatbik edileceğini ifade etmekte olub buna lüzum olduğu an
laşılmakla aynen kabul edilmiştir. 

24 ncü madde, mekteb kitabları, gazete ve mecmua tabında kullanılmak üzere 
gümrük resminden istisna edilecek kâğıdlar hakkında olub Maarif vekilinin encü
mende verdiği izahata ve Hükümet namına yaptığı teklife binaen mekteb kitabla-
rma aid olan müsaadenin Öğretmenler için Maarif vekilliğince neşredilen kitab ve 
dergilere de teşmili ve kâğıd mikdarmm 612 tondan 700 tona çıkarılması uurctile 
tadilen kabul edilmiştir. 
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25 nci madde, Devletin tasarrufu altındaki mukataalı ve icareteynli gayrimen-

kullere aid taviz bedellerinin ödenmesine aid bir hükmü ihtiva etmekte olub ge
çen sene kabul edilmiş olan bir hükmü ifade etmektedir. Tam bir tasfiye yapıhiıca-
ya kadar bu hükmün yaşaması icabeylediğinden bu sene de kabul edilmiş bulun
maktadır. 

26 ncı madde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesine aid mas
rafların Sıbhe* ve içtimaî muavenet vekfleti bütçesinden verileceğini ifade etmek
te olub bu hükmün daimî mahiyeti haiz bulunması itibarile ayrı bir kanunla tes-
biti icabettiğinden bunun temini için Hükümetçe Meclise teklifte bulunulması te
menni edilmiş ve bu sene de burada muhafazası kabul olunmuştur. 

27 nci madde, 3130 sayılı kanunla Ziraat vekâletine verilen tahsisattan sarfe-
dilmeyen kısmının 1939 malî yılma devredilerek muayyen hizmetlere sarfı mezu
niyetini tazammun etmekte olub Ziraat vekilinin bizzat encümene vukubulan tek
lifi üzerine bu tahsisattan ziraî kombinaların işletilmesi için mütedavil sermaye 
de verilebileceği yolunda bir kayid ilâvesi suretile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 28 inci maddesi, muvazene vergisi kanununa aid meriyet müddetinin 
bir sene daha temdid olunduğunu göstermekte olub 1939 yılı için de bu verginin 
devamına lüzum ve zaruret bulunduğu anlaşılmakla Encümen imizce de kabul olun
muştur. 

Bu suretle kabul edilen muvazenei umumiye kanunu lâyihası Hükümet teklifin
deki bir maddenin çıkarılması ve bazı kayidlerin ilâvesi sebebile yeniden yazıl
mıştır. 

Bütçenin Encümenimizde müzakeresi sırasında bazı meseleler bahse mevzu olmuş 
ve neticede Hükümetten aşağıdaki temennilerde bulunulmasına karar verilmiştir : 

1 - Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesi müzakere edilirken tapu mua
melâtının Kanunu medenî ile sair hukukî mevzuat dairesinde daha tabiî yürüye
bilmesi için bazı memleketlerde olduğu gibi bu müessesenin Adliye vekâletine bağ
lanması münasib olacağı mütalea kılınmıştır. Bu babda Hükümetçe tedkikat yapı
larak varılacak neticeye göre icabının yapılmasını şayanı temenni görmekteyiz. 

2 - Ekser daireler masraf bütçelerinin demirbaş eşya ve mefruşat tertiblerine 
geçen sene kabul edilen rakamların aynini koydukları ve bazı dairelerin ise bu 
tertiblerden vilâyetlere aid olan kısımlara merkez için istediklerinden daha az 
para ayırdıkları görülmüştür. Verilen izahlara göre istenilen bu tahsisatların ih
tiyaç mahsulü olduğu anlaşılmasına binaen Encümenimiz bu yıl için bu tertibleri 
bozmamış ise de önümüzdeki yıllar için aşağıdaki hususları temin edici tedbirler 
alınmasını tavsiyeye şayan bulmaktadır. 

a) Merkez hizmetlerine mahsus demiıbaş eşya ve mefruşat mubayaasında kıs
men lükse ve kısmen de israfa gidilmiştir. Buna mukabil vilâyetlerin hakikî ihti
yaçları bile temin edilememiştir. Bu ahenksizliğin devamına mâni olunmak lâ
zımdır. 

b) Mefruşat ve demirbaş eşya tedarikindi bir nizam mevcud olmayıb daire! e-
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rin bunları şahsî ve indî zevklere göre tertib eylediği görülmektedir. Devlet daire
lerinin her kısım ve derecesi için muayyen tipler tesbit edilerek resmî eşya ne
vi ve şekillerinin meydana çıkarılması ve dairelerce bunların haricinde ve hususî 
duygulara göre eşya mubayaasının önüne geçilmesi lâzımdır. 

c) Eşyanın iyi kullanılması için esaslı bir kayid vu nizam dahi mevcud olma
dığından bunların bazaıı tabii ömürlerini ikmal etmeden elden çıkarılmakta ye ye
ni ihtiyaçlar baş göstermektedir. Bu nevi eşyaya miad tayin edilmesi ve fena isti
malden mütovellid zararların alâkalılara tazmin ettirilmesi takib ve tatbik olun
malıdır. 

d) Vilâyetlerin bu nevi ihtiyaçları tamamen temin edilmemiş olmakla beraber 
demirbaş eşya tedarikinde bazaıı en lüzumluları en sonraya bira kılmıştır. Bu nok
sanların ikmalinde evvelâ doğrudan doğruya hizmetin ifasına yarayanlarla evrak 
ve kıymetli eşyanın muhafazasına mahsus olanları ön safa alınmak suretile vilâ
yetler ihtiyaçlarının bir program altında ve muntazaman teminine çalışılmalıdır. 

3 — Geçen seneki bütçe encümeni mazbatasında gerek Hükümetçe, gerek ser
mayesi Devlet tarafından temin olunan müesseseicrce yabancı memleketlere 
talebe gönderilmekte olub bu işin bir elden idare edilmesinin temini temenni edil
mişti. Encümenimiz bu temenniye ilâve edecek bir hususa daha işareti lüzumlu 
görmüştür. Staj için ecnebi memleketlere gönderileceklere aid olmak üzere kabul 
olunan tahsisat, tahsilini gerek yurdda gerek bir ecnebi memlekette ikmal ve mu
ayyen bir mesleğe intisab ettikten sonra muayyen bir işte tatbikat görmek ve mu
ayyen bir mesleğin yabancı memleketlerdeki tatbikatı tekâmülâtmı bilfiil gö
rerek öğrenmek maksadile gönderileceklere mahsustur. Bunlara verilecek ücretin 
ne olacağı hakkında sabit bir esas mevcdolmayıp tatbikatta bir çok daireler kendi 
memurları arasından göndermekte oldukları bu stajiy erlere verilmekte devam edi
len maaşlarından başka ücret namı altında da ayrıca bir para vermekde ve verilen 
bu paranın mikdarı da dairelere göre değişmektedir. Diğer taraftan staj için kimle
rin gönderileceği hakkında dahi müşterek bir esas mevcud olmadığı gibi stajın ne 
kadar müddet devam edeceği de belli değildir. Staj için kimlerin ne gibi şartlarla 
gönderilebileceğini tesbit eder şekilde müşterek esaslar kabulü ve bu gibilerin gittik
leri yerlerde daimî bir kontrol ve murakabeye tâbi tutulmaları dahi temin edilme
miş olduğundan orada kaldıkları müddetçe ya Maarif vekâletinin talebe müfettişleri 
veya sefarethanelerimiz vasıtasile bir kontrol a tâbi tutulmaları için Hükümetçe icab 
eden tedbirlerin alınmasını faideli bulmaktayız. 

4 — Sıhhiye vekâleti bütçesine çok çocuklu ailelere yardım olmak üzere 75 000 
lira tahsisat konulmuştur. Bu para mevcud kanuna göre 6 veya daha ziyade berha-
yat çocuğu olan validelere tevzi edilecektir. Hükümetçe verilen izahata göre şim
diye kadar bu validelere 50 şer lira ödenmekte iken tahsisat noksanından dolayı 
bu mikdarm 30 liraya indirildiği ve bundan başka ancak 1933 yılı sonuna kadar 
tesbit edilenlere tediyat yapılabildiği anlaşılmıştır. Bu tahsisatı ihtiyaca kâfi bir 
dereceye çıkaramadık. Bu münasebetle mevzu encümende uzun müzakereyi mucib 
olmuştur. 

Hem bu şekilde, hem de yol mükellefiyeti kanunu ile tesis edilen yardım ve hi
mayenin iyi neticeleri müşahede edilmektedir. Gerek nüfus artımı, gerekse çok ço
cuklu vatandaşların maişet ve idarelerini temin bakımından memleket dahilinde bu 
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gibilere diğer vatandaşlardan farklı bir muamele yapılması zarurî bulunmaktadır. 
Bu babda bu bigilerin vergilerinden tenzilât yapılması, çok çocuklu memurlar ma
aşlarına ilâveten tahsisat verilmesi, bu masrafları karşılayabilmek için de bekâr 
yaşayanlardan vergi alınması gibi bazı tedbirler hatıra gelmiştir. Encümenim iz
ce Hükümet tarafından bu mevzu ele alınarak lüzum ve ihtiyaçları karşıla
yıcı bir tedbir düşünülmesi ve bu hususta, icab eden kanun lâyihalarının Meclise 
şevki arzu edilmiştir. 

5 - Sıhhiye vekâletine bağlı müesseselerin kâfi gelmemesi yüzünden Maarif ve
kâleti kendi memur ve mensubları için bütçesinden bir kısım tahsisat ayırarak 
bir prevanteryum tesis eylemiştir. Bu sene de Emniyet umum müdürlüğü bütçe
sinden ayırdığı bir tahsisatla bu şekilde bir prevanteryum tesisini teklif eylemiş 
ve Encümenimizce de kabul olunmuştur. 

Ancak masrafları umumî muvazeneden temin edilen bilûmum sıhhî hizmetlerin 
kısmen Sıhhiye vekâletinden gayri bir dairece temini işlerin tek elden idaresi 
esasını ihlâl eylemekte ve bu hal yapılan masraf nisbetincle o hizmetlerden bir 
netice alınamaması mülâhazsmı tevlid eylemekte olub acil ihtiyaçları karşıla
mak üzere bizzarur kabul edilen bu müesseselerde hizmet edecek mütehassıs me
murların tayin ve intihabı ile müessesenin fennî kontrolünün Sıhhiye vekâletin
ce temin edilebilmesinin esaslara bağlanmasını faydalı görmekteyiz. 

. 6 - Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin müzakeresinde bu vekâletin 300 000 li
raya yakın karşılıksız borcu olduğu anlaşılmıştır. Her hangi bir Devlet 
dairesinin ne neviden olursa olsun borçlu kalması Hazinenin itibarına halel ve
receğinden başka alacaklı vatandaşlar için de mağduriyeti mucib olacağı tabiî 
olmakla ^eeen seneki Bütçe encümeni mazbatasında bu hususa işaret edilmiş ve 
Hükümetten bazı temenniyatta bulunulmuştu. Tahsisatsız borçlar hakkındaki mev
zuata riayet şartile mevcudiyeti haber alman bu borçların tasfiyeleri için icab eden 
tedbirlerin alınması ve her hangi daireye aid olursa olsun tahsisatsız borç yapılma
ması çarelerinin temini lüzumuna bir kere daha işaret eylemeyi yerinde bulmakta
yız. 

7 — Maarif vekâleti bütçesinin müzakeresinde Ankara Hukuk fakültesinin 
Adliye vekâletinden alınarak Maarif vekâletine bağlanması bahse mevzu oldu. Ted
risatın bir elden idare ve tanzimi için bu müessesenin Maarif vekâletine devri mü-
nasib olacağı ve bu takdirde mecburî hi: mete tâbi hâkim yetiştirilmesi için Adliye 
vekâletince yine bir pansiyon açılabileceği derpiş olunarak önümüzdeki sene için
de bu hususun Hükümetçe temini arzu edilmiştir. 

8 — Vesaiti nakliye kanunu binek otomobillerinin kimlere verilebileceğini bir 
cedvelle tesbit ve hizmet nakil vasıtaları için de bu vasıtaların tahsis edildikleri hiz
metten gayri yerlerde kullanılanuyacağı hakkında umumî ve mutlak bir hüküm va-
zeylemiştir. Tatbikatta bazı dairelerin hizmet nakil vasıtaları adı altında aldıkları 
otomobilleri binek otomobili olarak kullandıkları görülmektedir. Bu hususta encü
mende cereyan eden müzakere sonunda ne gibi hizmetler için nakil vasıtası kul
lanılabileceğinin kanunda tasrih edilmemiş bulunması bir noksanlık olduğu ve bi
nek otomobili için mezkûr kanunda kabul edilmiş olan kıymetlerle miadlar gözden 
geçirilerek yeni vaziyetlere göre bunların tadili lâzımgeleceği neticesine varılmış ve 
bunları temin için Hükümetçe mevcud kanun yerine kaim olmak üzere yeni bir ka-
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ntin lâyihasının önümüzdeki içtima senesi içinde Meclise şevki şayanı temenni gö
rülmüştür. 

Encümenimiz bu mülâhaza ve izahlardan sonra 1939 malî yılı bütçesini Yüksek 
Heyetinizin tasvibine arzederken müzakerelerden hâsıl eylediği umumî kanaat ve 
intibalarıni dahi burada ifade eylemeyi ayrı bir vazife saymıştır. 

1932 yılında 169 000 000 lira olarak tanzim edilmiş bulunan Cumhuriyet bütçesi 
seneden seneye inkişaf ederek 1938 yılında 250 000 000 liraya kadar çıkmış olub 
1939 için hazırladığımız bu bütçeyi dahi 2 (il 000 000 lira olarak tesbit eylemiş bu
lunuyoruz. Paramızın istikrarı devam etmektedir. 

Varidatımızda görülen inkişaf Devlet hizmetlerinin istilzam eylediği masrafları 
genişlik ve kolaylıkla karşılayabilecek derecededir. Bu feyizli neticeleri her şeyden 
evvel Türk milletinin her sahadaki faaliyet ve fedakârlığı ile Hükümeti idare 
edenlerin basiret ve kiyasetlerine medyum bulunmaktayız. Bu muvafakiyetlerin-
den dolayı Refik Saydam Hükmûetini ve onun maliyesini iyi idare eden Maliye 
vekilini tebrike lâyik görürüz. 

Hükümetin bu muvaffakiyetlerinde devamını dileyerek müttefikan kabul ey
lediğimiz bu lâyihayı huzurunuza arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunuyoruz. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Erzincan 
/ . Artun 

Kastamonu 
T. C'oşkan 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çanakakle 
li. Bolayırlı 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim . 

Kocaeli 
A. Sait Akbaytuğan 

Malatya 
Muttalib Öker 

Muğla 
II. Kitaba 

Trabzon 
Sırrı Bay 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İçel 
T. C. Beriker 

Kırklareli 
B. Denker 

Konya 
R. Türel 

Maltaya 
Osman Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İstanbul 
G. Bahtiyar Gök er 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Konya 
Naim Ilazim Onat 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Urfa Yozgad Yozgad 
Sami İşbay A. Sungur S. Içöz 
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939 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu lâyihası 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1939 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (260 956 000) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine da
hil dairelerin 1939 malî yılı masrafları
na karşılık olan varidat bağlı (B) işa
retli cedvelde gösterildiği üzere 
(261 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1939 malî yılı içinde 
Osmanlı bankası ile olan Hazine hesabı 
carisinden maada kısa vadeli avans ve 
hesabı cariler akid ve küşadma ve azamî 
bir yıl vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak hususî 
kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine 
bonoları hiç bir zaman (10) milyon lira
yı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcud millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile temin 
olunacak krediler veya bunların satış 
bedellerile uzun vadeli Devlet tahvilleri 
mubayaasına veya bu bedellerle Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlerdeki işti
rak hisselerini ödemeye ve ic ra Vekille
ri Heyeti kararile bu kabîl şirketlere 
aid hisse senedlerini satın almağa Ma
liye vekili mezundur. 

MADDE 4 — Dairelerin maaşatm 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayı
lı kanunun mevzuu haricinde kalan me-
murlarile ücretli müstahdemleri ve na
kil vasıtaları bağlı (D) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5 — (D) cedvelinde dahil 
bulunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve da
imî hizmetler için şehrî ücretli veya 

yevmiyeli müstahdemler istihdam edile
mez. Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine mahsus hizmetlerle müs
tesna ve zarurî ahval dolayısile kadro 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 
ı 
! MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 

dairelerin 1939 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (261 064 192) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1939 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cedvelde gösterildiği üzere (261110 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Avnen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 
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dahilindeki memur ve müstahdemlerle 
ifası mümkün olmayan hizmetler için 
kadroya dahil olmaksızın aylık ücretli 
veya yevmiyeli müstahdemler kullan
mak caizdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran aid oldukları 
daire bütçelerindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı 
(E) işaretli cedvelde yazılı masraf ter-
tiblerinden idaresi zarurî görülen hiz
metler için kezalik aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılabüir. 
Bunların kadroları icra Vekilleri Heye
ti kararile tatbik ve müteakib yıl bütçe-
sile Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiblerinden ida
re olunacak hizmetler kadrolarının büt
çede mevcud diğer bir hizmetin ifasına 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

MADDE 6 — Mahremiyeti veya ame
le yokluğu gibi hususî ve zarurî haller
de tahkimat işlerinde çalıştırılacak er
lere (20) kuruşu geçmemek üzere yevmi
ye verilebilir. Verilecek yevmiyelerden 
hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince : 

1 - Varidat nevilerinden her birinin 
müstenid oldukları hükümleri göstereni 
(C) cedveli, 

2 - Hidematı vataniye tertibinden 
kanunla muhassas maaşların müfredatı
nı havi (Ç) cedveli, 

3 - Gelecek yıllara geçici mukavele
ler akdine mezuniyet veren kanunları 
gösteren (Gr) cedveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş olan 
ihtiyat tahsisatından nakli caiz terfihle
ri gösteren (F) cedveli, 

5 - Gümrük tarife kanununun 14 ncü 
maddesi mucibince kabulü muvakkat 
usulünden istifade edecek eşyaya aid 
( î ) cedveli, 

bu kanuna bağlıdır. 
XS. Sayısı: 25) 

MADDE (j — Avııen kabul 

MADDE 7 — Avııen kabul 



MADDE 8 — Yüksek mühendis mek
tebinin teadül esası üzerine tanzim olu
nan kadrosu bağlı (O) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. Müderris ve muallimler
le muavinlerinin kadro cedvelinde göste
rilen derecelere tevzii Nafia vekâletinin 
tasdikile yapılır. 

Bu suretle taayyün eden maaşlar 
1452 sayılı kanunun esasları dairesinde 
verilir. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tarafın-
dan idare edilecek mekteb pansiyonları 
hakkındaki 1838 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 2005 sayılı ka
nunun 2 nci maddesi mucibince pansiyo
ner talebeden alınacak ücretler bağlı 
(M) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — 1939 - 1940 ders yılı 
içinde ücret ve masrafları Devlet tara
fından verilmek üzere pansiyonu bulu
nan mekteblerde leylî meccani okutturu
lacak talebenin adedi (1 500) olarak tes-
bit olunmuştur. Bu mekteblerde okut
turulmak üzere ders yılı zarf nida Devlet 
hesabına ve 1915 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükümlerine tevfikan alınacak 
leylî meccani talebenin Maarif vekâle
tince tensib edüecek bir kısmı umumî 
müsabaka ile, bir kısmı da lise olmayan 
vilâyetlerde imtihana talib olan ve kanu
nu mahsusunun tayin eylediği şartları 
haiz bulunan talebelerden müsabaka im
tihanında ayni vilâyet talebeleri arasın
da en çok muvaffak olanlardan tefrikile 
bu vilâyetlere de talebe isabet edecek şe
kilde alınır. 

MADDE 11 — 2005 sayılı kanunun 
3 ncü maddesi mucibince her yıl muva-
zenei umumiye kanununa bağlanması lâ-
zımgelen kadrolar ilişik (N) işaretli ced
velde yösterilmiştir. 

MADDE 12 — 2005 sayılı kanun ge
reğine açılmış olan pansiyonlar gelirle
rinden 40 000 lira alınarak varidatı mü-
said olmayan pansiyonların açığını ka
patmağa tahsis olunur. 

89 — 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Aynen kabul 

MADDE 10 — Aynen kabul 

MADDE 11 — Aynen kabul 
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MADDE 13 — Bütçelerde geçen yıl 

borçları tertibine mevzu tahsisat kifayet 
etmediği takdirde işbu borçlar taallûk 
ettikleri hizmetlere tekabül etmek üzere 
cari yıl bütçelerine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibçe Maliye vekâletinin mu-
vafakatile nakden tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1937 yılla
rına aid olub da muhasebei umumiye ka
nununun 93 ncü maddesi mucibince mü
ruru zamana uğramayan ve karşılıkları 
taallûk ettiği yıl bütçelerinde mevcud 
borçlar dairelerin 1939 yılı bütçelerinin 
masraf tertibleri tasarruflarından borç 
fasıllarına Maliye vekâletinin muvafa-
katile naklen tesviye olunur. 

MADDE 14 — 1513, 2248, 2701, 2808 
sayılı kanunlara tâbi borçlardan tediyesi 
tahakkuk edecek olanlarla 1938 malî yılı 
nihayetine kadar tahakkuk ettiği halde 
henüz tahvile bağlanmamış bulunanlar 
nakden ödenir. 

MADDE 15 — 459 sayılı mahsubu 
umumî kanununa tâbi borçlar mukabi
linde verilecek olan tahvillerin istihkak 
ısahiblerüıe tevdiinden evvel müruru za
mana uğramış kupon bedellerile bunlar
dan 100 liraya kadar olan borçların ta
mamı ve bundan fazla olanların 100 lira
dan aşağı kesirleri ve 3523 sayılı kanuna 
tâbi istihkakların da 10 liradan noksan 
olanlarının tamamı ve 10 liradan fazla 
olanlarının 10 liradan aşağı kesirleri 
nakden ödenir. 

459 sayılı mahsubu umumî kanunu
na tevfikan verilen tahviller Hazinenin 
1927 malî yılı nihayetine kadar eşhası 
hakikiye zimmetinde tahakkuk eden ala
cakları ile mahsub edilebilir. Bu mahsu-
bat nâzım varidat ve masraf hesabların-
da açılacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hü
kümleri mahfuz olmak üzere her daire
nin 1928 - 1936 malî yıllarına aid kar
şılıksız borçlarını, o dairelerin 1939 malî 
yılı bütçeleri umumî tasarruflarından te
min edilecek paraları her dairenin büt
çesinde açacağı rakamsız bir fasla tahsi
sat kaydederek ödemeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynei kabul 

MADDE 14 — Aynen kabıü 

MADDE 15 — Aynen kabul 
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MADDE 17 — Maaşların tevhid ve 

teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunla 
zeyillerine ve teşkilât kanunlarına bağlı 
cedvellerde yazılı memuriyetlerden işbu 
kanuna bağlı (L) işaretli cedvelde dere
ce, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler 1939 malî yılı içinde mevkuf tu
tulmuştur. 

MADDE 18 — Gerek Devlet dairele
ri, gerek kambiyo kararnamelerinin hü
kümleri dairesinde tahakkuk edecek ih
tiyaçlar için verilecek serbest dövizlere 
aid olmak üzere takvim yılı itibarile 
tanzim olunacak cedveller İcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cedvellerin fasılları üzerinde tadi
lât ve münakalât icrası yine icra Vekil
leri Heyetinin kararma bağlıdır. Kam
biyo teşkilâtının mesaisi ve kambiyo mu
amelâtı Başvekâletin yakın murakabesi 
altında bulunur. 

MADDE 19 — Millî ve metruk em
lâk ve arazi satış taksit bedellerini vak
tinde vermeyenlerin bu borçları tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde tah
sil olunur. 

MADDE 20 — Ankara Yüksek zira
at enstitüsü hakkındaki 2291 sayılı kanu
nun 27 nci maddesi mucibince 1939 malî 
yılı içinde kullanılacak tedris heyeti kad
rosu bağlı (P) işaretli cedvelde gösteril
miştir. 

MADDE 21 — Ankara Yüksek ziraat 
enstitüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükmüne tevfikan yerli ve ya
bancı pansiyoner talebe dahi aknır. 

MADDE 22 — 3538 sayılı kanunun 
muvakkat 2 nci maddesi mucibince 1938 
malî yılı Nafia vekâleti bütçesinde açı
lan hususî fasla tahsisat kaydedilen pa
radan mezkûr sene içinde sarfedilmiyen 
mikdar 1939 malî yılı Nafia vekâleti 
bütçesinde açılacak hususî fasla devren 
tahsisat kaydedilerek 2855 sayılı kanun
da gösterilen işlere sarf olunur. 

MADDE 16 — Aynen kabul 

MADDE 17 — Aynen kabul 

MADDE 18 — Aynen kabul 

MADDE 19 — Aynen kabul 

MADDE 20 •— Aynen kabul 

MADDE 21 — Aynen kabul 

( S. Sayısı : 25 ) 



— 92 — 
MADDE 23 — 788 sayılı memurin 

kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleri ile 
912 sayılı ordu, bahriye ve jandarma za-
bitan ve memurini hakkmdaki kanunun 
birinci maddesinin memurin kanununun 
88 nci maddesine matuf hükmü ve 2, 9 
ncu maddeleri ahkâmı 1939 malî yılında 
tatbik edilmez. 

MADDE 24 — Gümrük idhalât tari
fesinin (A 328) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıdlarmdan gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 2465 tonu ile 
okul ders kitablarmın basımında kulla
nılmak üzere (328/A, B) pozisyonlarına 
dahil her nevi matbaa kâğıdlarmdan 612 
tonundan 1939 malî yılı içinde alınacak 
gümrük resmi, kâğıdlarda beşer santi
metre fasılalı filigran çizgileri bulun
mak şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk ver
gisi de 100 kiloda 80 kuruşa indirilmiş
tir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıd-
lardan okul kitablarma mahsus olanları 
Kültür bakanlığı emrine verilir. Gaze
telere ve mecmualara aid olanların tevzi 
sureti îcra Vekilleri Heyetince kararlaş
tırılır. 

MADDE 25 — Devletin tasarrufu al
tındaki mukataalı ve icareteynli gayri-
menkuller için 2762 sayılı kanunun 27 
ve 28 nci maddeleri mucibince icare veya 
mukataalarm 20 misli olarak tahakkuk 
ettirilecek taviz bedellerini her sene Ma
liye bütçesinin sonunda açılacak bir fas
la tahsisat kaydetmek suretile azamî beş 
senede ödemeye Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödene
cek mikdar hesabı katğide ayrıca göste
rilir. 

MADDE 26 — Türkiye Cumhuriyeti 
merkez hıfzıssıhha müessesesinin mu-
hassasat ve masarifi 1939 malî yılı içinde 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesinden verilir. 

MADDE 27 — 3130 numaralı ve 
12 - I I -1937 tarihli kanunun 4 ncü mad-
desile verilen tahsisattan 1938 malî yılı 
nihayetine kadar sarf edilmeyen kısmı 

MADDE 22 — Aynen kabul 

MADDE 23 — Gümrük idhalât tari
fesinin (A 328) pozisyonuna dahil mat
baa kâğıdlarmdan gazete ve mecmua ta
bında kullanılmak üzere 2465 tonu ile 
okul ders kitablarmın ve öğretmenler 
için Maarif vekilliğince neşredilen kitab 
ve dergilerin basmamda kullanılmak üze
re (328/A,B) pozisyonlarına dahil her 
nevi matbaa kâğıdlarmdan 700 tonun
dan 1939 malî yılı içinde alınacak güm
rük resmi, kâğıdlarda beşer santimetre 
fasılalı filigran çizgileri bulunmak şar
tile 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 
100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıd-
lardan Maarif vekilliğine aid olanları bu 
vekillik emrine verilir. Gazetelere ve 
mecmualara aid olanların tevzi sureti 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

MADDE 24 — Aynen kabul 

MADDE 25 — Aynen kabul 

MADDE 26 — 3130 numaralı ve 
12 - I I - 1937 tarihli kanunun 4 ncü mad-
desile verilen tahsisattan 1938 malî yılı 
nihayetine kadar sarfedilmeyen kısmı 
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1939 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde 
açılacak olan hususî bir fasla tahsisat 
kaydedilerek; hayvan, makine ve alât 
mubayaası, yerli ve yabancı mütehassıs, 
memur ve saire istihdamı, nebat ve hay
van hastalıklarile mücadele vesait ve te
sisatı ve köy kalkınması ile alâkalı bil
cümle işlere ve inşaata sarf olunur. 

Bu hizmetler için çalıştırılacak olan
larla kullanılacak nakil vasıtaları kadro
ları îcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

MADDE 28 — 1980 sayılı muvaze
ne vergisi kanununun 10 ncu maddesin
de yazılı müddet 1 haziran 1939 tarihin
den itibaren bir sene daha uzatılmıştır. 

MADDE 29 — Bu kanun 
1939 tarihinden muteberdir. 

1 haziran 

MADDE 30 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

28 - I I -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. Y. Mal. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. AğraU 
Seyahattan avdet
te imza ettirilmiştir. 

M1V. Na.V. îk .V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 

S.Î.M.V. G.Î.V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarkan 

Zr.V. 
Muhlis Erkmen 

1939 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesinde 
açılacak olan hususî bir fasla tahsisat 
kaydedilerek; hayvan, makina ve alât 
mubayaası, yerli ve yabancı mütehassıs, 
memur ve saire istihdamı, nebat ve hay
van hastalıklarile mücadele vesait ve te
sisatı ve köy kalkınması ile alâkalı bil
cümle işlere ve inşaata sarf olunur. 

Bu hizmetler için çalıştırılacak olan
larla kullanılacak nakil vasıtaları kad
roları îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

Bu tahsisattan ziraî kombinaların iş
letilmesi için 2654 numaralı kanunun hü
kümleri dairesinde kullanılmak üzere 
Ziraat vekâletince tayin edilecek mik-
darda mütedavil sermaye de verilebilir. 

MADDE 27 — Aynen kabul 

MADDE 28 — Aynen kabul 

MADDE 29 — Aynen kabul 

»€*« 

(S. Sayısı : 25) 



A - Cedveli 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Dairelerin isimleri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Devlet şûrası reisliği 
İstatistik umum müdürlüğü 
Devlet meteoroloji işleri U. Müdürlüğü 
Diyanet işleri Reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro U. M. 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Emniyet umum müdürlüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafia vekâleti 
îktisad vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Ticaret vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

» » » (Hava kısmı) 
» » » (Deniz kısmı) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

UMUMÎ YEKÛN 

Lira 

4 431 860 
429 360 
747 580 

1 300 000 
355 000 
242 000 
660 800 
625 540 

22 299 266 
49 739 599 

1 757 000 
5 515 000 
5 201 000 

188 000 
7 400 000 

11 013 000 
3 561 000 
8 471 000 

10 005 270 
16 164 400 
8 143 510 
1 206 072 
1 481 135 
1 667 800 
7 330 000 

68 667 000 
8 302 000 
6 984 000 
6 284 000 

892 000 

261 064 192 
• • *»*< • • 
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B - Cedveli 
F. Varidatın nevi Lira 

Birinci kısım - İrad ve servet vergileri 

1 Kazanç vergisi , 24 560 000-
2 Hayvanlar vergisi 15 600 000 
3 Veraset ve intikal vergisi 450 000 
4 Madenler rüsumu 800 000 

Birinci kısım yekûnu 41 410 000 

İkinci kısım - istihlâk ve muamele vergileri 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Gümrük vergileri 
Muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Kara ve deniz av vergileri 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
Mahkeme harçları 
Pasaport, kançilârya ve ikamet tezkeresi harçları 
Noter harçları 
Diğer harçlar 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

îkinci kısım yekûnu 

51 875 000 
27 460 000 
21 450 000 

400 000 
1 250 000 

120 000 
7 250 000 
1 250 000 
1 650 000 
1 000 000 

650 000 
76 000 
65 000 

114 4% 000 

( S. Sayısı : 25 ) 
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P. Varidatın nevi Lira 

Üçüncü kısım - İnhisarlar safi hasılatı 
18 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, fişek ve pat

layıcı maddeler 37 000 000 
19 Tütün ve içkilerden alınacak müdafaa vergisi hasılatı 3 985 000 
20 Kibrit ve çakmak 1 360 000 
21 Oyun kâğıdı 30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 42 375 000 

Dördüncü kısım - Devlete aid emval ve emlâk hasılatı 
22 Devlet ormanları hasılatı — 
23 İşletilen emlâk hasılatı 320 000 
24 Emval ve emlâk satış hasılatı 1 300 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 620 000 

Beşinci kısım - Devletçe İdare edilen müesseseler 

25 Devlet demiryolları ve limanları 
26 Posta, telgraf ve telefon 
27 Darphane ve damga matbaası hasılatı 
28 Resmî matbaalar hasılatı 
29 Umumî mektebler hasılatı 
30 Diğer müesseseler hasılatı 
31 Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

10 000 
54 000 
27 000 
135 000 
55 000 

281 000 

( S. Sayısı : 25 ) 
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F . Varidatın nevi Lira 

Altıncı kısım- Umumî müesseseler ve şirketler 
hasılatından Devlet hissesi 

32 İmtiyazlı demiryollarından alman 
33 Fenerler hasılatı mukabili Denizbanktan alman 
34 Mükerrer sigorta şirketinden alman 
35 Mukavelenamesi mucibince Musul petrollerinden alman 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci kısım - Müteferrik varidat 

36 Hazine muamelelerinden mütevelli d varidat 
37 Tayyare resmi 
38 Askerlik mükellefiyeti 
39 Kıymetli evrak 
40 Muayyen masraflar karşılığı varidat 
41 Eski alacaklar 
42 Cezalar 
43 istanbul Üniversitesi hasılatı 
44 Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

1 
1 

650 000 
233 000 
100 000 

983 000 

1 880 000 
2 000 000 
1 900 000 
200 000 
250 000 
90 000 

1 850 000 
75 000 

2 600 000 

10 845 000 

Sekizinci kısım - Fevkalâde varidat 

45 iktisadî buhran vergisi 16 800 000 
46 Muvazene vergisi ^ 17 550 000 

( S. Sayısı : 25) 
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F f Varidatın nevi Lira 

47 Hava kuvvetlerine yardım vergisi 6 250 000 
48 Buğdayı koruma vergisi % 7 500 000 

Sekizinci kısım yekûnu 48 100 000 

49 Nâzım varidat '_ 

UMUMÎ YEKÛN 261 110 000 

it +m* • . 

( S. Sayısı : 25 ) 



Masraf bütçeleri 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Kiyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Tahsisat, har
cırah 

1 Tahsisat 
1 Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı 
3 Divanı Riyaset azası tazminatı 

[Tediye 1757 numaralı kanun muci
bince yapılır] 

4 Muvakkat tazminat 
[Toptan verilebilir] 

5 Murakib ücreti huzuru 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 

1 800 

8 400 
1 776 700 

21 600 

507 600 

1 800 

8 400 
1 776 700 

21 600 

507 600 

1 800 

Harcırah 
1 Aza harcırahı 399 000 
2 Beynelmilel Parlâmentolar İt

tihadı konferansına iştirak 
edecek olan murahhaslar har
cırahı 6 000 

3 Beynelmilel Parlamentoolar 
Türk grupunun masarifi mü-
teferikası 1 700 
[Bu para grup reisinin enirine veri-
lir] 

Fasıl yekûnu 406 700 

Birinci bab yekûnu 2 587 700 

424 000 

Fasıl yekûnu 2 181 000 2 316 100 2 316 100 

424 000 

6 000 

1 700 

431 700 

2 747 800 

6 000 

1 700 

431 700 

2 747 800 

İkinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

143 020 
500 

Fasıl yekûnu 143 520 

149 196 
500 

149 696 

149 196 
509 

149 7Q5 
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F. 

10 

M. Muhassasatın nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Riyaset Diva- . Encümence 
tah^satı nmın teklifi kabul editen 

Lira Lira Lira 

4 
5 

6 
7 

1 
2 
3 

Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Masraf 
Mefruşat 
Levazım 
Tenvir 
Teshiiı , 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

176 880 
22 530 

342 930 

4 000 

5 680 
10 000 
2 000 

17 680 

180 420 
23 280 

353 396 

7 000 

5 680 
10 000 
2 000 

17 680 

180 420 
23 280 

353 405 

7 000 

5 680 
10 000 
2 000 

17 680 

8 Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daimî masrafı ve mu

vakkat amele ücreti 
[Staj için yabancı memleketlere gön
derilecek bahçıvanın ücret, harcırah 
ve sair masrafları bu tertibden verilir] 

23 000 
2 500 

31 000 

30 000 
2 500 

31 000 

30 000 
2 500 

31 000 

1 
2 

3 

0 
0 
0 

Fasıl yekûnu 

Millî saraylar masrafı 
Masarifi umumiye 
Tenvir, merasim ve fevkalâde 
masraflar 
Sarayların tamir ve boya mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
İşletme 
Mubayaa 

Fasıl yekûnu 

56 500 

70 000 

28 800 

25 000 

123 800 

1 500 
3 000 
8 000 

12 500 

63 500 

70 000 

28 800 

35 000 

133 800 

1 500 
3 000 

0 

4 500 

63 500 

70 000 

28 800 

35 000 

133 800 

4 500 
0 
0 
0 

0 



Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Siogrta 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

1939 malî 
liiyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 000 
6 000 
1 700 

9 700 

1 000 
3 000 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısıra yekûnu 

3 550 

300 
210 

2 500 

234 740 

3 550 

300 
425 

2 500 

246 955 

3 165 370 3 348 151 

3 550 

300 
425 

2 500 

246 955 

3 348 160 

İkinci kısım - dize mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane masrafı 
Beynelmilel Parlâmentolar it
tihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekûnu 

12 000 
6 000 

1 700 

19 700 

12 000 
6 000 

1 700 

19 700 

12 000 
6 000 

1 700 

19 700 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat ve tamirat 30 000 30 000 30 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

22 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masraflan ve istimlâk 
bedeli 

23 Tesisat ve demirbaş 

24 
25 
26 

0 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

650 000 
6 000 

1939 malî yüı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nmın teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 000 
6000 

1 000 000 
6 000 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

îkinci bab yekûnu 686 000 1 036 000 1 036 000 

îkinci kısım yekûnu 705 700 1 055 700 1 055 700 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1934 ve daha sonraki senelere 
aid tahakkuk edecek aza harcı
rahı karşılığı 
1008 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince yapılacak 
mahsub karşılığı 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

17 300 
4 200 

15 000 

10 500 

47 000 

3 918 070 

12 000 
1 000 

15 000 

0 

28 000 

4 431 851 

12 000 
1 000 

15 000 

0 

28 000 

4 431 860 



* 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Riyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasai 

Birinci baba - Maaş, ücret, 
tahsisat 

31 

32 
33 
34 
35 

1 
2 
3 

Reisicumhur tahsisatı 
Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
1452 numaralı kanunun 16 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 9P. 
Yayerler ve foş^abib. tşhsişatı, 
Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti [1] 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

43 540 

4 940 
54 240 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

50 436 
4 §00 
6 120 

54 240 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

50 440 
9 600 
6 120 

49 440 

Birinci kısım yekûnu 281 280 289 356 289 360 

İkinci kısım - Masraf 

36 Masarifi umumiye, memur ve 
müstahdemler iaşesi 125 000 125 000 125 000 

37 Riyaseti Cumhur memurları
nın geçmiş yıllara aid harcı 
rahları karşılığı 0 0 15 000 

UMUMÎ YEKÛN 406 280 414 356 429 360 

[1] Riyaset Divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarf olunur. 
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b\ 

41 

M. 

' 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhasmmt 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî "yıl i 
tahsisatı 

Lira 

498 924 
6 

498 930 

1939 malî 
Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

579 792 
6 

579 798 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

579 792 
6 

579 798 

42 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 

43 
44 

45 
46 

47 
48 

1 
2 
3 

1 
2 

tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrak tabı ve teclid 

1 440 
19 980 
74 960 

595 310 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

2 520 
19 980 
81 648 

683 946 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

2 520 
19 980 
81 648 

683 946 

4 800 

2 880 
5 410 
8 160 

16 450 

5 000 

190 

masrafı 
Melbusat 

10 560 
1 730 

10 560 
1 730 

Fasıl yekûnu 12 480 12 480 

10 560 
1 730 

12 480 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Riyaset Diva- Encümence 
tahsisatı nının teklifi kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

49 Riyaset otomobili masrafı 
1 Mubayaa 0 0 4 000 
2 işletme ve tamir 0 0 3 000 

50 
51 

52 

53 

54 
55 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ-

v leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

. 

2 000 

1 880 

1 530 

50 
600 

2 000 

2 000 

1 880 

1 530 

50 
874 

2.000 

7 000 

İ 000 

1 880 

1 530 

50 
874 

2 000 

İkinci bab yekûnu 46 790 47 064 54 064 

Birinci kısım yekûnu 642 100 731 010 738 010 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muJıassasat 

56 Kitab mubayaa ve tabı mas
rafı ile Divanı muhasebat mu-
karrerat mecmua ve tercüme, 
cem ve telfik ve tabı masraf
ları 1 000 1 000 1 000 

57 

58 

Meslekî muvakkat kurs mas
rafı 
Meremet 

3 300 
5 270 

3 300 
5 270 

3 300 
5 270 

İkinci kısım yekûnu 9 570 9 570 9 57Ö 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Üçimcü kısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 40 0 0 
1935'» >/ » 120 0 0 

Fasıl yekûnu 160 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 651 830 740 580 747 560 
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P. M. Mühassasatın nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birici bab - Maaş, ücret 
tahsisat 

61 Başvekil tahsisatı 
62 Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

63 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

64 Müstahdemler ücreti 
65 Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

8 400 8 400 8 400 

78 640 
500 

79 140 
— - ——-

10 
18 420 
10 140 

78 640 
500 

79 140 
• 

10 
19 620 
10 140 

78 640 
500 

79 140 

10 
19 620 
10 140 

116 110 117 310 117 310 

66 
67 

68 
69 

1 
2 
3 

0 
0 
0 

ikinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Başvekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Mubayaa (hizmet kamyoneti) 
Tamir 
İşletme 

5 500 

200 
150 

1 200 

1 550 

2 000 

8 000 
1 500 

10 000 

2 500 

200 
150 

1 700 

2 050 

3 000 

2 000 
1 500 

10 000 

2 500 

200 
150 

1 700 

2 050 

3 000 

9 500 
0 
0 
0 

Fasıl yekûnu 19 500 13 500 0 
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Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 

Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mtikâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

200 
1100 

İv 300 

500 

3 000 

4 000 

600 
5 560 

500 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira • Lira 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

500 
2 000 

2 500 

500 
3 000 

4 000 

600 
6 046 

500 

500 
2 0Q0 

2 500 

500 
3 000 

4 000 

600 
6 046 

500 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

44 010 

160 120 

38 196 

155 506 

34 196 

151 506 

Matbaa masrafı 
Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir 
Mevaddı iptidaiye 
Pul, posta ve sevk masrafı 

Fasıl yekûnu 

Hizmet kamyoneti mubayaası, 
tamir ve işletme masrafları 
Tahsisatı mesture 

30 000 
20 000 
25 000 
1 000 

76 000 

0 
1 027 400 

35 000 
5 000 

35 000 
1 000 

76 000 

0 
1 018 400 

35 000 
5 000 

35 000 
1 000 

76 000 

4 000 
1 018 400 
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M. Muhassasatm nev'i 

Muhtelif evrak hazinelerinin 
tasnif ve tevhidi ücret ve umu
mî masrafları 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

35 000 35 000 35 000 

İkinci kısım yekûnu 1 138 400 1 129 400 1 133 400 

Geçen yıl borçları 
3558 numaralı kanun mucibin
ce yaptırılacak Devlet matba
ası bina projesinin ihzarı mas 
rafları 

100 

0 

94 

15 000 

94 

15 000 

UMUMİ YEKÛN 1 298 620 1 300 000 1 300 000 



M -ŞÛRAYI DEVLET 
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F. 

84 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

191 820 
10 

191 830 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

276 108 
10 

276 118 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

276 108 
10 

276 118 

85 

86 
87 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek^ 
tekaüd ikramiyesi^ -sfe * \? ^ *** 12 öpO 
Müstahdemler ücreti 6 000 
Muvakkat tazminat 28 530 

•t:Jk'$Q~ f§ 4 800 
13 020 12 240 
39 756 39 756 

88 
89 

90 
91 

1 
2 
3 

1 
2 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat 
Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evi'akı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

238 360 

2 000 

400 
1 800 
1 500 

3 700 

1 300 

900 
480 

1 380 

333 694 

2 300 

400 
1 700 
1 800 

3 900 

1 300 

900 
732 

1 632 

332 914 

2 300 

400 
1 700 
1 800 

3 900 

1 300 

900 
732 

1 632 
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Muhassasatın nev'i 

Riyaset otomobili masrafı 
Mubayaa 
işletme ve tamir 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 
o 

900 
400 

300 
1 110 

250 

11 340 

249 700 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

0 

400 
200 

350 
2 502 

300 

12 884 

346 578 

4 000 
3 000 

7 000 

400 
200 

350 
2 502 

300 

19 884 

352 798 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafı 
Kitab ve risale mubayaa bedeli 
Kararlar mecmuası tab ve ne
şir masrafı 

Fasıl yekûnu 

1936 y l̂ı borçları karşılığı 
1935 » » » 

ikinci kısım yekûnu 

1 000 

1 600 

2 600 

60 
10 

0 

600 

800 

1 400 

22 
0 

0 

1 380 

800 

2 180 

22 
0 

2 202 

UMUMÎ YEKÛN 252 370 348 000 355 000 
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İfâ 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi m îcibincf verilecejfc 
tekatid ikramiyesi * ü •'*. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masraf 
Demirbaş ve makine alım be
deli 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Makine mubayaa bedeli 

80 340 
10 

80 350 

V* 900 
44 520 

23 220 
12 380 

161 370 

3 500 
0 

80 340 
10 

80 350 

10 
64 140 

23 220 
12 380 

180 100 

2 000 
3 500 

99 960 
10 

99 970 

10 
44 520 

23 220 
12 380 

180 100 

2 000 
3 500 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Makina fişi mubayaa bedeli 

Fasıl yekûnu 

3 500 

1 000 
800 

2 000 
7 500 

11 300 

5 500 

1 000 
1 000 
2 000 
7 500 

11 500 

5 500 

1 000 
1 000 
2 000 
7 500 

11 500 

Merkez müteferrikası 2 000 2 500 2 500 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

108 

109 

110 

111 

112 
113 

114 

115 

116 
117 

1938 
Malî yılı 

. tahsisatı 
Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 
, Lira Lira 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

2 000 1070 

Vilâyetler müteferrikası 

:^ ; ; îkia^i bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

500 500 
21 550 23 320 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
Masrafları ir. 400 600 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

7 910 8 660 

190 830 212 080 

1 070 

Fasıl yekûnu 

1 500 
750 

2 250 

1 500 
750 

2 250 

1 500 
750 

2 250 

500 
23 320 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
îear7 bedeli ••'••'•• 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

J}aimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Resmî telefon .tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 

1 500 
1 000 

510 

3 010 

500 

2 000 

200 

350 
1 450 

1 000 
1 000 

630 

2 630 

500 

2 000 

200* 

350 
2 380 

1 000 
1 000 

630 

2 630 

500 

2 000 

200 

350 
2 380 

600 
8 660 

212 080 



Muhassasatın ney'i 

îkinei kısım - Cime mahsus 
muhassdsat 

Kitab ve risale masrafları 
Kitab ve risale mubayaa ve 
abone bedeli 
Tercüme ve telif masrafları 
Tersim, tab ve neşir masrafı 
Makineler tahriki masrafı 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel istatistik enstitü
süne yardım 
Beynelmilel kongreye iştirak 
masrafı 
Umumî nüfus sayıma! masrafı 
Ücret 
Mütenevvi masraflar 

Faul yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Jjm& 

300 
1 000 

40 000 
350 

41 650 

880 

2 000 

5 990 
10 

6 000 

50 510 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

LİE& 

< • 

300 
1 000 

25 180 
350 

26 830 

860 

2 600 

m 
10 

20 

29 710 

yıü için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

-

300 
1 000 

25 180 
350 

26 830 

860 

2 660 

10 
10 

20 

29 TO) 

Üçüncü ktsvm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 243 640 245TW 242 000 

276* 
2 030 

2 300 
. , —.-- , « T - -.--:-

206 
16 

210 

200 

10 

210 
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F. M. 

130 
131 

132 
133 

Muhassasatın nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

125 

126 

127 
128 

129 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc 
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

223 470 
1 200 

224 670 

10 
33 720 

73 800 
14 520 

346 720 

223 470 
1 200 

224 670 

10 
33 720 

73 800 
14 520 

346 720 

236 370 
1 200 

237 570 

10 
33 720 

73 800 
14 520 

359 620 
".',; . ,, ::,,. 'i—ı 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

3 000 

4 000 
3 000 

3 000 

4 000 
3 000 

3 000 

4 000 
3 000 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
işletme ve tamir 
(Vesait işe kâfi gelmediği takdir
de hariçten tutulacak vesaiti nakli
yenin kira bedelleri de bu tertibden 
yerilir). 

7 000 

2 500 

6 000 
4 000 

7 000 

2 500 

6 000 
4 000 

7 000 

2 500 

6 000 
4 000 

Fasıl yekûnu 10 000 10 000 10 000 



Muhassasatın nev'i 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 

5 000 
2 500 

7 500 

2 500 

35 500 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen 

Lira 

3 000 

5 000 
2 500 

7 500 

2 500 

35 500 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

5 000 
2 500 

7 500 

2 500 

35 500 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
icar bedeli 
Melbusat 
[Merkezin hademe, bekçi ve diğer 
müstahdemlerine alınacak elbise ve 
ayakkabı bedelelrile teknik memur 
ve atölye müstahdemlerinin dahilî 
mesai gömlekleri ve taşra bekçileri 
için elbise ve ayakkabı bedelleri] 

3 000 
25 000 
1 200 

3 000 
25 000 

1 200 

3 000 
25 000 

1 200 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

29 200 

4 000 
5 500 

3 500 

1 400 
44 610 

29 200 

4 000 
5 500 

3 500 

1 400 
44 610 

29 200 

4 000 
5 500 

3 500 

1 400 
59 410 

3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 



28 — 
1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Tesisat ve tamirat 6 200 6 060 6 060 
[Merkez ve taşrada yapılacak ve ku

rulacak sabit, muvakkat ve seyyar 
istasyonların her türlü tesisat mas
rafı olub yapılacak tesisata aid ma
rangoz ve diğer işçi ücretlerile her 
türlü malzeme ve bu işlere aid alât 
mubayaa, nakliye, ambalaj, tamir ve 
her türlü kimyevî ve sıhhî ecza ve 
ilâçlar ve arazi mubayaa ve istimlâk 
bedellerile yapılacak her nevi telefon 
tesisatı masrafları ve diğer harç, pul, 
proje ve mukavele masrafları ve 
merkez ve taşrada yapılacak bilû
mum tamirat masrafları ve tesisata 
memuren gönderilecek müstahdemle
rin yol masrafları ile bunlara bir 
günlük asü ücretlerinin yansını geç
memek üzere verilecek yevmiyeler 
bu tertibden verilir] ' 

Üçüncü bab yekûnu 95 410 95 270 110 070 

Birinci kısım yekûnu 477 630 477 490 505 190 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Neşriyat, tabı, risale ve abone 
masraf lan 5 500 5 500 5 500 

[Her türlü kitab, risale, gazete mecmua 
mubayaa ve abone bedellerile bastırı
lacak olan bütün broşör, kitab, risale, 
harita, levha, grafik, talimatname, 
izahname, günlük, haftalık ve aylık 
ve yıllık bülten ve müteferrik bütün 
neşriyat üe defter, cetvel ve sairenin 
tabı ve neşir masraflarile telif ter-
ceme, tersim ve istinsah masrafları]. 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 
, Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Beyenlmilel meteoroloji mas
rafları 
Beynelmilel meteoroloji kon
gre, toplantı ve sergilerine gön- • ' 
dirileceklerin harcırah ve mas
rafları 1 500 1 500 1 500 
Beynelmilel meteoroloji teşek
küllerine verilecek aidat ve iş
tirak masrafları ve beynelmi
lel meteoroloji neşriyatınm 
abone ve mübadele posta mas
rafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 3 600 3 500 3 500 

Kurs masrafı 5 000 5 000 5 000 
[Meteoroloji teşkilâtı için merkez 
ve taşrada açılacak kursların idare 
ve imtihan masrafları, kursa getiri
lecek memurların azimet ve avdet 
zatî harcırahları ile kursta bulun
dukları müddetçe kendilerine yev
miye 150 kuruşu geçmemek üzere 
maktu olarak verilecek ücret, kursta 
muallim olarak ders vereceklerin 
okutma ücretlerile harcırahları, 
karsa açıktan alınacakların harcı
rahları ile iaşe ve ibate masrafları 
ve iaşe ve ibate edilmedikleri tak
dirde kurs müddetince kendilerine 
günde 150 kuruşu geçmemek üzere 
verilecek yevmiye, kursa aid idare 
işlerinde hariçten istihdam edile
ceklerin ücretleri ve kursa iştirak 
edeceklere verilecek kitafo ve diğer 
tedris levazıma masrafları ve kurs 
için kitab yazdırma ve bastırma üc
ret ve masrafları, kurs için alınacak 
alât ve her türlü numunelerin muba
yaa, nakliye, tamir ve muhafazası 

masrafları]. 

Birinci bab yekûnu 14 000 14 000 14 000 



- â ö 
1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatın nev'i 

İkinci bab - Muvakkat masraf
lar 

Staj ve ihtisas ve meslekî ted
kikler 21 100 21 100 21 100 
(Ecnebi memleketlere gönderilecek 
memurlar harcırahı ve staj ve mesle
kî tedkikler için gönderileceklerin 
staj ve tedkik masrafları ile tahsisat 
ve harcırahları) 

Telsiz ve her türlü muhabere 
ve dinleme alât ve eçhizesi ile 
alât ve levazımı rasadiye mu
bayaa, tesis, tecrübe ve işlet 
me masrafları 132 900 132 900 120 000 
(Merkez ve taşra için alınacak telsiz 
ve her türlü muhabere ve dinleme ve 
işaretleşme - helyosta, projektör ve 
emsali aletler - alât ve eçhizesinin 
mubayaa, tesis, nakliye, montaj, 
enstallasyon, tecrübe, işletme, tamir, 
tamirhane alât ve levazımı ve mas-
raflarile telsiz cihazlarının ve seyyar 
istasyonların nakline mahsus kam
yon, kamyonet ve remork mubayaa 
ve işletme ve tamiri ile telsiz cihaz
lar ı , rasad parkları ve istasyonları 
için lâzım olan barakaların ve siper
lerin yaptırılması veya satın alınması
na aid masraflarla diğer her türlü 
alât ve levazımı rasadiye ve fenniye 
mubayaa, tesis, tecrübe, kontrol, ta
mir ve nakliye masraflarile bu işler 
için istihdam olunacak mütehassıs 
ve müstahdem ücretleri ve harcırah
ları, tamir edilecek bilûmum cihazlar
la alâtı rasadiye ve fenniyenin kon
trol ve tamirine memuren yabancı 
memleketlere gönderileceklerin har
cırahları ve bu işlerde kullanılan bi-
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı ttJeb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

lûmum edevat, malzeme ve ecza be
delleri bu tertibden verilir). 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

150 Geçen yıl borçları 

UMUMÎ YEKÛN 646 140 646 000 660 800 

154 000 

168 000 

510 

154 000 

168 000 

510 
— > • 

141 100 

155 100 

510 
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Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş 
t erek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücrot, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

Muvakkat tazminat 
Müstehikkini ilmiye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 

Birinci bab yokunu 

ikinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

513 400 
1 500 

514 900 

8 000 
4 440 

21 720 
6 890 

25 240 

581 190 

500 

500 
300 

525 984 
1 500 

527 484 

7 000 
6 000 

24 360 

6 890 

22 756 

594 490 

500 

500 
300 

525 984 
1 500 

527 484 

7 000 
4 980 

22 920 
6 890 

22 756 

592 030 

500 

500 
300 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

800 800 

600 

970 

500 

1 200 

800 

500 

1 200 
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Muhassasatm nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira xLira Lira 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli, 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafı 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

2 500 
300 

2 800 

700 

6 370 

5 000 
500 
550 

6 050 

1 320 
450 

150 
420 

400 

8 790 

596 350 

3 000 
600 

3 600 

960 

7 560 

7 400 
500 
700 

8 600 

1 100 
300 

100 
750 

400 

11 250 

613 300 

3 000 
600 

3 600 

960 

7 560 

7 400 
500 
700 

8 600 

1 100 
300 

100 
750 

400 

11 250 

610 840 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Dinî eserlerin telif, tercüme, 
tab ve neşir masrafları 7 000 11 000 11 000 



1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M u h a S S a s a t m n e v ' İ Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 2 700 2 700 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yokunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
750 

4 750 

4 750 

608 100 

400 
300 
150 
150 

1 000 

3 700 

628 000 

400 
300 
150 
150 

1 000 

3 700 

625 540 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mühassasat 

175 
176 

Birinci bab - Maaş, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl 

ücret, 

yekûnu 

4 800 

5 378 340 
40 000 

5 418 340 

4 800 

5 378 340 
40 000 

5 418 340 

4 800 

5 436 288 
40 000 

5 476 288 

177 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 25 000 35 000 35 000 

178 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 333 200 345 900 345 900 
2 Muvakkat müstahdemler 13 800 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 347 000 348 900 348 900 

179 Vilâyet müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 1 780 620 1 792 620 1 792 620 
2 Muvakkat müstahdemle- 22 000 22 000 22 000 

Fasıl yekûnu 1 802 620 1 418 620 1 814 620 

180 Muvakkat tazminat 195 249 198 170 205 538 

Birinci bab yekûnu 7 793 000 7 819 830 7 885 146 

181 
182 

1 
2 
3 

ikinci bab 
Merkez mefruşat 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

- Masraf 
ve demirbaşı 

Fasıl yekûnu 

20 420 

10 000 
11 000 
13 000 

34 000 

20 420 

10 000 
11 000 
18 920 

39 920 

20 420 

10 000 
11 000 
18 920 

39 920 
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Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı • 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Liraı 

Merkez müteferrikası 7 000 10 000 10 000 

Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Mubayaa ve tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler demirbaş ve mefru
şatı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

0 
1 000 
3 000 

4 000 

80 000 

65 000 
70 000 

135 000 

30 000 

310 420 

0 
1 000 
3 000 

4 000 

80 000 

65 000 
75 000 

140 000 

30 000 

324 340 

4 000 
0 
0 

0 

80 000 

65 000 
75 000 

140 000 

30 000 

324 340 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

60 000 
223 000 
250 000 

6 000 

539 000 

64 270 
235 000 
330 000 

6 000 

635 270 

64 270 
235 000 
330 000 

6 000 

635 270 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

Müfettişler harcırahı 

100 000 100 000 100 000 

40 000 

110 000 

60 000 

125 000 

60 000 

125 000 



F. 
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M. Muhassasatın nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

192 Devir ve teftiş harcırahı 
Merkez kontrolörleri harcırahı 14 000 
Vergi kanunlarının tatbiki için 
köylere gönderilecek memur-
lar harcırahı 20 000 
Defterdar, varidat müdürleri, 
kontrol ve malmemurlarmın 
teftiş ve devir harcırahı 100 000 

Fasıl yekûnu 134 000 

23 500 

36 000 

110 000 

169 500 

23 500 

36 000 

1.10 000 

169 500 

193 

194 

195 

196 

197 
1 
2 

3 
4 
5 

Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

Posta ve telgraf ücreti 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Mukannen masraflar 
Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen aidat 
ve ikramiyeler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete aid bina ve arazi ver
gileri 

12 000 

11 000 

417 470 

15 000 

350 000 

350 000 
310 000 
25 800 

35 800 

19 000 

11 000 

547 113 

15 000 

350 000 

350 000 
310 000 
25 800 

35 800 

19 000 

11 000 

547 113 

15 000 

350 000 

350 000 
310 000 
25 800 

35 800 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

2 450 070 

1 071 600 1 071 600 1 071 600 

2 753 483 2 753 483 

10 553 490 10 897 653 10 962 969 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev ' İ Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Vergi ve tasfiye işlerile iştigal 
eden komisyonlar masrafı 
Komisyonlara memur gayri 
muvazzaf aza ve ehli vukuf üc
retleri ve muvazzaf tedkikı iti
raz komisyonları ve bu komis
yonlar nezdinde çalışan hesab 
mütehassısları ve gayrimuvaz-
zaf komisyonlara verilecek ra
portör ve kâtibler 
Temyiz komisyonları 
Muvazzaf tedkikı itiraz komis
yonları 
Kazanç ve muamele vergileri 
hesab mütehassısı ve eksperler 
Tasfiye komisyonları 
[2339 numaralı kanun hükmü 1513 ve 
2266 numaralı kanunlar mucibince 
hizmet göreceklerden hizmetin görül
düğü mahalde aslî vazifesi olan me
mur ve müstahdemler hakkında tat
bik edilmez. Bunlar hakkında 1452 
numaralı kanunun 15 nci maddesinin 
son fıkrası hükmü tatbik olunur]. 

53 140 
61 000 

.10 000 

81 000 
10 000 

163 140 
61 000 

0 
110 000 
10 000 

163 140 
61 000 

0 
110 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 315 140 344 140 344 140 

Cibayet masrafı 
Kıymetli evrak ve levazım be-
delile tabı masrafı 44 700 54 700 54 700 
Vazifeleri haricinde cibayet iş
lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatile tatil 
günleri mesaisi yapacak vari 
dat memur ve kontrol memur
ları yevmiyesi 10 000 12 000 12 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

200 

203 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 6 000 6 000 6 000 

1 
2 
3 

4 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı nakdiye 
Faiz ve acyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
1567 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
2999 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

60 700 

1 225 000 
8 000 

70 000 

3 000 

72 700 

1 150 000 
8-000 

90 000 

4 000 

72 700 

1 150 000 
8 000 

100 000 

4 000 

Fasıl yekûnu 1 306 000 1 252 000 1 262 000 

201 Atlı tahsildarlara verilecek 
hayvan yem bedeli 150 000 154 200 154 200 

Birinci bab yekûnu 1 831 840 1 823 040 1 833 040 

İkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

0 Emval alım bedeli 
202 İstimlâkin gayri surette tefev-

vüz olunacak emval bedeli 5 000 5 000 5 000 
0 2805 numaralı kanun mucibin

ce Etibank sermayesine mah
suben mezkûr bankaya devre
dilen Kuvarshan bakır madeni 
taksiti 10 740 0 , 0 

Fasıl yekûnu 15 740 5 000 0 

Ecnebi mütehassıslar ve malî 
tedkik heyeti masrafı 

1 Ecnebi mütehassıs ve tercü
manlar 

2 Malî tedkik heyeti masrafı 

Fasıl yekûnu 

20 000 
2 500 

22 500 

16 750 
2 500 

19 250 

16 750 
2 500 

19 250 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

209 

204 Avrupaya gönderilecek müfet 
tişler harcırahı 30 400 35 000 35 000 

205 Staj için ecnebi memleketlere 
gönrerilecek maliye memurla
rının tahsisat ve harcırahları 10 700 4 200 4 200 

206 Kavanin ve nizamat ve mukar-
reratı maliye telfik ve tertib 

207 

208 
1 
2 

3 

4 

5 

1 
2 

masrafı 
Kitab, mecmua bedeli ve mali
ye mecmuası masrafı 
Mekteb ve kurs masrafı 
Muallim ücreti 
Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbolunacak memur
ların yevmiyesi 
istanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mekteb kitablarının tahrir ve 
tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

tkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Millî emval mas
rafı 

îrad getiren millî emval mas
rafı 
Tamir masrafı 
Ambar icarları ve nakliye mas
rafları ve sair masraflar 

4 000 

12 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

131 5Ö0 

9 000 
, 

1 000 

6 000 

16 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

121 670 

9 000 

1 000 

6 000 

16 500 

16 440 

2 000 

14 000 

2 520 

760 

35 720 

121 670 

9 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 10 000 10 000 10 000 

210 îrad getirmeyen millî emlâk 
masrafı 170 000 212 370 212 370 

211 Millî emval müşterek masraf
ları 

1 Masarifi idare ve ilânat 11 000 11 000 11 000 
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i. 

2 

3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Tahmin, satış ve tesbit komis
yonları azası hakkı huzuru ve 
masarifi zaruriyeleri 
Ferağ, masrafları 
Sigorta ücretleri ve belediye 
resimleri 

Fasıl yekûnu 

istimlâk bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 
2 500 
4 000 

27 500 

110 000 

317 500 

2 280 900 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

20 000 
2 500 
4 000 

37 500 

110 000 

369 870 

2 314 580 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 

2 

Lira 

20 000 
2 500 
4 000 

37 500 

110 000 

369 870 

324 580 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1 

2 

3 

Damga matbaası 
îşletme masrafı ve amele üc
reti 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

60 000 

10 000 
18 000 

88 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

0 85 000 85 000 

1 
2 
3 
4 
0 

1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

85 000 
48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

142 000 

142 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 

48 000 
3 000 
3 000 
3 000 

0 

57 000 

142 000 
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F- M. Muhassasatm nev'i 

Beşinci kısım - îstisnanî 
masraflar 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

216 
217 
218 

219 
0 

220 

0 

221 

Masarifi gayri melhuza 
Darüşşafakaya yardım 
Çocuk esirgeme kurumuna yar
dım 
Kızılay kurumuna yardım 
Türk spor kurumuna yardım 
Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesine yardım 
Gençlik teşkilâtına ve halk ev
lerine yardım 
Gençlik teşkilâtına yardım 
Halkevlerine yardım 

0 Cumhuriyetin 15'nci yıl dönü
mü bayramı masrafları 

75 000 
15 000 

18 000 
15 000 

239 570 

0 

111 600 
479 880 

100 000 

75 000 
15 000 

18 000 
15 000 

0 

351 170 

0 
479 880 

0 

75 000 
60 000 

18 000 
15 000 

0 

636 000 

0 
741 000 

0 

Fasıl yekûnu 691 480 479 880 0 

222 1351 numaralı kanun mucibin
ce sarfolunacak Ankara s?hri 
imar masrafı 146 870 146 870 146 870 

223 Ford mukavelenamesi mucibin -
ce verilecek prim karşılığı 100 100 100 

224 İhtiyat tahsisatı 46 500 46 500 46 500 
225 İstihbarat masrafı ve telgraf 

ücreti için Anadolu ajansına 
yardım 120 000 120 000 120 000 

226 Millî iktısad ve tasarruf cemi
yetine yardım 10 000 10 000 10 000 

227 Evkafa muavenet 93 000 93 000 93 000 
228 2777 numaralı kanun mucibin

ce yapılacak Siyasal bilgiler 
okulu masrafları karşılığı 120 000 125 000 125 000 
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Muhassasatın nev'i 

Türk tarihi. tedkik heyetine 
yardım 
Türk dili tedkik heyetine yar
dım 
2814 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat ban
kasına verilecek fevkalâde ih
tiyat akçesi 
3491 sayılı kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi mucibince Zira
at bankasına verilecek olan 
Buğdayı koruma vergisi ciba-
yet teşkilâtı ve masrafı 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 
2871 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince hususî idarele
re yapılacak tediyeler karşılığı 
Hava yolları Devlet işletme 
idaresi bütçesine yardım 
Tahran elçiliği binası inşaat 
ve tefrişatı masrafı 
Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 
Orman bütçesine yardım 
Türk maarif cemiyetine yar
dım 
Ankarada yapılacak radyo is
tasyonu için Posta, telgraf ve 
telefon idaresine verilecek olan 
Hazinenin uhdesinde bulunan 
emlâkin 1935 ve 1936 malî yılı 
mukataa bedeli 
3101 sayılı kanun mucibince 
şeker stokları için verilecek fa
iz karşılığı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

132 000 

130 000 

1 000 000 

1 000 000 

360 000 

40 000 

1 208 670 

450 000 

178 000 

100 000 
1 143 100 

30 000 

250 000 

100 000 

115 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

132 000 

130 000 

370 000 

20 000 

450 000 

30 000 

0 

70 948 

0 

132 000 

130 000 

1 000 000 1 000 000 

1 000 000 1 000 000 

370 000 

20 000 

1 208 670 1 208 670 

450 000 

0 0 
1 143 100 1 143 100 

30 000 

0 

70 948 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

240 Ankara kambiyo borsası büt
çesine yardım 

0 Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesine yardım 

241 Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan doksan bin lira istikrazın 

245 

246 

247 
248 

249 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

26 920 

500 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

îstanbulda toplanacak olan 
beynelmilel antrepoloji ve pre-
istorik arkeoloji kongresi ile 
bu kongre mensublarının mem
leket içinde yapacakları tedkik 
seyahatlerinin her türlü mas
raf ve harcırahları 
Atatürk anıtının istimlâk ve 

Askerî fabrikaların hariçten 
getireceği iptidaî maddelerin 
2261 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük resmi ile muamele ver
gisi karşılığı 0 

27 701 

0 

0 

27 701 

0 

242 
243 

244 

itfa karşılığı taksiti 
Tiftik cemiyetine yardım 
Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 
Yarış ve ıslah encümenine 
yardım 

0 
0 

0 

0 

42 828 
10 000 

0 

0 

42 828 
10 000 

3 000 

37 000 

70 000 

proje masrafı 
Yalova kaplıcalarına yardım 
Adlî tebligat icrası için yapı
lacak teşkilât masrafları karşı
lığı olarak P. T. T. İdaresine 
yardım 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

250 000 
100 000 

250 003 

350 000 

Beşinci kısım yekûnu 8 354 210 7 130 767 8 781 717 

UMUMÎ YEKÛN 21 418 600 20 573 000 22 299 266 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Dahilî borçlar 

Birinci bab - İstikrazlar 
3322 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan 1938 ikramiveli 
dahilî istikrazın faiz ve itfa 
bedellerile komüsyon, sigorta 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 800 000 788 000 788 000 
2094 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedelleri
le komüsyon sigorta ve sair bil
ûmum masrafları karşılığı 1 147 015 1 144 843 1 144 843 
2463 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komisyon, si
gorta ve sair bilûmum masraf-
lan karşılığı 
ikramiyeli donanma piyango
su 
İkramiye ve amorti bedeli 
Komüsyon 

Fasıl yekûnu 

1 479 000 

30 000 
75 

30 075 

1 894 000 

30 000 
. 75 

30 075 

1 894 000 

30 000 
75 

30 075 

Birinci bab yekûnu 3 456 090 3 856 918 3 856 918 

İkinci bab - Dalgalı borçlar 
1885 numaralı kanun mucibin
ce istanbul mecburî istimlâk 
bedeli § 30 000 30 000 30 000 
Mahsubu umumî kanunu muci
bince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1939 sene
leri faiz ve amortismanlarile 
nakden verilecek tahvil kesir
leri, komüsyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 80 000 80 000 80 000 



- 5 İ -
1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatlîl nev'İ Lira Lira Lira 

1513, 2248, 2701, 2808 sayılı ka
nunlara tâbi olub nakden öde
necek borçlarla 3523 sayılı ka
nun mucibince verilecek tahvil
lerin ve elyevm tedavülde bu
lunan Hazine tahvillerinin faiz 
ve amortismanlarile keza nak
den ödenecek tahvil kesirleri, 
komüsyon, sigorta, muhafaza 
ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 1 000 000 949 610 949 610 
Cumhuriyet Merkez bankası 
hesabı 
Evrakı nakdiye itfa karşılığı 2 462 600 2 570 995 2 572 061 
Evrakı nakdiye mukabili ve
rilmiş olan bonoların faizi 1 440 000 1 420 000 1 420 000 

Fasıl yekûnu 3 902 600 3 990 995 3 992 061 

3202 numaralı kanun mucibin
ce Ziraat bankasına verilecek 
sermaye karşılığı 1 231 300 1 285 497 1 286 030 

İkinci bab vekûnu 6 243 900 6 336 102 6 337 701 

Birinci kısım vekûnu 9 699 990 10 193 020 10 194 619 

İkinci kısım - Haricî borçlar 

Birinci bab - Sakıt imparator
luk borçları 

Düyunu umumiye senelik mü
rettebatı ve meclisi idare mas
rafı olarak isabet eden 5 317 000 4 050 000 4 050 000 

îkinci bab - Haricî istikrazlar 
1722 numaralı kanun mucibin
ce kibrit istikrazı faiz ve itfa 
müretetbatı 1 034 550 l 034 550 1 034 550 



1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

s& 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü bab - Mütenevvi borç
lar 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 
2425 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu 
mahiyetteki borçlar 7 100 000 6 876 000 6 876 000 
Fevkalâde tahsisat karşılıkla
rından ve Hazine bonolarından 
doğan borçların faiz ve amor
tismanlara 10 000 000 10 000 000 10 000 000 
2434 numaralı kanun mucibin
ce temin olunan kredi taksiti 800 000 800 000 800 000 
2670, 3022 numaralı kanunlar 
mucibince Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetine verile
cek taksit bedeli 129 330 

Üçüncü bab yekûnu 18 029 330 

İkinci kısım yekûnu 24 380 880 

129 330 

17 805 330 

22 889 880 

129 330 

17 805 330 

22 889 880 

Üçüncü htstm - Zatî maaşlar ve 
tahsisatlar 

Vatanî hizmet muakibili maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeler 
Mütekaid, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 
551 numaralı kanun mucibin
ce harb malûllerine verilecek 
arazi bedeli 
Mahkûmünbih borçlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

27 520 

16 500 000 

80 000 
50 000 

16 657 520 

25 100 

16 500 000 

80 000 
50 000 

16 655 100 

25 100 

16 500 000 

80 000 
50 000 

16 655 100 

UMUMÎ YEKÛN 50 738 390 49 738 000 49 739 599 
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tf. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümenee 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

280 Maaş 
1 Memurlar maaşı -1 061 400 1 322 297 1 322 297 
2 Açık maaşı 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 1 066 400 1 327 297 1 327 297 

281 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 9 000 9 000 9 000 

282 Merkez müstahdemleri ücreti 

283 

284 

285 
286 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

18 660 
2 340 

21 000 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

1 185 580 

4 000 

250 
2 000 

18 840 
2 340 

21 180 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

1 446 657 

4 000 

250 
3 000 

18 840 
2 340 

21 180 

55 980 
1 200 

57 180 

32 000 

1 446 657 

4000 

250 
3 000 

Fasıl yekûnu 2 250 3 250 3 250 

Merkez müteferrikası 1 500 1 500 1 5QQ 



290 

291 

— 55 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

288 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 15 000 25 000 26 800 

289 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 

Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

10 000 
6 000 

16 000 

3 300 

42 050 

10 000 
6 000 

16 000 

3 500 

53 250 

10 000 
6 000 

16 000 

3 500 

55 050 

TTçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

1 
2 
3 
4 

Mütenevvi masraflar 
Kira bedeli 
Matbu defterler ve evrak 
Defter teclidi 
Melbusat 

• Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcirahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

14 500 
16 000 
3 000 

900 

34 400 

25 000 
13 000 
24 000 

14 600 
16 000 
4 510 

900 

36 010 

25 000 
20 000 
24 000 

14 600 
16.000 
4 510 

900 

36 010 

25 000 
20 000 
24 000 

292 
293 
294 
295 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 1 000 1 220 1 220 
296 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 50 1 1 
297 Posta ve telgraf ücreti 10 300 9 080 9 080 
298 3335 sayılı kanun mucibince ya

pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 500 2 000 2 000 

Üçüncü bab yekûnu 109 250 117 311 117 311 

Birinci kısım yekûnu 1 336 880 1 617 218 1 619 018 
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1938 1939 malî yılı için 

VEKaO ydl Hükümetçe Encümene e 
tahsisatı talcb edilen kabul edilen 

F. M. M u h a S S a s a t m n e v ' İ Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

20 160 
14 000 

25 860 
16 000 

25 860 
18 500 

299 Kadastro ve tapu tahrir heyet
leri masrafı 

1 Ücret 
2 Masarifi idare ve teçhizat 
3 Alat ve levazımı fenni ve bedeli 

ve tamir masrafı * 7 000 10 000 10 000 
4 Belediye ve köy mümessilleri 

tarafından intihab olunacak 
komisyon azaları ve vukuf er-
babile amele ve muvakkat ja-
loncu yevmiyesi 25 000 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 66 160 76 860 79 360 

300 Tapu işlerine yardım etmek 
için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar üc
reti 6 000 6 000 6 000 

301 İskândan müdevver muamelâ
tın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve dak
tilolar ücret ve harcırahüe sa
ir masraflar 10 500 10 500 10 500 

302 Tapu ve kadastro tatbikat kur
su 

1 îdare heyeti ve muallim ücreti 21 000 21 720 21 720 
2 idare ve imtihan masrafı 5 500 5 500 5 500 
3 Mektebe getirilecek memurlar 

ile talebe yevmiyesi 12 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 38 500 39 220 39 22G 

303 Staj, tahsil ve kongre masrafı 
1 Staj için müsabaka ile Avrupa-

ya gönderilecek ecnebi diline 
vâkıf ve yüksek mektepten me
zun müfettişler harcırahı ve 
yevmiyeleri 3 000 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

2 Staj ve tahsil için müsabaka ile 
Avrupaya gönderilecek ecnebi 
diline vâkıf ve yüksek mektep
ten mezun memurlar harcırahı 
ile yevmiyeleri 4 200 1 

3 Beynelmilel fotoğrametri ve 
kadastro kongerelerine iştirak 
masrafı ve azalık iane hakkı 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 8 700 1 502 

İkinci kısım yekûnu 129 860 134 082 

1 500 

1 502 

136 582 
— — • • » •• 

Üçüncü hısım- Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 1 000 ^ 1 000 
Eski yıllar borçları 

1 1937 yılı borçları karşılığı 
2 1936 » » » 
3 1935 » » » 
4 1934 » » » 
0 1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1 000 
2 000 
1 000 

500 
250 

4 750 

4 750 

1 471 490 

4 000 
300 
100 
300 

0 

4 700 

5 700 

1 757 000 

100 
100 
100 
100 

0 

400 

1 400 

1 757 000 
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Birinci kısım* - Vekâlet 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

310 
311 

% 

312 

313 
314 

315 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

4 800 

1 572 850 
18 000 

1 590 850 

10 000 
42 000 

23 520 
43 030 

1 714 200 

4 800 

1 495 200 
18 000 

1 513 200 

10 000 
37 980 

20 760 
43 030 

1 629 770 

4 800 

1 495 200 
18 000 

1 513 200 

10 000 
37 980 

20 760 
43 030 

1 629 770 

İkinci bab - Masraf 
316 Merkez mefruşat ve demirbaşı 7 630 7 630 7 630 
317 Merkez levazımı 

1 Tenvir 3 500 3 000 3 000 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beraber binanın tenvir ve asan
sörler ve su motörlerinin ceryan 
sarfiyatı masrafları da dahildir], 

2 Teshin 9 600 8 100 8 100 
[Muhafaza genel komutanlığı kısmı 
ile beeraber binanın teshin masraf
ları]. 

3 Kırtasiye 3 160 3 160 3 160 

Fasıl yekûnu 16 260 14 260 14 260 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MukaSSaİatm nev'İ -Ura,- Lira Lira 

Merkez müteferrikası 6 000 6 000 6 000 
[Vekâlet binasındaki Muhafaza ge
nel komutanlığının şehir suyu ile 
donanma masrafları da dahildir]. 

Vekâlet otomobjli masrafı 
Mubayaa 500 6 000 5 500 
İşletme ve tamir 3 000 3 000 3 500 

Fasıl yekûnu 3 500 9 000 9 000 

Vekâlet hizmet otomobili ile 
nakil vasıtaları mubayaa, işlet
me ve tamir ve sair masrafları 8 750 4 750 4 750 
[Vekâlet hizmet otomobilinin şoför 
ücreti dahildir.] 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin, 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defâtir ve evrakı matbua 
Melbusat 
[Uümrük kolcularının melbusatı da
hildir.] 

Fasıl yekûnu 

37 000 

23 500 
11 000 

34 500 

14 500 

128 140 

31 000 
18 810 
15 100 

64 910 

37 000 

23 500 
11 000 

34 500. 

14 500 

127 640 

31 000 
18 810 
15 100 

64 910 

37 000 

23 500 
11 000 

34 500 

14 500 

127 640 

31 000 
18 810 
15 100 

64 910 

Daimî memuriyet harcırahı 49 000 46 000 46 000 
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Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Staj için yabancı memleketle
re gönderilecek müfettiş ve 
muavinlerinin harcırahı 
Yüksek tahsilini bitirmiş ec
nebi diline sahib olan ve güm
rük muamelelerini bilenlerden 
yabancı memleket gümrükleri
ne staj için gönderileceklerin 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

23 200 
46 500 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

25 555 
46 500 

yılı içiıi 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

25 555 
46 500 

5 000 

Gümrük ambarlarında zayi o-
lan eşya tazminatı 

O O 

harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 

Mukannen masraflar 
Reddiyat 
Nisbeti kanunla muayyen ikra
miyeler 
[1918 sayılı kanunun 61 nci maddesi] 
2550 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek taz
minat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Daimî mas
raflar 

5 550 

8 100 

500 
35 670 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

246 510 

0 

8 100 

500 
45 277 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

244 922 

0 

8 100 

500 
45 277 

4 000 

960 

2 820 

300 

4 080 

244 922 

300 300 300 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasa tm nev'İ Lira Lira Lira 

Mütenevvi masraflar 
Kimyahaneler makine, alât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırılacak 
tahlil ve kimyager ücreti 7 700 7 700 7 700 
11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince satın alınacak eşya be
deli 100 100 100 
Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 500 500 500 
Nakliye, bendiyee, iaşe, bakım 
ve koruma masrafı 12 000 12 000 12 000 
[Gümrük idaresine aid olanlarla tah
tı muhafazasında bulunan ve kaçak 
olarak yakalanıp gümrük idaresine 
sevk ve teslim olunan bilûmum eşya 
ve emvalin nakliye ve bendiyesi ve 
kaçak olarak yakalanan hayvanların 
iaşe, bakım ve kormua masrafı] 
Kaçak eşya satış masrafı 400 400 100 
[1918 numaralı kanunun 21 nci mad
desi mucibince kaçak eşya müzayede 
satışında hazır bulunacak azaya ve 
eşyanm mahiyet ve kıymetini tayin 
ve takdir için davet olunacak ehli 
hibreye ticaret ve sanayi odaları ni
zamnamesi mucibince ve ticaret oda
sı bulunmayan yerlerde belediyece 
takdir olunacak nisbet ve mikdar 
üzerinden verilecek ücretler]. 
Tercüme ücreti ve masraf lan 1 000 . 750 750 

Fasıl yekûnu 21 700 21 450 21 450 

Muharreratı umumiye ve sair 
matbuaların tabı, teclid, kâğıd 
ve sair levazımı masrafı 4 630 4 630 4 630 
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Tarife repertuvarı ve noman-
klâtürü ve izahnamesinin ik
mal ve ihzarı masrafları 
[2339 numaralı kanunun hükmü, bu 
hizmeti görenlerden hizmetin görül
düğü mahalde aslî vazifesi olan me
mur ve müstahdemler hakkında tatbik 
edilmez. Bunlar hakkında 1452 nu
maralı kanunun 15 nci maddesinin 
son fıkrası hükmü tatbik olunur.] 

Dördüncü bab yekûnu 

Beşinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Tartı aletleri mubayaa ve ta
mir masrafları 
İnşaat ve tamirat 
[250 lira ve aşağı inşaat, tesisat ve 
tamirat ve satın alınacak veya istimlâk 
edilecek arsa veya binaların mubayaa, - * 
istimlâk ve harç masrafları dahildir.] 

Gümrük kursları masrafı 
Merkez kursu muallim ücreti 
Merkez kursuna getirilecek me
murlara 1615 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi mucibince veri
lecek yevmiye 
Taşra gümrükleri kursları mu
allim ücreti 
Kurs kitablarının ve bülteni
nin her türlü neşir masrafı ile 
kurslarda talim ve tedrise aid 
filim ve diğer her türlü levazı
mın mubayaa bedeli ve sair 
masrafları 
[Tahrir ve tercüme ücretleri de da
hildi*.] 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

7 000 9 500 9 500 

33 630 35 880 35 880 

9 600 5 600 5 600 
15 000 15 000 15 000 

10 200 10 200 10 200 

10 230 10 230 10 230 

1 680 720 720 

9 030 9 030 9 030 
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5 Kursların idare ve i intihan 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bab yekûnu 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 
31 150 

55 750 

10 
30 190 

50 790 

10 
30 190 

50 790 

Altıncı bab - Borçlar 
340 
341 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borcu 
Eski yıllar borçları 
1937 vılı borçları karşılığı 
1936 ' » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

0 

12 000 
3 160 
2 000 
1 000 
500 

6 660 

18 660 

2 196 890 

10 000 

2 000 
1 000 
1 000 
498 
0 

4 498 

14 498 

2 103 500 

10 000 

2 000 
1 000 
1 000 
498 
0 

4 498 

14 498 

2 103 500 

343 

344 
345 

îkinci, kısım - Gümrük nı ııha-
faza genel komutanlığı 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

342 Maaş 
t Maaşatı umumiye 
2 Açık maaşı -

1 710 940 
200 

1 742 635 
200 

1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
1107 sayılı kanun mucibince er
başlara verilecek aile zammı 1 200 1 200 

1 742 635 
200 

Fasıl yekûnu 1 711 140 1 742 835 1 742 835 

1 000 
353 410 

1 000 
381 780 

1 000 
381 780 

1 200 
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346 648 sayılı kanunun 4 ricü mad
desi mucibince erbaşlara veri
lecek nakdî mükâfat karşılığı 

347 1918 sayılı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ihtisas ücreti 

348 Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
349 Mefruşat ve demirbaş 
350 Kırtasiye 
351 Müteferrika 
352 Mütenevvi masraflar 

1 icar bedeli 
2 Mahkemelere celbolunacaklar-

la mahkûmların ve muhafızla
rının yol masrafları ve sair 
masraflar 
[Maznun sıfatile süel mahkemelere 
celp olunacak subay, erbaş, er ve 
memur ve müstahdemlerle sivil eşha
sın ve muhafızlarının yol masrafları 
ve ihtisas mahkemelerine celp edile
cek şahidlerle ehli vukuf ve hıbre-
nin yol masrafları ve ücretleri 
cürmün zahire ihracı için ihtiyari 
zarurî masraflar ile süel ihtisas mah
kemelerince sürgün cezasile mahkûm 
olacakların ve bunları götürecek mu
hafızların yol masrafları.] 

3 Defatir ve matbu evrak 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve ede
vat ve müstehlek mevad mubayaa ve 
tamir bedeli, kütüp ve resail ve harita 
mubayaa, teclit ve kornej masrafları 
dahildir.] 

4 Odacı ve şoför melbusatı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb" edilen kabul edilen 

Lira Lira 

300 300 300 

19 440 
8 060 

2 094 550 

8 500 
4 230 
6 390 

19 440 
8 060 

2 154 615 

8 500 
4 230 
7 000 

v 

2 

19 440 
8 060 

154 615 

8 500 
4 230 
7 000 

41 500 

6 570 

5 680 

43 000 

6 570 

5 680 

43 000 

6 f>70 

5 680 

250 250 250 
Fasıl yekûnu 54 000 55 500 55 500 
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Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ 
leme masrafları 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 400 1 400 1 400 

1938 
- Malî yılı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

9 000 
4 000 

3 290 

440 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

30 000 

12 000 
4 000 

3 290 

440 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

30 000 

12 000 
4 000 

3 290 

440 

ikinci bab yekûnu 121 250 126 360 126 360 

Üçüncü bab - Daimî masraflar 
Kara ve deniz vasıtalar ile hiz
met ve nakil vasıtaları masraf
ları 
[Alelûmum nakliye vasıtaları, Prıl-
dak, Işıldak, Telefon, Dürbün, Para
toner ve saire ile 2449 sayılı kanun * 
mucibince alınacak binek hayvanı ve 
kara, deniz kuvvetlerinin her nevi 
levazımı, esliha ve mühimmatı harbiye 
ve bunların muayene masrafları da
hildir.] 
Mubayaa bedeli 167 730 50 000 50 000 
[Atölyeler için yeniden alınacak alât 
ve edevat masrafları bu tertibden ve
rilir.] 
Tamirat bedeli ve tamirhane 
masarifi umumiyesi 49 000 49 000 49 000 
[Tüfek ve muhabere atölyelerile kara 
ve deniz vasıtaları ve atölyeler için 
lüzumunda alınacak yedek aksam ve 
atölyeler haricinde tamir ettirilecek 
kara ve deniz vasıtalarile esliha tamir 
ve tathir masrafları dahildir. Tamira
tın fazla olduğıu ve tamirat atöl-
yesindeki ustaların kâfi gelmediği 
günlerde hariçten tutulacak ustaların 
yevmiyeleri dahi bu tertibten verilir.] 
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Vesaitin işletme, tahlisiye ve 
nakliyesi 
[İşletme malzemesinin muhafazası 
için satın alınacak layter, duba ve 
bidonların masrafı bu tertibden ve
rilir.] 
Vesaitin mukannen ve bilûmum 
müteferrik levazımı ile mefru
şat ve demirbaşa müteallik ma
sarifi 
[Mubayaa, tamir ve işletme harici 
kalan ihtiyacat dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 
1615 sayılı kanunun ikinci 
maddesi mucibince verilecek 
yemeklik bedeli 
3303 sayılı kanun mucibince ve
rilecek yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tamir ve tazmin masrafı 
Takibde kullanılmak için ha
riçten tutulacak vesaiti nakli
yenin kira, tamir ve tazmin 
masrafı 
1841 sayılı kanuna göre subay
ların ve atlı muhafaza memur
larının vazife dolayısile ölen ve 
sakatlanan hayvanlarının taz
min bedeli 

Fasıl yekûnu 

Umumî masraflar 
Harbiye ve lise talebesi, erat ve 
muhafaza memurlarile deniz 
vesaiti müstahdemlerinin mel-
busatı. 
[Yoklama komisyonlarının yoklama, 
tahlil masrafları ile yoklama alât ve 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

105 680 90 000 90 000 

51 000 51 000 51 000 

373 410 240 000 240 000 

14 320 14 320 14 320 

120 280 120 280 120 280 

134 600 134 600 134 600 

500 500 500 

500 500 500 

1 000 1 000 1 000 

141 620 . 150 000 150 000 



1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

- 69 

Muhassasatın nev'i 

edevat ecza masrafları, spor elbisesi 
ve vapurların yoklamasında memur
lara verilecek tulum eübise ve çizme 
dahildir. Gizli hizmetlerde kullanı
lacak muhafaza memurlarının sivil 
elbiseleri ve kadın memurlar melbu-
satı bu tertibten verilir.] 
Harbiye ve lise talebesile kıta 
kara ve deniz eratının ve 
muhafaza memurlarının teçhi
zatı, spor teçhizatı, baskül, kan
tar mubayaası ve tamiratı 63 000 68 080 68 080 
[Hayvanların eyer takımı ve semer
lerinin mubayaa ve tamirleri ve fıçılı 
arabalara ve koşumlarile velense ve 
muytabiye dahildir.] 

iaşe, tenvir, teshin ve mahru
kat masrafları 413 000 411 900 411 900 
[Harbiye ve lise talebesinin ve eratın 
iaşesile fırınlarda kullanılan alât, 
edevat ve levazım bedeli, amele yev
miyesi, fırın kiralan, zahire üğütme 
masrafları, değirmen ve fırm muba
yaa ve tesis masrafları, levazım 
yoklama komisyonlarının yoklama 
ve tahlil masrafları, yoklama alâtile 
edevat ve ecza masrafları, hastahane 
ve revirlerde bulunacak erat için 
her nevi yiyecek, yakacak, sabun 
masrafları ve 1107 sayılı kanun mu
cibince erbaşlara verilecek bir er 
zam tayini, ikinci kaptan yerinde 
deniz gediklisi kullanıldığı takdirde 
bunların er zam tayin bedelleri, 
arpa kırma makineleri mubayaası, 
arpa kırma masrafları, soba, mangal 
ve teferruatının satın alınması, ta
mirleri ve kurdurma masrafı ile kur
durma için satın alınacak malzeme 
bedeli ve 3310 sayılı kanun mucibince 
askerî hizmetlerde kullanılan köpek
lerle bunların yetiştirilecek yavru
larının iaşe ve mubayaa bedelleri bu 
tertibe dahildir.] 



F- M- Muhassasatm nev'i 

4 Muhafaza memurlarının esliha 
ve cephane ve kılıflarının mu
bayaa, tamir ve temizleme mas
rafları 

5 Erat, muhafaza memurlarile 
deniz kaptan ve mürettebatının 
ecza ve malzemei sıhhiyesi 
[Etüv makinesi ile etüv sandığı bu 
tertibden alınır ve etüv makinesini 
işletecek makinistin yevmiyesi de bu 
tertibden verilir]. 

6 Kıtaat hayvanatının veteriner 
ecza, alât ve malzemesile ecza 
ve malzeme konacak mevzuat 
ve teferruatı 

7 Hasta subay, talebe, eratın te
davi ve iaşeleri için Millî Mü
dafaa emrine 

8 ölen eratın cenaze masrafile 
müsademede şehid düşen subay, 
erbaş, er ve muhafaza memur
larının ve deniz müstahdemle
rinin teçhiz, tekfin ve kabir in
şa masrafları 

9 Talim ve terbiyede kullanıla
cak malzeme ve mühimmatı 
harbiye mubayaa ve tamir be
deli 

363 İstihbarat masrafı 
364 Nakliyat 

[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, 
erzak, mahrukat ve bilcümle me-
vaddın nakliye, tahmil ve tahliye 
masrafları, süel talebe, erat ve hay
vanatın her nevi vesaitle nakliye 
masrafları, tedavi, yoklama ve teb-
dilhava zımnında bir yere gidecek 
subaylar, süel memur ve talebe ile 
eratın yol ve tedavi msaraflarile 
memleket dahilindeki ücretli mües
seselerde tedavi masrafları ve yü-

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı içirt 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 880 

3 600 

1 880 

3 600 

1 880 

3 600 

2 000 

960 

2 000 

960 

2 000 

960 

1 000 

480 

1 000 

480 

1 000 

480 
Fasıl yekûnu 627 540 

72 000 
30 000 

639 900 

72 000 
30 000 

639 900 

72 000 
30 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı" taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

rüyüş halindeki kıtaatın subayları 
ve süel memurları ile eratm ibate ve 
bunların hayvanlarının ahır masraf
ları, ardiye, bendiye, istalya ve an-
balaj masraflarile üst subaylar ve 
subayların binmelerine mahsus hay
vanat hakkındaki 24 mart 1330 ta
rihli nizamnamenin 13 ncü maddesine 
göre verilecek hayvan nakliye ücreti 
bu tertibe dahildir.] 

Tercüme masrafı 960 960 960 
İnşaat ve tamirat 9 800 9 800 9 800 
[Kuyu açtırılması ve temizlenmesi, 
elektrik tesisi, tamir ve tadili da
hildir.] 

Üçüncü bab yekûnu 1 249' 310 1 128 260 1 128 260 

Dördüncü bab - Borçlar 
Geçen yıl borçları — 800 800 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 2 810 1 400 1 400 
1936 » » » 1 030 60 60 
1935 » » » 510 2 3 
1934 » » » 10 2 2 
1933 » » » 10 1 0 

Fasıl yekûnu 1 560 1 465 1 465 

Dördüncü bab yekûnu 4 370 2 265 2 265 

ikinci kısım yekûnu 3 469 480 3 411 500 3 411 500 

UMUMÎ YEKUN 5 666 370 5 515 000 5 515 000 
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I . 

375 
376 

M. 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 800 

3 688 190 
22 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 800 4 800 

3 756 636 3 756 636 
22 000 22 000 

Fasıl yekûnu 3 710 190 3 778 636 3 778 636 

377 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1700 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikramiye 

378 Merkez müstahdemleri ücreti 
379 Vilâyetler » » 
380 Muvakkat tazminat 
381 1437 numaralı kanun mucibin

ce verilecek avans 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
382 Merkez mefruşat ve demirbaşı 108 000 108 000 108 000 

[Vilâyetler evinin tesisatile meyda
nının tanzim ve tesviyesi masrafları 
dahil] 

> 
383 

15 000 
48 420 

190 500 
55 130 

500 

4 024 540 

10 000 
49 740 

190 500 
62 318 

500 

4 096 494 

10 000 
49 740 

190 500 
62 318 

500 

4 096 494 

1 
2 
3 
0 

Merkez levazımı 
Tenvir ve kuvvei muharrike 
Teshin 
Kırtasiye 
Motosiklet mubayaa ve işlet
mesi ve tamiri 

Fasıl yekûnu 

12 000 
12 000 
5 000 

1 000 

30 000 

10 000 
10 000 
5 000 

1 000 

26 000 

10 000 
10 000 
5 000 

0 

25 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

388 • Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

58 000 

6 000 

223 000 

70 000 

10 000 

244 000 

384 
385 

386 

387 

0 
0 

1 
2 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir veteshin 
Kırtasiye 

7 000 

1 000 
3 000 

4 000 

10 000 

30 000 
28 000 

6 000 * 

1 000 
3 000 

4 000 

20 000 

40 000 
30 000 

6 000 

4 000 
0 
0 

0 

20 000 

40 000 
30 000 

70 000 

10 000 

243 000 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

389 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 45 000 
2 Defatir ve evrakı matbua 12 000 
3 Melbusat 3 100 

Fasıl yekûnu 60 100 

390 Daimî memuriyet harcırahı 79 000 
391 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
392 Müfettişler harcırahı 
393 2850 numaralı kanun mucibince 

köy ve mahallelerde yapılacak 
askerî yoklamalarda buluna
cak nüfus memurları harcırahı 15 000 

50 000 
15 000 
3 100 

68 100 

79 000 

5 000 

50 000 
15 000 
3 100 

68 100 

79 000 

35 000 
58 000 

38 000 
50 000 

38 000 
50 000 

5 000 
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394 Kongre ve staj masrafları 
1 Dahilde YO hariçte olacak idarî 

kongreler' masrafları ve gönde
rilecek memurlar harcırahı 

2 1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince avrupaya 
staj için gönderilecek memur
ların harcırah ve tahsil masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

395 Resmî telefon tesis ve müâle-
me masrafı 

396 Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

397 Posta ve telgraf ücreti 
398 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

399 Devir harcırahı ve yem bedeli 
1 Valüer 
2 Kaymakamlar 
3 Hususî kanunu mucibince na

hiye müdürlerine verilecek 
hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

0 10 500 10 500 

2 000 12 500 12 500 

6 690 8 000 8 000 

2 750 2 750 2 750 
270 030 270 030 270 030 

5 000 7 000 7 000 

533 570 540 380 540 380 

4 781 110 4 880 874 4 879 874 

12 000 12 000 12 000 
30 000 30 000 30 000 

0 65 016 65 016 

42 000 107 016 107 016 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

2510 ve 2848 sayılı kanunlar 
mucibince kültür, idare, emni
yet ve dahilde ahar mahallere 
nakil masrafları ve bu hususlar 
için istihdam edilecek muvak
kat memur ücretlerile harcı
rahları ve diğer bilcümle mas
raflar 40 000 10 000 10 000 

Nüfus masrafı 
Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve * 
teclidi masrafları 10 000 
Nüfus tahriri 3 000 

Fasıl yekûnu 13 000 

ikinci kısım vekûnu 

Mecmua masrafı 
Tabı ve klişe ücreti 2 880 
Kâğıd, tahrir ücreti, nakliye ve 
müteferrika masrafı 3 500 

Fasıl yekûnu 

Motosiklet mubayaa, işletme 
ve tamir masrafı 

6 380 

0 

101 380 

Fasıl yekûnu 6 380 6 500 

Üçüncü kısım - Umumî 
müfettişlikler 

Müstahdemler ücreti 
idare masrafları 
Harcırah 

81 500 
17 000 
22 000 

10 000 10 000 
2 500 2 500 
12 500 12 500 

3 000 3 000 

3 500 3 500 

6 500 

0 1 000 

136 016 137 016 

81 500 81 500 
15 000 15 000 
18 000 18 000 
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Otomobil ve nakil vasıtaları iş
letme ve tamir masrafları 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 
3 000 
3 000 

30 000 

36 000 

156 500 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen. kabul edilen 

Lira Lira 

0 
0 

3 000 
28 000 

31 000 

31 000 
0 
o 
o 

o 

145 500 145 500 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

1 1937 yılı borçları karşılığı 
2 1936 » » » 
3 1935 » » » 
4 1934 » » » 
0 1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

0 18 000 18 000 

18 000 
10 000 
3 000 
2 000 
1 200 

34 200 

34 200 

5 073 190 

10 730 
4 551 
2 549 
2 780 

0 

20 610 

38 610 

5 201 000 

10 730 
4 551 
2 549 
2 780 

0 

20 610 

38 610 

5 201 000 
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Muhassasatm nev'i 

Birici bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 
Ücret 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye ve matbu evrak 
Müteferrika 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Posta ve telgraf ücreti 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat » » 
Yabancı memleketler » 
Motosiklet mubayaası, işletme 
ve tamir masrafı 
Kongre ve konferanslar mas
rafı 
{Memleket içinde ve dışında yapıla
cak kongre ve konferanslara memur 
edileceklerle propaganda için seya
hat ettirilecek olanlara verilecek har
cırah ve sair masraflar] 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

11 200 
37 800 

1 800 

50 800 

2 020 
2 740 
1 000 

0 
1 420 

500 
1 500 
4 500 

0 

5 00Q 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

11 200 
37 800 
1 800 

50 800 

2 020 
2 740 
1 000 

0 
1 420 

500 
1 500 
4 500 

0 

5 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

11 520 
38 280 
1 800 

51 600 

1 020 
2 740 
1 000 

2 500 
1 050 

500 
1 500 
4 500 

1 000 

5 000 

Mütenevvi masraflar 
Neşriyat, propaganda, telif, 
tercüme, film, kâğıd, klişe tabı 
ücret ve masrafları 
Abone ve kitab bedeli 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

114 320 
4 200 

118 520 

137 200 

188 000 

114 320 
4 200 

118 520 

137 200 

188 000 

111 390 
4 200 

115 390 

136 400 

188 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

Birinci baba - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

5 492 050 
2 000 

5 494 050 

5 000 
37 160 

83 340 
143 350 

5 762 900 

8 950 
6 900 
8 600 

20 000 

38 000 
15 000 

53 000 

5 592 690 
2 000 

5 594 690 

7 000 
59 700 

69 300 
180 000 

5 910 690 

10 000 
9 850 
6 000 

20 000 

43 000 
15 000 

58 000 

5 609 850 
2 000 

5 611 850 

7 000 
93 400 

71 540 
180 000 

5 963 790 

10 000 
9 850 
6 000 

20 000 

43 000 
15 000 

58 000 

Vilâyetler müteferrikası 10 000 15 000 15 000 
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1938 1939 malî yıh için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

3201 sayılı kanunun 86 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
para mükâfatı 980 2 000 2 000 

İkinci bab yekûnu 108 430 120 850 120 850 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Emniyet polis müfettişleri har
cırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

55 000 
15 000 

900 

70 900 

55 000 
45 000 

8 000 

3 680 

2 700 
175 160 

60 000 
25 000 
1 360 

86 360 

105 000 
41 000 

8 000 

9 000 

2 700 
175 160 

60 000 
25 000 
1 360 

86 360 

105 000 
41 000 

8 000 

9 000 

2 700 
175 160 

3335 sayılı kanun mucibince 
teşkilât mensublarmm hususî 
müesseselerde yaılacak ücretli 
tedavi, yol ve saire masraf lan 3 900 3 900 3 900 

Üçüncü bab yekûnu 364 340 431 120 431 120 

Birinci kısım yekûnu 6 235 670 6 462 660 6 515 760 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Levazım 
Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 169 050 270 000 270 000 



u 

F. 

446 

447 

448 

449 

450 
451 

M. Muhassasatm nev'i 

2 Silâh ve cephane, maske ve 
muhabere vasıtalarile bunlara 
aid teferruatın mubayaa mas
rafı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 500 10 000 

Fasıl yekûnu 170 550 280 000 

Mütenevvi masraflar 
1 Vazife esnasında yaralanan ve 

hastalanan memurların tedavi 
ve kazazedelerle mecruhların 
mü da vatı evveliye masrafı 

2 Tahtı nezarette bulunan ve hu-
dud haricine çıkarılanların 
sevk ve iaşe masrafları 

4 000 

5 000 

5 000 

5 000 

L, 

Polis telefonlarının tesis, ta
mir ve işletme masrafı 
Polis karakollarının tamir mas
rafı 
[5 000 liraya kadar emniyet teşkilâ
tına aid polis karakolları, mektebleri, 
polis âmir ve müdüriyet binalarile 
diğer müesseselerin küçük yapılarla 
bina ve arsa istimlâk ve mubayaa ve 
tapu haraları ve sair masrafları ve 
tamirleri bu tertibden verilir]. 

istihbarat masrafı 
Polis mecmuası, gazete ve em
niyet bültenleri ve meslekî eser
ler gibi polis neşriyatı tabı ve 
mevaddı iptidaiye, telif, tercü
me, makale ve müteferrik mas
raflar 

4 000 

20 000 

7 000 

38 000 

350 070 320 000 

7 500 11 000 

10 000 

280 000 

5 000 

5 000 

1 
2 
3 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

9 000 

11 000 
2 000 

15 000 

28 000 

10 000 

10 000 
3 000 

15 000 

28 000 

10 000 

10 000 
3 000 

15 000 

28 000 

7 000 

58 000 

196 900 

11 000 



1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
ta leb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

85 

Muhassasatm nev'i 

1475 sayılı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 2 400 2 400 2 400 
Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 600 600 600 
Polis mektebleri masrafı 
Ecnebi mütehassıslar ve mas
rafları ve konferans için celbe-
dilecek mütehassıslar ücret ve 
masrafları 27 500 27 500 27 500 
Polis memur ve namzedleri ve 
talebeleri iaşe, ibate ve ilbas 
masrafı ve harçlıkları ve har
cırahları 76 3o0 86 000 86 000 
Masarifi idare, imtihan ve di
ğer masraflar 23 500 32 000 32-000 
Hukuk fakültesinde okutturu
lacak altı talebe masrafı 9 000 3 600 ' 3 600 
Vilâyetlerde açılacak polis 
kursları öğretmenlerine ders 
saati başına verilecek ücret ve 
idare masrafı 0 37 500 37 500 

Fasıl yekûnu 136 150 186 600 186 600 

Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 0 0 50 000 
[1 — Memur ve müstahdemler ücret 
ve harcırahları, amele yevmiyesi, ia
şe, fennî tesisat, alât ve edevat muba
yaa ve tamiri, ilâç, masarifi idare, 
vesaiti nakliye, melbusat, teçhizat, 
tamirat ve sair bilûmum masraflar. 
2 — Umum müdürlükçe hastaların 
resmî ve hususî sanatoryom ve pre
vantoryumlarda tedavileri tensib edil
diği takdirde bu işler için ihtiyarı za
rurî olan bilûmum masraflar dahi bu 
müesseselerle yapılacak mukavele esas
larına göre bu tertibden müesseselere 
tesviye olunur]. 



w — 
1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

3201 numaralı kanunun 34 ncü 
maddesi mucibince staja ve bey
nelmilel zabıta kongre ve kon
feranslarına iştirak ve zabıta 
işleri ilmî tedkikler için ecnebi 
memleketlere gönderilecek me
murların harcırah, yevmiye ve 
tahsil masrafları 8 600 12 000 12 000 
Süvari polis hayvanları muba
yaa, levazım ve takım masraf
ları 
Mubayaa 500 500 500 
Yem bedeli ve tedavi ve muale-
ce ücreti 16 000 20 000 20 000 
Polis köpekleri mubayaa, iaşe, 
tedavi ve yol masraflarile bun
lar için tahsis edilen memurla
rın ecnebi memleketlere gidiş 
ve geliş yol masrafları ve orada 
kaldıkları müddetçe kendileri
ne verilecek iaşe masrafları 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 21 500 25 500 25 500 

İkinci kısım yekûnu 758 270 921 100 868 000 

Üçüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 5 640 5 640 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

3 800 
800 
600 
500 
540 

2 580 
1 860 
4 520 
1 640 

0 

2 580 
1 860 
4 520 
1 640 

0 

Fasü yekûnu 6 240 10 600 10 600 

Üçüncü kısım yekûnu 6 240 16 240 16 240 

UMUMÎ YEKÛN 7 000 180 7 400 000 7 400 000 



* 

16-JANDARMA GENEL K. 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde •müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1938 
IW.\ yık 
tahsisatı 

Lira . 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

461 
462 

463 
464 

465 
466 
467 
468 

1 
2 
0 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab vekûnu 

îkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Kırtasiye 
Merkez müteferrikası 
Komutanlık otomobil masrafı 
Mubayaa 
İşletme ve tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

3 010 000 

5 000 
69 900 
25 720 

3 110 620 

500 
1 200 
2 000 

0 
300 

1 500 

1 800 

3 316 521 

10 000 
71 796 
29 000 

3 427 317 

500 
1 200 
2 000 

4 500 
300 | 

1 500 | 

6 300 

3 316 521 

10 000 
71 796 
29 000 

3 427 317 

500 
1 200 
2 000 

4 500 
1 800 

6 300 

469 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 5 000 5 000 5 000 

470 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 141000 141000 141.000 

[Tenvir ve teshin ihtiyacı ve ocak, 
fırm ve soba ve boru tedariki ve ta
mirat masraflarile 2 000 liraya kad;ı r 
elektrik tesisat ve tamiratı masrafları 
bu tertibden verilir). 

2 Kırtasiye 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 156 000 156 000 156 000 
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1939 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 

181 500 

471 Vilâyetler müteferrikası 15 000 15 000 15 000 

186 000 186 000 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

472 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 67 000 67 000 67 000 
2 Defatir ve matbu evrak 20 000 20 000 20 000 

[Teclid malzemesi, her türlü kitab 
ve risale, harita mubayaası ve malze
me masrafı, matbaa ve müeellidhane-
nede fevkalâde olarak çalıştırılacak 
işçilerin ücreti) 

473 
474 

475 
476 

477 

478 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

87 000 

80 000 

50 000 
5 000 

1 500 

1 500 
97 800 

322 800 

3 614 920 

87 000 

80 000 

50 000 
5 000 

3 500 

10 
97 800 

323 310 

3 936 627 

87 000 

80 000 

50 000 
5 000 

3 500 

10 
97 800 

323 310 

3 936 627 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

479 Tayinat 
1 iaşe bedeli 4 146 840 4 246 840 4 246 840 

[Eratm ve mekteb talebelerinin iaşe 
masrafı, aşçı masrafları, fırınlarda 
kullanılacak alât, edevat ve levazım 
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Muhassasatm nev'i 

bedeli ve hanrarkâr ve pişirici ve sai-
re gibi işçi yevmiyeleri, fırın ve de
ğirmen kiralan ve işletme ve zahire 
öğütme masrafları, seyyar fırın ve 
ocak mubayaa ve tesis masrafları, le
vazım ve muayene komisyonlarının 
muayene ve tahlil masrafları ve 
muayene alâtile edevat ve ecza mas
rafları, 2615 sayılı kanuna göre 
armma masrafları, hastane ve revir
lerin eczanelerile kimyahane labo
ratuarı ve diğer sıhhî teşkiller için 
muktazi her nevi yiyecek ve arınma 
masrafları, köpeklerin iaşesi] 
Hayvan yem bedeli 
[Bütün hayvanatın iaşe masraflarile 
arpa kırma masrafları ve arpa kırma 
ve ezme makinesi mubayaa masrafları 
bu tertibe dahildir]. 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

446 000 405 240 405 240 

Fasıl yekûnu 4 592 840 4 652 080 4 652 080 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Dikim evi işçi yevmiyeleri ve odacı
ların melbusatı ve matbaa işçilerinin 
iş elbiseleri bu tertibden verilir]. 
Teçhizat 
Muytabiye 
[Subay hayvanlarından maada hay
vanların nal, mıh ve mubayaa bedeli 
ve nallama masrafı bu tertibden ve
rilir] . 

1 221 600 1 191 600 1 191 600 

213 810 
30 000 

165 593 165 593 
25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 1 465 410 1 382 193 1 382 193 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye . 
[Hayvan mubayaası ve her nevi eyer 
takımları, yük ve binek araba, semer, 
koşum mubayaa ve tamiratı ve leva-
zımatı, mevcud olan veya yeniden 
tesis edilecek olan telefon, helyosta, 
pırıldak ve telsiz malzemelerinin mu-

200 000 200 000 200 000 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

baya^, tesis ve işletme, tamir masraf
ları, boru, trampet ve musiki alât ve 
levazımatı alım ve tamiri, atış levazı-
matı mubayaası, tüfek kayışı, palas
ka takımı, balta, kürek ve saire kı
lıfı alım ve tamiratı ve fişek tecrübe 
masrafları gibi harb teçhizatı]. 

Nakliyat 400 000 355 000 355 000 
[Er ve hayvan nakliyesi, silâh ve 
mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, 
mahrukat ve sair bilcümle askerî 
maddeler nakliyat ve ambalajı, tah
mil ve tahliye masrafları, tedavi ve 
muayene ve tebdili hava zımnında bir 
yere gidecek subayların, mensubun 
askeriyenin kanun mucibince verile
cek yol masrafları ve yürüyüş halin
de kıtalar erat ve subaylarile memu
rini askeriye ve hayvanlarının ibate 
masrafları]. 

Sıhhî ve baytarî ilâç ve leva
zımı 28 000 28 000 28 000 
[Hastalanan erlerle müsademede ya
ralanan jandarma subaylarının aske
rî hastane ve revirlerden gayri yer
lerdeki tedavi ve iaşe masraflarile 
sıhhî levazım ve reçete bedelleri ve 
askerî hayvan hastane ve revir bu
lunmayan yerlerdeki hasta' hayvan
lar için mülkiye veterinerlerince ve
rilecek reçete üzerine lüzum gösteri
lecek ecza ve malzemei baytariye 
masrafları bu tertibden verilir]. 

Tamirat ve inşaat masrafı 150 000 275 000 275 000 
[5 000 liraya kadar karakol ve buna 
benzer küçük yapılarla bina ve arsa 
istimlâk ve mubayaası ve tapu harç
ları ve sair masraflar ve tamirler bu 
tertibden verilir], 

İkramiye ve tazminat 
1861 sayılı kanun mucibince 
erata verilecek ikramiye 10 000 10 000 10 000 
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F. 

486 

M. 

2 

3 

4 

1 
2 

0 

Muhassasatm nev'i 

1475 sayılı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 
1471 sayılı kanun mucibince ve
rilecek hayvan tazminatı 
1493 sayılı kanun mucigince ve
rilecek ikramiye 

Fasıl, yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme, tamir ve yedek malze
me 
İsletme 

1938 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

10 000 

7 000 

9 000 

36 000 

1 200 
9 500 

1939 malî 
1 lükûmetec 
taleb edilen 

Lira 

10 000 

7 000 

9 000 

36 000 

27 500 

3 000 | 
8 000 1 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

10 000 

7 000 

9 000 

36 000 

27 500 

.1.1 000 

487 

488 
489 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde 
ücretli sıhhî müesseselerde te
davi ettirileceklerin masrafı 
Spor masrafı 
Subaylara verilecek hayvan 
tavizi 

İkinci kısım yekûnu 

10 700 

900 
200 

7 000 

6 891 050 

38 500 

900 
200 

7 000 

6 974 873 

38 500 

900 
200 

7 000 

6 974 873 

490 

491 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Jandarma mektebleri masrafı 
[Mekteblerin teshin, müteferrika ve 
mefruşat ihtiyaçları, ocak, soba, fı
rın, boru tedarik ve tamiratı, 2 000 
liraya kadar elektrik tesisatı ve ta
miratı bu tertibden verilir]. 

55 000 55 000 55 000 

Matbaa masrafı 
1 Demirbaş mubayaa ve tamir 

masrafı 
2 İşletme 

500 
1 500 

500 
1 500 

500 
1 500 



1938 
Malî yi] i 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı içiıî 
Hükümetçe Encümence1 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

îdare masrafı 1 400 1 400 1 400 
[Müteferrika, mefruşat masrafı bu 
tertibden verilir]. 

Fasıl yekûnu 3 400 3 400 3 400 

10 300 

68 700 

10 300 

68 700 

10 300 

68 700 

Satın alma komisyonları, di
kimevi, jandarma ambarları 
ve muayene heyeti masrafları 
Demirbaş malzeme mubayaa ve 
tamir masrafı . 300 300 300 
İdare masrafı 10 000 10 000 10 000 
[Tenvir, teshin, müteferrika, mefru
şat ve sigorta ücretleri bu tertibden 
verilir] 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları *• 0 25 000 25 000 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borcu karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 10 613 470 11 013 000 11 013 000 

25 000 
5 000 
8 000 

700 
100 

38 800 

38 800 

5 000 
2 000 

500 
300 

0 

7 800 

32 800 

5 000 
2 000 

500 
300 

0 

7 800 

32 800 





17-HARİCİYE VEKÂLETİ 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mukassasat 

Birinci baba - Maaş, ücret, 
tahsisat 

501 Vekil tahsisatı 
502 Maaş 

1 Elçilik ve konsolosluklar me
murları maaş ve temsil tahsi
satı ile akçe farkı, merkez me
murları maaş ve temsil tahsi-

4 800 4 800 4 800 

503 

504 

505 

506 

satları 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 

1 Merkez müstahdemleri ücreti 
2 Muvakkaten istihdam edilecek 

müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Elçilik ve konsolosluklar müs
tahdemleri ücreti ve akçe farkı 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

1 862 050 
3 550 

1 865 600 

8 520 

86 720 

86 720 

307 600 
38 000 

2 311 240 

1 811 412 
4 188 

1 815 600 

2 000 

90 720 

3 000 

93 720 

309 120 
39 000 

2 264 240 

1 811 412 
4 188 

1 815 600 

2 000 

90 720 

3 000 

93 720 

309 120 
39 000 

2 264 240 

İkinci bab - Merkez masrafı 
507 Merkez mefruşat; ve demirbaşı 

1 Mefruşat ve demirbaş 
2 Motosiklet tamir ve işletme 

masrafları 

3 000 

2 000 

3 000 

1 000 

3 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 5 000 4 000 4 000 
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F. 

508 

M. 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
3 000 
2 000 
4 000 

12 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 000 
3 000 
3 500 
4 000 

13 500 

3 000 
3 000 
3 500 
4 000 

13 500 

509 Posta, telgraf ve telefon ücreti 
1 Ecnebi memleketlere çekilecek 

telgraf ve gönderilecek mektub 
ve paketler masrafı 

2 Merkezde resmî telefon tesisi 
ve mükâleme masrafile ecnebi 
memleketlere yapılacak telefon 
muhabere masrafı 

Fasıl yekûnu 

510 Merkez müteferrikası ve nakli 
nukud 

511 Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir m 

0 Tamir 
0 İşletme 

45 000 

12 000 

57 000 

6 000 

45 000 

12 000 

57 000 

6 000 

45 000 

12 000 

57 000 

6 000 

afları 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

0 
600 

3 000 

3 600 

83 600 

0 
800 

4 800 

5 600 

86 100 

5 600 
0 
0 

0 

86 100 

Üçüncü bab - Elçilik ve kon
solosluklar masrafları 

512 Elçilik ve konsolosluklar mas
rafı 

1 İcar, arsa ve bina satın alma ve 
inşa bedeli 

2 Mefruşat, demirbaş, sigorta, 
belediye vergi ve resimleri, mu
kavelenamelerine tevfikan müs-
teciren ikamet edilen binaların 
meremet ve tamirleri ve hükü
met malı binaların meremetle-
ri, melbusat bedeli, muhabere, 

240 400 280 000 280 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edile? 

Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

mükâleme ücreti ve idare 
masrafı 231 000 260 000 260 000 
Ziyafet 30 000 30 000 30 000 
îane ve iade 10 000 10 000 10 000 
Fahrî konsoloslar aidatı 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 521 400 590 000 590 000 

Elçilikler için mubayaa ve teb
dil olunacak otomobil bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Merkez melbusatı 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet ve kur
ye harcırahı 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Dördüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Beynelmilel müessesat ve Ce
miyeti Akvama iştirak hissesi-
le murahhaslık masarifi ve Ce
miyeti Akvama müzaharet ce
miyetine yardım 

24 000 24 000 24 000 

545 400 614 000 614 000 

2 300 3 442 3 442 
60 000 60 000 60 000 

45 000 45 000 45 000 
310 3 468 3 468 

1 800 1 800 1 800 

109 410 113 710 113 710 

127 000 127 000 127 000 

1 800 1 800 

113 710 113 710 

3 078 050 3 078 050 3 049 650 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

520 Ecnebi elçiler ile misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet ve bahçe ve 
tamir masrafları ile mihman
darlarının harcirah ve masraf
ları 

521 Nakil vasıtaları 
1 Mubayaa 
2 işletme ve tamir 
0 işletme 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

522 

523 

524 

60 000 

5 000 
200 

1 500 

Fasıl yekûnu 

Telif at ve neşriyat 
Bülten ve sair asar telif, tercü
me ücretlerile tabı ve neşir 
masrafı 
Grazete ve mecmualara abone 

6 700 

500 

Kongre, konferans, komisyon
lar masrafı 
Hükümetlerle muahede ve mu
kavele akdine memur edilecek
lere verilecek harcırah ve kon
grenin sair masrafları 

60 000 

4 500 
1 000 \ 
4 500 J 

10 000 

500 

60 000 

4 500 
5 500 

10 G00 

500 

bedeli, albüm ve klişe esmanı 
Kitab ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 
Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mir masrafı 
Mevaddı ibtidaiye 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Muvakkat 
masraflar 

10 000 
2 000 

12 500 

500 
200 
250 

950 

207 150 

6 000 
2 000 

8 500 

500 
200 
250 

950 

206 450 

6 000 
2 000 

8 500 

500 
200 
250 

950 

206 450 

110 000 110 000 110 000 
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F. 

525 

0 

526 

0 

527 

M. Muhassasatm ııev'i 

2 Beynelmilel temesstikâtm ter 
eüme ve tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

Hakem mahkeme ve heyetle -
rile uzlaşma komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri 
ücret ve masrafları 
Evrak ve dosya işlerinin tan
zimi için kullanılacak müte
hassıslar ücreti 
Tahdidi hudud komisyonu üc
reti ve harcırahı ile idare ve 
kule masrafları 

Ajans tahsisatı 

ikinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

111 000 

2 000 

10 

4 800 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira liira 

1 000 

111 000 

2 000 

0 

4 800 

1 000 

111 000 

2 000 

o 

4 800 

4 000 
150 000 

271 810 

478 960 

4 000 
150 000 

271 800 

478 250 

0 
150 000 

267 800 

474 250 

Üçüncü kısım - Borçlar 

528 Geçen yıl borçları 
529 Eski yıllar borçlan 

1 1937 yılı borçları karşılığı 
2 1936 ' » » » 
3 1935 » » » 
4 1934 » » » 
0 1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

(jçiineü kısım vekûnu 

0 3 500 3 500 

3 500 
2 000 
700 
500 
500 

7 200 

7 200 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

8 700 

2 000 
2 200 
500 
500 
0 

5 200 

8 700 

UMUMÎ YEKÛN 3 535 810 3 565 000 3 561 000 



18-SIHHAT VE İÇTİMAÎ M. V. 
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#. M. Muhassasatm nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

541 
542 

' 1 «?• 

543 

544 
545 
546 

547 
548 

• • " % • : 

549 
550 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Ecnebi müstahdemler ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanunun tatbi
ki masrafı 

*•' Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 881 500 
3 000 

1 884 500 

3 000 
178 680 
136 380 

519 650 
38 800 

15 400 

2 781 210 

4 000 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

4 800 

1 941 276 
3 000 

1 944 276 

3 000 
400 080 
185 274 

727 026 
38 800 

24 400 

3 327 656 

1 

3 000 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

4 800 

1 941 276 
3 000 

1 944 276 

3 000 
400 080 
185 274 

727 026 
38 800 

24 400 

3 327 656 

3 000 

480 
3 360 
3 000 

6 840 

551 Merkez müteferrikası 2 000 1 750 1 750 
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Muhassasatın nev'i 

Vekalet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Mubayaa ve tamir 
İşletme 

Pasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilayetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1938 
Malî yık 
tahsisatı 

Lira 

0 
700 

2 880 

3 580 

20 600 

20 000 
, 9 000 

29 000 

5 000 

71 020 

. 1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

lira Lira 

0 
700 

2 880 

3 580 

18 000 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

67 170 

3 580 
0 
0 

0 

18 000 

20 000 
9 000 

29 000 

5 000 

67 170 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Defterler ve matbu evrak 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

18 000 
12 000 
1 000 

31 000 

18 000 
10 000 
1500 

29 500 

18 000 
10 000 
1 500 

29 500 

Daimî memuriyet harcırahı 30 000 40 000 40 000 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

5 000 
20 000 

4 000 

2 500 

700 
44 580 

10 000 
18 000 

4 000 

2 500 

700 
54 246 

10 000 
18 000 

4 000 

2 500 

700 
54 246 
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564 

' ' İ 

Muhassasatın nev'i 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

800 

138 580 

2 990 810 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 318 

160 264 

3 555 090 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 318 

160 264 

3 555 090 

Birinci bab - Daimî masraflar 
565 Sarî ve salgın hastalıklarla 

mücadele masrafı [1] 
566 Trahom mücadele masrafı [2] 
567 Zührevî hastalıklarla mücade

le masrafı [3] 
568 Cüzzam mücadele masrafı [4] 
569 Verem » » [5] 
570 Sıtma » » [6] 
571 Mütenevvi masraflar 

1 Sıhhat müdürlükleri ve Hükü
met tabiblikleri için alınacak 
tıbbî alât ve levazım mubayaa 
ve tamir ve tesisatı iptidaiye; 
masrafları ' 2 500 2 000 2 000 

2 Yüksek sıhhat şûrası ve husu
sî kanunlarile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı 
huzuru [7] 6 500 6 500 6 500 

95 000 
245 000 

295 000 
4 000 

46 430 
1 217 000 

95 000 
270 000 

320 000 
4 000 

46 000 
1 383 000 

95 000 
270 000 

320 000 
4 000 

46 000 
1 383 000 

Fasıl yekûnu 9 000 8 500 8 500 

572 Sağlık propagandası ve alelû-
mum neşriyat masrafları 

1 Propaganda ve neşriyat [8] 28 000 20 000 20 000 
2 Sıhhî müzeler [9] ' 3 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 31 000 26 000 26 000 
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573 
574 

575 

576 

577 
578 

579 
580 
581 
582 

Millî Türk tıb kongresi masrafı 
Seyyar küçük sıhhat memur
larına 1754 numaralı kanun 
mucibince verilecek yem bedeli 
Nakil vasıtaları işletme ve ta 
mir ma: 

0 Tamir 
0 işletme 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 500 

61 500 

1939 malî yılı için 
Hükûpıetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

64 000 64 000 

ırı 

Fasıl yekûnu 

irinci bab yekûnu 

0 
300 

1 000 

1 300 

2 012 730 2 

0 
300 

1 000 

1 300 

217 801 

1 300 
0 
0 

0 
2 217 801 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

înşaat, tesisat, tamirat ve is
timlâk [10] 
Meremet masrafları 
Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek doktor ve eczacı
ların harcırahları, tahsil ve te
davi masrafları 
İçtimaî yardım [11] 
Çok çocuklu ailelere yardım 
Tekâmül tedrisatı masrafı [12] 
Zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma mas
rafı [13] 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

585 200 
7 500 

576 039 
7 500 

576 039 
7 500 

20 000 
1 000 
75 000 
25 000 

40 000 
1 000 
75 000 
20 000 

40 000 
1 000 
75 000 
20 000 

7 500 1 500 

721 200 721 039 

2 733 930 2 938 840 

1 500 

721 039 

2 938 840 

Üçüncü hısım - Müessesat 
583 Umumî sıhhat işleri müessese

leri masrafı 
1 Kuduz tedavi müessesele

ri [14] 29 540 35 000 35 000 
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2 Sıhhat merkezleri [15] 

Fasıl yekûnu 

584 Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
ve hıfzıssıhha mektebi [16] 

585 İçtimaî muavenet işleri mües
seseleri masrafı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

23 000 

52 540 

400 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

20 000 

55 000 

170 000 

20 000 

55 000 

170 000 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
0 

10 

11 

586 

Çocuk hastanesi [17] 
Numune hastaneleri [18] 
Zonguldak hastanesi [19] 
Akliye ve asabiye hastane 
si [20] 
Verem sanatoryomu [21] 
Emrazı sariye ve istilâiye has
taneleri [22] 
Muayene ve tedavi evleri [23] 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
sesi [24] 
Leylî tıb talebe yurdu [25] 
Ebe talebe yurdu 
Küçük sıhhat memurları mek-
tebleri [26] 
Cüzzam hastanesi [27] 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım evle
ri [28] 

Üçüncü kısım yekûnu 

78 000 
385 000 

22 430 

344 000 
121 360 

64 660 
50 630 

21 170 
287 220 

5 000 

14 000 
0 

1 393 470 

230 760 

2 076 770 

85 000 
425 000 

38 000 

370 000 
125 000 

79 000 
55 630 

30 000 
287 350 

0 

15 000 
40 000 

1 549 980 

105 000 

1 879 980 

85 000 
425 000 

38 000 

370 000 
125 000 

79 000 
55 630 

30 000 
287 350 

0 

15 000 
40 000 

1 549 980 

105 000 

1 879 980 

587 
588 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 5 000 5 000 

1 
2 
3 

Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 

5 000 
3 000 

500 

646 
250 
200 

646 
250 
200 
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4 1934 yılı borçları karşılığı 
0 1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

500 
720 

9 720 

9 720 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

90 
0 

1 186 

6 186 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

90 
0 

1 186 

6 186 

Beşinci kısım - îskân işleri 

589 
590 

Memurlar maaşı 
Muvakkat tazminat 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

85 300 
5 250 

90 550 

7 901 780 

85 300 
5 604 

90 904 

8 471 000 

85 300 
5 604 

90 904 

8 471 000 

[1, 2, 3, 5, 15J Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe masrafı 
fennî tesisat, demirbaş makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda 500 
lirayı geçmemek üzere cüzî tamirat masraflarile bu hizmetlerden madud olmak üzere telif ve ter
cüme ve tabettirilecek veya mubayaa olunacak kitab ve risale bedelleri ve trahom için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin harcırahı vesair bilûmum masraflar. 

[4] Müstahdemler ücretleri, amele yevmiyesi, îstanbuldaki cüzzam pavyonuna muktazi bilûmum 
masraflarla bu pavyondaki cüzzamlıların ilâç ve iaşe masrafı, tamirat, cüzzamlîların nakil mas
rafları, vesaiti nakliye ve bu hizmete müteallik sair bilûmum masraflar. 

[6] Mücadele ve kinin komprime imalâthanesi memurları ve müstahdemleri ücret ve harcırah
ları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare 
ve vesaiti nakliye masrafları ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye mas
rafları, memleket dahil ve haricinde sıtma kursu ve staj görmek üzere izam edileceklerle sıtma
ya aid kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları, sıtmaya aid mubayaa olunacak ve
ya telif ve tercüme ve tabettirilecek kitab ve risale bedellerile sair bilûmum masraflar. 

[7] Aza hakkı huzurları vekâletçe tayin ve takdir olunacak şekilde verileceği gibi Yüksek 
sıhhat şûrası zabıtlarını tutmak için şûranın içtima günlerine mahsus olmak üzere muvakkaten 
çalıştırılacak steno ücreti de ayni şekilde tesviye olunur. 

[8] Mubayaa edilecek kitab ve risale bedellerile telif ve tercüme ücretleri, kanun, nizamname, 
talimatname, vesayayi sıhhiye, afiş tabı ve neşri ve alelûmum sıhhî propaganda masrafları, sine
ma makineleri ve sıhhî filim bedelleri, tersim malzemesi ve bunlara müteallik sair bilûmum mas
raflar. 

[9, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 26] İaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, 
ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye masraf
ları, levazım ve satınalma memurlarıle sair memurların şehir dahilinde vazifeten gidiş ve gelişle
rinden dolayı hakikî masrafları vesair bilûmum masraflarla küçük sıhhat memurları mekteblerin-
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de askerlik dersi vereceklerin ücretleri ve lüzumunda Çorum Küçük sıhhat memurları mektebinin 
îstanbula nakli masrafı. 

[10] Merkez ve mülhakattaki inşaat işlerinde istihdam edilecek kontrol ve sürveyyan ücretle
ri ve kontrol için gidip geleceklerin harcırahları ve muhammin yevmiyeleri. 

[11] Hususî müesses-e ve cemiyetlerle eşhasa aid sair yardımlar. 
[12] Merkez hıfzıssıhha mektebinde tekâmül tedrisatı görecek olan doktorların ve sıhhat me-

murlarile açıklan getirilecek diğerlerinin harcırah kararnamesine ve kanununa tevfikan verilecek har-
cırahlarile bu kurslara gelmesine lüzum gösterilecek sıhhat müdürlerine ayda 100, Hükümet iabib-
lerine de ayda 75 lirayı geçmemek ve ikamet yevmiyeleri karşılığı olmak üzere maktuan verilecek 
ücretler. 

Sıhhat memurlarile diğerlerine verilecek ücret mikdarı ayrıca Sıhhat vekâleti tarafından tes-
bit olunur. 

[13] Hava ve zehirli gaz hücumundan mütevellid yaralılarla hastaları tedavi için hastane
lere mubayaa edilecek alât ve edevat, ecza ve cihazlarla zehirli gaz arama, can kurtarma, gaz te
mizleme, mütemmim alât ve edevatı, miyar ve cihazları satın alınması ve sığınak teçhizatına ve ze
hirli gazden korunma ders ve konferanslarına aid masraf ve malzeme bedelleri. 

[16] Memurlar ve müstahdemler harcırahları, amele yevmiyesi, hayvan mubayaa ve iaşesi, fen
nî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda 500 li
rayı geçmemek üzere cüzî tamirat masraflarile bu hizmetlerden madud olmak üzere telif ve ter
cüme ve tabettirilecek veya mubayaa olunacak kitab ve risale bedelleri vesair bilûmum masraf
larla hıfzıssıhha mektebinde ders vereceklere saat hesabile tesviye olunacak takrir ve tercüme 
ücretleri. 

[18, 22] taşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare ve vesaiti 
nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, ecnebi hemşirelere iaşeleri
ne mukabil her ay maktuan verilecek para ve ecnebi mütehassısların memleketlerinden Türkiyeye 
azimet ve avdet harcırahlarile alelûmum mütehassısların vazife saatleri haricinde hastaneye geliş 
ve gidiş yol masrafları ve ecnebi mütehassıs ve hemşirelerden memleketimizde ifayi vazife esna
sında vefat edenlerin cenaze masrafları ve bu hizmetlerden madud olmak üzere telif ve tercüme ve 
tabettirilecek veya mubayaa olunacak kitab ve mecmua bedelleri vesair bilûmum masraflar. 

[24] taşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, kira, idare ve ve
saiti nakliye ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, fakir ve muhtaç tale
benin memleketlerine iade masrafları, mubayaa için Karşıyakadan İzmire gidip gelecek memurla
rın yol parası, sair bilûmum masraflar. 

[25] taşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, idare, vesaiti nak
liye masrafları ve senevî 15 000 lirayı geçmemek üzere vekâletin takdirile talebeye verilecek şeh
rî ücret, hasta ve fakir talebenin memleketlerine iade masrafları, hastanelere azimet ve avdet eden 
talebelerin ve refakatlerindeki idare tabiblerinin tramvay ve otobüs ücretleri ve ayda 500 lirayı 
geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye masrafı, talebenin tedavi ve tedavi için başka yere gön
derileceklerin yol masraflarile talebeden vefat edenlerin cenaze masrafları, sair bilûmum mas
raflar. 

[27, 28] Amele yevmiyeleri, iaşe, fennî tesisat, demirbaş, makine, alât ve edevat, malzeme, ilâç, 
idare, vesaiti nakliye masrafları ve ayda 500 lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye mas
rafları, 3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât kanununun 34 ncü maddesi mu
cibince ikinci derece köy ebe mektebi açmak ve köy ebeleri yetiştirmek için getirilecek köy kız 
ve kadınlarının iaşe, ibate, ilbas ve ayda beherine verilecek 75 kuruş aylık vesair bilûmum masraflar. 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

6 241 500 
15 000 

6 256 500 

4 800 

6 485 031 
51 760 

6 536 791 

« 

4 800 

6 485 031 
51 760 

6 536 791 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 32 000 32 000 32 000 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Damiî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

174 000 
1 200 

175 200 

872 700 
159 480 

7 500 680 

178 440 
1 200 

179 640 

806 386 
159 480 

7 719 097 

178 440 
1 200 

179 640 

806 386 
159 480 

7 719 097 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 32 050 30 000 30 000 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 2 400 2 400 2 400 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 

2 800 
9 520 
4 800 

17 120 
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F. 

600 

M. 

0 
0 

Muhassasatm nev'i 

Vekâlet otomobil işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 
500 

3 000 

3 500 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

0 
500 

3 000 

3 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 500 
0 
0 

0 
;- —«." 

601 Temyiz mahkemesi Riyaset 
ve Başmüddeiumumilik otomo
billeri masrafı 

1 Mubayaa 
2 îşletme ve tamir 

Fasıl yekûnu 

0 
0 

0 

604 Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab j^ekûnu 

12 500 

276 570 

12 500 

264 520 

8 000 
6 000 

14 000 

602 

603 
1 
2 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

90 000 

51 500 
67 500 

119 000 

80 000 

51 500 
67 500 

119 000 

80 000 

51 500 
67 500 

119 000 

12 500 

278 520 

605 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
[Ankara mahkeme ve daireleri müs
tahdemleri dahil] 

Fasıl yekûnu 

49 000 
63 000 
3 000 

115 000 

49 000 
63 000 
3 000 

115 000 

49 000 
63 000 
3 000 

115 000 

606 Daimî memuriyet harcırahı 95 000 85 000 85 000 
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Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
[Hukuku amme para cezalarını ta-
kib edeceklerin harcırahları dahil] 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

48 000 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

48 000 43 000 

Müfettişler harcırahı 60 000 55 000 55 000 
Tedkik için ecnebi memleket
lere gönderilecek memurlar 
harcırahı 4 000 0 0 
Staj harcırahı 
Maaş ve yevmiye verilmemek 
ve yalnız azimet ve avdet mas
rafları verilmek suretile ecnebi 
memleketlere gönderilecek hâ
kim ve müddeiumumiler harcı
rahı 1 000 1 000 1 000 
Maaşları verilmek ve başkaca 
yevmî ve verilmemek suretile 
ecnebi memleketlere gönderile
cek hâkim ve müddeiumumiler 
harcırahı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 3 000 3 000 3 000 

Meşhud suçlar kanunu muci
bince mesai saatleri haricinde 
dairelerinde nöbet beklemeye 
mecbur olan hâkim, müddeiu
mumi ve kâtiblere verilecek 
ücret 0 2 000 2 000 
Eesmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

4 000 

310 
124 380 

4 000 

310 
213 673 

4 000 

310 
213 673 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 7 140 7 140 7 140 

Üçüncü bab yekûnu 460 830 533 123 528 123 

Birinci kısım yekûnu 8 238 080 8 516 740 8 525 740 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 
üürmümefhuda gidecek adlî 
memurların ve tabiblerin har
cırahı, ehlivukuf ve ehlihibre 
ve sahicilerin yol masrafları ve 
ücretleri ve müdavatı evveliye 
ve fethimeyit masrafları ve 
eürmün zahire ihracı için ihti
yarı lâzım gelen sair masraflar 
Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu mucibince sarf ol una -
cak müzahereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları 
Mubayaa 
İşletme ve tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

114 000 114 000 142 000 

2 000 2 000 2 000 

116 000 116 000 144 000 

10 000 10 000 7 500 
800 800 7 750 

6 950 6 950 0 

17 750 17 750 15 250 

18 000 18 000 

0 10 000 10 000 

18 000 28 000 28 000 

Telif, tercüme, adliye ceridesi 
Telif,- tercüme, cem ve tabı ka
valım masrafı ve hukukî eser
ler mubayaa bedeli 
Adliye ceridesi ve temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 

18 000 

Adliye ceridesi ve temyiz ka
rarları tabı masrafları ve ma
kaleler ücreti 10 000 0 0 
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M. Muhassasatm nev'i 

Süvari mübaşirlerine maktuan 
ayda 4 lira 45 kuruş hesabile 
verilecek yem bedeli 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Adlî tıb işleri müessesesi mas
rafı 

1 Müşahedehae iaşe masrafı 
2 Demirbaş alât ve edevat mu

bayaa bedeli ve tamir masrafı 
3 îdare mesrafı ve eczayı kim

yeviye ve malzeme ve tamirat 
4 Otopsi sandıkları ve adlî vazi

fe gören tabiblere muktazi alât 
ve edevat ve lâboratuvar tesisi 
ve malzeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evleri masrafı 
1 Tayinat 
2 Tabib ve tedavi ücretleri ve 

ilâç bedeli 
3 îdare masrafı 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkuf

ların sevk masrafları ile şevke 
memur olanların harcırahları 

Fasıl yekûnu 

Ceza ve tevkif evlerinin inşaat 
ve esaslı tamiratı 
[îhaleten veya emaneten yapılacak in
şaat ve esaslı tamirat bedel ve mas
rafları, inşaat ve esaslı tamiratın 
kontrolü için lüzumu halinde merkez
de veya inşaat veya tamirat mahal
linde çalıştırılmak üzere hariçten alı
nacak murakib, mimar, mühendis, res-

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

tıira Jjira Lira 

41 010 31 010 31 010 

202 760 192 760 218 260 

5 000 5 000 5 000 

5 000 5 000 5 000 

10 000 10 000 10 000 

3 900 3 900 3 900 

23 900 23 900 23 900 

675 000 675 000 675 000 

20 000 20 000 20 000 
166 000 152 "000 152 000 

21 300 21 300 21 300 

882 300 868 300 868 300 

0 0 140 670 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

sam, sûrveyyan ve sairenin harcırah, 
ücret, yevmiye ve masrafları ve bu 
işler için icab eden levazımı tersimiye 4 
ve kırtasiye ile tabı masrafları] 

Mahkûm çocuk ıslah evleri 
umumî masrafları 40 OOÖ 30 000 30 000 
[Islah ̂ evlerinin iaşe ve masarifi ida
resi ve müdavat ve masarifi sevkiyesi 
ve istihdam olunacak memurlar üc
reti bu tertibden verileceği gibi be
her çocuk için maktu bir ücret veril
mek sureti] e bu işin belediye çocuk 
ıslahhanelerine veya sair münasib gö
rülecek kurumlara da gördürülmesi 
caizdir] 

Ankara leylî Hukuk fakültesi 
masrafı 
îaşe masrafı 
îdare masrafı 
Geliri müsaid olmayan neharî 
talebenin iaşe masrafları 

Fasıl yekûnu 

19 000 
29 000 

22 500 

70 500 

17 000 
31 000 

22 500 

70 500 

17 000 
31 000 

17 600 

65 600 

Ceza ve tevkif evleri müteda-
vil sermayesi 100 000 90 000 90 000 
[Mahkûm ve mevkufların ziraî ve sı
naî ve inşaat işlerinde çalıştırma leva
zım ve masrafları] 

Üçüncü kısım yekûnu 1 116 700 1 082 700 1 218 470 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 

0 

28 160 
4 000 
7 640 

28 000 

5 000 
3 500 
3 600 

28 000 

5 000 
3 500 
3 600 
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1938 İ939 malî yık için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1934 yılı borçlan karşılığı 2 500 2 700 2 700 
1933 » » » 500 0 0 

Fasıl yekûnu 42 800 14 800 14 800 

Dördüncü kısım yekûnu 42 800 42 800 42 800 

UMUMÎ YEKÛN 9 600 340 9 835 000 10 005 270 



20 - MAARİF VEKÂLETİ 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mmcrbinse verilecek 
tekiaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 
2517,3299 ve 3413 numaralı ka
nunlar mucibince verilecek üc
retler 
Müdür ve muavin ücretleri 
Muallim ders ücretleri 
Ertik ve teknik öğretim okul
ları öğretmenlerinin ders, ek-
zersiz ve şeflik ücretleri 

Fasıl yekûnu 

4 800 

5 526 640 
39 000 

5 565 640 

19 000 
31 480 

952 950 
104 500 

284 160 
300 000 

66 250 

650 410 

4 800 

6 090 612 
39 000 

6 129 612 

19 000 
32 510 

999 276 
112 500 

284 160 
480 000 

91 250 

855 410 

4 800 

6 097 524 
32 088 

6 129 612 

19 000 
32 510 

999 276 
112 500 

284 160 
480 000 

91 250 

855 410 

2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri öğretmen-
İerine verilecek ücretler 130 680 130 680 130 680 

Birinci bab yekûnu 7 459 460 8 283 788 8 283 788 

İkinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 10 000 10 000 10 000 
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Muhassasatm nev'i 

Merkez levazımı 
Tenvir . 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
İşletme 
Mubayaa 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Matbu evrak ve defatir 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

960 1 500 1.500 
1 380 2 280 « 2 280 
1 820 1 820 1 820 

4 160 «B00 5 600 

3 090 3 090 3 090 

0 0 3 360 
480 480 0 

2 -880 2 880 0 
5 000 0 0 

8 360 3 360 0 

6 000 6 000 6 000 

2 880 5 380 5 380 
1 $20 3 420 3 420 

4 800 8 800 8 800 

2 400 3 400 3 400 

38 810 40 250 40 250 

45 000 50 000 50 000 
3 640 3 640 3 640 
1 300 1 300 1 300 

49 940 54 940 54 940 

45 000 45 000 45 000 

31 920 31 920 31 920 
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Muhassasatın nev'i 

Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

61 000 

1 940 

76 000 

1 940 

76 000 

1 940 

2 070 

24 000 

10 320 

226 190 

7 724 460 

2 070 

47 150 

10 320 

269 340 

8 593 378 

2 070 

47 150 

10 320 

269 340 

8 593 378 

tkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Sanayii nefise sergilerinin kü-
şad masraflarına yardım ile 
mükâfat ve mubayaa oluna 
cak eser bedeli 
Bai'üşşafakaya yardım 

Fasıl yekûnu 

Tedkik, program, kılavuz, ta
limatname, kitab, dergi ve sair 
kütüpane masrafları 
Tedkik masrafları 
[Müsabaka imtihanları mümeyyiz üc
reti erile hususî idare bütçeleri tedkik 
komisyonundaki Maarif mümessiline 
verilecek ücret, mütehassıslarına ted
kik ettirilecek yazma ve basma eser
lerle diğer bu gibi neşriyatın tedkik 
masrafları] 
Satın alınacak ve abone oluna
cak kitab, dergi, gazete ve di
ğer basmalar bedeli, cild ve sa
ir kütüpnae masrafları : 

2 680 
15 000 

17 680 

4 000 

3 000 

2 680 
15 000 

17 680 

4 000 

3 000 L 

2 680 
0 

0 

4 000 

3 000 
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Muhassasatm nev'i 

Muallimler için ders ve prog
ram kılavuzları, telif, tercüme 
ve neşir masraflarile vekillik
çe tercüme ettirilecek program, 
kanun, talimat ve raporların 
tercüme ücreti, program ve ta
limatnamelerin basım ve neşir 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Mütedavil sermayeler 
2133 numaralı kanunla tesis 
edilen Devlet kitabları müte
davil sermayesine yardım 
Devlet basımevi mütedavil ser
mayesine yardım 

Fasıl yekûnu 

Maarif matbaası makine tesi
sat ve levazımile atelyelerde 
yapılacak genişletme, değiştir
me ve yeniden kurma işlerinin 
istilzam ettiği her türlü yapı 
ve tesis masrafları 
Derleme masrafları 
[2527 numaralı kanun hükümleri da
iresinde yapılacak her türlü derleme, 
toplama, dağıtma, yollama, neşir iş
leri ve yabancı memleketlerle neşri
yat mübadelesi masrafları, bu işleri 
yapmakla mükellef teşkilâtın bütün 
masraf ve harcırahlarile müstahdem 
elbisesi] 

Neşir masrafları 
Hususî neşriyata yardım 
Vekillikçe halka, müesseselere 
ve muallimlere parasız dağıtıl
mak üzere telif veya tercüme 
ettirilecek kitab, dergi ve diğer 
bu nevi basmaların basım, telif, 
tercüme ve her türlü neşir mas-

1938 
Malî. yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

17 000 17 000 17 000 

80 000 

40 000 

120 000 0 0 

0 

3 200 

35 000 
3 200 

35 000 
3 200 

15 000 50 000 50 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

raflarile bu işlerde çalıştırıla
cak mütehassıs ve memurların 
ücret ve harcırahları [*] 

3 Müellif ve mütercim ve tabilere 
verilecek para mükâfatı 

4 Türk kültürünün neşir ve ta
mimi için yapılacak her türlü 
masraflar 

5 Yazma eserleri çoğaltma ve mü
badele işleri için çalıştırılacak 
işçi ücretlerile her nevi fotoğ
raf, atelye tesisi ve daimî mas
rafları 

6 Yazma eserleri çoğaltma müte-
davil sermayesi 

Fasıl yekûnu 

659 Ulusal dil ve tarihimize aid 
eserlerin neşir masrafı 
[Bu nevi kitabların veya eski yaz
maların, metin ve vesikaların satın 
alınması, el veya fotoğrafla kopye 
ettirilmesi, çoğaltılması, telif veya 
tercüme ettirilmesi, bastırılması, da-
ğıtımlası için lâzımgelen her türlü 
masraflar ile bu işlerde çalıştırılacak 
mütehassıs ve memurların ücret ve 
harcırahları] 

0 Harf inkılâbı onuncu yıl dö
nümü sergilerinin hazırlık, 
kurma, sevk, nakil, teşhir ve 
tanzimi için icab eden her 
türlü tesisat ve eşya ile sergi 
için satın alınacak kitab, der
gi ve sair basmaların bedelle
ri, sergi memur ve müstahdem 
ücretleri, seyyar kitab sergi
sinin her türlü masrafı ile bu 
sergide bulunacak memurların 
ve harf inkılâbı sergisi işleri 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

40 000 

4 000 

3 000 

60 000 

5 000 

3 000 

60 000 

5 000 

3 000 

2 500 

1 500 

2 500 

1 500 

2 500 

1 500 

66 000 122 000 

30 000 30 000 

122 000 

30 000 

' [*] Sabit veya seyyar olarak tesis edilecek neşriyat sergilerinin hazırlık, kurma, sevk, nakil, 
teşhir ve tanzimi İçin icab eden her türlü tesisat ve eşya masrafları ile sergi memur ve müstah
dem ücretleri, harcırahları ve sergide çalıştırılacak işçi ve mütehassıs yevmiyeleri. 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ. Lira Lira Lira 

için merkeze getirilecek me
murların harcırah ve yevmiye
leri, sergi dolayısile neşredile
cek kitab, broşür, katalog, afiş 
ve sairenin hazırlama, tabı ve 
neşir masrafı 8 000 0 0 
Okullar için bastırılacak ders 
ve terbiye vasıtalarile idare 
evrakı 
Harita, ders ve telkin levhaları — 12 000 12. 000 
[Hazırlama, orijinal yaptırma veya 
satın alma, çizdirme, bastırma ve 
yayma masrafları] 
Muallim, talebe ve idare işleri 
için okullarda kullanılan for
mül, fiş, defter ye bu gibi bas
malar, bunların sevk ve tevzii 
masrafları — 20 20 

Fasıl yekûnu 0 12 020 12 020 

Ecnebi mütehassıs ve öğret
menler ücret ve harcırahları 187 520 187 520 187 520 
Beynelmilel kongre, sergi ve 
müsabakalara iştirak ve ilmî 
tedkik için gönderileceklerin 
harcırahı, beynelmilel meslekî 
tedrisat cemiyetine iştirak his
sesi 29 680 15 680 15 680 
fCenevrede milletler arası terbiye 
bürosuna azalık aidatı ve ayni şehir
deki daimî maarif sergisinin Türkiye 
kısmı için ieab eden vesait, malzeme 
ve eşyanın imali, tedarik ve şevki 
masrafları ve sergiye gülece*: n'o.nur 
ve mütehassıs harcırahları ve yevmi
yeleri] 

ilk ve orta öğretim öğretmen-
lerile ilk öğretim ispekterleri 
kursları masraf ve harcırah ve 
ücretleri 448 080 528 080 528 080 
[Gazi terbiye enstitüsündeki kursta 
bulunan ilk okul öğretmenlerinin 
aylık ücretleri de dahildir]. 
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*'• M. Muhassasatm nev'i 

664 

665 

666 

667 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebenin tahsil ve yol 
masrafları 

1 Maarif vekâleti (hars ve mes 
lek) 

2 Nafıa vekâleti 
3 İktısad vekâleti 
4 Millî Müdafaa vekâleti (deniz 

kısmı) 
5 Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 
6 Harita umum müdürlüğü 
7 Adliye vekâleti 
8 Ziraat » 
9 Maliye » 

10 Ecnebi memleketlere gönderile 
cek yabancı dil öğretmenli
ği kursu mezunlarının tahsil, 
yol ve sair masrafları 

288 140 
32 520 
16 G50 

3 370 

8 200 
•11 670 
19 290 
19 960 
74 100 

288 140 
32 520 
16 650 

3 370 

8 200 
11 670 
19 290 
19 960 
74 100 

288 140 
32 520 
16 650 

3 370 

8 200 
11 670 
31 690 
19 960 
74 100 

50 000 

Köy okulları ve eğitmenleri 
masrafı 

1 Köy okulları ve eğitmenleri 
için vilâyetlere yardım 

50 000 

1 
2 
3 

1 

2 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki talebe 
müfettişliği masrafı 
Harcırah 
İdare masrafı 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Halkı tenvir hizmetleri mas
rafı 
Seyyar sinema mubayaa ve dai
mî masrafları 
Millet mekteblerine yardım ve 
başarı gösterenlere para mükâ
fatı 

Fasıl yekûnu 

473 900 

4 020 
4 010 
1 330 

9 360 

10 

10 

20 

523 900 

4 020 
4 010 
1 330 

9 360 

10 

10 

20 

536 300 

4 020 
4 010 
1 330 

9 360 

10 

10 010 

10 020 

462 000 632 000 622 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

2 3238 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesine göre gezici baş öğ
retmenlere verilecek yol para
ları 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

48 000 78 000 

Üçüncü kısım - Okullar ve 
müesseseler 

78 000 

1 
2 

3 
4 

Fasıl yekûnu 

Prevantoryom ve sanatoryom 
masrafları 
îaşe ve melbusat 
Demirbaş alât, malzeme ve ede
vat mubayaa ve tamir bedel
leri 
îdare masrafı 
]^akil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

510 000 

45 300 

10 890 
6 000 
4 950 

67 140 

1 987 580 

710 000 

45 300 

10 890 
6 000 
4 950 

67 140 

2 278 600 

700 000 

45 300 

10 890 
6 000 
4 950 

67 140 

2 276 000 

yüksek öğretmen okulu mas
rafları 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvirat, tat
lı irat, mualecat masrafları 

2 İdare masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
levazımı 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebe harçlığı ve yol parası, te
lefon tesisatı ve mükâleme be
deli 

5 Dersane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş, ders âletleri 

6 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

31 010 

2 630 
7 000 

4 000 

3 000 

1 000 

31 010 

2 630 
7 000 

4 000 

3 000 

1 000 

31 010 

2 630 
7 000 

4 000 

000 

1 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

7 Kitab, mecmua bedelleri ve 
bunlara aid teclid ve sair mas
rafları 

8 Tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Gazi öğretmen okulu ve eği
tim enstitüsü 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, makine yağı, 
benzin, lâstik bedeli ve sair 
masrafları 

2 îdare masrafı, laboratuar ve 
atelye masrafı, parasız yatılı 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı ve neşriyat 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, talebe harçlığı ve 

yol masrafı, telefon tesisatı ve 
mükâleme bedeli ve talebe ted-
kik masrafı 

5 Dersane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat, demirbaş ve ders âletleri 
bedelleri 

6 Elektrik, havagazı ve su tesisa
t ı 

7 Nakil vasıtaları 
8 Kitab, mecmua bedeli ve bun

lara aid teclid ve sair masrafı 
9 Tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Siyasal bilgiler okulu 
1 Mekûlât, tatil aylarında ye

mek ücreti, tathirat, hayvan 
yemi, benzin, makine yağı ve 
lâstik bedeli 

2 Mahrukat ve tenvirat 
3 ilâç ve tedavi bedeli ve hasta 

talebenin nakil masrafı 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 000 1 000 1 000 
480 480 480 

50 120 50 120 50 120 

58 240 58 240 58 240 

5100 5 100 5 100 
10 010 10 010 10 010 

2 150 2 150 2 150 

3 650 

500 
500 
460 
460 

81 070 

3 650 

500 
500 
460 
460 

81 070 

3 650 

500 
500 
460 
460 

81 070 

14 960 14 960 14 960 
5 420 5 420 5 420 

330 330 330 
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4 İdare masrafı, laboratuar, 
atelye, parasız yatılı talebenin 
kitab, defter vesair ders leva
zımı 

5 Melbusat 
6 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli ve talebe tedkik masrafı 

7 Dershane, yatakhane, mutbak, 
hastane ve sair tesisat, mefru
şat ve demirbaş ve ders âletle
ri bedeli 

8 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

9 Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 

10 Kitab, mecmua bedeli, cild 
masrafı ve talebeye lüzumlu 
kitablarm basım masrafı 

11 Tamir masrafları 
12 Konferans ücreti ve muvakkat 

kurlar ücreti, talebe notlarının 
teksiri için kullanılacak müs
tahdem ücreti 

Fasıl yekûnu 

İstanbul Kandilli rasadanesi 
masrafı 
[İdare masrafı, fennî alât ve edevat 
mubayaa, tesis ve tamir masrafları, 
telefon tesis ve mükâleme ücretleri, 
hayvan yem bedeli, rasadane neşri
yat masrafı ve ilmî tedkik seyahati 
masrafı, kitab, mecmua bedeli, atelye 
masrafı, küçük tamirler vesaire] 

Güzelsanatlar akademisi 
1 Mahrukat, tenvirat, tathirat 
2 îdare masrafı, laboratuar, 

atelye ve canlı modeller mas
rafı, talebenin müsabaka mü
kâfatı ve mimarî kısmında Hü
kümet hesabına okumak üzere 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 890 1 890 1 890 
4 470 4 470 4 470 

4 340 4 340 4 340 

4 470 4 470 4 47Q 

, 190 190 190 

190 190 190 

3 450 3 450 3 450 
690 690 690 

1 020 1 020 1 020 

41 420 41 420 41 420 

21 700 21 700 21 700 

6 250 6 250 6 250 
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alınacak talebeye verilecek 
harçlık 

3 Telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli ve talebe tedkik mas
rafları 

4 Dershane levazımı ve bilûmum 
ders âletleri, demirbaş ve mef
ruşat 

5 Elektrik, havagazı ve su tesi
satı 

6 Kitab, mecmua bedeli ve bun
ların teclid ve sair masrafları 

7 Tamir masrafı 
8 Neşriyat 
9 Mimarî tatbikat bölümü u-

mum masrafları 

Fasıl yekûnu 

Müzik Öğretmen okulu ve An
kara konservatuarı 

1 Mekûlât, tatil aylarında yemek 
ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat 

2 İdare ve laboratuar masrafı, 
parasız yatılı talebenin kitab 

defter ve sair ders levazımı 
3 Melbusat 
4 Hamam, traş, parasız yatılı ta

lebenin harçlığı ve yol parası, 
telefon tesisat ve mükâleme be
deli 

5 Dersane, yatakhane, mutbak ve 
sair tesisat, mefruşat, demirbaş 
ve ders âletleri bedeli 

6 Elektrik, havagazı ve su tesisa
tı 

7 Müzik notları, kitab ve mecmua 
bedeli ve bunların teclid ve sair 
masrafı 

8 Tamir masrafları 
9 Türk halk şarkılarının derleme 

ve armonizasyonu ile mahallî 
kıyafet, oyun ve rakıslarm fil
me alınması ve bu hususta lü-

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

22 500 22 500 22 500 

1 200 1 200 1 200 

20 000 

1 500 

2 500 
1 500 
2 000 

8 000 

65 450 

20 000 

1 500 

2 500 
1 500 
2 000 

8 000 

65 450 

20 000 

1 500 

2 500 
1 500 
2 000 

8 000 

65 450 

30 000 30 000 30 000 

2 000 2 000 2 000 
3 220 3 220 3 220 

5 000 5 000 5 000 

20 310 20 310 20 310 

930 930 930 

5 000 5 000 5 000 
1 460 1 460 1 460 
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zumlu her türlü vesait ve mal
zemenin teminile yol masrafla
rı ve batı koro, şarkı, opera ve 
sahne müzik ve metini erinir. 
ve müzik ile tiyatroya aid ders 
kitablarından lüzumlu görülen
lerin dilimize adaptasyon, te
lif, tercüme ve her türlü neşir 
masrafları 

10 Ankara konservatuarının ve 
koro ile baletin bütün ücret ve 
masrafları ve bunların yaz tem
rinleri kampı, öğretmen ücret
leri ve yol parası 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

13 500 13 500 13 500 

40 000 40 000 40 000 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 

Fasıl yekûnu 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası 
Mahrukat, tenvirat 
îdare masrafı 
Telefon tesisat ve mükâleme 
bedeli 
Tamirat masrafı 
Melbusat 
Müzik âletleri mubayaası ve ta
mir masrafları 
Nota, nota kâğıdı ve notaya 
müteallik sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

121 420 

930 
380 

130 
230 
800 

11 590 

3 660 

17 720 

121 420 

930 
380. 

130 
230 
800 

11 590 

3 660 

17 720 

121 420 

930 
380 

130 
230 
800 

11 590 

3 660 

17 720 

Cumhur Başkanlığı filârmonik 
orkestrası ve Müzik öğretmen 
okulu, konservatuar, tiyatro 
ve opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet 
edilecek yabancı orkestra şefi 
ve virtüözlere verilecek ücret 
ve yol paraları 
Lise ve orta okullar, öğretmen 
okulları masrafı 
Leylî teşkilâtına aid olmayan 
mahrukat, tenvirat, yem bedeli 
ve benzin masrafı 

125 700 132 910 132 910 

93 450 93 450 93 450 
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îdare ve laboratuar masrafı, 
telefon tesisatı ve mükâleme 
bedeli 
öğretmen okullarının mekûlât, 
mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat, hayvan yem bedeli, 
benzin ve tatil aylarında yemek 
ücreti 
öğretmen okulları idare ve 
laboratuar masrafı ve meccani 
talebenin kitab, defter ve sair 
ders levazımı 
öğretmen okulları meccani ta
lebesinin hamam, traş, harçlık, 
yol masrafı, telefon tesisatı ve 
mükâleme bedeli 
Öğretmen okulları talebesi mel-
busatı 
Kızılçullu, Mahmudiye, Trak
ya ve Kastamonu öğretmen 
okulları mütedavil sermayesi 

Fasıl yekûnu 

Kamp masrafı 
Devletçe deruhde edilen ücret 
ve masraflar 
Meccani talebenin pansiyon 
ücretleri, melbusat, kitab ve sa
ir masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzi
lât karşılığı 
Okullara yabancı dil öğretmeni 
yetiştirmek için alınacak tale-
lebeye yapılacak yardım 

Fasıl yekûnu 

Mekteb kütüpanelerine alına
cak kitab ve mecmua bedelleri 
ve bunlara aid masraflar 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

65 710 90 710 90 710 

339 390 339 390 339 390 

36 400 36 400 36 400 

13 950 13 950 13 950 

46 400 46 400 46 400 

6 000 6 000 6 000 

601 300 626 300 626 300 

169 000 169 000 169 000 

319 340 319 340 319 340 

11 520 11 520 11 520 

18 000 18 000 . 18 000 

348 860 348 860 348 860 

8 850 8 850 8 850 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Leylî ve yarım leylî ve neharî 
ertik okulları masrafı 
[Kız enstitüleri, tecim, bölge sanat, 
ertik öğretmen ve inşaat usta okulla-
rile diğer ertik okulları ve Yüksek 
iktisad ve ticaret okulu] 
Mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat ^ 292 480 295 980 295 980 
idare ve laboratuar, atelye ve 
temrin masrafları, matbu ev- • 
rak ve defatir, meslekî kitab, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli, bina kira be
deli, talebenin kitab, kırtasiye, 
resim ve ozalit kâğıdları, pergel 
ve sair ders levazımı 74 010 77 510 77 510 
Melbusat (niharî talebenin iş 
elbisesi dahil) ' 60 500 60 500 60 500 

Hamam, traş, meccanî talebe 
harçlığı ve talebenin memleket 
dahilinde ve haricinde tedkik 
seyahatlari ve yol masrafları, 
telefon tesisat ve mlikâjeme be
deli 13 620 13 620 13 620 

Fasıl yekûnu 440 610 447 610 447 610 

Bütün meslek okulları mas
rafları 
Umumî muvazeneye dahil bilû
mum meslek, ticaret, kız ensti
tüleri ve bölge sanat okulları, 
meslek öğretmen, yüksek ikti
sad ve ticaret ve inşaat usta 
okulları ve diğer meslek okul
ları, dersane, yatakhane, mut-
bak, hastane ve sair tesisat, 
mefruşat, demirbaş ve ders 
âletleri, nakil vasıtaları muba
yaası ve tamir masrafı, meslek 
kitabları telif, tercüme ve tabı 
masrafları, mütemadi tamir 
masrafı, elektrik, havagazı ve 
su tesisatı ve makine projeleri 
masrafları , 259 710 264 710 264 710 
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İstimlâk ve mubayaa 

Fasıl yekûnu 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları ücret ve mas
rafları 
Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam okulları öğretmen ve 
idare memurları ücreti 
Bu kurs ve okulların bilûmum 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektebleri ecnebi uz
man ve uzman muavinleri ve 
tercümanları ile ecnebi öğret
men ve usta ücuratı ve bunla
rın memleket dahilinde gidiş, 
geliş ve seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 
Avrupaya staj için gönderile
ceklerin yol masraflarile bun
lara her ay maktuan verilecek 
ücret karşılığı 

Kütüpaneler masrafı 
Kütübanelerin idare masrafı. 
telefon tesis ve mükâleme bede -
deli, kitab, mecmua, gazete be
delleri ve hademe elbisesi ve 
kütübanelerin nakil ve tevhi
di ve yeni eserlerle takviyesi 
masrafı 
Kütübanelerin tasnif ve nakil 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Müze ve âbideler masrafı 
Tarihî eserlerin muhafazası 
masrafı 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

46 600 46 600 46 600 

306 310 311 310 31Î 310 

125 150 125 150 125 150 

68 000 68 000 68 000 

193 150 193 150 193 150 

69 660 80 000 65 000 

0 0 15 000 

8 930 8 930 8 93ü 

6 250 15 000 15 000 

15 180 23 930 23 930 

10 000 10 000 10 000 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

îdare masrafı (Müzeler ve 
anıdları koruma komisyonu da
hil) ve müzelere alınacak jâsn-
rı âtika hedeli ve ikramiyesi, 
hafriyat ve müzelere eser nakil 
masrafları, arkeolojik araştır
malarla hafriyata ve nakliyata 
gönderilecek memurların harcı
rah ve yevmiyeleri, müzelik eş
ya tamir masrafları ile etnoğ 
rafya müzelerine alınacak eşya 
bedeli, telefon tesis ve mükâle-
me ücretleri ve hademe, bekçi 
elbisesi ve müzelerin eser, kata
log neşriyatı, ihtisas kütübane-
lerine mubayaa olunacak kıtal) 
bedeli, anıdları koruma komis
yonunun kira, fotoğraf ve mal
zemesi 44 020 44 020 44 020 
Röleve kısmı mimar, müstahde
min ücretlerile bütün masraf
ları (harcırahları da dahildir). 5 520 5 520 5 520 
Vilâyetlerdeki amdların tamir 
ve muhafaza masrafı (Bu işler
le ilgili istimlâk bedeli dahil
dir). 52 410 52 410 52 410 

Fasıl yekûnu 111 950 111 950 111 950 

Okul müzesi ve terbiyevî eser
ler masrafı ile okul müzesi için 
satın alınacak eşya bedeli ve 
katalog neşriyatı, eşya ve ser
gi nakil masrafları ve seyyar 
sergilerde bulunacak memur
ların harcırah ve yevmiyeleri 3 570 3 570 3 570 
Levazımı tesisiye 
Dersane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve bilûmum levazım, 
mefruşat, demirbaş ve alâtı 
dersiye bedeli ' 124 300 149 300 149 300 
Elektrik, havagazı ve su tesisa
tı ve yangm âletleri masrafı 13 200 18 200 18 200 



134 

#• M. Muhassasatm nev'i 

3 Nakil vasıtaları, hayvan ve le
vazım bedeli 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1 590 

139 090 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 590 

169 090 

yıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 590 

169 090 

690 Tamir ve istimlâk masrafı 
1 Devlet malı olan veya iearsız 

olarak Devletçe intifa olunan 
binaların tamir masrafı 

2 istimlâk ve mubayaa 

Fasıl yekûnu 

35 000 
16 800 

51 800 

35 000 
57 800 

92 800 

35 000 
57 800 

92 800 

Üçüncü kısım yekûnu 2 983 930 3 118 230 3 118 230 

Dördüncü kısım - Borçlar 

691 
692 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1936 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

0 

5 000 
4 000 
2 000 

500 
500 

12 000 

12 000 

5 000 

4 000 
2 000 

500 
500 

0 

7 000 

12 000 

5 000 

4 000 
2 000 

500 
500 

0 

7 000 

12 000 

Beşinci kısım - İstanbul 
Üniversitesi 

693 Maaş ve ücret 
1 idare heyeti maaşı 
2 idare heyeti ücreti 
3 Tedris heyeti maaşı 
4 Tedris heyeti, lektörler ve ter

cümanlarla yabancı dil kursun
da müstahdem öğretmen ve 
müzakereci ücretleri 

57 160 
28 500 

421 750 

62 932 
28 500 

421 750 

62 932 
28 500 

461 750 

112 900 118 760 118 760 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

5 Tedris heyetine dahil profesör
lerle yardımcılarına aid ücret
ler ' 498 850 513 850 513 850 

6 Müstahdemler ücreti 97 320 97 320 97 320 
7 Konferans vereceklerin ücret-

lerile konferans işlerinde çalış
tırılan memur ücreti 13 000 13 000 13 000 

Fasıl yekûnu 1 229 480 1 256 112 1 296 112 

77 400 

129 930 

77 400 

129 930 

93 400 

129 930 

694 Üniversite masrafları 
1 Mahrukat, tenvirat, telefon mü-

kâleme ve tesisatı 
2 Hastanelere yapılacak yardım 

ve iaşe masrafı 
3 Üniversitenin merkezf masraf -

larile fakültelerin ve bunlara 
bağlı müesseselerin masrafları 243 540 243 540 243 540 
[Üniversitenin merkez maşraflarile 
fakültelerin ve bunlara bağlı bütün 
müessese ve teşekküllerin, laboratu
arların, eczacı ve dişçi mekteblerinin 
levazımı. kırtasiye, müteferrika, mat
bu evrak, ilânat, tercüme, muhabere 
ve neşriyat, icar bedeli, nakil mas
rafları, mevkut ve gayri mev- ' 
kut risale, mecmua ve gazete 
aboneleri, kütübanelere alınacak 
kitab bedelleri, sigorta, müstah
demin melbusatı, müesseselerin işlet
me ve idamesinden mütevellid borçlar . 
ve sair masraflar, ecnebi mütehassıs
ların mukaveleleri mucibince kabul 
edilen bütün masrafları, alelûmum 
harcırahlar, fakir talebeye yardım 
ve diğer bütün maşraflarile temsil 
ve profesörlerle yardımcılarının ve 
talebenin ilmî araştırma masrafları, 
alât, edevat, ders levazımı, mefruşat, 
tamir ve sair masrafları] 

Fasıl yekûnu 450 870 450 870 466 870 

Beşinci kısım yekûnu 1 680 350 1 706 982 1 762 982 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Altıncı kısım - Ankara tarih, 
dil, coğrafya fakültesi 

Maaş ve ücret 

îzmir arsıulusal fuarında ya
pılacak kültür pavyonu için 
fuar komitesine yardım ve ser
gi masrafı 24 000 
İzmir fuarında açılacak sergi
nin bütün masrafları ile sergi
de çalıştırılacak öğrenmenlerin 
ve hariçten çalıştırılacak kim
selerin ücret ve yol paraları 16 000 

idare heyeti ve tedris maaşı 
Muvakkat tazminat 
İdare heyeti ve mütehassıs 
müstahdemler ücreti 
Müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Diğer ücret ve masraflar 
Fakültenin diğer bütün ücret 
ve masrafları 
[Leylî, neharî talebenin ilmî araştır
ma ve tedkik zarurî masrafları da da
hildir] 
Fakülte binasının tesisat le
vazımı 

Fasıl yekûnu 

Altıncı kısım yekûnu 

16 
2 

9 
7 

36 

205 

,, 

205 

241 

710 
880 

960 
200 

200 

610 

0 

610 

810 

16 710 
2 880 

9 960 
7 200 

36 200 

275 610 

90 000 

365 610 

401 810 

16 710 
2 880 

9 960 
7 200 

36 200 

275 610 

90 000 

365 Q10 

401 810 

Fasıl yekûnu 40 000 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 14 670 130 16 111 000 16 164 400 
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Birinci kısım - Cüzlerde 'müş
terek mııhassamt 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Eneüı 11 e 11 ee 
ta leb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

701 Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
702 Maaş 

1 Memurlar maaşı 1 777 740 1 685 686 1 653 766 
2 Açık maaşı 4 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 1 781 740 1 688 686 1 656 766 

703 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 6 000 5 000 5 000 

704 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 220 000 207 900 243 840 
2 Muvakkat müstahdemler 1 500 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 221 500 209 400 245 340 

106 850 
61 390 

2 182 710 

129 960 
70 068 

2 108 634 

129 960 
66 048 

2 108 634 

705 2223 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 430 720 720 

706 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

707 Muvakkat taminazt 

Birinci bab yekûnu 

t kinci bab - Masraf 
708 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaş masarifi umumiyesi, ye 
ni yapılacak resimhaneler de
mirbaşı ve-mahzenlerde yapıla
cak demir evrak dolapları inşa 
ve mubayaası ' 10 000 4 500 4 500 
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F. 

709 

M. 

2 

1 
2 
3 

Muhassasatın nev'i 

Mefruşat ve demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 500 

15 500 

4 030 
7 680 
5 000 

16 710 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 000 

8 500 

4 030 
7 680 
4 000 

15 710 

4 000 

8 500 

4 030 
7 680 
4 000 

15 710 

710 Merkez müteferrikası 
1 Müteferika 8 600 "5 600 5 600 

[Müvezzi ve muakkiblerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahildir]. 

2 Resmî ziyafetler 2 000 2 000 2 000 
3 Asansör, işaret ve telefon tesi

satı motörlerinin eeryaıı, ta
mir ve isletme masrafları 1 150 1 150 1 150 

Fasıl yekûnu 11 750 8 750 8 750 

711 Vekâlet otomobili işletme ve' 
tamir masrafları 0 0 3 600 

0 Mubayaa 600 6 600 0 
0 İsletme ve tamir 3 000 3 000 0 

Fasıl yekûnu 3 600 9 600 0 

712 Motosiklet tamir ve işletme 
masrafı 100 100 100 

713 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 6 000 6 000 6 000 

714 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 3 500 3 500 3 500 
2 Kırtasiye 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 8 500 8 500 8 500 

715 Vilâyetler müteferrikası 7 000 7 000 7 000 

İkinci bab vekûnu 69 160 64 160 58 160 
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Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 100 
6 000 
4 000 

12 100 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 500 3 500 
5 000 5 000 
4 000 4 000 

12 500 12 500 
3 = ," == =-r-r—— ,..:— 

Daimî memuriyet harcırahı 35 000 31 000 31 000 
Muvakkat memuriyet harcı-
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

35 000 
11 380 

3 760 

960 
11 900 

31 000 
11 380 

4 000 

960 
12 108 

31 000 
11 380 

4 000 

960 
12 108 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi ve yol ve sa
ire masrafları 2 920 2 420 2 420 

Üçüncü bab yekûnu 113 020 105 368 105 368 

Birinci kısım yekûnu 2 364 890 • 2 278 162 2 272 162 

tkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar* 
Yollar ve büyük köprüler in
şaat ve müstacel tamirat mas
rafı 
Müstahdemler ücreti 29 820 32 328 32 328 
îhaleten veya emaneten yapı
lacak etüd ve aplikasyon bedel 
ve masrafları, (E) cedveline 
dahil müstahdemler harcırahı. 
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istimlâk bedel ve masrafları, 
tabı ve ilân ücretleri, nakil va
sıtaları ve yedek alât ve ede
vat mubayaa, tamir ve işlet
mesi bedel ve masrafları, ga
raj masrafları, inşaat sürvey-
yanları ücret ve yevmiyeleri 
ve hususî idareler bütçeleri 
tedkik komisyonunda Nafıa 
mümessiline verilecek fazla 
mesai ücreti, resmiküşad mas
rafları, inşaat mahallerine ko
nacak telefon tesis ve işletme 
masrafları ve mükâleme be
delleri 
Millî şose ve köprülerin müte
madi tamirleri için inşaat mal
zemesi ve alât ve edevat, ma
kine ve her türlü levazım ve 
çadır mubayaa, tamir ve nak
liye ve işletme bedel ve mas
rafları, amele, usta, makinist, 
şoför ve çavuş ve araba, kam
yon yevmiye ve ücretleri, millî 
şose ve köprüler mütemadi ta
mirat ve inşaatı, kontrol me
murlarının yevmiye ve harcı
rahları ve yolların ağaçlanma 
masrafları 
Silindir vesair yol inşaat ma
kineleri ve bunların yedek 
alât ve edevatı mubayaa, ta
mir ve işletme ve nakliye ve 
garaj masrafları ve tamirha
neler tesis ve işletme masraf
ları 
50 aded yol silindiri taksit be
delleri karşılığı 
Trabzon - î r an transit yolu in
şaatı karşılığı 
Yollar ve köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul ödileri 

Lira Lira 

22 500 22 500 22 500 

157 000 250 000 250 000 

10 

106 480 

388 340 

10 

10 

44 442 

551 258 

0 

10 

44 442 

551 258 

0 

Fasıl yekûnu 704 160 900 538 900 538 



1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 
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Sular 
ödenecek su poliçeleri ve iade 
edilecek teminat paraları kar
şılığı 680 000 690 00Ö 690 000 
3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta olan su işle
rine aid istimlâk bedellerile bi
lûmum masrafları 50 000 40 000 40 000 
3132 sayılı büyük su işleri ka
nunu haricinde evvelce yapıl
mış ve yapılmakta bulunan ba
rajlar, kanallar, şeddeler ve ima
lâtı smaiyesinin işletmesile mü
temadi tamir masrafları, hüsnü 
muhafaza ve işletmeleri için is
tihdam edilecek mühendis, fen 
memuru, ambar, fidanlık, sa
vak, laboratuar ve elektrik me-
murlarile makinist ve muavin
leri, makina yağcıları, şoför, 
bekçiler, bahçivan ve muavinle 
ri, odacı, usta, amele ve saire gi
bi müstahdemlere aid ücretler, 
baraj ve havuzların kontrolü 
için alınacak kamyonet, sandal 
bedellerile işletme masrafları, 
fidanlıkların tesisi için yapıla
cak bilcümle masraflarla bu 
işlerde kullanılacak amele yev
miyeleri ve bilûmum nakliye 
masrafları, işletmeye müteallik 
tenvir, kuvvei muharrike için 
sarfedilecek elektrik ceryanı 
ile müştail maddeler masrafı, 
elektrik tesisatı bedelleri, tes
hin ve telefon tesis ve mükâle-
me masrafları, 50 000 150 000 150 000 
Küçük su işleri etüd ve inşaatı 
için yapılacak bilûmum mas
raflarla halkm yapacağı su iş
lerine yardım ve masrafları ve 
alelûmum harcırahlar 150 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 930 000 930 000 930 000 
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726 Levazım ve alâtı mütenevvia 
1 Resim, alât ve edevatı fenniye 

levazımı 
2 Resim, hendese ve fotoğraf 

makinaları 

Fasıl yekûnu 

727 Kitab ve fennî risaleler bedeli-
le fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve tecdid masrafları, 
alelûmum telif, tercüme ve na-
fia eserleri modelleri için veri
lecek ücret ve mükâfat ve mü
hendisler birliğine nakden ya
pılacak yardım 

728 Beynelmilel müessese ve cemi
yetlere iştirak hissesi ve mas
rafları 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

729 Ecnebi mütehassıs ve mühen
dis ve tercümanları 

730 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurları harcırahı 

731 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar harcı
rah ve masrafları 

ikinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

5 000 3 500 3 500 

4 000 3 000 3 000 

9 000 6 500 6 500 

25 000 25 000 25 000 

100 100 100 

1 668 260 1 862 138 1 862 138 

38 400 38 400 38 400 

15 000 9 000 9 000 

10 800 10 800 10 800 

64 200 58 200 58 200 

1 732 460 1 920 338 1 920 338 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Üçüncü kısım, - Teknik okulu 
Teknik okulu masrafları 
[iaşe, melbusat, alelûmum idare, ki-
tab, ders levazımı bedel ve masrafla
rı, tab, teclid ücretleri ve nakliye 
masrafları, mükâfat ve fakir talebe
ye muavenet, fennî seyahat, ameliyat 
ve tatbikatı dersiye, talebe notu ba
sım bedel ve masrafları, kütübane, 
dershane, yatakhane, atelye ve labo
ratuar, mutbak ve diğer mekteb müş
temilâtı ve levazımı, mefruşat ve de
mirbaş, nakliye vasıtaları ve levazımı 
ve işletmesi ve her türlü tamirat ve 
inşaatla icar bedelleri ve elektrik, ha 
vagazi ve su tesisat ve bedelleri ve-
sair bilûmum mekteb masrafları! 

95 000 155 000 155 000 

Dördüncü kısım - Borçlar 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısıra yekûnu 

0 38 910 38 910 

38 910 
3 000 
1 000 
1 440 

960 

45 310 

45 310 

3 000 
1 000 
1 440 

960 
0 

6 400 

45 310 

3 000 
1 000 
1 440 

960 
0 

6 400 

45 310 

Beşinci kısım - Yapı işleri 
înşaat ve esaslı tamirat mas
rafları 
[îhaleten veya emaneten yapılacak 
inşaat ve esaslı tamirat bedel ve mas
rafları, yapı işleri umum müdürlüğü 
kadrosunda bulunan memur ve müs
tahdemlerin inşaat veya tamiratm ke
şif ve murakabe, kabul ve sairesi için 
vukubulacak seyahatlerine aid harcı-
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1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 

2 
3 

4 

5 
0 

0 
6 
0 
7 
8 
9 

rahlar, inşaat veya esaslı tamiratın 
kontrolü için yapı işleri umum mü
dürlüğü kadrosu haricinde olmak 
üzere lüzumu halinde murakib, mimar 
ve sürveyan ve emanet inşaatında ve
ya esaslı tamiratında kullanılacak mü
hendis veya mimar, fen memuru, sür
veyan ve sairenin ücret, yevmiye ve 
masrafları, iler yapıya aid levazımı 
tersim iye ve kırtasiye ile tabına lü
zum görülecek evrakın tabı masrafı] 
Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 
Maliye vekâleti 
Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti [*] 
Emniyet işleri umum müdür
lüğü 
Jandarma genel komutanlığı 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
İktısad » 
Münakalat» 
Ziraat » 
Nafia > 

Fasıl yekûnu 

30 250 
1 527 390 

410 700 

10 920 
305 840 

45 140 
168 670 
855 800 
75 000 

0 
401 600 
155 000 

3 986 310 

30 250 
1 527 220 

72 700 

10 920 
305 840 

0 
168 670 
605 800 

0 
150 000 
101 600 
155 000 

3 128 000 

30 250 
1 527 220 

72 700 

10 920 
305 840 

0 
0 

605 800 
0 

150 000 
101 600 
155 000 

2 959 330 

736 Hafriyat masraflan 
[Türk tarih kurumunun lüzum göste
receği yerlerdeki hafriyatın icrası 
ve çıkan eserlerin mahallinde tanzim 
ve müzelere nakli ve mubayaa edile
cek alât ve edevat ve malzeme bedeli 
ve müstahdemlerin ücret, yevmiye ve 
harcırahları ve sair bilûmum mas
raflan] 

18 570 18 570 18 570 

Beşinci kısmı yekûnu 4 004 880 3 146 570 2 977 900 

[•] Bu tertibe konan tahsisatın 12 000 lirası 3096 sayılı kanuna tevfikan İslâhiye ve Uzun
köprü gümrük ve muhafaza memurları İle subayları için yaptırılacak evler inşaatına aiddir. 
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1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 
2 
o o 
4 
5 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

Altıncı kısım - Yüksek mühen
dis mektebi 

Maaş ve ücretler 
îdare ve talim heyetleri maaşı 
Açık maaşı 
Ücretler 

idare masrafları 
îaşe masrafı 
Talebe, hademe ve müstahdem
ler melbusatı 
Tenvir ve teshin 
Levazımı tersimiye ve kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua ve 
teclidiye 
Laboratuarlar ve atelye işlet
mesi 
[İşletme ve bakım, muharrik Ve mü
teharrik edevatın tamir, tathir ve ta
lebenin sanayi mektebi atelyesi ve 
diğer atefyelerde staj yapmalarına a id 
bilûmum masraflarile bu hususa aid 
muharrik kuvvetler masrafları] 
Müteferrika ve çamaşır . yıka
ma masrafları 
îlânat 
Telefon mükâleme ve posta üc
retleri 
Kamp masarifi umumiyesi 
Mualece ve revir ve sair tedavi 
masrafı 
[Talebe, hademe ve müstahdemler] • 

Su sarfiyatı 
Tesisat masrafı 
A —• (Laboratuarlar, atelyeler için 
alât ve edevat mubayaası ve bunlara 
aid tesis masrafları 
B — (Mutbak, yemekhane, yatakhane 
»ibi pansiyonu teşkil eden tekmil ak
sama aid levazım masrafları) 

204 090 
1 000 

114 300 

Fasıl yekûnu 319 390 

55 000 

2 000 

247 380 
1 000 

117 340 

365 720 

70 000 

2 500 

247 380 
1 000 

117 340 

365 720 

70 000 

22 000 
17 000 
4 000 

500 
4 500 

27 600 
25 000 
5 000 

500 
4 500 

27 600 
25 000 
5 000 

500 
4 500 

6 000 
1 500 

300 
3 000 

7 900 
1 500 

300 
3 500 

7 900 
1 500 

300 
3 500 

2 500 

5 500 
55 000 

5 500 
45 000 

5 500 
45 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

C — (Kütübhane için kitab ve mec
mua mubayaası ve bunların teclidi-
yesi) 
D — (Her nevi demirbaş eşya ve 
mefruşat) 
E — (Su, elektrik, telefon, havagazı 
tesisleri) 
F — (Dershane eşyası ve alâtı tersi-
miye bedelleri) 
G — (Mektebden mezun olacak tale
beye hediye edilecek olan kullanılmış 
edevatı tersimiye bedellerinin mah
subu) 

14 Müderris, muallim, muavin ve 
asistanlarla talebenin fennî se
yahat yapmalarına aid harcı
rah, yol, iaşe masraflarile tale
benin askerî ders veya inkilâb 
dersleri gibi mekteb haricinde 
takib edecekleri derslere de
vamlarına aid her türlü yol 
masrafları 3 000 3 000 3 000 

15 Müderris ve muallim muavin
leri ve asistanlar ve mezunların 
ecnebi memleketlerde mekteb, 
laboratuar, enstitü ve şantiye
lerde tedkik, tetebbu ve ikmali 
tahsil masrafları 5 000 5 000 5 000 

16 Spor masrafları 500 500 500 

Fasıl yekûnu 184 800 207 300 207 300 

739 Kitab, mecmua, tercüme, telif 
ve tabiye masrafları 

1 Kitab telif ve tercüme ücreti 7 000 7 000 7 000 
2 Tabiye, işletme, yevmiye, de

mirbaş, eşya mubayaa ve tamir
leri, mevaddı iptidaiye ve tecli-
diye, tab'a müteallik levazım 
masrafları 6 500 6 500 6 500 

Fasıl yekûnu 13 500 13 500 13 500 
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746 

747 

1938 
Mali yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

740 Ecnebi muallimler ve şu lâbu-
ratuarları şef dö travo ücret 
ve harcırahları 75 000 75 000 75 000 

741 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 500 500 500 

742 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 200 200 200 

743 Geçen yıl borçları 700 500 500 
744 Eski yıllar borçları 500 1 000 1 000 
745 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 4 910 4 910 4 910 

0 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci hısım - Konya ovası 
salama idaresi 

Memurlar ücreti 
Daimî müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Nakil vasıtaları masrafı 
Müteferrika 
Tedavi ve yardım 

Fasıl yekûnu 

599 500 

27 780 
12 060 

39 840 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 

668 630 

0 
36 840 

0 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 

668 630 

0 
36 840 

0 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150 
500 

5 200 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Mütemadi tamirat 
Tamirhaneler için her türlü 
malzeme, alât ve edevat ve te
lefon makine ve levazımı alın
ması ve telefon şebekesinin ba
kım masrafları 2 000 2 000 2 000 
İdarenin yaptıracağı her türlü 
tamirat ve kanal tathiratı le
vazımı ve tamiratta kullanıla
cak usta ve amele yevmiyeleri 
ve fidanlıkların idare ve tevsii 7. 830 5 830 5 830 
Hizmet kamyoneti ile levazımı
nın mubayaa ve işletme ve ta
mir masrafları 

Fasıl yekûnu 

Geçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 

Yedinci kısım yekûnu 

Ankara şehri kanalizasyon iş
lerinin etüd, aplikasyon mas-
raflarile bu işlerde istihdam 
edilecek mütehassıs, mühendis, 
fen memuru, ressam, sürveyan-
ların ücret, yevmiye ve harcı-
rahlarile usta ve amele yevmi
yeleri, alınacak alât, edevat ve 
malzeme bedelleri ile nakliye
leri, kırtasiye, matbu evrak ve 
tabiye ve bilûmum masrafları 50 000 50 000 50 000 

1 800 

11 630 

500 
57 170 

3 800 

11 630 

500 
54 170 

3 800 

11 630 

500 
54 170 

UMUMÎ YEKÛN 8 949 210 8 318 180 8 143 510 





22 - IKTISAD VEKÂLETİ 



— 152 

F. M. Muhassasatm nev'i 

759 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

755 
756 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

526 330 
8 000 

534 330 

4 800 

249 480 
2 000 

251 480 

4 800 

249 480 
2 000 

251 480 

757 1683 numaralı kanunun 58 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 13 000 6 000 6 000 

758 Merkez müstahdemleri ücreti 
1 
2 

0 
0 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler daimî müstahdem
ler ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

299 940 
10 000 

309 940 

141 000 
1 000 

142 000 

295 560 
3 000 

298 560 

251 220 
0 

251 220 

307 460 
3 000 

310 460 

251 220 
0 
0 

0 

760 Muvakkat tazminat 38 690 28 152 ' 28 152 
0 2233 numaralı kanun mucibin

ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 2 000 0 0 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
761 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
762 Merkez levazımı 

1 Tenvir 

1 044 760 

17 500 

4 900 

840 212 

10 000 

3 000 

852 112 

10 000 

3 000 
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1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

763 
764 

765 

766 

767 

768 

2 
3 

0 
0 
0 

1 
2 

Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Mubayaa 
Tamir 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet hizmet otomobilinin 
ve iki motosikletin tamir ve . 
işletmesi 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

İkinci bâb yekûnu 

10 000 
6 000 

20 900 . 

6 600 

0 
6 000 
. 500 
3 000 

9 500 

3 500 

5 900 
3 900 

9 800 

5 000 

16 000 

88 800 

6 000 
4 000 

13 000 

6 000 

0 

500 
3 000 

3 500 

2 500 

6 000 
3 000 

9 000 

2 500 

6 000 
l ' I . — 

52 500 

6 000 
4 000 

13 000 

6 000 

3 500 
0 
0 
0 

0 

2 500 

6 000 
3 000 

9 000 

2 500 

6 000 

52 500 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

769 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Defter ve matbu evrak 
3 Melbusat 

21 000 
9 500 
5 850 

27 000 
6 500 
3 000 

27 000 
6 500 
3 000 

Fasıl yekûnu 36 350 36 500 36 500 

770 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 12 000 12 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

27 400 
25 000 

0 
15 000 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

15 000 
12 000 

15 000 
4 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

15 000 
12 000 

15 000 
4 000 

771 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

772 Müfettişler harcırahı 
773 Sanayi ve iş müfettişleri harcı

rahı 
774 Ecnebi memleketler harcırahı 
775 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 6 150 6 000 6 000 
776 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 6 500 
777 Posta ve telgraf ücreti 19 270 
778 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 4 500 

Üçüncü bab yekûnu 148 170 

Birinci kısım yekûmı 1 281 730 

2 500 
6 000 

1 250 

110 250 

1 002 962 

2 500 
6 000 

1 250 

110 250 

1 014 862 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
mulıassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
0 Dahilî ve haricî sergiler ve da

imî numune meşherleri masrafı 
0 İzmir sergisine yardım 25 000 0 0 
0 İstanbul da vücude getirilecek 

sergi binalarının inşa, istimlâk 
ve tesis masraflarına yardım 50 000 0 0 

0 Hükümetçe iştirakine karar ve
rilecek dış sergiler masarifi 527 000 0 0 

0 Daimî müzeler ve numune meş 
herleri ' 10 000 0 0 

Fasıl yekûnu 612 000 0 0 

779 Telifat, neşriyat ve propa
ganda 0 15 000 15 000 
[İktisadî ve meslekî mecmua-
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lar, kitab, haritalar telif ve ter
cüme ücretleri, tabı, neşir be
deli ve masrafları, filim ve fi
lim makine mubayaası, ihzar ve 
kira bedelleri, istihbarat ve 
propaganda masraflarile bu 
maksadlara müteferri yardım
lar] 

Ticarî istihbarat 

Fasıl yekûnu 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Dış kongerelere gönderilecek
lerin harcırahları ve masrafla
rı 
İç kongreler masrafları 
Ecnebi misafirler izaz masrafı 

Fasıl yekûnu 

Sigortalar tedkik heyeti huzur 
hakları, harcırah ve tabı mas
rafı 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtibleri 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bab - Maden işleri 
Tahlilhane masrafı 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleh edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

31 000 0 0 

11 500 0 0 

42 500 0 0 

2 400 3 000 3 000 

2 500 2 500 2 500 
10 000 2 500 2 500 
5 000 0 0 

19 900 8 000 8 000 

2 000 0 0 

676 400 23 000 23 000 

231 000 80 000 80 000 

907 400 103 000 103 000 

4 000 4 000 4 000 
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Havzai fahmiye ve diğer ma
denler 
Ereğli kömür havzası 
Diğer madenler 
Amele tazminatı 
Hademe ve kolcu elbisesi 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 000 
2 000 
2 000 
1 000 

13 000 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

8 000 
2 000 

0 
1 000 

11 000 

yıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 000 
2 000 

0 
1 000 

11 000 

Teşviki sanayi kanunu muci
bince verilecek prim karşılığı 
Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz hesabına 2818 No. lı kanu
nun 6 ncı maddesinin A, B, C 
bendleri mucibince verilecek 
tazminat 
Sanat modelleri mubayaa, tev
zi, teşhir, neşir ve propaganda 
masrafları 

Birinci bab yekûnu 

10 

16 190 

20 000 

53 200 

10 

16 000 

10 000 

41 010 

10 

16 000 

10 000 

41 010 

İkinci bab 
îşçi sigorta idaresi masrafı ve 
3008 sayılı kanunun 89 ncu 
maddesinin tatbiki masrafı 
Ticarî tahlilât laboratuarı 

Türkofis ve kontrolörler 
Tiirkofis ve haricî ticaret mü
messillikleri teşkilât ve.umuraı 
masrafları 
3018 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
Satış kooperatifleri ve satış ko
operatif birlikleri teşkilâtına 
yardım ve teşkil, tedkik, hazır
lıkları masarifi ve bu maksad-

0 
35 960 

' 

500 000 

300 000 

29 000 
0 

0 

0 

29 000 
0 

0 

0 
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la vaki olacak neşriyat masrafı 

Fasıl yekûnu 

Turizm masarifi umumiyesi ve 
turizm teşekküllerine yardım 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Deniz ticareti 

Yüksek Deniz ticaret mektebi 
masrafları 
Umumî masraflar 
Diğer tesisat masrafları 
Deniz vesaiti mubayaası 

Fasıl yekûnu 

Limanlar ve sahil hizmetleri 
Mayin imha masrafları 
Limanları temizleme, tarama 
ve şamandıra işleri karşılığı 
olub Denizbanka verilecek. 
Limanlarda, sahilde verilecek 
beynelmilel işaret malzeme ve
saitinin tesis, mubayaa, tamir 
ve umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

Liman idarelerinin deniz nakil 
sıtaları masrafı 
Liman idarelerinin nakil vası
taları ve algarinanın, işletme, 
tamir, idame, mubayaa, ve sair 
masrafları 
Vesait kirası 

Fasıl yekûnu 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

95 000 0 0 
895 000 0 0 

25 000 0 0 

955 960 0 0 

65 000 0 0 
20 000 0 0 
5 000 0 0 

90 000 0 0 

35 000 0 0 

23 000 0 0 

30 000 0 0 

88 000 0 0 

16 000 0 0 
5 000 0 0 

21 000 0 0 
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Devlet reisine aid deniz vasıta
larının masrafları (3295 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin 
(G) fıkrası hükmüne tevfikan 
Devlet Reisine aid deniz vası
talarının bilûmum işletme, mu
bayaa inşaat, ve müteferrik 
masrafları) 
Geceleri vazife gören liman me
murlarına verilecek ücret 

Dördüncü bab 
Ölçüler kanununun tatbik ma
sarifi umumiyesi 
3008 numaralı îş kanununun 
tatbiki umumî masrafları 
Umumî masraflar 
îşçi sigorta idaresi hazırlık 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bab yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1938 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı "için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

150 000 

4 000 

Üçüncü bab yekûnu 353 000 

115 000 

0 

0 

0 

o 

o 

o 

o 

321 500 

321 500 

346 500 

1 798 660 

0 

Q 

0 

p 
70 010 

0 

0 

0 

0 

70 010 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 
789 
790 

1 
2 
3 
4 
0 

Tamirat masrafı 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

900 

— . 

6 500 
2 200 
2 200 
3 200 
2 000 

16 100 

1 500 
13 000 

1 500 
1 200 

500 
500 

0 

3 700 

1 500 
13 000 

1 500 
1 200 

500 
500 

0 

3 700 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Askerî fabrikaların hariçten 
getireceği iptidaî maddelerin 
gümrük resmi ile muamele ver
gisi karşılığı olarak (2261 sa
yılı kanuna tevfikan) 672 000 • 350 000 0 
Van gölü işletmesi kanununun 
11 nci maddesi mucibince mez
kûr işletmeye muavenet (De-
nizbanka verilecek) 45 000 0 0 

Dördüncü kısım yekûnu 1 502 000 368 200 18 200 

UMUMÎ YEKÛN 5 489 790 1 544 172 1 206 072 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

795 
796 

797 

798 

799 
800 
801 

802 

803 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemler ücreti 

1 Daimî müstahdemler 
2 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyet müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masraf 
Vekâlet binasının tefrişi ve 
demirbaşı ve masarifi umumi-
yesi 
Merkez levazımı 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 800 

442 804 
2 500 

445 304 

5 000 

30 000 

4 800 

442 804 
2 500 

445 304 

5 000 

74 520 
5 000 

79 520 

152 640 
42 416 

900 

730 580 

74 520 
5 000 

79 520 

152 640 
42 416 

900 

730 580 

30 000 

3 000 
6 000 
4 000 

3 
6 
4 

000 
000 
000 

13 000 13 000 
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804 Merkez müteferrikası 
1 Müteferrika 

[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir.] 

2 Resmî ziyafetler 
3 Asansör, işaret ve telefon tesi

satı motörlerinin ceryan, tamir 
ve işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

805 Vekâlet otomobili masrafı 
1 Mubayaa 
2 işletme ve tamir 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

-

_ 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

6 000 

1 000 

750 

7 750 

10 000 
3 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 

1 000 

750 

7 750 

6 000 
3 500 

13 000 9 500 

806 

807 
1 
2 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

13 000 

808 Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

809 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
3 Melbusat 

[Liman memurlarile makinist, serdü-
men ve tayfalara demirbaş olarak ve
rilecek muşamba, çizme, ayakkabı ve 
melbusatla merkez ve taşra odacıla
rının melbusatı] 

13 000 

6 000 
4 000 

10 000 

5 000 

91 750 

6 000 
4 000 

10 000 

5 000 

88 250 

26 000 26 000 
6 000 6 000 
7 200 7 200 

Fasıl yekûnu 39 200 39 200 



164 

F. M. Muhassasatm nev'i 

810 Daimî memuriyet harcırahı 
811 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
812 Müfettişler harcırahı 
813 Resmî telefon tesis ve mükâ-

leme masrafları ile ücretli 
muhabere ve mükâleme bedeli 

814 Posta ve telgraf ücreti 
815 3335 No. lu kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

• 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

10 000 

15 000 
10 000 

6 000 
12 000 

2 000 

94 200 

916 530 

yılı için 
Encümence 

kabili edilen 
Lira 

10 000 

15 000 
10 000 

6 000 
12 000 

2 000 

94 200 

913 030 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
masraflar 

Birinci bab - Müteferrik 
masraflar 

816 Besim alât ve edevatı fenniye 
levazımı ve fotoğraf makine 
ve malzemesi, mubayaa ve ta
mir masrafları 

817 Meslekî mecmualar, kitab, ha
ritalar telif ve tercüme ücret 
ve mükâfatları, tabı, neşir be
deli ve masrafları, filim ve filim 
makine mubayaası, ihzar, kira 
bedelleri, istihbarat ve propa
ganda masraf larile bu maksad-
lara mütef erri yardımlar 

818 Hizmet otomobili mubayaa, ta
mir ve işletme masrafı 

819 Ecnebi mütehassıs, tercüman 
ve kâtibleri 

5 000 

20 000 

0 

39 050 

5 000 

20 000 

3 500 

39 050 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

820 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 10 000 10 000 

Birinci bab yekûnu 74 050 77 550 

İkinci bab - Deniz ticareti 
821 Yüksek deniz ticaret mektebi 

masrafları 
1 Umumî masraflar 100 000 100 000 
2 Laboratuarlar tesisi ve edevat 

masraflarile diğer tesisat mas
rafları ; 15 000 15 000 

3 Deniz vesaiti mubayaası 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 118 000 118 000 

822 Liman ve sahil hizmetleri 
1 Mayin imha masrafları 6 055 6 055 
2 Limanları temizleme, tarama 

işleri ve şamandıra imal ve te
sisi, tamir, idame, idare ve bil
ûmum masrafları 100 000 100 000 

3 Limanlarda, sahilde verilecek 
beynelmilel işaret malzeme A7e 
vesaitinin tesisi, mubayaa, ta
mir ve umumî masrafları 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 108 055 108 055 

823 Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masraf lan 

1 Liman idarelerinin nakil vası
taları ve algarnanm işletme 
tamir, idame, mubayaa ve sair 
masrafları 27 000 27 000 

2 Vesait kirası 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 33 000 33 000 

824 Devlet Reisine aid deniz vası
talarının bilûmum işletme, mu
bayaa, inşaat ve müteferrik 
masrafları için deniz yolları 
idaresine verilecek meblâğ 150 000 216 000 
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Gecelen vazife gören liman 
memurlarına verilecek ücret 
Tamir ve inşaat masrafı 

İkinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 000 4 000 
3 000 3 000 

416 055 482 055 

Üçüncü bab - Borçlar 
Geçen yıl borçlan 5 000 5 000 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçlan karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

îkihci kısım yekûnu 

1 500 
1 000 

500 
500 

3 500 

8 500 

498 605 
1 !' ., 1 . " ! — 

1 500 
1 000 

500 
500 

3 500 

8 500 

568 105 

UMUMÎ YEKÛN 1 415 135 1 481 135 
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F. 

830 
831 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

247 000 
1 500 

248 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 800 

247 000 
1 500 

248 500 

832 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

833 . Merkez müstahdemleri ücreti 
1 Daimî müstahdemler 
2 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

834 Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

1 Daimî müstahdemler 
2 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

835 Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraf 

2 000 2 000 

522 000 
2 000 

524 000 

337 000 
1 000 

338 000 

21 000 

1 138 300 

522 000 
2 000 

524 000 

337 000 
1 000 

338 000 

21 000 

1 138 300 

836 
837 

1 
2 
3 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

8 000 

3500 
5 000 
6 000 

14 500 

8 000 

3 500 
5 000 
6 000 

14 500 
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838 
839 

840 

841 
842 

M. 

0 
0 

1 
2 
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Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
îşletıne 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir,, teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 

ikinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

/ 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 000 

500 
3 000 

3 500 

4 000 
4 000 

8 000 

4 000 

12 000 

62 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

* 

4 000 

3 500 
0 
0 

0 

4 000 
4 000 

8 000 

4 000 

12 000 

54 000 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

843 

844 
845 

846 
847 
848 

1 
2 
3 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defatir ve evrak tabı 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Besmî telefon tesis ve mükâ-

20 000 
6 000 
2 500 

28 500 

15 000 

20 000 
21 000 
5 000 

20 000 
6 000 
2 500 

28 500 

15 000 

20 000 
21 000 
5 000 

leme masrafı 5 000 5 000 
849 Ücretli muhabere ve mükâle-

me bedeli 10 000 10 000 
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Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

5 000 

2 000 

111 500 

1 311 800 

5 000 

2 000 

111 500 

1 303 800 

İkinci kısım - Güze mahsus [ ^ J 
mulıassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Dahilî ve haricî sergiler ve nu
mune meşherleri masrafı 
îzmir sergisine yardım 50 000 50 000 
Hükümetçe iştirakine karar ve
rilecek dış sergiler masrafı 50 000 50 000 
îç sergi ve numune meşherleri 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 110 000 110 000 

Telifat, neşriyat, propaganda 
ve yardımlar 
İktisadî ve meslekî mecmualar, 
kitab, haritalar telif ve tercü
me ücretleri, tabı, neşir bedeli 
ve masrafları, filim ve filim 
makine mubayaası, ihzar ve ki
ra bedelleri ve istihbarat ve 
propaganda masraflarile bu 
maksadlara müteferri yardım-
1ar 
Ticarî istihbarat 

Fasıl yekûnu 

Kongreler ve beynelmilel mü
essesat masrafları 
Beynelmilel müessesat iştirak 
hissesi 

30 000 
10 000 

40 000 

20 000 

30 000 
10 000 

40 000 

20 000 
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Dış kongrelere gönderilecekle
rin harcırah ve masrafları 
iç kongrelerin tesis ve idare ve 
sair masrafları 
Ecnebi misafirlerin izaz mas
rafı 

1938 
Malî yık 
tahsisatr 

Lira 

1Ö39 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

2 000 

5 000 

4 000 

yılı için 
Encümence 

kabuL edilen 
Lira 

2 000 

5 000 

4 000 

Fasıl yekûnu 31 000 31 000 

Turizm umumî masrafları ve 
turizm teşekküllerine yardım 20 000 20 000 
2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 40 000 40 000 
Tahlil ve ölçüler laboratuar
ları için makine, alât, edevat 
ve ecza mubayaa ve tamir mas
rafları 15 000 15 000 
Ticaret ateşelikleri masrafları 
Umumî masraflar 35 000 35 000 
Daimî ve muvakkat memuriyet 
harcırahları 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 50 000 50 000 

Hizmet otomobili ve motosik
let mubayaası ile işletme ve 
tamir masrafları 8 000 8 000 

Birinci bab yekûnu 306 000 314 000 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtibler 50 000 50 000 

ikinci kısım yekûnu 356 000 364 000 

UMUMÎ YEKÛN 1 667 800 1 667 800 





25 - ZİRAAT VEKÂLETİ 
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1938 1939 malî yüı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birici bab - Maaş, ücret 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

4 800 

1 846 740 
2 500 

1 849 240 

1683 numaralı kaiunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 8 000 8 000 8 000 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
Muvakkat tazminat 

68 700 
2 500 

71 200 

616 010 
60 000 

68 700 "~ 
2 500 

71 200 

676 010 
60 000 

68 700 
2 500 

71 200 

676 010 
60 000 

Vekâlete merbut âli mekteb 
mezunlarına 1437 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 14 000 14 000 14 000 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersleri muallimle
rine verilecek ücret 1 720 1 720 1 720 

Birinci bab yekûnu 2 624 970 2 684 970 2 684 970 

ikinci bab - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 15 000 10 000 10 000 
Merkez levazımı 
Tenvir 6 000 6 000 6 000 
Teshin 5 000 5 000 5 000 
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Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
De fa tir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 500 

15 500 

6 500 

0 • 
5 000 

500 
3 000 

8 500 

22 500 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

86 000 

21 590 
7 000 
3 200 

31 790 

20 000 

30 000 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 500 

15 500 

10 000 

0 

500 
3 000 

3 500 

22 500 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

79 500 

21 000 
7 000 
3 200 

31 200 

20 000 

30 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 500 

15 500 

10 000 

3 500 
0 
0 
0 

0 

22 500 

10 000 
5 000 

15 000 

3 000 

79 500 

21 000 
7 000 
3 200 

31 200 

20 000 

27 000 
Tedkik ve mubayaa için dış 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırahı 10 000 10 3 010 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Eııeiiınenee 
tahsisatı taleb edilen kabul edileı 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Müfettişler harcırahı 20 000 20 000 20 000 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 8 000 8 000 8 000 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 1 450 1 450 1 450 
Posta ve telgraf, ücreti 35 380 47 043 47 043 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

Üçüncü bab yekûnu 166 620 167 703 167 703 

Birinci kısım yekûnu 2 877 590 2 932 173 2 932 173 

îkinci ktstm - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 
Telif at, neşriyat ve propaganda 
[Her nevi neşriyat mubayaası, tercü
me ve telif hakları, her türlü neşri
yat ve istihbarat, tabı, istihsal ve 
tevzi masrafları ve bu kabîl işlere 
yardım, öğretici filimler mubayaası, 
isticarı ve bu filimleri çekmek ve gös
termek ve yaymak için sabit ve oto
mobilli vesait ve tesisat mubayaası 
ve bu kabîl işlere yardım] 

Levazım ve alâtı fenniye 

55 000 20 000 20 000 

10 10 10 

7 500 7 500 7 500 

Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 
Beynelmilel teşekküllere iştirak 
ve yardım 
îç ve dış kongre ve teknik top
lantılara iştirak, iç kongre ve 
teknik toplantılar tertib ve bu 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i L i r a L i r a L i r a 

kabîl toplantılara yardım um-
mî masrfları 30 000 5 000 5 000 
[Dahildeki toplanacak kongre ve 
teknik toplantıların vekâletçe takdir 
olunacak bütün masrafları bu ter-
tibden verilir.] 

Fasıl yekûnu 

[ayvan ıslahı sağlık zabıtası 
ıcümenleri hakkı huzuru 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

37 500 

10 

92 520 

12 500 

10 

32 520 

12 500 

10 

32 520 

Yerli, ecnebi tekniker ve mü 
tehassıslar ve tercüme büroları 
müstahdemleri 200 000 120 000 120 000 

Staj ve ihtisas masrafları 
Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 10 10 10 
Çay ve sunî sıfad ihtisası yap
mak için harice gönderilecek 
memurlara yardım 10 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 

îkinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

10 010 

210 010 

302 530 

5 010 

125 010 

157 530 

5 010 

125 010 

157 530 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bab - Ziraat isleri 
Mektebler ve kurslar 
Orta tedrisat mektebleri 
Makinist mektebleri 

130 000 
6 000 

130 000 
6 000 

130 000 
6 000 
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3 Ziraî kurslar ve köy eğitmen
leri ve su işleri ve seyyar arte-
ziyen teşkilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
1 Muzur hayvan ve hastalıklarla 

mücadele masrafı 
2 Merkez mücadele enstitüsü ve 

mücadele istasyonları 
3 Mersin fümigatuvarı umumî 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tarla ziraati, ıslah, deneme, ü-
retme ve temizleme müessesesi 

1 îslâh istasyonları, deneme tar
laları tohum üretme çiftlikleri, 
yonca tohumu temizleme evi 

2 Müfit nebatlar tohumlarının 
tedarik ve tecrübe masrafları 

3 Tohum temizleme evleri 

Fasıl yekûnu 

Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 

1 Islâh ve deneme enstitüsü ve 
istasyonları, örnek bahçeleri ve 
fidanlıklar 

2 Zeytin bakım teşkiltâı ve zey
tin istasyon ve fidanlıkları 

0 Ağaç koruma cemiyetine yar
dım 

3 Zeytin müstahsillerine ve bu
dama ustalarına verilecek bu
dama ve aşı takımı ve levazımı 
bedeli ve nakdî mükâfat karşı-
lığı 

Fasıl yekûnu 

1938 1939 malî yılı için 
JMalî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

85 000 100 000 100 000 
221 000 236 000 236 000 

200 000 300 000 300 000 

62 000 62 000 62 000 

8 000 8 000 8 000 

270 000 370 000 370 000 

140 000 161 887 161 887 

500 500 500 
70 000 130 000 130 000 
210 500 292 387 292, 387 

83 000 83 000 83 000 

20 000 85 000 85 000 

3 000 3 000 0 

10 10 10 
106 010 171 010 168 010 
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899 Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri 

1 ipek böcekçilik enstitüsü ve is
tasyonları ve kışlakları, boğma 
ve fışkırtma ve tohum yetiştir
me evleri 

902 

903 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

yonları 
k enstitüsü ve istas-

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

22 000 

18 000 

40 000 

847 510 

22 000 

18 000 

40 000 

1 109 397 

22 000 

18 000 

40 000 

' 1 106 397 

İkinci bab - Veteriner ve zoo
tekni işleri 

900 Mektebler, kurslar 
1 Hayvan sağlık memurları ve 

nalband mektebleri 
2 Kurslar 

ri 

Fasıl yekûnu 

25 000 
6 000 

31 000 

25 000 
6 000 

31 000 

25 000 
6 000 

31 000 

901 Mücadele 
1 Hayvan hastalıklarile mücade

le ve tahaffuzhaneler tesis ve 
idaresi 150 000 150 000 150 000 

2 Bakteriyolojihane ve serum da-
rülistihzarları ve laboratuar-
1ar 
Itlâf edilen hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

2342 numaralı kanun mucibin
ce hayvan sağlığı memurlarına 
verilecek yem bedeli 
Yarış ve ıslah encümenine yar
dım 
Islah, teksir ve tedkikat 
Haralar masrafı 
[Hralar açığını kapamak için maktu-
an dahi verilebilir]. 

65 000 
25 000 

240 000 

25 000 

37 000 

390 850 

80 000 
25 000 

255 000 

30 000 

37 000 

408 850 

80 000 
" 25 000 

255 000 

30 000 

0 

408 850. 
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Aygır depoları 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu 
tertibden temin olunur]. 
Koyun damızlıkları mubayaa 
bedelerile numune ağılları 
Karasığır damızlıkhaneleri 
[Seyis ve çobanların iaşeleri de bu 
tertibden temin olunur]. 
Ihsa ve organizasyon masraf
ları 
Sergiler ve teşvik ikramiyeleri 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

100 000 

12 600 
110 000 

10 000 
40 000 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

125 000 

27 600 
125 000 

20 000 
40 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen Lira 

125 000 

27 600 
125 000 

20 000 
40 000 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

663 450 746 450 746 450 

996 450 1 099 450 1 062 450 

1 843 960 2 208 847 2 168 847 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıll 
1937 yılı 
1936 » 
1935 » 
1934 » 
1933 » 

ar borçları 
borçları karşılığı 

» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

0 

20 270 
5 000 
5 000 
5 000 
2 000 

37 270 

2582 sayılı kanun mucibince 
merinos koyunlarının muba
yaa, ıslah ve yetiştirihnesile 
tevzi işleri umumî masarifi ve 
bu kabil işlere yardım 
2582 sayılı kanun mucibince 
pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu mubayaa, üre
tim ve tevzi işleri umumî ma
sarifi ve bu kabil işlere yardım 

340 000 

300 000 

20 000 

1 000 
1 000 
1 000 

611 
o 

3 611 

340 000 

300 000 

20 000 

1 000 
1 000 
1 000 

611 
o 

3 611 

340 000 

300 000 
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1938 İ939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

910 

Beşinci kısım - Ankara Yük
sek ziraat enstitüsü 

908 Motosiklet işletme ve tamir 
masrafı 300 300 300 

0 Konya ovası sulama idaresince 
Ziraat bankasından yapılmış 
olan 90 000 liralık istikrazın 
itfa taksiti karşılığı 35 000 0 0 

909 Sergi ve fuarlara yardım 
1 iç beynelmilel fuarlara yardım 15 000 10 000 10 000 
2 Ziraî sergi ve meşherleri ve mü

sabakalar tertib umumî mas
raf lan ve bu kabîl işlere yardım 10 000 10 10 

Fasıl yekûnu 25 000 10 010 10 010 

Dördüncü kısım vokûnu 737 570 673 921 673 921 

Maaşlar ve ücretler 
Tedris heyeti maaşları 
tdare memurları maaşı 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerî ders muallimlerine 
verilecek ücret 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

189 070 
26 940 

191 280 
3 000 

1 000 
500 

411 790 

220 839 
27 060 

210 120 
3 000 

1 000 
500 

462 519 

220 839 
27 060 

210 120 
3 000 

1 000 
500 

462 519 

911 Muvakkat tazminat 27 550 35 000 35 000 
912 Enstitü ve laboratuarlar leva

zım ve işletmeleri ve umumî 
masrafları 120 000 200 000 200 000 

913 Y. Z. Enstitüsü idare levazımı 
1 Telifat ve neşriyat 10 000 20 000 20 000 
2 Tenvir 17 000 20 000 20 000 
3 Teshin . 36 000 40 000 40 000 
4 Kırtasiye . 3 500 3 500 3 500 
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5 Memurlar ve müstahdemlerle 
ecnebi profesörler ve talebe 
harcırahı 
[Memleket dahil ve haricine aiddir]. 

6 Ücretli muhabere ve mükâleme 
7 Resmî telefon tesis ve mükâle

me bedeli 
8 Def atir ve evrakı matbua 
9 Vazife başında kazaya uğra

yanların tedavi masraf larile ça-
lışamıyacak hale gelenlere ve
kâletin takdiri ile verilecek taz
minat 

Fasıl yekûnu 

Talebe ve stajyer talebe mas
rafları 

1 Talebe ve müstahdemlerle gece, 
gündüz vazife başında kalacak 
memurların iaşe masrafları 

2 Talebe ve staj iyer talebe mel-
busat, yatak, yorgan, komodin 
ve elbise dolabı, karyola ve em
sali masrafları 

3 Muhtaç talebeye taviz 
0 Muhtaç talebeye yardım 
4 Talebe ve stajyer talebe tahsi

satı 
0 Stajyer talebe için müessesele

re verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
[Mukavele ile memlekete geliş ve dö
nüş harcırahları da buradadır]. 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol vesaire 
masrafları 

Umumî masraflar karşılığı [1] 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

22 000 22 000 22 000 

1 500 1 500 1 500 

2 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 

10 10 10 

94 010 111 010 111 010 

129 500 129 500 129 500 

31 600 31 600 31 600 
4 000 4 000 4 000 
300 — 0 

16 500 16 500 16 500 

16 000 — 0 

197 900 181 600 181 600 

395 000 319 000 319 000 

1 000 1 000 1 000 
50 000 74 000 74 000 
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Stajyer talebe için satın alı
nacak bina bedeli 
Tamirat ve su tesisatı masrafı 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

. 1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 
25 000 

0 

2 000 
500 

— 
100 
20 

1939 malî yılı 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

0 
6 000 
2 000 

1 500 
3 000 

800 
100 
— -

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

0 
6 000 
2 000 

1 500 
3 000 

800 
100 

0 

Fasıl yekûnu 2 620 5 400 5 400 

Beşinci kısım yekûnu 1 324 880 1 397 529 1 397 529 

Altıncı kısmı - Konya ovası 
sulama idaresi 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Daimî müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Daire masrafları 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Demirbaş 
Tenvir ve teshin 
Nakil vasıtaları masrafı 
Müteferrika 
Tedavi ve yardım 

Fasıl yekûnu 

27 780 
12 060 

39 840 

3 000 
250 
500 
300 
500 
150» 
500 

5 200 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

Mütemadi tamirat 
Tamirhaneler için her türlü 
malzeme, alat ve edevat tele Ton 
makine ve levazımı alınması ve 
telefon şebekesinin bakını mas
rafları ' 2 000 
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idarenin yaptıracağı her türlü 
tamirat ve kanal tathiratı leva
zımı ve tamiratta kullanılacak 
usta ve amele yevmiyeleri, fi
danlıkların idare ve tevsii 
Hizmet kamyoneti levazımı ve 
işletme ve tamir masrafları 

Fasıl yekûnu 

Geçen ve eski yıllar borçları 
karşılığı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 830 

1 800 

11 630 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira . Lira 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

500 

57 170 

7 143 700 

— 

— 

7 370 000 

0 

0 

7 330 000 

Fasıl : 895, 896, 897, 898, 899 

Müteferrika, mefruşat ve demirbaş, tenvir ve teshin, kırtasiye, defatir ve evrakı matbua masrafları, 
icar bedeli, risale, kitab, faideli eserler ve telif hakkı mubayaası, tabı ve tercüme ücreleri, makina alât 
ve edevat, teçhizat ile levazımı fenniye ve itlaf iye ve eczayı kimyeviye, hayvan ve sair bilûmum mu-
bayaat ve tesisat, tamirat, sigorta, vergi ve resimler, vesaiti nakliye, yedekleri mubayaa, tamir ve iş
letme masrafları, arazi ve bina mubayaa, istimlâk bedel ve masrafları, yukarıda numaraları yazılı fa
sıllardan idare edilen müesseselerle teşkilât, çiftlik, tarla, bağ ve bahçe ve laboratuarların ıslah, tecrü
be, üretme, yetiştirme, her nevi tatbikat ve saire masrafları, telefon tesis ve mükâleme ve tamir bedel
leri, mekteb, kurs ve diğer müesseseler ve teşkilâtta çalıştırılacak memur, müstahdemler, usta ve amele, 
yerli ve yabancı mütehassıs, tercüman ve usta basıların aylık, gündelik veya ders saati başına üc
retleri ve yevmiyeleri ve bu işlerde kullanılacak mamur, muallim ve müstahdemler, yabancı mütehas
sıs ve usta basıların ve vazifeten gönderilecek diğer memurların vekâletçe görülecek lüzum üzerine 
muvakkat ve daimî memuriyet harcırahları, leylî mekteblerde talebe ve vazifeten mektebde kaldıkla
rı müddetler için muallim, memur ve müstahdemleri ve imtihanlarda bulunacak mümeyyizlerin iaşe 
ve ibate masrafları, talebeye lüzumlu ders kitab ve levazım ve fakir talebeye yardım, her nevi mera
sim ve muallim ve talebe tedkik seyahatları ve kamp masrafları, talebe melbusatı, mükâfatı bedelleri, 
mektebden mektebe nakledilen leylî talebenin yol masrafları, doktor, diş hekimi ve veteriner vizite üc
retleri, talebenin tedavi, yol ve eczane masrafları, açılacak kurslara iştirak edecek memurların ve 
kursları idare edeceklerin harcırahları ve hariçten isihdam edileceklerin ücretleri, umuma açılacak 
kurslara iştirak edenlerin harcırah ve vekâletçe takdir edilecek yevmiyeleri, kurslara devam eden
lere verilecek kitab ve levazım, bedelleri ve kursları muvaffakiyetle idare ve ikmal edeceklere verile
cek aynî ve nakdî mükâfat, nebatat ve mahsullere ziyan yapan muzır hayvan, böcek ve hastalıklarla 
mücadele ve bunların imha, itlaf, tedavi ve tedkiki, hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalarile mahsul
lerin kontrol, muayene, temizleme masarifi umumiyesi, muzır böcek ve hastalıkların bulaşmaması 
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ve mücadele için kal, imha ve ihrak olunacak nebat ve parçalarile mahsullere verilecek tazminat 
ve bu işler için yapılacak masraflar, domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı ve muzır hayvan
larla mücadele esnasında ölenlerin ailelerine ve muzır hayvanlarla mücadele mükellefiyetini ifa 
sırasında malûl kalanlara mikdan ter a Vekilleri Heyetince tesbit edilecek olan tazminatlar ile ya
ralananların tedavi masrafları ve mücadele maksadile yabancı memleketlere gönderileceklerin har
cırahı, domuz ve diğer hayvanların etlerile derilerinden ve sairelerinden istifade maksadile mües
seseler kurma masrafları ve bunların işletilmesi için verilecek mütedavil sermayeler, köy eğitmen
leri yetiştirme müesseselerinin bilûmum masrafları ve bu müesseseleri muvaffakiyetle bitirenlere zi
raî vesait temini için bir defaya mahsus olmak üzere vekâletçe takdir edilecek mikdarda nakdî 
mükâfat, idarei hususiye fidanlıklarına nakdî yardım, yabani ağaçların aşılanması hakkındaki ka
nun mucibince verilecek alât ve edevat bedelleri, Rize ve havalisinde halk tarafından yetiştirilen 
çayların yaş veya kuru halinde vekâletçe takdir edilecek fiat üzerinden mubayaa bedelleri hiz
metlerin taallûk ettiği tertiblerden verilir. • 

(1) Eczayı tıbbiye ve baytariye, talebe tedkik ve tetebbüü, resim ve sergiler ve masrafları, ame
le, usta ve çırak yevmiyeleri, merasim, müzeler ve bahçeler masrafları, icar bedeli, talebeye aid 
kitab, kırtasiye, kamp masrafları, ılânat, mefruşat, demirbaş eşya mubayaa, su parası, çatal, bı
çak, emsali, hayvan mubayaa, iaşe, bakım ve nakil vasıtaları tamir, işletme masrafları, talebeyi teş
vik için yazdırılacak eserlere verilecek ikramiye ve mümeyyizler heyeti masrafları, talebe teçhiz 
ve tekfini masrafları ile bütçede tertibi olmayan ve rektörlükçe lüzum görülen diğer bilûmum 
gayrimelhuz ihtiyaç ve masraflar karşılığı bu tertibdendir, 





26-M. M. V. (Kara kısmi) 
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F . Al. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mnhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

925 Vekil tahsisatı 4 800 4 800 4 800 
926 Maaşatı umumiye 21 204 210 22 704 210 22 704 210 
927 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 255 000 255 000 255 000 

928 648 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince verilecek 
gedikli küçük zabit ikramiye 
ve 1059 numaralı kanunun 5 
nci maddesi mucibince verile
cek küçük zabitler mükâfatı 

929 Müstahdemler ücreti 
930 Muvakkat tazminat 
931 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
932 1107 sayılı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitlere verile
cek aile zammı 40 000 40 000 40 000 

10 000 
800 000 
270 000 
135 000 

10 000 
800 000 
270 000 
135 000 

10 000 
800 000 
270 000 
135 000 

Birinci bab yekûnu 22 719 010 24 219 010 24 219 010 

ikinci bab - Masraf 
933 Mefruşat 130 000 130 000 130 000 
934 Kırtasiye 

1 Kırtasiye malzemesi 38 030 38 030 38 030 
[713 numaralı kanuna göre Maliye 
vekâleti kırtasiye depolarında ırtev-
cud muhaberata müteallik her nevi 
malzemei kırtasiye tedariki] 
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Tersim malzemesi 
[Bütçeye mevzii fasılların mahiyeti 
itibarile hangisi ile alâkadar olursa 
olsun alelitlak tersim malzemesi ile 
bu işe aid kırtasiyeye müteallik her 
nevi mevaddın hariçten tedariki] 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

38 030 

3 030 

41 060 

3 030 

41 060 

Müteferrika 
Vekalet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Defatir, evrakı matbua 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve 
edevat ve mevaddı müstehlike muba
yaa ve tamir bedeli, kütüb ve resail 
ve harita mubayaa, tabı masrafları 
ve matbaalarda ve mücellidhanelerde 
icabında kadrodan fazla çalıştırılacak 
işçilerin ücretleri] 

133 400 

1 000 
3 000 

4000 

158 720 
93 000 

Fasıl yekûnu 251 720 

Daimî memuriyet harcırahı 421 680 
Muvakkat memuriyet harcı-

133 400 

500 
3 000 

3 500 

233 720 
93 000 

326 720 

421 680 

133 400 

3 500 
0 
0 

233 720 
93 000 

326 720 

421 680 

rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 

260 000 
50 100 

16 090 

8090 

260 000 
50 100 

16 090 

10 090 

260 000 
50 100 

16 090 

10 090 
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P. M. 

943 

Muhassasatm nev'i 

Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab yekûnn 

Birinci kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

204 050 

1 517 160 

24 236 170 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

204 050 

1 596 690 

25 815 700 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

204 050 

1 596 690 

25 815 700 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

944 Muayyenat 
1 Tayinat 1.1 280 400 11 280 400 11 260 40() 

[Askerin ve mekteb talebelerinin ia
şe masrafları, alayların veya bir yerde 
bulunan iki müstakil tabur için bir 
aşçı masrafları, mevaddı gıdaiye fab-
rikalarile fırınlarda kullanılacak 
alât, edevat ve levazım bedeli ve 
amele yevmiyesi, fırın kiraları, sa
de yağı istihsali ve bunun için muk-
tazi sooğuk hava malzeme ve tesisatı 
masrafları, değirmen mubayaa, kira
lama ve işletme ve zahire üğütme 
masrafları, seyyar değirmen ve sey
yar fırın mubayaa ve tesis masrafla
rı, seyyar mutfak mubayaa ve tamir 
masrafları, zebhiye alât ve edevatı 
mubayaası, levazım muayene komis
yonlarının muayene, tahlil masrafı 
ve muayene alâtile edevat ve ecza 
masrafları, hastanelerin 2615 sayıl t 
kanuna göre iyi su ve arıtma masraf
ları, hastane ve revirlerin eczanele-
rile kimyahane ve laboratuarları ve 
diğer sıhhî teşekküller için muktazi 
her nevi yiyecek ve arıtma masrafa 
lan, erzak ve sabun nakil masrafları 
ile su tasfiyesi için muktazi alât ve 
masrafları bu tertibe dahildir.] 
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Hayvan yem bedeli 
[Arpa kırma masrafları, arpa kırma, 
ezme makinası mubayaa ve tamir 
masraflarile yem nakil masrafları] 
Mahrukat ve tenvir ve teshin 
[Ordu evleri ve konferans salonları 
tenvir, teshin masrafları, soba ve te
ferruatı mubayaa, tamir ve vaziye 
masrafları, (1 000) liraya kadar ocak 
ve fırın tamirleri, iki bin liraya kadar 
elektrik tesisat masrafları, hastane 
ve revirlerin eczanelerile kimyahane 
laboratuarlarında ve diğer sıhhî te
şekküllerde ve fırınlarda ekmek pi
şirmek hususunda kullanılacak her 
nevi mahrukat masrafları, soba kö
mür, gaz ve odun nakil masrafları so-
mür, gaz ve odun nakil masrafları, bu 
tertibe dahildir]. 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 604 000 2 604 000 2 604 000 

2 309 020 2 309 020 2 121 020 

Fasıl yekûnu 16 193 420 16 193 420 15 985 420 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Umumiyetle erat ve okulların her 
türlü giyecek ve giyecekleri için 
kullanılacak her çeşid malzeme, ma-
kina ile alât ve edevat ve merkezce 
lüzum görülecek katği zaruret kar
şısında bunların faaliyetini temin 
edecek bina ve bunların imal ve ta
mir ve ambalaj masrafları ve işçi 
ücretleri] 
Teçhizat 
[Alelumum erat ve okullarca kulla

nılacak her çeşid eşya ve malzeme 
ve makine ile alât ve edevatı ve bun
ların imal, tamir, amhalâj masrafları 
ve işçi ücretleri ve merkezce lüzum 
görülecek bina inşası]. 

3 996 760 3 996 760 3 996 760 

1 450 300 1 450 300 1 450 300 
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Muytabiye 
[Alelûmum hayvanlar için tımar ede
vatı ile muytabiye eşyası ve seyyar 
yalaklar, (koşum takımı ve semer
leri hariç) tevhid ve yük semerleri ve 
bunlar için makine alât ve edevatı 
mübayaasile bunların imal, tamir ve 
ambalaj masrafları] 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

186 000 186 000 186 000 

Fasıl yekûnu 5 633 060 5 633 060 5 633 060 

Levazım ve teçhizatı harbiye, 
fenniye ve tahkimat masrafları 
Demirbaş talim ve terbiye mal
zemesi masrafları 
Miadlı talim ve terbiye malze
mesi ve levazımı harbiye ve 
fenniye ve tahkimatta çalışan 
erlerin yevmiyesi ve buna muk-
tazi nakil işlerini yapmak için 
nakil vasıtaları mubayaa ve 
bunların işletme masrafları ve 
askerî fabrikalara verilecek si
pariş masrafları, gizleme mal
zemesi 
Cephaneliklerin ve depoların 
250 lirayı geçmemek üzere yap
tırılacak tamirat 

80 100 80 100 80 100 

2 014 500 2 014 500 2 014 500 

10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 2 104 600 2 104 600 2 104 600 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
[Ordu ve jandarma sıhhî ihtiyacında 
kullanılacak alelûmum ecza, alât ci
hazları ve teçhizat ile sıhhî evrakı 
matbua ve kütübü fenniye, ambalaj 
ve sair malzeme mubayaa ve muhafa
za masrafları, levazım kimyahaneleri-
nin tahlilâta aid her nevi alât ve 
edevat ve ecza bedeli, askerî tababet 
ve eczacılık, dişçilik, daimî ofis ai
datı, bulunduğu mahalde askerî has
tane ve revir olmayan askerlik şube 

243 800 243 800 243 800 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

erlerine mahallî sivil eczane ve 
müesseselerden satın alınacak mu 
alece bedeli, sıhhî imalâtha
nelerin kuvvei muharrike ve sa
ire ücretleri, doğrudan doğruyu 
Avrupadan getirttirilecek ecza, mal
zeme ve sıhhî eşyanın gümrük, diz-
barko ve saire masrafı ile bu işe mü
teallik bilûmum masraflar bu teı-tib-
den verilir]. 

Tedavi masrafları 9 300 14 000 14 000 
[Avrupada tedavilerine Sıhhat işleri 
dairesince lüzum gösterilecek ve gö
rülen lüzuma binaen mülkî ve ücretli 
hastaneler ve sanatoryomlarla emsa
li müesseselerde tedavi edilen er, 
talebe, memur ve askerî mensublarla 
subayların tedavi masrafları]. 
Askerî hastanesi, sanatoryohı, 
prevantoryom nekahathane ve 
revir ve emsali müessesatı sıh
hiyede yatan hastalarla bura
larda ve sıhhî laboratuarlar
la sıhhiye depolarında çalışan 
hemşire, hastabakıcı ve ücreti i 

'hademelerin melbusatı ve bu 
mahallerde çalışan sıhhî subay 
ve sair memurların gömlek, ön
lük ve benzerleri, sıhhî işlerde 
kullanılan eşyalar, sıhhiye de
posu, hastane, sana tory om, p re 
vantoryorn, nakahathane ve re
virlerde müstamel teçhizat ve 
mefruşat ile alelumum teçhiz ve 
tekfin masrafları, sıhhî teçhi
zat nakline mahsus semer, ko
şum ve benzerleri maddelerile 
sıhhiye araba ve otomobilleri, * 
cenaze arabaları, bruet ve em
sali hasta ve yaralı nakline 
mahsus vasıtalar imal, muba
yaa, tamir ve tamire aid yedek 
malzeme mubavaa masrafla-
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

rı ve bilûmum buna müteallik 
masraflar bu tertibden verilir. 170 000 170 000 170 000 

Fasıl yekûnu 430 100 434 800 427 800 

Beynelmilel askerî tababet ve 
eczacılık ve gazdan korunma 
kongrelerine iştirak edecekle
rin yol vesair masrafları 7 000 7 000 7 000 
Gaz ve maske masrafları 
Koruyucu malzeme masrafı 77 300 77 300 200 000 
[bilûmum insan ve hayvan gazdan 
koruyucu malzeme, cihaz, elbise, 
ecza ve teferruatları Mamak gazdan 
korunma evi ve gaz komutanlığı em
rindeki kimya birlikleri, gaz mektebi 
ve kursları, komutanlık kuruluşun
daki depolar için yapılacak ve komu
tanlık tarafından yaptırılacak bilû
mum inşaat, tamirat, ilâveler, tesisat, 
tamirhaneler, istimlâkler, burada 

yapılacak büyük ve küçük vantilatörler, 
soğutucu ve ısıtıcı tertibat, harareti 
ve rutubeti ölçecek alât ve edevat ve « 
saire] 
Talim ve terbiye malzemesi 
masrafı. 300 000 300 000 77 000 
[Kimya birlikleri, gaz mektebi, gaz 
kurslarında talim ve terbiyede kulla
nılmak üzere bilûmum gaz ve sis at
mağa mahsus cihaz ve silâhlar, alev 
cihazları ve bunlarm teferruatı, yedek 
aksamı, mermileri, yangın bombaları, 
sis ve gaz kutu ve mumlan, gaz temiz
leyici arozözler, arabalar ve saire talim 
ve terbiye malzemesi ile umum ordu 
gaz talim terbiyesine yarayan bilûmum 
alât, ecza, edevat, cihaz, lâvha, kitab ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz 
kurslarına, gaz mekteblerine ve gaz ko
mutanlığına aid fennî alât ve edevat 
ecza, kitab, risale ile mefruşat, ten
virat malzemesi ve tamirat alât ve 
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edevatı, tedrisata aid sinema makinesi 
ve filimleri, tecrübe hayvanları, bun
ların iaşe masrafı, Mama'k gazdan ko
runma evinde çalışan amele ile komu
tanlık depolarında çalışan mütehassıs 
amele, ustabaşılannın yevmiyeleri, 
Mamak gazdan korunma evinin ve 
gaz mektebinin ve komutanlığının 
hizmet kamyonetleri ile otomobillerin 
mubayaa, işletme ve tamir masrafları. 
Komutanlık ile emrindeki tesisler ve 
teşkiller arasındaki muhabere irtibatı 
masrafları, Avrupadan getirttirilecek 
malzemenin nakliyesi, dizbarko, sigor
ta, gümrük ve saire resimleri ile alı
nan malzemenin komutanlık emrindeki 
Maçka ve Ankara gaz depolarına ka-
darar nakil masrafları. Komutanlık 
tarafından neşir edilecek mecmua ve 
kitab masrafları]. 

1938 
Malî ydı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 377 300 377 300 277 000 

950 Türkiye dahilinden tedarikine 
imkân görülemiyen malzeme
nin mubayaası için ecnebi mem
leketlere gidecek olan heyetler
le tedkik ve tetebbu maksadile 
gidecek heyetlerin ve Avrupa-
da komutanlık namına gaz sta-
j ı yapan talebelerin harcırah ve 
lüzumlu tesisat inşa masrafları 0 0 300 

951 Hava kurumuna yardım mas
rafları — 5 000 5 000 
[Pasif müdafaa bakımından talim 
ve terbiye, tatbikat, manevra, propa
ganda, neşriyat için her türlü masraf
lar] 

952 Levazımı baytariye 
1 Ecza ve malzemei baytariye 57 200 57 200 57 200 
2 Tecrübe hayvanatı mubayaa 

bedeli 930 930 930 
Fasıl yekûnu 58 130 58 130 58 130 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasat in nev'İ Lira Lira Lira 

953 Hayvan mubayaa ve tazmini 205 000 205 000 205 000 
[Ordu kadrosuna dahil bilûmum bi >ı-
nek, cer ve tahmil hayvanlarmın kon
kur, at ve kısrakla-rmın ordu için yetiş
tirilecek remont ve tayların, hizmet 
köpeklerinin satın alınması, teşkili 
halinde tay çiftliğinin satın almmasr 
bedeli, subayların talimat dahilinde 
temlik edilmiş zatî hayvanlarından 
ve ordu hizmetine alınan ahali hay
vanlarından kanunen muayyen olan 
ahvalde mürt veya sakat olan veya 
ziyaa uğrayanların kanunu mahsusu 
na tevfikan tazmin bedeli, kanunu 
mahsusuna tevfikan atlı smıf subay 
larma verilen hizmet hayvanlarmın 
ayni kanundaki mevad dahilinde taz
mini, meslekî neşriyat ve askerî bay
tar mektebi iİe meslek gedikli mekte
binde fevkalâde derece ile neşe! 
edenlere şeref ve tergib mükâfatı] 

954 Nakliyat 1 580 320 1 580 320 1 580 320 
[Kara ordusuna aid ve mensub bil
cümle esliha, mühimmat, eşya ve mal
zeme ile alelûmum askerî maddeler 
nakliyatı ve bunlarm tahmil ve tah
liye masrafları, erat ile askerî talebe
lerin ve hayvanların her nevi vesait 
ile nakil masrafları, tedavi, muayene 
ve tebdili hava için tabib veya sıhhî 
heyetlerce her hangi bir yere gönde
rilmesine sıhhî lüzum görülen subay 
askerî memurlar ile maaşlı sivil me
murlar (ücretli veya sivil olarak müs
tahdem olanlar istifade edemezler) ve 
askerî okullar talebesile gedikli erba-
ve erata verilecek yol masrafları, yü
rüyüş halindeki kıta subay, askeri 
memur, okullar talebesi ile eratın ya • N 

tacaklan yerlerin konak ücretleri ve 
bunlarm hayvanlarmın ahır masraf 
l an (subay, askerî memur ve gedikli 
erbaşlar, harcırah almadıkları takdir
de) kara ordusu kadrosunda bulu-

\ nan, karada ve denizde kullanılan v.c 
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levazıma aid olan levazım vesaiti nak
liyesini mubayaa, imletme, tamir ve 
bunların her nevi malzemesini muba
yaa bedelleri ve bunları işletenlerin 
ücretleri, amele yevmiyeleri, ardiye, 
tatili edevat, istalya ve dizbarko 
masrafları, tahmil ve tahliyede kim
senin kusuru olmaksızın husule gele
cek hasarların bedelleri, askerî mah
kemelere celb ve sevkolunacaklar 
ile askerî mahkemelerce verilecek ce
za hükümlerinin infazı için bir ma
halle gönderilecek erat ve askerî 
okullar taleb esile bunların muhafa
zalarının her nevi vesaitle geliş, gidiş 
yol masrafları, 1111 sayılı kanunun 
34 ncü maddesi mucibince orduya alı
nacakların kendilerinin ve hayvanla
rının yol masrafları ve askerlik ka
nunu mucibince çifte hekimler tara
fından yapılan ilk muayenede müte
hassıs sihhî heyetlerce muayenesine 
lüzum gösterilen eratın en yakin mü
tehassıs heyete gönderilmek şartile 
bunların geliş ve gidiş yol masrafları 
bu tertibe dahildir, (ilk muayenede 
çifte hekimlerce mütehassıs muayene
sine lüzum gösterilmemiş olub da bu 
muayeneye itiraz ederek ikinci mua
yene isteyenlere yol masrafları ve
rilmez]. 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

965 Yabancı memleketler fabrika^ 
larına gideceklerin harcırah 
masrafları 48 250 48 250 48 250 

956 Manevra masrafları 370 000 310 000 310 000 
[Kadro ve kurmay seyahat masraf
ları ile bütçenin diğer tertiblerine ta
allûk eden masraflardan manevranın 
istilzam eylediği sarfiyat] 

957 Nakil vasıtaları masrafları 
1 Mubayaa 100 000 93 000 53 000 
2 Tamir ve tamire aid yedek mal

zeme mubayaası 10 000 10 000 10 000 
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3 İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı4 

Lira 

45 000 

155 000 

27 155 180 

1939 malı 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

50 000 

153 000 

27 102 880 

L yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 

113 000 

26 754 880 

958 Staj ve tahsil masrafları 162 500 162 500 162 500 
[Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek subay ve memurların tahsi-
satlarile dahilde lisan tahsil ettire
ceklerin yol ve tedavi masrafları. 
Dahilde ilim ve fen tahsil ettirilecek" 
subay ve memurların ve askerî tale
belerin kaydiye ve tedris ücretleri, 
askerî mühendis ve fen memuru ye
tiştirilmek üzere ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebenin aylık tahsisat-
larile gidiş ve geliş maktu yol mas
rafları ve mekteb ve lâburatuarlar, 
tedavi masrafları, tahsil programı 
mucibince yapacakları zarurî ve ha
kikî masrafları bu tertibe dahildir]. 

959 Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehidlerinin tezkir ve ibkayı 
namı için yaplımış ve yapıla
cak şehidliklerin bilûmum le
vazım ve inşa masraf ve bekçi 
ücretleri 35 000 35 000 35 000 

960 İnşaat ve tamirat ve sabit te
sisat masrafları 1 402 200 1 552 000 1 637 000 
[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
ve inşaata aid çıkan türkçe ve yaban
cı dil kitab, mecmua bedelleri ve is
timlâk ve teffiz muamelâtında pul ve 
muhammin ücretleri, etüd, proje ve 
keşif, tazmin, teksir ve istinsah, dak
tilo işleri için tutulacak memurlarla 
yeni yapılacak yapı işlerine nezaret 
etmek, vekâletçe tayin edilecek mü
hendis, mimar, sürveyan ücretleri. 
bilûmum malzemei inşaiyenin nakil 
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masrafları ile inşaat alât ve malze
melerinin bedeli ve hava kurumlarına 
karşı garnizon etraflarının ağaçlan
ması ve bunlara muktazi alât ve ede
vat ve tohum, fidan mubayaasile su 
ve sulama vasıtalarının temini mas
rafları ve mütehassıs ücretleri]. 

961 Tahdidi hudud komisyonu üc
reti ve harcırahı ile idare ve ku
le masrafları 

962 Ecnebi mütehassıslar 
963 Memuriyeti mahsusa ile ecne

bi memleketlere gönderilecek 
subaylar ve memurlar harcı
rahı 

964 Cenub hudud kıtaatının çadır 
mubayaası, mesken icar bedeli, 
nakil ve muhabere vesaiti mu
bayaa ve nakliye masrafları 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

• Lira Lira 

0 
100 000 

20 000 

85 000 

0 
100 000 

20 000 

5 000 

4 000 
100 000 

20 000 

5 000 

ikinci bab yekûnu 1 804 700 1 874 500 1-963 500 

ikinci kısım yekûnu 28 959 880 28 977 380 28 718 380 

Üçüncü kısım - Müessesat 

965 Askerî mektebler masrafı 27 900 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat 
âletlerine, spora müteallik alât ve 
edevat, dolab, sira, anfıteatr demir
baş, malzeme bedeli] 

966 Askerî müze masrafı 1 860 
[Eşya, asar, atelyelerin malzemesi 
mubayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif 
işleri, tenvir masrafları]. 

967 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 18 600 

Üçüncü kısım yekûnu 48 360 

27 900 

1 860 

18 600 

48 360 

27 900 

1 860 

18 600 

48 360 
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Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Memnu mmtakalar istimlâk 
bedeli 
Fen sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 

1938 
Midi yıl i 
tahsisatı 

Lira 

0 

2 000 
5 000 
4 080 
1 240 
1 400 

13 720 

30 000 

18 600 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 
1 000 
1 000 

660 
0 

4 660 

30 000 

18 600 

= r ~ 

Lira 

2 00(5 

2 000 
1 000 
1 000 

660 
0 

4 660 

30 000 

18 600 

972 

973 

974 

[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve 
müessesatm tecrübe ve muayene-hiz
metlerine müteallik bilûmum silah, 
mühimmat, âlet ve edevat ve muhafa
za ve lüzum görülecek numunelerin 
tedarik ve mezkûr umum müdürlüğe 
merbut resimhane ve laboratuarlara 
mahsus ecza, yağ, pil ve saire gibi 
malzeme mubayaası ve yerli, ecnebi 
asar tedariki ve poligon ve kimy» 
evinde vücude getirilecek bilûmum 
tesisat ve vesait, poligon namraa te
darik ve mubayaa edilen malzemenin 
mahalline kadar şevki ve bunlara mü
masil masraflar bu tertibden veriliri 

Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklara şahid 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 
Konkur ipiklere iştirak mas
rafı 

Dördüncü kısım yekûnu 

3395 sayılı kanun mucibince 
yapılacak masraflar karşılığı 

9 300 

45 000 

9 300 

45 000 

116 620 109 560 

9 300 

20 000 

84 560 

8 000 000 16 812 000 14 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 61 361 030 71 763 000 68 667 000 
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1938 
vMt yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

980 Maaşatı umumiye 
981 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

982 648 ve 1107 numaralı kanunla
rın 4 ncü ve 1059 numaralı ka
nunun 5 nci ve 1492 numaralı 
kanunun 6 nci maddeleri mu
cibince gedikli küçük zabitlere 

992 

1 183 060 1 435 104 

3 000 3 000 

[Müvezzi ve muakkiblerin şehir da
hilindeki yol masrafları dahildir]. 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 

1 368 339 

3 000 

983 
984 
985 

986 

987 

988 

989 
990 
991 

verilecek mükâfat ve ikramiye 
Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
3485 numaralı kanun mucibin
ce verilecek zamaim ve tazmi
nat 
1107 numaralı kanun mucibin
ce gedikli küçük zabit aile zam
mı 
2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Birinci bab yekıımı 

ikinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 

300 
545 520 

10 260 

323 500 

4 500 

3 120 1 
6 5301 

2 079 790 

10 000 
4 000 
4 500 

300 
574 728 

13 230 

534 000 

10 848 

11 340 
7 290 

2 589 840 

10000 
4 000 
6 000 

300 
553 318 

13 230 

495 000 

10 848 

11 340 
7 290 

2 462 665 

10 000 
4 000 
6 000 

9 000 15 000 15 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı '••'"'' ' talel) edilen kabul edilen 

MuhaSSasat in nev'İ Lira U r a Lira 

Def atir ve evrakı matbua 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 19 000 25 000 25 000 

Daimî memuriyet harcırahı 15 000 15 000 15 000 
Muvakkat memuriyet harcı-
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

40 000 
3 800 

2 500 

6 000 
3 550 

108 350 

2 188 140 

50 000 
5 000 

6 000 

6 340 
5 478 

132 818 

2 722 658 

50 000 
5 000 

6 000 

6 340 
5 478 

132 818 

2 595 483 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
Tayinat 395 700 395 700 395 700 
[Efradı askeriyenin ve mekteb tale
besinin iaşe-masrafı, aşçı masrafları, 
mevaddı gıdaiye fabrikalarile fırın
larda kullanıan alât, edevat ve leva
zım bedeli, amele yevmiyesi ve fırın 
kiraları, değirmen kiralama ve işlet
me ve zahire üğütme masrafları, sey
yar değirmen ve seyyar fırın muba
yaa ve tesis masrafları, seyyar mut-
bak mubayaa ve tesis masrafları, zeb-
hiye alâtı ve edevatı mubayaası, le
vazım muayene komisyonlarının mu
ayene, tahlil masrafı ve muayene alâ-
tile edevat ve muayene usullerine a id 
kitab ve risale mubayaası ve ecza 
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1001 

1002 

1003 
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masrafları, hastanelerin 2615 numa
ralı kanuna göre iyi su ve arıtma 
masrafları, hastane ve revirlerin ec-
zanelerile kimyahane, laboratuar ve 
diğer sıhhî teşekküller iğin muktazi 
her nevi yiyecek, yakacak ve sabun 
masrafları] 

2 Hayvan yem bedeli 
[Arpa kırma masrafları ve arpa kır
ma, ezme makinası mubayaa bedeli 
bu tertibe dahildir.] 

3 'Mahrukat, tenvir ve teshin 
[Soba, ocak ve teferruatı mubayaa, 
tamir ve vaziye masrafları, 1000 lira
ya kadar ocak ve fırın tamiri ve 2000 
liraya kadar elektrik tesisatı mas
rafları, hastane ve revirlerin ezcane-
lerile kimyahane laboratuarlarında 
ve diğer sıhhî teşekküller ve fırınlar
da ekmek pişirmek hususunda kulla
nılacak her nevi mahrukat] 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yık için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

500 

99 880 

500 

99 880 

Ecza ve malzemei 
teçhizatı sıhhiye 

tıbbiye ve 

Nakliyat 
[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, 
erzak, mahrukat ve bilcümle mevaddı 
askeriye nakliyat ücretleri, tahmil ve 
tahliye masrafları, erat ve askerî ta
lebe ve hayvanatın her nevi vesaitle 
nakil masrafları, tedavi ve muayene 
ve hava tebdili zımnında tabib veya 
heyeti sıhhiyelerce bir yere gönderi-

33 850 
200 000 

33 850 
250 000 

500 

99 880 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Askerî teçhizat 

Pasü yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 

496 080 

201 620 
120 000 

321 620 

3 584 920 

496 080 

201 620 
120 000 

321 620 

2 588 502 

496 080 

201 620 
120 000 

321 620 

2 588 502 

33 850 
250 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

lecek subay ve askerî memur, gedikli 
erbaş ve askerî okul talebelerile era
tın yol masrafları, yürüyüş halindeki 
subay, askerî memur, erat, askerî 
okul talebesinin ve harcırahsız gön
derileceklerin nakil, konak ve hay
vanlarının ahır masrafları, amele 
yevmiyeleri, ardiye ve tatili edevat, 
istalya, dizbarko masrafları, tahmil 
ve tahliyede kimsenin kusuru olmak
sızın husule gelen hasarların bedeli, 
askerî mahkemelerce celb ve sevko-
lunacaklarla askerî mahkemelerce 

• verilecek ceza hükümlerinin infazı 
için bir mahalle gönderilecek erat ve 
talebenin yol masrafları, muhafaza 
altmda sevkolunacak erat ve askerî 
okul talebesile muhafızlarının geliş 
ve gidiş yol ve konak masrafları, 
1111 numaralı kanunun 34 ncü mad
desi mucibince orduya alınacakların 
kendilerinin ve hayvanlarının geliş 
ve gidiş yol masrafları bu tertibe da
hildir]. 

1004 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 000 1 000 1 000 

1005 Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz, fotoğraf, malzemeyi sıya-
net, tamirhanelerde yüksek 
mesai, ihtira, tamir ve proto
tip inşaat ve buna mümasil iş
ler için ikramiye ve mesai ik
ramiyesi 1 000 1 000 1 000 

1006 Tayyarecilik eserleri, tercüme 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve mesle
kî kitablar celbi 7 500 7 500 10 075 

1007 Manevra masrafı 30 000 60 000 60 000 
[Bütçenin diğer tertiblerine taallûk 
eden masraflardan manevranın istil
zam eylediği bilcümle sarfiyat] 

Birinci bab yekûnu 4 675 970 3 759 552 3 762 127 
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ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1008 İnşaat, tamirat, istimlâk 314 320 314 320 589 320 
[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve teffiz mua
melâtında pul ve muhammin ücretle
ri, etüd, proje ve aplikasyon masraf
ları ile meydan inşaatında kullanıla
cak silindir mubayaa ve tamir mas
rafları] 

1009 Yabancı mütehassıslar ücret 
ve harcırahları 130 000 190 000 190 000 

1010 Staj, tedkik ve lisan tahsili 
tahsisatı ve yabancı memleket
ler harcırahı ve askerî mühen
dis ve fen memuru yetiştiril
mek üzere yabancı memleket
lere gönderilecek subay ve ta
lebenin tahsillerile yol, tedavi 
ve tahsil masraf lan 100 000 300 000 150 000 

1011 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malû-
linin tedavi masrafları 6 000 6 000 6 000 

ikinci bab yekûnu 550 320 810 320 935 320 

îkinci kısım yekûnu 5 226 290 4 569 872 4 697 447 >-

Üçüncü kısım - Müessesat 

1012 Askerî mektebler masrafı 5 000 5 000 5 000 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat 
aletlerine ve spora müteallik alât ve 
edevat, dolab, sıra, anfiteatr, demir
baş eşya ve malzeme bedeli] 

1013 Aemele yevmiyesi 025 000 1 000 000 N 952 000 
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1014 3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

0 47 600 

Üçüncü kısım yekûnu 630 000 1 005 000 1 004 600 

Dördüncü hısım - Müşterek 
masraflar 

1015 
1016 

1 
2 
3 
4 
0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı 
1936 » 
1935 » 
1934 » 

borçları karşılığı 
» » 
» » 
» » 

1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKUN 

0 

5 000 
500 
150 
50 
10 

5 710 

5 710 

8 050 140 

3 760 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

4 470 

8 302 000 

3 760 

500 
150 
50 
10 
0 

710 

4 470 

8 302 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatr 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde 
müşterek muhasmsat 

Birinci bab - Maaş ücret, 
tahsisat 

1019 Maaşatı umumiye 
1020 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

1021 Müstahdemler ücreti 
1022 Muvakkat tazminat 
1023 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1024 3486 ve 1144 sayılı kanunlar 

mucibince verilecek denizaltıcı 
ve dalgıç tahsisatı 

1025 2853 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ihtisas yevmiyesi 

1 881 360 

30 340 
170 000 
10 460 
23 260 

2 045 422 

30 340 
170 000 
10 460 
23 260 

2 145 422 

30 340 
170 000 
10 460 
23 260 

55 000 

7 200 

90 460 

7 200 

[Müvezzi' ve muakkiblcrin şehir dahi
lindeki yol masrafları] 

1029 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Defatir ve evrakı matbua 
0 Odacılar elbisesi 

Fasıl yekûnu 

1030 Daimî memuriyet harcırahı 
1031 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1032 Müfettişler harcırahı 

3 090 
5 000 
870 

2 590 
6 000 

0 

8 960 8 590 

20 000 
20 000 
5 000 

90 460 

7 200 

1026 
1027 
1028 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Müteferrika 

2 177 620 

7 110 
8 000 
8 000 

2 377 142 

8 610 
8 000 
8 000 

2 477 142 

8 610 
8 000 
8 000 

2 590 
6 000 

0 

8 590 

15 000 15 000 
25 000 25 000 
5 000 5 000 
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Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bab yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 600 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen %kabul edilen 

Lira Lira 

4 000 4 000 

3 000 
3 250 

84 920 

2 262 540 

2 500 
4 888 

89 588 

2 466 730 

2 500 
4 888 

89 588 

2 566 730 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
Tayinat 
[Deniz erat, erbaş ve mekteb okurla
rının iaşe masrafları, mevaddı gıdai-
ye fabrikalarile fırınlarında kullanı
lan alât vt edevat ve levazım bedel
leri, amele yevmiyesi, fırın kiraları, 
değirmen kiralama ve işletme ve za
hire üğütme masrafları, seyyar fırın 
mubayaa ve tesis masrafları, seyyar 
mutfak mubayaa masrafları, Deniz 
hastanesinin 2615 saydı kanuna »-öre 
arıtma masrafları ve deniz hastane 
ve revirlerinin eczanelerde kimyana-
ne laboratuarları ve diğer sıhhî te
şekküller için muktazi her nevi yiye
cek ve arıtma masrafları, deniz leva
zımı muayene heyetinin bu maddeye 
aid muayene ve tahlil masraflarile 
muayeneye lüzum olan alât ve edevat 
ve eczanın bedelleri bu maddeden te
min ve tesviye olunur.] 
2852 numaralı kanun mucibince 
verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Bilûmum deniz müesseselerinin ve 

800 000 850 186 900 186 

70 000 
2 400 
52 000 

70 000 
2 400 
50 781 

70 000 
2 400 
50 781 
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1938 1939 malî yıh için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

kıçtan kara veya karaya aborda ol
muş harb ve muavin gemilerinin ve 
merakibi bahriyenin elektrik cereyan 
masrafları ve bu eeryanın temini için 
lüzum görülecek tesisat masrafları ve 
bilcümle tenvir ve teshine aid eşya 
ve malzemenin mubayaa, imal, tamir 
masrafları ve bunlara aid amele yev
miyeleri bu madde tahsisatı ile temin 
ve tesviye olunur.] 

Fasıl yekûnu 924 400 973 367 1023 367 

Levazımı askeriye 
Melbusat 183 000 277 769 277 769 
[Deniz erat, erbaş okurlarının bil
cümle giyecek istihkakları ile deniz
altı sınıflarına mensub erat ve erbaş
ların fevkalâde giyecekleri masrafla
rı, deniz gedikli erbaş hazırlama 
mektebine alınacak okurlara verile
cek fevkalâde eşya ve dikiş kutusu 
muhteviyatı masrafları, amele yev 
miyeleri, melbusat ve muytabiyelerin 
imali için deniz dikim evine lüzumu 
olan her nevi alât ve edevat, makine 
ve malzemenin mubayaa, tamir ve te
sis masrafları, melbusat, teçhizat ve 
sair mamul eşyanm muhafazası için 
iktiza eden alât ve ecza masrafları, 
melbusat ve teçhizat ve nıuytabiye
nin muayenesi için deniz levazım mu
ayene heyetlerine lüzumu olan her ne
vi alât ve edevat ve malzeme ve ec
zaların mubayaa, tamir ve tesis mas
rafları, odacılar elbisesi bu mad-
deden temin ve tesviye olunur]. 
Teçhizat 113 000 150 937 150 937 
[Bilcümle teçhizat eşyasının imali 
için deniz dikim evine lüzumu olan 
alât, edevat ve malzemenin mubayaa, 
tamir ve tesisi masraflarile buz do
labı ve ütüleri ısıtmağa mahsus soba 
mubayaa, tamir ve imali masrafları, 
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amele yevmiyeleri ve 2893 sayılı ka
nun mucibince verilecek teçhizat be
delleri bu tertibden temin ve tesviye 
olunur]. 
Mutabiye 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

260 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
Torpito paravan ve sis cihazla
rı işleri 
Mayin ve ağ işleri 
Mühimmat 
Mühimmat ve top işleri 
Gemi tamir ve inşası 
Telsiz elektrik ve seyre aid işler 
[Esliha atelyesinm işletme masrafla
rı, amele yevmiyeleri, müstahkem 
mevkiin bilûmum ihtiyaçları, sefain 
inşa ve tamir ve teçhiz ve telvin mal
zemesi ile fabrika ve atelyelerin iş
letme tesis masrafları, kömür, yağ, 
mayi mahruk ve bilûmum levazım 
bedelleri, amele yevmiyeleri, telsiz ve 
seyre aid bilûmum fennî al ât ve ede
vatın malzeme masrafları ve top ve 
torpito ve mühimmata lüzumu olan 
her nevi malzeme bedelleri ile Askerî 
fabrikalara sipariş edilecek malzeme 
bedelleri taallûk ettiği maddelerden 
verilir]. 

Fasıl yekûnu 296 260 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

200 

428 906 

200 

428 906 

80 000 
90 000 

186 730 
148 080 
071 980 
50 000 

79 000 
90 000 

180 000 
140 000 

1 000 000 
50 000 

79 000 
90 000 

180 000 
140 000 

1 000 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 1 626 790 1 539 000 1 539 000 

Sefain ve mevaki levazımı 
Müteferrik levazım 230 000 
[Gemi ve mevakiin ve silâhların te
mizlik malzemesi ve bakımı bu ter
tibden verilir.] 
Devri çark 600 000 
[Harb ve muavin gemilerde ve mera-
kibi bahriyede ve karadaki bilûmum 
deniz müesseselerinde her nevi nakil 
ve binek vasıtalarında her ne mak-

323 000 

550 000 

323 000 

550 000 
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Malî yrh Mukimi et e e Küçümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ İ^-n ' Lira Lira 

şadla olursa olsun kullanıla!! her cins 
kömür, benzin, »"'az, mazot, motorin 
ve bilûmum maden ve yağlama yağ
ları ile su, odun, çıra ve sair sulh ve 
mayi mahrukatın bedelleri ve bu mal
zemenin verilib alınmasına, nakledil
mesine ve muhafazasına muktazi is
kele, tank, tanker, şilep, kamyon, de
po ve bunlara mümasil vesaiti saire 
inşası, tamiri ve satın alınması ve su 
isalesi için tesisat yapılması ve bu 
tesisatın idamesi bu tertibdendir. 1 

Fasıl yekûnu 830 000 873 000 873 000 

Levazımı sıhhiye 
Ecza, teçhizat ve malzeme i sıh
hiye 29 000 41 800 41 800 
Ecza ve maLzemei baytariye 500 500 500 
.[Hekimlikte ve ameliyatta kullanıla
cak her nevi alât ve edevat ile pa
muk ve sargılık bezler, alelûmum ec-
zayi tıbbiye, harb paketi, tıbbî mal
zeme, muşamba harır, rontken ala! 
ve edevatı, rontken makineleri tefer
ruatı ile buna aid malzeme mubayaa, 
montaj, enstalâsyon ve tamir ücreti, 
rontken filim ve eczası, fotoğraf, canı 
ve kâğıdı mubayaası, bakteriyoloji 
aletleri mubayaası ve bunların tamir 
masrafları, aşı ve serum istihzarı irin 
alât ve edevat, ecza, malzeme muba
yaası, bakteriyoloji tecrübe hayvan
ları mubayaası ve bunların bakım 
ücretleri, her nevi dişçi alât ve ede
vatı ile proteze aid alât ve edevatın 
mubayaası, tamir ve bunlara aid güm
rük resimleri ve etüv makineleri ve 
alât ve süzgeçlerinin mubayaa ve ta
mirleri ile etüv makine teblıir ka
zanlarının, sandıklarının mubayaa ve 
tamirleri, askerî seferi teçhizat ve 
malzemei sıhhiye mubayaa ve tamir 
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bedelleri ile gümrük resimleri, amba
laj masrafları, askerî hastane bulun
mayan yerlerde hastalanan erlerin si
vil hastanelerde bakım ücretleri, ha
riçte yaptırılacak ilâç ücretleri, has
tane laboratuarları ile sair birlikler
deki alât ve edevat ve eezayi tıbbiyeyi 
koymağa mahsus her nevi dolablann 
inşa, tam İL* ve bunlarım t e İvin masraf
ları, hastalara mahsus her türlü ter
lik, pijama, hasta arrbaları ve em
sali teçhizatı sıhhiyenin mubayaa ve 
tamir bedelleri, tehçizatı sıhhiyeden 
ad ve kabul edilebilen her nevi eşya 
ile gemi ve kışlaların farelerinden ve 
muzır böceklerinden (deratisyon de-
zenfeksiyon) tathirinde kullanılan 
gaz ve maddelerin ve buna aid gaz 
maskelerinin ve gazden korunma ve
sait ve malzemelerinin, gaz elbiseleri 
ve bunlara aid teferruatın mubayaa 
ve tamir ücretleri, tatbikatı sıhhiye 
için levha, mulâj ve edevatı sıhhiye ve 
saire mubayaası, (sinema makineleri 
ve projeksiyon cihazları gibi) su tu
lumbaları ve su filitre ve tasfiye cihaz
ları, buz dolabları mubayaa ve bunla
rın tamir masrafları, eczane, laboratu
ar ve ;<meJiyathan"]erde hususatı sıhhi
ye için sarf edilecek petrol, benzin va
kum, zeytinyağı, mazot ve kömürün 
mubayaası, deniz sıhhiye deposunda 
gemi ve birliklere gönderilecek ecza 
ve malzemei sıhhiye ve alâtın şevki 
için muktazi ambalaj masrafı, sandık 
imali için tahta, çivi, demir tel, balya 
çemberi, kaneviçe, ip, iplik muşamba 
ve saire mubayaa ve imal ücretleri 
sıhhiye arka çantaları, portatif ecza 
sandıkları ve bunların muhteviyatına 
aid alât, malzeme ve ilâçların muba
yaası, hasta sedyeleri, lâmba ve ça
dır fenerleri mubayaa ve tamirleri, 
alelûmum matbu evrak (eedveller ve 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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defterler dahil) basın masrafları, 
hastane eczaneleri ve kütübaneleri 
için türkçe ve yabancı dillerde yazıl
mış tıbbî ve cerrahî ve ispençiyari 
kitab, mecmua ve risalelerin muba
yaa ve aboneleri, ameliyathane ve la
boratuarların zemini ve masaları için 
linelium kalın muşamba, çini taşı ve 
sairenin mubayaa ve imal ücretleri, 
eczane ilâç şişeleri, hastane çamaşır, 

yatak ve malzemesinin dikim ve tami
ri için iğne ve iplik masrafı, lüzumlu 
görülen hastaların fotoğraflarının 
Çektirilmesi masrafları]. 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Deniz ordusuna mal edilmiş olan es-
liha ve mühimmat, eşya ve malzeme 
ve erzak ve kömür ve bilcümle me-
vaddı askeriyenin nakliyatı ve tah
mil ve tahliye ve ambalaj masrafları, 
erat ve askerî talebe ile hayvanatın 
her nevi vasıta ile nakil masrafları 
ve tedavi ve muayene ve tebdili hava 
zımnında bir yere gidecek subay ve 
askerî memurların ve erbaşların yol 

masrafları, kıta halinde gelen ve giden 
subay ve askerî memurlar ile erbaş ve 
eratm yol ve ibate masrafları ve her 
nevi kara nakil ve binek vasıta
larının mubayaa ve tamir bedelleri 
ve bu tamiratı yapacak amelenin 
yevmiyeleri ve tahmil ve tahliye ve 
ambalaj ve sevk işlerinde kullanılan 
amelenin keza yevmiyeleri, ardiye ve 
istalya masrafları, askerî mahkeme
lerce verilecek ceza hükümlerinin in
fazı için bir mahalle sevkolunacak 
eratın yol masrafları bu tertibdendir | 

Kitab, mecmua ve risale mas
rafı 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

29 500 

37 000 

42 300 

39 000 

42 300 

39 000 

2 000 2 000 2 000 
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1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 
1 
2 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

2 400 
300 
500 

3 200 

500 
1 000 

1 500 

0 
500 

1 000 

1 500 

1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye ve fev
kalâde mesai ikramiyesi 
Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirileceklerin masrafı 
648 numaralı kanunun dördün
cü ve 1492 numaralı kanunun 
6 ncı maddeleri mucibince ge
dikli erbaşlara verilecek ikra
miye 

6 000 

3 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

Birinci bab yekûnu 3 759 650 3 909 573 3 959 573 

tkinci bab - Muvakkat 
masraflar 

1047 Bina inşa ve tamiri ve istim
lâk bedeli 200 000 
[Mimar ve marangoz alât ve edevatı. 
istimlâk ve teffiz bedelleri ve pul ve 
muhammin ücretleri, etüd, proje ve 
aplikasyon masrafları]. 

1048 Ecnebi mütehassıslar 57 050 
[Bunların mukaveleleri mucibince 
ücretleri ve her nevi harcırah ve mas
rafları bu tertibden verilir]. 

1049 Ecnebi memleketler harcırahı 86 000 

50 000 

57 050 

100 000 

50 000 

57 050 

50 000 
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1050 Staj, tahsil ve tedavi masraf
ları 

1 Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek subay ve memur
ların tahsisatları ile dahilde li
san tahsil ettirileceklerin yol ve 
tedavi masrafları 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettirilecek 
subay ve memurların, askerî talebe
nin kaydiye ve tedris ücretleri] 

2 Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirilmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek tale
be masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

LİPa; :;if 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

• „j;,: ır;,,;^ira r-': Lira , 

61 420 

120 920 

182 340 

525 390 

174 080 

32 747 

206 827 

.413 877 

174 080 

32 747 

206 827 

363 877 

4 285 040 4 323 450 4 323 450 

1051 

1052 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Deniz matbaası işletme masra
fı ve amele ücreti 
[Mevaddı ibtidaiye ve demirbaş da
hil] 

0 
o 
o 

o 

o 

o 24 300 

Mevaddı ibtidaiye 
Demirbaş eşya 
İşletme ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Deniz mektebleri masrafı 
[Laboratuar tesis ve fennî aletler, 
kitab, defter ders ve levazmıı ve spor 
birlikleri masrafı bu tertibden veri
lir.] 
Laboratuar tesis ve fennî alet
ler masrafı 
Kitab ve defter ve ders levazı
mı masrafı 

100 
100 

20 000 

20 200 

0 

10 000 

3 000 

0 
0 

24 300 

24 300 

0 
0 
0 

0 

0 15 000 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

1 
2 
3 
4 
0 
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Deniz spor birlikleri masrafı 
ve talebeye verilecek mükâfat 
bedeli 
Deniz mektebleri masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 yılı borçları karşılığı 
1936 » » » 
1935 » » » 
1934 » » » 
1933 » » » 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

2 000 

15 000 

35 200 

0 

500 
250 
150 
100 
100 

1 100 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 

15 000 

39 300 , 

500 

3 000 
250 
150 
100 

0 

3 500 

0 
0 

0 

39 300 

500 

3 000 
250 
150 
100 

0 

3 500 

1055 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahid 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 0 520 520 

1056 3575 sayılı kanun mucibince 
tasfiye edilecek temini istikbal 
sandığı noksanı karşılığı 0 0 24 535 

1057 3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 0 0 25 465 

0 3575 sayılı kanun mucibince 
deniz işçileri tekaüdlerinin es
ki sandıkla alâkalarının kesil
mesine ve yeni teşekkül eden 
askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığına yapılacak 
yardım 0 50 000 0 

Dördüncü kısım yekûnu 1 100 54 520 54 520 

UMUMÎ YEKÛN 6 583 880 6 884 000 6 984 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde 
müşterek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1060 Maaşatı umumiye 440 000 469 000 459 000 
[Kadrosunda fen memuru olarak gös
terilen yerlerde bu yerler için mevzu 
aslî maaşların tutarını geçmemek şar-
tile ücretli sivil fen adamları dahi is
tihdamı caizdir.] 

1061 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 7 920 7 920 7 920 

1062 Müstahdemler ücreti 

1063 
1064 

1065 

1066 

1067 
1068 

1069 

1 
2 

1 
2 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
2204 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 
2853 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 
Mefruşat, demirbaş ve alâtı 
musikiye 
Kırtasiye 
Müteferrika ve muhafız kö
pekleri iaşesi 
Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 

363 880 
2 000 

365 880 

13 720 

10 

18 000 

845 530 

1 900 
1 900 

4 500 

1 200 
1 150 

373 880 
2 000 

375 880 

13 720 

10 

18 000 

884 530 

1 900 
2 500 

4 500 

1 200 
2 500 

383 880 
2 000 

385 880 

13 720 

10 

18 000 

884 530 

1 900 
2 500 

4 500 

1 200 
2 500 
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3 Hademe melbusatı 

Fasıl yekûnu 

1070 Harcırahlar 
,1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Müfetişler harcırahı 
4 Yabancı memleketlere gönderi

lecek, komisyonlar harcırahı 
5 Maznun olarak askerî mahke

melere celbe^ileceklerin mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon tesis ve müka-
leme masrafı 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 080 

3 430 

1 000 
15 000 
1 000 

5 000 

200 

22 200 

1 200 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 

5 700 

5 000 

200 

23 200 

1 200 

2 000 

5 700 

2 000 2 000 
15 000 15 000 
1 000 1 000 

5 000 

200 

23 200 

1 200 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 350 
1 080 

37 560 

883 090 

1 350 
1491 

41 841 

926 371 

1 350 
1 491 

41 841 

926 371 

1074 

tkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
1 Erat ve .stajiyer okullar için 

iaşe masrafı 
2 Hayvan yem bedeli 
3 Mahrukat 

81 750 
6 300 
5 500 

73 655 
6 300 
8 710 

73 655 
6 300 
8 710 

Fasıl yekûnu 93 550 88 665 88 665 
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tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

1080 

1075 Levazımı askeriye 
1 Erat ve staj iyer okullar melbu-

satı * 35 150 41 772 41 772 
2 Teçhizat 20 110 14 150 14 150 
3 Muytabiye 400 400 400 

Fasü yekûnu 55 660 56 322 56 322 

1076 Levazımı sıhhiye ve baytariye 440 440 440 
1077 Sevkiyat 6 500 6 500 6 500 
1078 Fennî kitab ve risalelerin ve 

gazetelerin mubayaa ve abone 
bedelleri 900 900 900 

1079 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 500 2 000 2 000 

Birinci bab yekûnu 158 550 154 827 154 827 

1 
2 

3 

4 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

înşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 
İnşaat ve tamirat 
Tesisatı fenniye ve tesisatı ce
dide ve tevsiat ve tamirat 
Amelenin beden terbiyesi için 
yapılacak tesisat ve malzeme 
masrafı 
Gazden korunma ve tesisatı 
masarfı 

Fasıl yekûnu 

32 500 

82 500 

1 000 

10 380 

126 380 

42 500 

82 500 

1 000 

25 000 

151 000 

42 500 

82 500 

1 000 

25 000 

151 000 

1081 Ecnebi mütehassıslar 26 800 54 500 34 500 
1082 Staj masrafı 

1 Staj için gönderileceklerin tah
sisat, harcırah, masarifi zaruri
ye ve okul ücretleri ve tedavi 
masrafları 122 600 122 600 122 600 
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2 Stajiyer okulların teftişi için 
harcırah ve masarifi mütefer
rika 

Fasıl yekûnu 

0 Yardımlar 
0 895 numaralı kanun mucibince 

sigorta sandığına muavenet 
1083 Millî cemiyetlere muavenet 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

îkinei kısım yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

200 

122 800 

20 000 
200 

20 200 

296 180 

464 730 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

200 

122 800 

0 
200 

108 800 

437 100 

591 927 

200 

122 800 

0 
200 

0 

308 500 

463 327 

Üçüncü kısım - Müessesat 

1084 

1085 

1 

2 
3 
4 
5 

Fabrikalar umumî masrafları 
Mevad ve malzemei iptidaiye 
ve müstehlike (mamul ve gay
ri mamul) ve işletme masraf
ları 
Amele ücretleri 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
3284 numaralı kanun mucibin
ce satın alınacak hurdalar be
deli 

Fasıl yekûnu 

1 749 370 
1 636 340 

170 000 
300 000 

50 000 

3 905 710 

1 749 370 
1 484 532 

170 000 
300 000 

50 000 

3 753 902 

1 749 370 
1 504 532 

170 000 
300 000 

50 000 

3 773 902 

3575 numaralı kanun mucibince 
Askerî fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı aidatı 108 600 108 600 

Üçüncü kısım üekûnu 3 905 710 3 753 902 3 882 502 



226 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

1086 Geçen yıl borçlan 2 000 2 000 2 000 
1087 Eski yıllar borçlan 500 500 500 
1088 2441 numaralı kanunun mu

vakkat 2 nci maddesi mucibin
ce İnhisarlar umum müdürlü
ğüne ödenecek eşya ve malze
menin dördüncü taksiti 9 300 9 300 9 300 

Bördüncü kısım yekûnu 11800 11800 11800 

1089 3395 sayılı kanun mucibince 
yapılacak masraflar karşılığı 500 000 1 000 000 1 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 755 330 6 284 000 6 284 000 



30 - HARİTA U. M. 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1091 
1092 

1093 
1 
2 

Umumî maaş 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

314 000 

14 580 

53 600 
1 500 

55 100 

320 000 

9 240 

61 000 
1 400 

62 400 

320 000 

9 240 

61 000 
1 400 

62 400 

1094 Muvakkat tazminat 
1095 657, 2047, 2022 numaralı ka

nunlar mucibince verilecek taz-

36 000 36 000 36 000 

1096 
1097 
1098 
1099 

1100 

1 
2 
3 

1 

minat, uçuş ücreti ve taamiye 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 

56 000 

475 680 

.. 

1 000 
3 000 
2 500 

500 
250 
500 

1 250 

2 500 

56 000 

483 640 

1 720 
2 000 
3 000 

500 
250 
500 

1 250 

500 

56 000 

483* 640 

1 720 
2 000 
3 000 

500 
250 
500 

1 250 

500 



1988 1989 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

1105 

1106 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

1104 Muayyenat 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 13 060 13 000 13 000 

Fasü yekûnu 15 560 13 500 13 500 

1101 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme bedeli 50 500 500 

1102 Ücretli muhabere ve mükâle-

1103 

me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

70 
490 

23 920 

499 600 

100 
490 

22 560 

506 200 

100 
490 

22 560 

506 200 

1 
2 
3 ' 

1 
2 
3 

1 
2 

Erat yiyecek masrafı 
Yem bedeli 
Yakacak, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

45 000 
11 000 
8 000 

64 000 

16 000 
8 000 
1 000 

25000 

400 
50 

450 

45 000 
11 000 
8 000 

64 000 

17 000 
7 000 
1 000 

25 000 

400 
50 

450 

45 000 
11 000 
8 000 

64 000 

17 000 
7 000 
1 000 

25 000 

400 
50 

450 



F. M. 

1107 

Muhassasatm nev'i 

— 2SÛ 

Nakliyat 
[Eşya, erzak, malzeme, alât, edevat 
nakliyatı, erat nakliye masrafları ve 
tatbikattaki erat ve hayvanatın ibate 
masrafları] 

— 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 750 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

21 000 21 000 

1108 Makine, alât, edevat ve demir
baş eşya levazımının mubayaa 

1109 
1110 

1 
2 
3 

ve tamirat masrafları 
Hayvan alımı 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

46 850 
500 

10 
3 000 

16 000 

19 010 

47 000 
500 

2 500 
2 500 

16 000 

21 000 

107 000 
500 

42 500 
4 500 

14 000 

61 000 

1111 1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 1 920 1 950 1 950 

Birinci bab yekûnu 178 480 180 900 280 900 

îkinei bab - Muvakkat 
masraflar 

1112 İnşaat, tamirat ve bilcümle 
baliz tesisatı masrafları 31 000 31 680 31 680 

1113 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylar harcırahı ve 
staj ve tahsil için gidecek su
baylar ile talebenin tahsisat ve 
mekteb masrafları 

* İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

30 000 

61 000 

239 480 

37 000 

68 680 

249 580 

37 000 

68 680 

349 580 

1114 Matbaa masrafları 
1 Demirbaş eşya alımı ve tamiri 2 500 2 500 2 500 
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Muhassasatın nev'i 

Mevaddı ibtidaiye 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

32 000 
1 710 

36 210 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

32 000 
1 710 

36 210 

32 000 
1 710 

36 210 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 
10 

20 

775 310 

5 
5 

20 

792 000 

5 
5 

10 

892 000 





Varidat bütçesi 
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Varidatın nev'i 

1938 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

BÎRÎNCÎ KISIM 

IRAD VE SERVET VER 
G I L E R Î 

Kazanç vergisi 
Ruhsat ve unvan tezkereleri ve 
vergi karneleri 405 000 460 000 460 000 
Ticarî ve sınaî teşebbüslerle sa
ir işlerden 9 100 000 11 000 000 11 000 000 
Hizmet erbabından 12 500 000 13 100 000 13 100 000 

Fasıl yekûnu 22 005 000 24 560 000 24 560 000 

Hayvanlar vergisi 
Davar, develer ve domuzlar 11 340 000 12 200 000 12 200 000 
Diğer hayvanlar = 4 291 000 3 400 000 3 400 000 

Fasıl yekûnu 15 631 000 15 600 000 15 600 000 

Veraset ve intikal vergisi 450 000 450 000 450 000 

Madenler rüsumu 650 000 800 000 800 000 

Birinci kısım yekûnu 38 736 000 41 410 000 41 410 000 

İKİNCİ KISIM 

İ S T İ H L Â K VE MUAMELE 
V E R G İ L E R İ 

Gümrük vergileri 
Gümrük resmi 50 000 000 5.1 500 000 51 500 000 
Ardiye resmi ve 3023 numara
lı kanunla istanbul ve izmir 
liman idarelerinden alınacak 
maktu ücret 250 000 250 000 250 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

2456 ve 2672 numaralı kanun
lar mucibince gümrüklerde 
kullanılan bazı evraka yapış
tırılacak müdafaa pulu hası
latı 100 000 125 000 125 000 

Fasıl yekûnu 50 350 000 51 875 000 51 875 000 

Muamele vergisi 
tdhalât muamele vergisi 15 117 000 15 200 000 15 200 000 
Sınaî müesseseler muamele 
vergisi 11 300 000 11 300 000 11 300 000 
Bankalar ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi ' 830 000 960 000 . 960 000 

Fasıl yekûnu 27 247 000 27 460 000 27 460 000 

Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 2 824 000 3 000 000 3 000 000 
Elektrik ve havagazı istihlâk 
vergisi 2 000 0Ö0 2 300 000 2 300 000 
Ham petrol ve ondan çıkarılan 
maddeler istihlâk vergisi 1 772 000 2 000 000 2 000 000 
2731 numaralı kanun mucibin
ce alınacak istihlâk vergisi 14 500 000 14 150 000 14 150 000 

Fasıl yekûnu 21 096 000 21 450 000 21 450 000 

Kara ve deniz av vergileri 400 000 400 000 400 000 

Nakliyat vergisi 1 050 000 1 250 000 1 250 000 

Sefineler rüsumu 120 000 120 000 120 000 

Damga resmi 7 450 000 7 250 000 7 250 000 

Tapu harçları ve keydiyeler 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Mahkeme harçları 1 650 000 1 650 000 1 650 000 

Pasaport, kançılarya ve ika
met tezkeresi harçları 900 000 1 000 000 1 000 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatr tahmin edilen tahmin edilen 

K M. 

15 

16 
1 
2 

3 

Varidatın nev'i 

•% 

Noter harçları 

Diğer harçlar 
Nüfus harçları 
Eczane ve ecza depoları ve ih
tisas vesika harçları 
İhtira beratı 

Lira 

550 000 

90 000 

10 000 
6 000 

Lira 

650 000 

65 000 

5 000 
6 000 

Lira 

650 000 

65 000 

5 000 
6 000 

Fasıl yekûnu 106 000 76 000 76 000 

17 Hayvan sağlık zabıtası resmi 70 000 65 000 65 000 

İkinci kısmı yekûnu 112 239 000 114 496 000 114 496 000 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR SAFÎ HA
SILATI 

18 

19 

20 

21 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, revolver, fişek ve pat-

1 
2 

layıcı maddeler 

Tütün ve içkilerden alınacak 
müdafaa vergisi hasılatı 

Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 

Fasıl yekûnu 

Oyun kâğıdı 

35 185 000 

3 666 000 

1 194 000 
35 000 

1 229 000 

30 000 

37 000 000 

3 985 000 

1 325 000 
35 000 

1 360 000 

30 000 

37 000 000 

3 985 000 

1 325 000 
35 000 

1 360 000 

30 000 

Üçüncü kısım yekûnu 40 110 000 42 375 000 42 375 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
nrahammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

DEVLETE AID EMVAL VE 
EMLAK HASILATI 

Devlet ormanları hasılatı — — — 

İşletilen emlâk hasılatı 
Arazi hasılatı 35 000 20 000 20 000 
icar bedelleri 250 000 300 000 300 000 

Fasıl yekûnu 285 000 320 000 320 000 

Emval ve emlâk satış hasılatı 
Emval satış bedeli 250 000 300 000 300 000 
Emlâk satış bedeli 1 250 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 500 000 1 300 000 1 300 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 785 000 1 620 000 1 620 000 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLETÇE ÎDARE EDİ
LEN MÜESSESELER 

Devlet demiryolları ve liman
ları — — — 

Posta, telgraf ve telefon — — — 

Darphane ve damga matbaası 

hasılatı 10 000 10 000 10 000 

Resmî matbaalar hasılatı 35 000 54 000 54 000 

Umumî mektebler hasılatı 16 000 27 000 27 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'i 

Diğer müesseseler hasılatı 

Konya ovası sulama idaresi 
hasılatı 

Lira 

100 000 

100 000 

Lira 

135 000 

55 000 

Lira 

135 000 

55 000 

Beşinci kısım yekûnu 261 000 281 000 281 000 

ALTINCI KISIM 

UMUMÎ MÜESSESELER VE 
ŞİRKETLER HASILATIN
DAN DEVLET HİSSESİ 

İmtiyazlı demiryollarından alı
nan — — — 

Fenerler hasılatı mukabili De 
nizbanktan alman 650 000 650 000 650 000 

Mükerrer sigorta şirketinden 
alman 233 000 233 000 233 000 

Mukavelenamesi mucibince 
Musul petrollerinden alınan 800 000 1 100 000 1 100 000 

Altıncı kısım yekûnu 1 683 000 1 983 000 1 983 000 
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M. Varidatın nev'i 

1938 1939 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

36 

YEDINCI KıSıM 

MÜTEFERRIK VARIDAT 

Hazine muamelelerinden mü-
tevellid varidat 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

1 
2 

1 

2 

3 

1 
2 

1 
2 

Hazine portföyü geliri 
Faiz 

Fasıl yekûnu 

Tayyare resmi 

Askerlik mükellefiyeti 

Kıymetli evrak 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 
Kambiyo murakabesi mukabili 
Cumhuriyet Merkez bankasın
dan alman 
Teftiş mukabili şirketlerden ve 
müteahhidlerden alınan 
Teberruat 

Fasıl yekûnu 
t 

Eski alacaklar 
Tavizattan istirdad 
Mülga yergiler bakayası 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Zam cezaları 

350 000 
1 380 000 

1 730 000 

2 250 000 

1 650 000 

200 000 

70 000 

100 000 

170 000 

50 000 
10 000 

60 000 

270 000 
1 530 000 

500 000 
1 380 000 

1 880 000 

2 000 000 

1 900 000 

200 000 

90 000 

150 000 

240 000 

80 000 
10 000 

90 000 

400 000 
1 450 000 

500 000 
1 380 000 

1 880 000 

2 000 000 

1 900 000 

200 000 

100 000 

150 000 

250 000 

80 000 
10 000 

90 000 

400 000 
1 450 000 

Fasıl yekûnu 1 800 000 1 850 000 1 850 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'i 

İstanbul üniversitesi hasılatı 

Müteferrik hasılat 

Yedinci kısım yekûnu 

Lira 

75 000 

2 600 000 

10 535 000 
_ 

Lira 

75 000 

2 600 000 

10 835 000 
. 

Lira 

75 000 

2 600 000 

10 845 000 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

FEVKALÂDE VARİDAT 

İktisadî buhran vergisi 
Hizmet erbabından 12 600 000 14 600 000 14 600 000 
Sair kazanç erbabından 2 150 000 2 200 000 2 200 000 

Fasıl yekûnu 14 750 000 16 800 000 16 800 000 

Muvazene vergisi 17 100 000 17 450 000 17 550 000 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi 5 500 000 6 250 000 6 250 000 

Buğdayı koruma vergisi 7 350 000 7 500 000 7 500 000 

Sekizinci kısım yekûnu 44 700 000 48 000 000 48 100 000 

Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 250 049 000 261 000 000 261 110 000 



D - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 4 

[Dairelerin barem harici memurları ile ücretli müstaJıdemleri ve nakil 
vasıtaları kadroları] 
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T. B. M. M. 

Memuriyetin nevi * 

Daktilo 
» 

Küküpane müstahzarı 
Ser hademe 

» muavini 
1 inci smıf hademe 
2 •» » » 

3 5» » » 
4 » » » 
Şoför 

» 
Mütehassıs bahçıvan 
Bahçivan 

» 
Daimî amele 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» 
Makinist 
Elektrikçi 
Tamirci 
Marangoz 
Doktor 
Motosikletci 

Aded 

1 
3 
1 
1 
2 
5 

26 
9 

13 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lira 

95 
85 
80 
70 
65 
60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
100 
60 
40 
50 
65 
50 

100 
90 

100 
100 
300 

60 

Matbaa 
Sermürettib 

» muavini 
1 n6i sınıf operatör 
2 » » » 
1 nci smıf mürettib 
2 » » » 

1 150 
1 120 
4 90 
2 80 
2 75 
2 70 
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Memuriyetin nevi 

Sermakinist 
» muavini 

Makinist 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 
Sermücellid 
Mücellid 

» muavini 
» » 
» çırağı 

Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 
Lira 

110 
100 
70 
40 

100 
110 
80 
60 
50 
40 
65 

Millî saraylar müdürlüğü 
Müdür 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi 
Mimar 
Başkâtib ve mutemed 
Kâtib 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

» » 
» memuru 

Levazım memuru 
Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrikçi ve elektrik levazımı depocusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger 

» 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcusu 
Graraj hademesi 

» » 
Yorgancı 

» 

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

350 
150 
150 
135 
80 
85 
70 
75 
70 
50 
60 
60 
65 
65 
60 
80 
50 
65 
55 
65 
65 
65 
35 
40 
30 
70 
60 
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Memuriyetin nevi 

Bekçibaşı 
» 

Bekçi 
» 
» 

Kapıcı 
» 
» 

Bahçiyanbaşı 
Bahçivan 

>> 
» 

Kalorifer, motor ve itfaiyeci 
Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » 
» » 

'Nakliyat kamyon şoförü 
Otomobil şoförü 
Telefoncu 

» 
» 

Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşı 
Sofracı 
Doktor 
Rençber 

» 
Boyacı 
Kumaş dokumacısı 

» » 
Dökümhane ambar ve hesab memuru 
inşaat sürveyanı 

Aded 

1 
2 

26 
3 

26 
1 
1 
4 
1 
2 
3 

29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Lira 

60 
55 
40 
45 
35 
45 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
80 
50 
45 
40 
50 
60 
55 
50 
40 
40 
40 
40 
75 
50 

100 
35 
30 
45 
50 
60 
50 
80 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Divanı muhasebat 
Daire müdürü 
Kütüpaneci 
Doktor 
Müvezzi 
Kaloriferci, telefoncu ve elektrik tamircisi 
Kaloriferci 
Kapıcı 

» 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Mahzen hamalı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
2 
3 

120 
60 

150 
40 
65 
50 
45 
40 
40 
35 
30 
40 
30 

Başvekâlet 
Doktor 
Matbaa idare memuru 
Abone ve sevk memuru 
Müvezzi 

» 
» 

Başodacı 
Odacı 

» 
» 
» 

Kapıcı 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Motosikletçi 
Evrak sevk memuru 
Meydancı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
4 
2 
1 
1 
2 

100 
150 
75 
60 
50 
40 
60 
45 
40 
35 
30 
40 
30 

100 
60 
70 
40 



Ö / Ğ -

Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Aded Lira Lira 

Şûrayı Devlet 
Daktilo 
Müvezzi 
Başodacı 
Kapıcı 
Odacı 

5 
2 
1 
1 
4 
11 

75 
45 
45 
40 
35 
30 

İstatistik U. M. 
Ecnebi muhabere memuru (İki yaban
cı dile vâkıf ve daktilo bilmesi şarttır). 
Tasnif memuru 

"» » 

» » 
Makinist 

* 
Kaloriferci ve tamiratcı 
Kaloriferci yamağı (Yalnız altı ay istih
dam olunur). 
Müvezzi 

» 
Başodacı 
Odacı 

1 
2 
4 
4 
12 
15 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
10 

150 
125 
100 
90 
75 
60 
110 
80 
100 

30 
50 
45 
50 
30 

Vilâyetler müstahdemleri 

4 neü umumî müfettişlik mıntakası istatistik bürosu 
Müdür 1 175 
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Memuriyetin nevi Aded 
Ücret Maaş 
Lira Lira 

/ net, II net, III ncü ve IV ncü umumî müfettişlikler 
istatistik büroları 

Şef 4 
Memur 4 

» 4 
» 8 

Odacı 4 

125 
90 
75 
60 
30 

Devlet meteoroloji İş. U. M. 
MEBKEZ 

Mütercim 
Doktor 
Makinist 
Yazıcı âletler işletme ustası 
Bülten müstahzırı 
Şoför 
Marangoz 
Müvezzi 
Bekçi 
Hademe 
Telsiz başmemuru 
Motorcu başustası 
Telsiz başmakinisti 
Muhabereci 
Motorcu 
Kaloriferci ve rüzgâr âletleri bakıcısı 
Ressam ve grafiker 

» » yardımcısı 
Bahçivan 
Başhademe 
Daktilo 
Alet sevk memuru 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

150 
100 
100 
120 
100 
75 
65 
35 
30 
30 

150 
120 
120 
100 
90 
40 

120 
75 
40 
40 
75 
75 

VİLÂYETLER MÜSTAHDEMLERİ 
Telsiz başmemuru 3 130 



... 

Memuriyetin 

Motorcu başustası 
Telsiz başmakinisti 
Muhabereci 
Motorcu 
Hademe ve bekçi 

» » 
Rasad şefi 
Rasadcı [1] 
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nevi Aded 

3 
3 
5 
6 

25 
10 
3 

171 

Ücret 
Lira 

100 
120 
90 
75 
20 
25 

150 
3000 

Maaş 
Lira 

Diyanet işleri Reisliği 
MERKEZ 

Doktor 
Başodacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Müvezzi 

Vaiz 
» 
» 

Dersiam 
» 
» 
» 
» 

VİLÂYETLER 

* 

Kur 'an öğreticileri 
» 
» 

Müftülükler 
» 

» 

» 
» 

hademesi 
» 

» 

1 
1 
8 
1 
1 

52 
115 
51 
6 

17 
51 

183 
19 
11 
10 
7 
4 
5 

50 

50 
40 
30 
40 
45 

40 
30 
25 
30 
25 
15 

10 
8 
6 

20 
15 
12 
10 
8 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tesbit ve tayini umum müdür
lüğe aiddir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi ' Aded Lira Lira 

Maliye vekâleti 
MERKEZ 

Hususî halem 
Tedkiki maliye mütercimi 
Vekâlet mütercimi 
Mücaraat kalemi müdürü 

» » memuru 
Daktilo 
Umumî evrak daktilosu 

» » » 
» » » 

Mülî seferberlik şubesi 
Müdür 
Şef 
Memur 

Mütercim 

Daktilo [1] 
Neşriyat müdürü 

Daktilo 
> 

Malî tedkik hey 

Teftiş heyeti 

Hukuk müşavirliği 
Mütehassıs müşavir 
Müşavir avukat 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
5 
4 
6 
5 
1 

300 
120 
150 
70 
80 
80 
70, 
60 

200 
150 
100 

300 
250 
150 
300 

80 
70 

600 
400 
350 
300 
250 
200 
150 

[1] Ecnebi lisanı bilmesi şarttır. 
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Memuriyetin nevi Aded 

Tedkik memuru 3 
» 

Memur 
» 

Kâtib 
» 
» 

Daktilo 
» 
> 
» 

Muakkib 
» 
m 

Daktilo 
» 

Memur 
» 

Daktilo 
» 
» 

» 2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

Ücret 
Lira 

100 
90 
70 
60 
80 
75 
60 
90 
80 
75 
70 
80 
70 
50 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 
3 
2 

Muhasebat umum müdürlüğü 
1 
2 
1 
3 
5 

70 
60 

90 
80 
75 
70 
60 

Maaş 
Lira 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 
Daktilo 13 60 

Nakid işleri umum, müdürlüğü 
Daktüo 1 70 

» 2 60 
Bankalar murakibi 1 400 

» » 1 300 
» » 1 250 
» murakabe bürosu şefi 1 200 

Daktüo 1 60 



D / 1 1 -
Memuriyetin nevi 

Muntazam borçlar umum müd 
Daktilo 

» 

! • ' 
Fiş memuru 

» » 

Aded 

ürlüğü 
2 
2 
1 
2 
3 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 
Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Bina tamircisi 
Marangoz 

» 
Doğramacı 
Kaloriferci ve tamiratçı 

» » muavini 
Makine tamircisi 
Şoför 
Otomatik telefoncusu 

» » muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
» > 

Bahçe amelesi 
Evrak müvezzii 
Başodacı 

» 
Odacı 

> 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Tasfiyei hçsabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

İstanbul evrakı matbua ambar daktilosu 
» » » , » hamalı 
» » » » odacısı 

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

20 
1 
1 
2 
1 

67 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

70 
60 
50 
70 
60 

120 
70 
60 

100 
105 
100 
80 

100 
35 
60 
90 
75 
40 

100 
75 
50 
35 
40 
50 
45 
45 
40 
30 
35 
50 
30 
30 
30 
50 
40 
30 
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Memuriyetin nevi J 

Muhassasatı zatiye odacısı 
Yatakhane ve tathirat için kadın işçi 
İstanbul Sultanahmed mahzeni evrak 
odacısı 
Hamal 

» 

» 

Zat işleri müdürlüğü 
Doktor 
Daktüo 

» 
» 

» 

» 

Sicil muhafaza ve evrak mahzeni memuru 

^ded 

4 
6 

2 
4 
1 
2 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
30 

30 
50 
40 
30 

225 
70 
60 
50 
45 
40 

120 

Darphane ve Damga matbaası müdürlüğü 
Daktilo 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Odacı 

Varidat umum müdürlüğü 
İdarî davalar ve kararlar müşaviri 
İdarî kararlar tedkik âmiri 
Balık müfettişi 

» » muavini 
Daktilo 

5» 

» 

Millî emlâk müdürlüğü 
Kontrolör 
İdarî davalar müşaviri 

» * » » 
Tedkik âmiri 

» » 
» » 

1 
2 
1 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

60 
40 
35 
35 
30 

350 
250 
200 
100 
90 
80 
70 

150 
300 
200 
250 
200 
150 
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Memuriyetin nevi 

Kâtib 
Daktilo 

» 
Elektrik tamircisi 
Fen memuru 
Makine tamircisi 

» » muavini 
Odacı 

Aded 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

80 
70 
60 

100 
100 
125 
50 
35 

Maaş 
Lira 

.• 

Daktilo 
Tahsilat müdürlüğü 

60 

Nafia inşaat muhasebesi 
Müdür muavini 1 250 
Kısım âmiri 2 175 
Muamelât memuru 1 160 
Tedkik memuru 1 150 

» » 1 120 
» » 2 100 

Hesab memuru 1 160 
» » 1 90 

Kâtib ve hesab memuru 1 75 
5» » » 1 60 

Kâtib 1 50 
Dosya ve evrak memuru 1 70 
Daktilo 1 80 

VİLAYETLER DAÎMÎ MÜSTAHDEMLERİ 

Muhakemat memurları 
Muhakemat müdürü 

» » 
» memuru 
» » 

Müşavir avukat 

2 
1 
1 
2 
2 

400 
350 
175 
150 
100 



D/U 
Memuriyetin nevi 

Hazine avukatı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Takib memuru 
» 
» 
y> 

» 
3» 

* 
Dava kalemi şefi 
Takib ve 
Memur 
Kâtib 

» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 

Muhasib 

tenfizi ilâmat memuru 

Kalem âmiri 
» 

Haşkâtib 
» 

» 

Millî emlâk idaresi 

: 

Aded 

1 
2 
9 
7 

12 
2 

10 
9 

21 
15 
1 

20 
11 
21 
44 
58 
7 
2 

21 
27 
15 

1 
2 
1 
6 
7 

12 
18 

2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

300 
250 
200 
175 
150 
130 
125 
120 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
30 

100 
75 
80 
70 
60 
50 
40 

175 
120 
100 
80 

120 
110 
100 
75 
70 
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Memuriyetin nevi 

Memur 

Hesab memuru 
Kâtib 
Daktilo 
istanbul elektrik tamircisi 
îzmir elektrik tamircisi 
Avukat 

» 
Elviyei selase emlâk memuru 

» » kâtibi 
» » » 

Mesaha memuru 
Teslim ve tesellüm memuru 
Korucubaşı 
Korucu ve bekçi 
Korucu 
Odacı 

Umumi müfettişlikler 
Maliye müşavirliği kâtibi 

» » » 
» » odacısı 

Varidat 
Kolcu ve kantarcı 

» » 
» » 

Daktilo 

» 
Kâtib 

Tahakkuk tebliğ memunı 
» » » 
» » » 

Aded 

3 
13 
26 
3 
£ 
30 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
12 
10 
2 

1 
4 
4 

Ücret 
Lira 

75 
70 
60 
50 
75 
50 
60 
100 
75 
100 
80 
60 
50 
45 
60 
45 
70 
30 
25 
35 

135 
100 
30 

5 
15 
20 
36 
56 
11 
30 
20 
30 
40 
50 

75 
60 
50 
50 
40 
35 
50 
40 
60 
50 
40 
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Memuriyetin nevi 

Tütamlml av verr/ileri 
Odacı 
Gece bekçisi 

Tahsilat 
Tahsil tebliğ memuru 

» » » 
Yaya tahsildar 

Aded 

3 
2 

40 
80 

119 

Ücret 
Lira 

30 
35 

50 
40 
50 

Maaş 
Lira 

Atlı tahsildar 
» » 
» » 

Şube tahsildarları 
» » 

Hare ve para cezaları atlı tahsildarları 
» » » yaya » 

Gece bekçisi 

40 
80 

119 
65 

240 
330 
665 
10 
10 
50 
50 
51 

50 
40 
50 
40 
60 
50 
40 
60 
50 
50 
50 
30 

Vilâyet ve kaza odacıları 
İstanbul defterdarlığı evrak ınüvezzii 4 40 

» » » » 4 3)0 
Başodac ı 1 40 
Vilâyet odacıları 181 30 

» » 214 25 
Kaza odacıları 370 20 

Muallim 
» 
» 

Odacı ' 

[il 
[2] 

Muvakkat maliye mektebi 

11 
2 
1 

100 
75 
60 
30 

[l] Müdür vazifesini ifa eder. 
[2] Kâtib vazifesini ifa eder. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

. Tapu ve kadastro U. M 
MERKEZ 

Mütehassıs müşavir 
Mücellid 

» refiki 
» » 

Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi (Biri bisikletlidir) 
Fotosta memuru 

» » refiki 
Doktor 
Kapıcı 

1 
1 
1 
1 
7 
1 

13 
4 
1 
1 
1 
1 

120 
100 
60 
40 
60 
40 
30 
35 

100 
60 
70 
30 

Tapu ve kadastro mektebi 
Müdür 
Kâtib 
Muallim 

» 

5» 
Hademe 

VİLÂYETLER 
3 
2 
3 
1 
9 

18 
4 
4 
2 
1 
3 

30 
60 
50 
45 
40 
35 
30 
30 
30 
30 
40 

1 150 
1 70 

11 100 
2 80 
3 60 
5 30 

Jaloncu 
Daktilo 

» 
» 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Mücellid 
Defterci 
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Odacı 
» 
» 
» 

Başodacı 
Kapıcı 

Daktilo 
» 
» 
» 

Jaloncu 
» 
» 

Müvezzi 
Mübaşir 
Odacı 

» 

Mt •Mnuriyetin 

Kadastro ve 

nevi 

tapu 

Aded 

15 
59 
19 
30 

1 
1 

tahrir heyetleri 

1 
4 
1 
3 
5 

15 
28 

1 
1 
1 

15 

Ücret 
Lira 

30 
25 
20 
15 
35 
30 

50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
40 
50 
30 
25 

Maaş 
Lira 

Gümrük ve inhisarlar V, 
MERKEZ 

Levazım müdürlüğü 

Daire müdürü 
Doktor 
Elektrik ve telefoncu 
Telefon santralci ve tamircisi 
Müvezzi 
Kaloriferci (Makinist) 

» yardımcısı 
» ateşçisi (6 aylık) 

Asansörcü 
» 

Başodacı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

120 
100 
100 
60 
40 

100 
40 
30 
40 
30 
50 



Memuriyetin 

Odacı 
3» 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Dikici 
Hamal 

» 
Marangoz 
Bahçivan 
Bahçe amelesi 
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nevi Aded 

1 
35 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

40 
30 
50 
35 
30 
30 
35 
30 
90 
80 
35 

Maaş 
Lira 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 
Komiser 1 300 

Millî seferberlik şubesi 
Müdür 
Memur 

Doktor 
Odacı 

» 
Kaloriferci 
Kalorifer ateşçisi 
Telefoncu ve 

VİLÂYETLER 

v 

elektrikçi 

1 
1 

1 
33 
19 
1 
1 
1 

200 
75 

100 
30 
25 
60 
45 
60 

Muallim [2] 
» [3] 

Muallim 

Gümrük kursları 

Merkez kursu [1] 

Taşra, gümrükleri kursu 

8 100 
1 50 

1 60 

[l] Tahsisat içinde kalmak şartile aded ve ücretler ihti
yaca göre vekillikçe artırılır veya eksilt ilebilir. 

[2] Bunlardan birisi müdürlük vazifesini de görür. 
/.?/ Kâtib vazifesini görür. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

(İÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI 

İstihbarat şefi 
» memuru 

Levazım müdür muavini 
Zat ve sicil işleri müdür muavini 
Kaçak şubesi memuru 

» » 
Memur 

» 
» 
» 

Levazım amirliği levazım müdürü 
Tabur levazım memuru 
Levazım memuru [4] 
Deniz levazım memuru (Merkezde) 
Sivil hekim 

» » 
» » 

Hesab memuru 
» » 

Tüfekçi ustası 
Tahkik bürosu şefi 
Muhabere makinisti 
Kâtib 

» 
» 
» 

Şoför* 
1 [5] 

» 
Başmakinist 
Atelye makinisti 
Telsiz muhaberecisi ve makinist 
Amele 

1 
11 
1 
1 
1 
1 
3 
12 
9 
10 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
5 
fi 
1 
1 
23 
1 
2 
14 
1 

250 
150 
165 
165 
150 
140 
125 
108 
98 
80 
165 
108 
150 
125 
150 
125 
100 
80 
90 
98 
150 
108 
90 
75 
(>0 
45 
100 
60 
45 
150 
100 
100 
30 

[4] Biri kara, diğeri deniz içindir. 
[o] Sivil yerine er kullanıldığı takdirde ayda maktuan 

15 lira verilir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Muhafaza müdürü 
» » 
» » muavini 

Sivil veteriner 
Veteriner sıhhiye memuru 
Nalband ustası 
Saraç ustası 
Levazım depo memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Aşçı 
Hamal 

2 
1 
>> • > 

3 
3 
4 
1 
1 
9 

11 
1 
2 
5 

165 
150 
125 
150 
60 
90 
80 
80 
40 
30 
25 
35 
30 
30 

« 
Deniz mürettebatı 

Kaptan 
» 
» 
» 

Birinci çarkçı 
İkinci » 
Birinci makinist 
İkinci » 
Makinist 

» 
» 
» 

Motorcu 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Tayfa 

» 
Sandalcı 

4 
7 

13 
11 
1 
1 

11 
11 
5 
3 

15 
5 

12 
4 

13 
2 
2 

21 
49 

127 

108 
80 
70 
65 

108 
90 

120 
90 
90 
65 
60 
55 
60 
50 
45 
45 
40 
45 
40 
30 

îşçi başı 
Kızakçı 

Tamirhane 
1 
1 

75 
70 
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Memuriyetin nevi 

Tornacı 
» 

Tesviyeci 
» 

Marangoz kalafat 
» » 

Demirci ve kazancı 
Kâtib 
Bekçi 
Ambar memuru 
Dökümcü 
Borucu 
Elektrikçi 
Amele 

Aded 

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

Lira 

70 
60 
70 
60 
70 
60 
55 
60 
30 
80 
60 
60 
70 
40 

Dahiliye vekâleti 
MERKEZ 

Mütercim ve kütüpane memuru 
Daire müdürü 
Doktor 
Daktilograf 

» 
Müvezzi 
Muhasebe müvezzii 
Başodacı 
Odacı 

3» 
Kaloriferci 

» muavini 
Bahçivan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Grece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

>> muavini 

1 
1 
1 
5 
5 

10 
3 
1 
1 

48 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 

125 
175 
100 
70 
60 
40 
40 
50 
40 
30 

100 
50 
75 
50 
25 
50 
35 
80 
40 
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Memuriyetin nevi 

Fen memuru 
Tamirci 
Asansör memuru 
Boyacı 

VİLÂYETLER 
Vilâyetler müvezzileri 

» » 
» » 
» odacıları 
» » 

Kaza odacıları 
» » 

Nahiye odacıları 

Birinci umumî müfettişlik 
Kalemi mahsus kâtibi 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtib 

» 
» 

Emniyet müfettişliği kâtibi 
» » » 

Odacı 

İkinci umumî müfettişlik 
Yazı işleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Köy bürosu şefi 

» » kâtibi 
Odacı 

» 

Üçüncü umumî müfettişin 
Kâtib 

» 
Levazım ve daire müdürü 
Kâtib 

Aded 

1 
1 
2 
1 

1 
5 

59 
23 

114 
114 
286 
832 

1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
6 

6 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
3 

5 
4 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
100 
40 
50 

40 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

175 
150 
150 
125 
75 

150 
100 
30 

125 
150 
125 
150 
150 
100 
30 
25 

150 
125 
150 
75 
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Memuriyetin nevi 

Emniyet müfettişliği kâtibi 
» » 3> 

Odacı 

Dördüncü umumî müfettişi 

Levazım ve daire müdürü 
Odacı 

Aded 

2 
1 
6 

ik 

1 
io 

Ücret 
Lira 

150 
100 
30 

150 
30 

Maaş 
T; ira 

Matbuat U. M. 
Motosikletli 40 

Emniyeti işleri U. M. 
MERKEZ 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacıbaşı 
Odacıbaşı 
Gece bekçisi 
Asansöreü 
Kapıcı 
Odacı 

» 
Doktor 
Kimyager 
Makinist 
Hademe 

» 
» 

Enstitü kapıcısı 
Kaloriferci 
Enstitü mütehassıs muavini 

» » » 
Lisan muallimi [1] 

1 
4 
1 
1 
•> 
1 
1 
5 

20 
1 
1 
1 
2 
6 

11 
1. 
1 
2 
1 

150 
40 
50 
40 
40 
50 
35 
40 
30 

200 
200 
80 
30 
25 
20 
30 
50 

350 
200 

10 20400 

[l] Ders saati başına 1-5 lira verilir. 
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Memuriyetin nevi 

öğretmen 
Daktilograf 
Çamaşırcı , , 
Ütücü 
Malî polis mütehassısı 

» » eksperi 
Laboratuar şefi 
Hademe 
Aşçı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Bulaşıkçı 
Daktilograf 
Baş şoför 
Şoför 

» v-.' 

» 

Aded 

5 
2 
3 

~2' 
2 
3 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

Lira 

170 
80 
30 
30 

200 
100 
200 
20 
40 
30 

100 
100 
30 
60 

100 
80 
75 
60 

VİLÂYET LEB 
Daktilograf 

y> 

Hademe ve odacı 
Polis nezarethane memuru 

» » 
Sandalcı 
Odacı r: 
Hademe 

> 
Şoför ' 

> 
Makinist 
Gece nöbeti 

» 

yapan polislerin ücreti 
Atlı polis binicilik talimcisi 
Hademe 

» 
Vilâyetlerde 

. . : : " " " . ' " ' ' - - • • - . 

açılacak kurs öğretmeni 

1 
2 

14 
1 
1 

44 
5 
3 

114 
2 
1 
5 

55 
3 
3 
9 

200 

80 
60 
30 
45 
40 
30 
30 
25 
20 
80 
60 
40 
10 
50 
25 
20 

[ i] 

[l] 200 öğretmenin ücreti ehemmi^£tm^:ğtm:he)t0r/âef$-: 

saati için 1 - 3 Ura olarak 454 ncü faslın o mi maddesinden 
v e r i l i r . '.'...• . . .•,.....•.......- •,,.•.•,..•./.;, 
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Memuriyetin nevi 

Jandarma G. K. 
Muallim 

» 
» 
» 

Ambar memuru 
Mücellid 
Makinist 
Mürettib 
îşçi 
Çamaşırcı 

» 
Başodaeı 

» muavini 
Odacı 
Çamaşırcı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Terzi ustası 
Makine ustası 

» ve elektrik usta muavini 
Şoför 

» 
Hamal [1] 
Telsiz memuru 

3 
4 

18 
17 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

25 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
3 

11 
1 

150 
125 
60 
45 

100 
100 
100 
100 
70 
35 
25 
45 
40 
30 
30 

100 
70 

130 
130 
100 
100 
30 
45 

108 

Hariciye vekâleti 
MEMKEZ 

Müşavir 2 300 
Seferberlik kısmı âmiri 1 150 

[l] Bammallann ücretleri çalıştığı günlerde verilir. 

Ücret Maaş 
Aded Lira Lira 
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Memuriyetin nevi 

Doktor 
Mütercim 

» 
» 
» 
» 

Daktilograf [1] 
Şoför 

» 
Telefoncu 
Başodacı 
Odacı 

* 
Başmüvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli nıüvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Kaloriferci 
Ateşçi 

Aded 

1 
1 
1 
2 
2 
3 

13 
1 
1 
1 
1 
2 

38 
İ 
7 
1 
2 
2 
1 
1 r-4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
400 
300 
225 
175 
150 

1500 
90 
70 
40 
45 
40 
30 
40 
35 
m 
30 
50 
60 
m 
40 

Matbaa 
Başmüıettib 
Makinist 
Mürettib 

» :: 
Musahhih 
Mücellid 

ramağı 

Hariciye konağı idare memuru 
Hariciye konağı aşçısı 

» 
y> 

a> 
» 
» 
» 
» 
» 

» aşçı yamağı 
» sofracısı 
» » yamağı 
» Bahçivanı 
» » yamağı 
» Kapıcısı 
» kalorifercisi 
» ateşçisi 

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

no 
80 
60 
30 
75 
,80 

.110 
100 
40 
80 
40 
80 
40 
50 

100 
40 

>[l] Azamî 175 lirayı tecavüz etmemek üzere a^d ve t ^ 
iilsatı dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aidâir 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
Tercüman, daktilograf, doktor, kâtib, şo
för, kavas, hademe, bahçivan, kapıcı 
ve makbere bekçisi [1] 410 2500 

S. ve İ. M. vekâleti 
MERKEZ 

Seferberlik işleri müdürü ve zehirli ve bo
ğucu gazlar ve hava hücumundan korun
ma mütehassısı 1 350 
Zehirli ve boğucu gazler ve hava hücu
mundan korunma şubesi kimyageri 1 200 
Zehirli ve boğucu gazler ve hava hücu
mundan korunma şubesi şefi 
Seferberlik kısmı kâtibi 
Zehirli ve boğucu gazler ve hava hücu
mundan korunma kâtibi 
Sıhhat işleri mühendisi 

» » mimarı 
:» » » 
» » mimarlığı desinatörü 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti ak
vam Sıhhî işler mütehassısı 
Mütehassıs mütercim (Tabib) 
Hukuk müşaviri 
Propaganda şubesi ressamı 
Mütercim 
Kütüphane memuru 
Depo memur muavini 
Baş makinist ve aletler tamir müte
hassısı 1 300 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
75 

60 
300 
300 
250 
150 

350 
100 
225 
200 
200 
125 
60 

[l] Bu kışımda gösterilen hizmetlere aid ücret yekunu 
dairesinde müstahdemler adedinin teshili ve ücretlerinin ta
yin ve. tevsii vekâlete veya vekâletin tensib: edeceği makam
lara bırakılmıştır. 410 adedi vergi tahakkukuna esastır, 



D/29 

jMemuriyetin nevi 

Santralci 
Makinist 

» muavini 
Marangoz 
Bahçıvan 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hamal 
Ambalajcı 
tşci 

Ankara numune hastanesi 

Baştabib ve müdür 
» muavini 

Dahiliye mütehassısı 
Rontken tedavi ve radyom terapi mütehassısı 
Operatör muavini 

» 
Başasistan 

» 
Diştabibi 
Asistan 

» 
Başeczacı muavini 
Eczacı 
Kütüpane memuru 
idare memuru ve mutemed 
Hesab memuru 
Kâtib 
Depo memuru 
Ayniyat kâtibi 
Hasta kabul memuru 
Müracaat memuru 

» » muavini 
Makinist ve etüvcü 

» ; » muavini 
Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
22 
2 
1 
1 
1 
1 

i 

1 
1 
1 

sı 1 
2 
1 
4 
3 
2 
7 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

90 
125 
70 
60 
50 
50 
50 
45 
30 
50 
35 
30 
30 
50 

400 
300 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
150 
75 
60 
125 
100 
100 
165 
80 
80 
70 
50 
75 
65 
50 
125 
50. 
100 
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Memuriyetin nevi 

Şoför 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçıyamağı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
Başterzi 
Terzi 
Boyacı 
Marangoz 
Berber 
Laborant veya lâborantin 
Masajcı 
Yetişmiş hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Başhademe 
Hastabakıcı ve müteferrik müstahdem
ler [1] 
Kapıcı 
Namzed hademe 

Aded 

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

10 
1 
1 

140 
2 

25 

Lira 

80 
60 
60 
40 
90 
50 
30 
50 
45 
40 
45 
40 
50 
60 
40 
50 
60 
50 
40 
60 

3345 
40 

5 

Merkez hıf&ıssıhha müessesesi 
îkinci müdür 1 
Mütehassıs eczacı ve ayniyat muhasibi 
mesulü 
Ayniyat kâtibi 
Depo memuru eczacı 
Başkâtib ve mutemed 
Kütüpane memuru 
Kâtib 

» 
Daktilo 
Baş laborant 
Birinci sınıf laborant 
ikinci » j» 
Sevk memuru 
Ambalajcı 

1 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

11 
1 
1 

750 

250 
80 

150 
150 
100 
1Ö0 
80 
80 
90 
75 
60 
80 
60 
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Memuriyetin nevi 

Marangoz 
Başbahçıvan 
Bahçivan 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe 
Posta müvezzii 
Boyacı ve sıvacı 
Çamaşırcı ve ütücü 

Bakteriyoloji ı\ 
Müdür muavini (Mütehassıs) 
Mütehassıs 
Başasistan 
Asistan 

Serom ve 
Serom şubesi mütehassısı 
Mütehassıs 
Başasistan 
Aşı şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı mütehassısı 
Kuduz aşısı mütehassısı 
Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanları hademesi 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

51 
1 
1 
1 

ve tahlil şubesi 

aşı şubesi 

Kİmya tahlil şubesi 
Müdür mütehassıs kimyager 
Mütehassıs 

* 
Başasistan 
Asistan 
Daktilo 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

Biyoloji imalât tedkikat şubesi 
Mütehassıs kimyager 

» » muavini 
Başasistan 
Asistan 

1 
2 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
70 
35 
40 
35 
35 
40 
30 
40 
60 
30 

400 
300 
125 
100 

300 
300 
125 
300 
300 
300 
40 
50 

500 
300 
250 
125 
100 
60 

300 
200 
125 
100 
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Memuriyetin nevi 

Sıhhî ahırlar ve imonoloji 
Mütehassıs bakteriyolog veteriner 
Veteriner 
Hayvan küçük sıhhat memuru 
Yem memuru 
Baş seyis 
Seyis 
Nalband 

Aded 

şubesi 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

Makine ve âletler tamirat hışmı 
Elektrikçi 
Kaloriferci 

» muavini 
Makinist muavini 
Cam alât tamircisi 

1 
1 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

300 
150 
75 
60 
50 
30 
35 

150 
125 
60 
80 
60 

Hıfzıssıhha mektebi 
Fahrî müdür «ecnebi» (ücreti Rokfeller 
müessesesince verilmektedir). 
Müdür ve parazitoloji muallimi 
Muallim 

Asistan 
Müstahzır 
Ayniyat mutemedi 
Kâtib ve mutemed 

» » daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

1 
4 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

10 

600 
300 
250 
200 
150 
125 

60 
150 
120 
80 
35 
30 

Ecnebi müstahdemler kadrosu 
Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

Birinci müdür ve bakteriyoloji tahlil ve 
Kontrol şube müdürü 1 ...1551,50 
Serom ve aşı şubesi müdürü (mütehassıs) 1 1303 
Biyoloji imalât tedkikat şubesi müdürü 
(Mütehassıs) 1 1220 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Ankara Numune hastanesi 
Ankara Numune hastanesi dahilî hasta
lıklar mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi operatörü 1 1150 
Ankara Numune hastanesi kulak, boğaz, 
burun hastalıkları mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi fiziyoterapi 
mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi çocuk hasta
lıkları mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi deri ve tena
sül hastalıkları mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi kadın hasta
lıkları ve doğum mütehassısı 1 1150 
Ankara Numune hastanesi göz hastalık
ları mütehassısı 1 1150 
Ankara Nümıme hastanesi laboratuar 
mütehassısı 1 625 
Ankara Numune hastanesi başhemşi
resi [2] 1 125 
Ankara Numune hastanesi diyet matba-
hı hemşiresi [2] 1 11.0 
Ankara Numune hastanesi hemşireleri [2] 4 110 
Ankara Numune hastanesi şef makinist * 
vo aletler tamir mütehassısı 1 300 

tstanbul çocuk hastanesi 
tstanbul çocuk hastanesi başhemşiresi [2] 1 110 
tstanbul çocuk hastanesi röntgen hemşi
resi [2] 1 -125 

Verem sanatoryomu 
tstanbul verem sanatoryomu başhemşi
resi [2] 1 110 

Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi 
Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi baş
hemşiresi [2] 1 110 

İzmir emrazı sariye hastanesi 
tzmir emrazı sariye hastanesi başhemşi
resi [2] 1 100 

VİLAYETLER 
Umumî müfettişlikler 

Birinci umumî müfettişlik müşaviri kâtibi 1 150 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Birinci umumî müfettişlik müşaviri kâtibi 3 100 
İkinci » » » 3 100 
Üçüncü » » » 1 150 

» » » » 3 100 
Dördüncü» » » 2 125 

İstanbul muayene ve tesellüm, komisyonu 
Reis 
Aza 
Kâtib 
Daktilo 

İstanbul sıhhat müdürlüğü 
Kapıcı 
Şoför 
îstimpot kaptanı 
Tayfa 

Vilâyetler ve kazalar 
Kâtib 

» 
Odacı 

» 

Hıfzıssihha müzesi 
Hesab ve ayniyat memuru 
Sinema operatörü 
Kapıcı 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

10 
10 
8 
70 
215 

1 
1 
1 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
25 

250 
200 
75 
50 

35 
60 
75 
40 

50 
40 
30 
20 
15 

75 
75 
35 
30 

50 
200 
75 
75 
40 
625 

Baştabib ücreti 
Mütehassıs tabib 
Ambar memuru 
Makinist 
Bahçıvan 
Hizmetçi vesaire [3] 

Küçük sıhhat memurları mektebi 
Kâtib 1 50 
Hizmetçi 2 30 

» ve saire [3] 10 200 



- î>/35 -
Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

İstanbul çocuk hastanesi 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Hasta kabul memuru 
Şoför 
Baş bahçivan 
Bahçivan 
Boyacı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [4] 
Stajiyer hademe 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
20 

125 
60 
70 
60 
50 
50 
35 
50 
60 
30 
15 
35 
30 
45 
35 

1640 
5 

Numune hastaneleri 
Baştabib 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Diş tabibi 
Hasta kabul memuru 
Makinist ve elektrikçi 
Makinist ve etüvcü 

» ve etüvcü muavini 
Kaloriferci 
Şoför 
Terzi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Marangoz 
Bahçivan 

» 
* 

1 
3 

15 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
1 

300 
75 
60 
80 
60 

100 
75 
40 
60 
55 
30 
45 
40 
50 
15 
50 
50 
35 
30 
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Ücret M.&&4 

Memuriyetin nevi 

Çamaşırcı 
» 

Laborant 
Berber 
İmam ve gassal 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [4] 
Stajiyer hademe 

Zonguldak hastanesi 
Baştabib ücreti 
Asistan 
Kâtib ve hasta kabul memuru 
Şoför 
Aşçı (Yamağile bereber) 
Terzi 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [4] 
Stajiyer hademe 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye 
Baştabib ücreti 
Mütehassıs tabib 
Göz hastalıkları mütehassısı 
Mütehassıs muavini 
Asistan 
Başeczacı 
Diş tabibi 
Hesab memuru muavini 
Ayniyat mutemedi muavini 
Kütüpane memuru 
Kâtib 

» 
Hasta kabul memuru 
Dahilî inzibat memuru 
Başmüstahzır 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Mubassır 

» 

Aded 

1 
3 
2 
4 
1 

215 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
10 

Tiira Lira 

40 
25 
50 
30 
45 

4810 
5 

75 
60 
60 
50 
45 
30 
35 
30 
25 

315 
5 

hastanesi 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

150 
165 
60 

100 
60 

150 
75 

100 
90 
75 

100 
50 
75 
80 
80 
75 
60 
75 
50 
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Ücret ' Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Aşçıbaşı 1 50 
Bahçıvan 1 40 
Hizmetçi ve saire [5] 311 6365 
Stajiyer hademe 20 5 

Manisa ve Elâzığ emrazı akliye ve asabiye hastaneleri 

Baştabib ücreti 
» » (Elâziğ) 

Asistan 
Başmubassır 
Mubassır 
Elektrik, telefon ve motorcu 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire [5] 
Stajiyer hademe 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

50 
20 

100 
150 
60 
50 
40 
40 
40 

1015 
5 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Baştabib ücreti 
Operatör 
Asistan 
Diş tabibi 
Ambar memuru 
Santralci 
Makinist ve etüvcü 
Kaloriferci 
Aşçı 

» 
» yamağı 

Bahçivan 
» yamağı 

Marangoz 
Boyacı 
Arabacı , 
Berber 
Terzi 
Çamaşırcı 
Kapıcı 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [5] 
Staj iyer hademe 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

62 
10 

125 
75 
60 
80 
75 
50 

100 
50 
60 
35 
15 
40 
25 
50 
40 
40 
40 
40 
30 
35 

1365 
5 



Üeret Maaş 
Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Muayene ve tedavi evleri 

Hademe 175 17,5 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Müdür muavini ve muallim (Mütehassıs 
tabib) 
Muallim 

» 
» 
» 

Başmürebbiye 
Mürebbiye 
Usta 

» 
Terzi kalfası 
Bahçivan 
Çamaşırcı 
Aşçı 

» yamağı 
Kapıcı 
Eüzmetçi ve saire [3] 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

165 
100 
75 
50 
25 
75 
45 
75 
40 
30 
30 
35 
45 
15 
25 

200 

Leylî tıb talebe yurdu 
idare tabibi 
Eczacı ve kütüpane memuru 
Büro şefi 
Katib 
îdare memur muavini 
Ambar memuru 
Kiler » 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Çamaşır muhafızı 
Berber 
Ütücü 
Bahçıvan 
Külhancı 

(Revir için) 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

12 
12 
1 
4 

100 
80 

120 
80 
60 
75 
75 
30 
50 
25 
60 
25 
20 
25 
25 



Memuriyetin 

Aşçı 
» 
» 

Hizmetçi ve saire [6] 

Haydarpaşa emrazı 
Başkâtib ücreti 
Mütehassıs tabib 
Röntgen mütehassısı 
Asistan 
Diş tabibi 
Kâtib 
Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Eczacı kalfası 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 

- D/39 — 

nevi Aded 

2 
4 
2 

110 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
40 
30 

2125 

> sariye ve istilâiye hastanesi 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
23 

100 
75 
75 
60 
60 
60 
50 
50 
35 
50 
40 
35 
30 

İzmir emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
Başâtib ücreti 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mü
tehassısı 
Asistan 
Kâtib 
Makinist ve etüvcü 
Terzi 
Şoför 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Hizmetçi ve saire 
Hademe 

Elâzığ 
Kâtib 
Hasta kabul memuru 
Makinist ve tebhirci 
Kaloriferci 
Çamaşırcı 
Kapıcı 

cüzzam hastanesi 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

15 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

75 • 

60 
60 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
20 

75 
60 
75 
50 
40 
35 
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Memuriyetin nevi 

Aşçı 
» yamağı 

Bahçivan 
Hastabakıcı hizmetçi ve saire [3] 

Boğum evleri 
Baştabib ücreti 

» » 
Doğum mütehassısı 

» » 
» » 
» » muavini 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
» » » 
» » » 

Asistan (Tabib) 
Baş hemşire (Ebe) 
Ebe 
Staj iyer ebe 
Hemşire 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 

» » » » 
Kâtib ve mutemed 

» » • * 

Makinist ve kalorifercci 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Müteferrik müstahdemler [3] 

Aded 

1 
1 
T 

15 

3 
8 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
3 

14 
13 
11 
3 
8 
3 
8 
2 

25 
11 
1 

72 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
15 
35 

375 

75 
30 

300 
250 
200 
175 
300 
275 
250 
60 
70 
60 
15 
60 
75 
60 
70 
60 
50 
30 
40 
30 

1338 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

\[2] Kızılay hastabakıcı hemşire mektebini ikmal eden
lerden ecnebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de 
istihdam edilebilir. 

[S] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

[4] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

[5] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

[6] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Adliye vekâleti 
MERKEZ 

Doktor 
Mütercim 
Kâtib ve daktilo 

» » 
Kütüpane memuru 
Müvezzi 

» 
Motosikletli müvezzi 
Şoför 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi ve kapıcı 
Seferberlik şubesi müdüı-ü 

» » memuru 
» » » 

2556 numaralı kanun mucibince kurulan merkez bürosu 
Başkâtib 2 100 
Kâtib " 6 70 

» 1 40 
Daktilo 1 100 

» 4, 60 
Odacı 4 30 

Ayırma meclisi umumî kâtibliği 
Umumî kâtib 1 150 

» » muavini 1 100 

Temyizmahkemesi 
Doktor 1 75 
Müvezzi 12 40 
Daire memuru 1 80 

1 
2 
8 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
19 
2 
1 
1 
1 

100 
150 
60 
50 
100 
50 
40 
60 
90 
45 
40 
35 
30 
30 
200 
100 
80 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

40 30 
4 30 
1 80 
1 50 
1 80 
1 60 

Adlî tîb işleri 
Müşalıedehane doktoru [1] 
Bakterioloğ 
Kimyager 
Asistan 
Mubassır ve müstahzır 
Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıcı 
Gardiyan 

» 
Odacı 
Kâtib 
Şoför 
Tıbbı adlî odacıları 

1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
7 

150 
125 
125 
100 

75 
50 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
50 
70 
25 

Ankara leylî hukuk fakültesi 

Leylî talebe 
Tabib 
Hastane memuru 
Hademe [2] 
Aşçı 

» yamağı 
Askerî ders muallimleri [3] (Senelik) 
Kütüpane memuru 
Kaloriferci 

180 
1 
1 

25 
1 
2 
3 
1 
1 

50 
35 

575 
50 
30 

1200 
75 
60 

[l] Müşahedehane müdürlüğünü de yapar. 
[2] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 

dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâle
tin göstereceği makama aiddir. 

[3] 2233 numaralı kanun mucibince tediye olunocaktır. 

Odacı 
Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini 
Elektrikçi 
Telefoncu 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Ankara leylî hukuk fakültesi ordinaryüs profesörleri ve 
profesörleri [l] 

Dekan 
Hukuku esasiye 

» ceza ve usulü ceza 
» hususiyei düvel 

Roma hukuku 
Hukuku düvel 

» medeniye 
Hukuk tarihi ve Türk hukuku tarihi 
îktısad ve iktisad mezhebleri 
İlmi malî 
Hukuku ticariye 

» idare 
» âmme 

Usulü hukukiye 
Tarihi siyasî 
Tıbbı adlî 
Doçent 

VİLAYETLER 
Mübaşir [8 aylık] 
Süvari mübaşirleri [8 aylık] 
Mübaşir [1 şubat 1940 dan 31 mayıs 
1940 a kadar 4 aylık] 
Kaloriferci 

» 
Telefoncu 
Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 

Şoför 
» 

Gece bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
• 

580 
768 

412 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
59 

388 
2 
1 
6 

200 
250 
450 
200 
200 
300 
700 
350 
350 
200 
350 
250 
150 
300 
150 
150 
175 

40 

40 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
80 
60 
35 

[l] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 li
rayı tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde olmak üzere bir 
dersin müteaddid profesörlere tevzii caizdir, ( 
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Memuriyetin nevi Aded 

Umumî müfettişlikler kâtibleri 2 
» » » 3 

Ceza ve tevkif evleri 
Baş gardiyan 6 

» » 11 
» » 71 

Birinci sınıf gardiyan 110 
İkinci » » 23 
Gardiyan 63 

» 652 
Arabacı 1 
Şoför 1 

» 2 
Elektrikçi 1 

» 1 
Makinist 1 
Hademe 1 
Memurini ruhaniye 3 
Nisa gardiyanı 16 

» >> * 82 
» » 150 

Aşçı çamaşırcı ve hamamcı 4 
Haricî hastane hademesi 12 

» » » 8 
İmam 1 

» • • > 

Ceza ve tevkif evleri inşaat depboy memuru 1 
» » » bekçisi 2 

Tabib 1 
Eczacı 2 
Hastane memuru 2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

125 
100 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
60 
50 
40 
70 
30 

1 
25 
20 
18 
30 
25 
20 
45 

1 
45 
30 

100 
75 
40 
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Memuriyetin nevi 
Üeret Maaş 

Aded Lira Lira 

Maarif Vekâleti 
MERKEZ 

Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
katibleri [1] 

» » » [1] 
Mütercim 
Mütercim 
Doktor 
Telefoncu 
Tamirat ustası 
Pedalcı 
Mürettib ye mücellid 
Çırak 
Müvezzi 

» 
Başodacı 
Odacı 

» 
(xece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçivan 
Türk tarih kütüpanesi yardımcısı 
Takibci 

VİLÂYETLER 
1 nci umumî müfettiş müşavirliği kâtibi 
2 » » » 
3 ncü » » 
4 » » » 
Müşavirlik odacıları 
Maarif idareleri odacıları 

» » » 

Yüksek öğretmen okulu 
Müdür 

» muavini 
Doktor 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
60 

1 
1 
1 

7 
14 
200 
150 
100 
55 
50 
80 
80 
30 
45 
40 
50 
40 
30 
50 
35 
75 
40 
35 

100 
100 
100 
100 
20 
30 
20 

150 
85 
50 

[1] Ecnebi de olabilir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Eczacı ve hastane memuru 1 
Aşçı (Yamağile beraber) 1 
Kaloriferci I 
Müzakereci 8 
Hdame [1] 

Siyasal bilgiler okulu 
Müdür 

» muavini 
Doktor 
Aşçıbaşı (5 yamağile beraber) 
Hademe [1] 
Daktilo 
Tamirci 
Kaloriferci ve elektrikçi 
Bahçıvan 
Kütüpane memuru 

» » yardımcısı 
Profesör 
idare muavini 
Yabancı dil öğretmeni (Ecnebi olabilir) 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 

200 
100 
100 
140 
600 
50 
75 

100 
50 

100 
40 

100 
80 

150 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Kâtib ve daktilo 
Kütüpane memuru 
Mubayaa komisyonu kâtibi 
Doktor 
Aşçı başı (ecnebi olabilir) 
Aşçı 
Fennî tesisatçı (ecnebi olabilir) 

» » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 

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

150 
80 
60 
80 
60 
60 

100 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

[i] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 

45 
60 
75 
40 

300 
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Memuriyetin nevi 

Hademe [1] 
Şoför 
Bahçıvan 

Güzel sanatlar akademisi 
Müdür 
Mimar 
Mimar ressamı 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 

» 

Asistan 
Resim galerisi müdürü 
Fotoğraf atölyesi öğretmeni 
Kâtib ve daktilo 

» » [Resim galerisi için ] 
Laboratuar ve ders aletleri muhafaza 
memuru 
Resim galerisi hademesi 
Hademe ve kapıcı [1] 
Kaloriferci 

Basadane 
Bahçivan 
Bekçi 
Hademe 
Çırak 

» 
Hesabcı 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

1 
4 

1 

1 
1 
6 
1 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

600 
90 
60 

150 
150 
150 
350 
220 
200 
160 
200 
100 
96 
75 
60 
50 
48 
40. 
150 
150 
150 
60 
60 

60 
25 
500 
50 

30 
30 
30 
25 
20 
50 

[l] Azamî 40, lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilinde 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Aded Lira Lira 

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 
Salon ve caz orkestrası üyeleri [Ecnebi 
olabilir] 8 150 
Şef muavini [2] 1 60 
Hademe [ i ] 130 

Lise, orta, öğretmen okulları ve müzik öğretmen okulu 
Doktor 

Elektrikçi ve kaloriferci 
» » 

Müteferrik müstahdemler 
Aşçı (yamağile beraber) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

27 
50 
4 
6 

17 
1 
4 
3 
9 

50 
40 
75 
60 
50 
90 
75 
60 
50 

Hademe vesaire [1] 
Müzik öğretmen okulu müdürü 

1150 18893 
1 200 

Maarif matbaası 
Müdür 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 

Kitdb ve matbua toplama müdürlüğü 
Hademe 1 
Derleme memuru 1 

Prevantoryum ve sanatoryum 
Müdür 

» muavini 
Doktor 

» 
» 

Eczacı kalfası 

1 

350 
30 
40 
30 

30 
()0 

200 
100 
100 
75 
60 
50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere tahsisat dahilindi 
aded ve beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir, 

[2] Muallimlerden birine ilâveten verilir. 
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Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Elektirîkçi 
Tamirci 
Daktilo 
Şoför 

» muavini 
Aşçıbaşı 
Aşçı kalfası 

» yamağı 
Arabacı 
Bahçivan 

» yamağı 
Hademe [1] 

pr:.«f„,i5p 

Mücellid 
Hademe 

» ve bekçi 

Kütüpaneler 

T 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 

43 

1 
6 

49 

Ücret 
Lira 

80 
60 
50 
60 
80 
40 
80 
30 
20 
50 
60 
45 

660 

50 
30 
20 

Maaş 
Lira 

İstanbul arkeoloji müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni hu
zur hakkı [2] 
Bilet memurlarile salon ve kütüpane ha
demeleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

Mütehassıs kimyager 
Eski eserlerin tamircisi ve heykeltraş 
Kimya laboratuarı hademesi 
Fotoğraf ve laboratuar hademesi 

Topkapı sarayı müzesi 
Bahçıvan 

Odacı 

28 

5 
1 

36 
18 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 

40 
50 
30 
25 

150 
150 
30 
30 

40 
30 
25 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve
kâletin göstereceği makama aiddir. 

\[2] Ayda sekiz içtimai geçmemek üzere her içtima iğin 
maktuan üç buçuk lira verilir, 
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Memuriyetin nevi A 

Mücellid 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm asarı müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Başhademe 

Başmüstahzır 
Müstahzır 
Grece bekçisi 
Başbekçi 
Jlademe 
Salon memuru 

Ankara etnografya müzesi 

Müzeler 
Hademe ve bekçi 
Hafriyat ve harabe bekçisi 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
3» » S» 

Başhademe 
Hademe 

Tamirci 
Hademe 

Ankara arkeoloji müzesi 

îzmir müzesi 

ded 

1 
1 
1 
1 

1 
4 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
5 
1 

7 
4 

18 
14 
2 
1 
3 

1 
2 

1 
5 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

70 
60 
60 
60 

40 
30 
25 
35 

125 
60 
40 
35 
30 
40 

30 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

50 
30 

Başhademe 
Hademe 

Konya müzesi 
1 35 
4 30 
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Memuriyetin nevi 

Anıtları koruma heyeti 
Arşitek üye 
, » » 

Tescil üyesi 
Fotoğrafçı (Ecnebi olabilir) 

» yardımcısı 
Odacı 

Ayasofya müzesi 
Bilet ve fotoğraf satış memuru 
Karşılama memuru 
Hademe 
Bahçıvan 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
7 
1 

Ücret 
Lira 

350 
300 
150 
140 
50 
30 

50 
100 
30 
40 

Maaş 
Lira 

Tecim, kız sanat okullan ve enstitüleri, bölge 
sanat ve ertik okulları muallim ve idare 

memurları ve müstahdemleri 
Müdür 

» 
» 

Muavin 

» 

Doktor 
idare memuru 

» )> 

» » 
» » 

Kütüpane memuru 
Hasta bakıcı 

Usta 

8 
15 
10 
16 
10 
10 
10 
15 
2 
8 
5 
8 

10 
2 

12 
12 
1 
4 
4 
7 
1 

100 
75 
50 
40 
35 
30 
25 
50 

100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
75 
40. 
30* 
25 

110 



Memuriyetin nevi 

Şoför 
Aşçı (Yamağüe beraber) 

Kaloriferci 
Öahçivan 
Hademe ve şâire [l] 
Muallim 

» 

JCê fö talebe 
Siyasal bilgiler okulu 
Yüksek öğretmen okulu 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 
Öğretmen okuları 
Kızılçullu, Trakya ve Mahmudiye öğ
retmen okulları 
Müzik öğretmen okulu 
inşaat usta okulu 
Kız ertik öğretmen okulu 
Erkek ertik öğretmen okulu 
Bölge sanat okulları 
Elâzığ yatılı akşam kız sanat okulu 

[1] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve takmak da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete veya ve* 
paletin göstereceği makama aiddir. 

Â4ed 

1 
2 
i 
2 
6 
i 
i 

232 
1 
1 
8 
2 
2 
3 
10 
2 
5 
38 
25 
37 
16 
13 
35 
25 

420 
170 
250 
2100 

600 
135 
220 
90 
75 

1780 
50 

Ücret MaâŞ 
Lira Lira 

75 
80 
65 
60 
50 
40 
50 

4558 
200 
175 
150 
140 
130 
125 
120 
115 
110 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Ad«d Lira Lira 

İSTANBUL ÜNÎVEİtSÎTESİ 

İdare heye'ti 
kektor 
Dekan 
Eczacı mektebi müdürü 
I)işçi mektebi müdürü 
Arkeoloji enstitüsü mütercimi ve kü-
tüpane memuru 
Türkiyat enstitüsü mütercimi 

Mütehassıs müstahdemler 
Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 
Elektrik makinisti 
Marangoz ve tamirci 
Radiyoloji enstitüsü yardımcı mekanisiyeni 
Dişçi okulu teknisiyen yardımcısı 

Tedris heyeti lektörler ve tercümanlar 
Profesör 
Muhasebe dersi lektörü (9 aylık) 
Röntgenci 
Yabancı dil öğretmenliği kursu öğretmen 
YO, müzakerecisi 

» » » 
» » » 
» 

Asistanlar 
Asistan 

1 
5 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

%nlav 

2 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

25 
35 
42 

400 
200 
75 
75 

80 
55 

120 
100 
100 
80 
50 
50 
90 

350 
100 
100 

80 
70 
60 
50 

75 
60 
50 

Tercümanlar 
Tercüman 4 75 

Müdür muavini 
Yabancı diller okulu 

1 150 



b/54 
Memuriyetin nevi 

tw 
Aded Lira 

1 200 
1 150 

23 100 
11000 

Mnnk 
Lira 

Lektör 
» 
» 

Müteferrik müstahdemler [1] 

Ankara dil, tarih ve coğrafya fakültesi 
Müdür 4 50 
Daktilo 1 100 

» 1 80 

Fotoğrafçı 
Desinatör 
Kartoğrafçı 
Hademe [1] 

Uzmanlar 
1 
1 
1 

150 
150 
150 
600 

Nafia Vekâleti 
MERKEZ 

Hususî kalem müdürlüğü 
Daktilo 1 100 

2 90 
3 80 

îdarî müşavirlik 
îdarî müşavir 1 500 

Yapı ve imar işleri reisliği 

Proje bürosu 
Şef (Yüksek mühendis, yüksek mimar) 1 400 

>[l] Beherine verilecek ücret 60 lirayı geçmemek şartile 
tahsisatı dahilinde aded ve ücretlerinin tesbiti Maarif vekâ
letine aiddir* 
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Memuriyetin nevi 

Yüksek mühendis 
» » 
» » 
» » 

Baş ressam 
Ressam 

)/55 — 

veya yüksek mimar 
5» » 
» » 
» » 

» 
» 

» 

Aded 

2 
2 
1 
1 
1 
4 

Ücret 
Lira 

350 
300 . 
275 
250 
200 
150 

Maaş 
Lira 

Şehircilik fen heyeti 
Yüksek mühendis veya yüksek mimar 1 400 

» 
» 

» 
Ressam 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

Tesisat bürosu 
Şef (Yüksek mühendis) 
Elektrik mühendisi 

» » 

L 

Kalorifer mutahassısı 
» 
» 

» 

» 

Elektrik teknisiyeni 
Tesisat ressamı 

Demıryollar ve 
Baş mühendis 
Başmühendis 
İstimlâk 

» 

Daktilo 
» 

» 

Daktilo 

Doktor 
Daktilo 

âmiri 
memuru 

Kayid memuru 

limanlar inşaat 

Hukuk müşavirliği 

Zat işleri müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

reisliği 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

350 
300 
250 
150 

400 
350 
250 
400 
300 
250 
200 
150 

500 
450 
200 

75 
90 
80 
70 

90 

150 
80 
90 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Malzeme müdürlüğü 
Daire müdürü 
Müracaat memuru 
Muamelât memuru 
Ambar ve hesab memuru 
Hesab memuru 
Daktilo 

» 
Kâtib 
Elektirikçi 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Baş hademe 
Hademe 

» 
» 

Tevzi memuru 
» » 
» » 

Marangoz 
» 

(rece bekçisi 

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

10 
6 

47 
1 
5 
2 
1 
1 
4 

150 
90 
90 
80 
80 
90 
75 
75 
70 
50 
30 
90 
60 
80 
40 
30 
60 
40 
35 
30 
70 
60 
50 
80 
50 
40 

Neşriyat müdürlüğü 
Mütercim 

» 
» 

Neşriyat âmiri 
İstatistik şefi 
Müze memuru 
Kütübane şefi 
Fotoğrafçı 
Desinatör 
Daktilo 

» 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
200 
150 
225 
100 
150 
125 
200 
120 
140 
80 
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Memuriyetin nevi 

Mavici 

Aded 

1 
1 

Nafıa şirket ve müesseseleri reisliği 
Elektrik mühendisi 

Tedkik şefi 
Fen memuru 
Kontrol şefi 
Mukavelât şefi 
Memur 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Vekâlet muhasebe müdürlüğü 
, 

Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Hesab memuru 

Müdür 
Şef 
Fen memuru 
Memur 

Mühendis 
* 
* 
» 

Mühendis 

Taşra odacıları 

Bina ve sn işleri 

Seferberlik müdürlüğü 

' 

VİLAYETLER 

Şoseler ve köprüler 

2 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

** 

3 
1 
4 

3 
3 
2 
4 

16 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

120 
80 

400 
350 
300 
275 
175 
100 
200 
200 

80 

160 
130 
100 

200 
120 
120 
80 

350 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
30 

Umumî müfettişlikler müşavirliği kâtİbleri 
Kâtib 10 JQQ 



— D/5S — 
ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Yüksek mühendis mektebi [l] 

Tedrisat 

Malzeme, su elektrik, kimya ve fizik labo
ratuarları şefleri 
Asistanlar 

Lisan muallimleri 
Ressam, tedrisat kısmı ambarlan kontro
lörü 
Dakik aletler tamircisi 
Makine ve demir aletleri ustabaşısı 
Makine ve demir aletleri ustaları 
Marangoz 
Montör (Telefon ve telgraf laboratuarları 
için) 
Katib ve daktilo (Kütübhane için) 
Matbaacı 

İdare 

Pansiyon âmiri 
Tabib 
Katib ve daktilo (Pansiyon amirliği için) 

» » (Muamelât kalemi için) 
» » (Muhasebe için) 

Kâtib ve daktilo (Ayniyat muhasibliği 
için) 1 60 
Kâtib ve daktilo (Mekteb ve pansiyon 
ambarları için) 
Aşçı (Kalfa ve yamaklarile beraber [2] 
Hasta bakıcı 
Hasta bakıcı 
Kaloriferci 
Kapıcı 
Bâhçivan 
Baş hademe 
Hademe [3] 59 19200 

5 
10 
10 
5 
7 

1 
1 
1 
4 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

200 
175 
150 
125 
125 

150 
125 
125 
110 
75 

100 
60 
70 

175 
200 
60 
60 
60 

2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

60 
200 
45 
30 
100 
40 
45 
50 



Ücret Maaş 
Aded Lira Lira 

Teknik okulu [1] 
Muallim 

» 
» 

Asistan 
Atelye şefi 
Makine, atelye ve laboratuar ustaları 
Modelci 
Pansiyon âmiri 
Alatı dersiye ve hendesive memuru 
Daktilo 
Kaloriferci 
Marangoz 
Şoför 
Demirci 
Doktor 
Hastabakıcı 
Tedrisat bürosu şefi 

» » kâtibi 
Aşçı (yamagile beraber) 
Bahçıvan 

» yamağı 
Berber (çırak ve kalfasile) 
Kapucu 
Gece bekçisi 
Baş hademe 
Hademe 

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

40 

100 
200 
150 
100 
200 
150 
120 
150 
80 
60 
50 
60 
60 
60 

150 
45 

100 
75 

120 
40 
20 
60 
35 
40 
40 
30 

Konya ovası sulama idaresi teşkilâtı 

idare memurları 

Müdür 1 350 
Avukat 1 40 
Kâtib ve tahakkuk memuru 1 90 
Doktor 1 100 

1 300 
1 150 
1 125 

— D/59 — 
Memuriyetin nevi 

Fen heyeti 

Su mütehassısı (Mühendis) 
Fen memuru 

» » 
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Memuriyetin nevi 
j 

Ziraat fen memuru 

Hesab işleri heyeti 
Muhasebeci 
Veznadar [4] 
Ayniyat muhasibi 
Tahsil memuru [5] 
Tahsildar [5] 

Su teevzi müstahdemleri 
Kanal kolcusu [5] 
Savakcı 

» 
Baraka bekçisi 

İdare müstahdemleri 
Telefon makinisti 
Marangoz ustası 
Demirci, 

» çırağ* 
Santral memuru 
Telgraf hat çavuşu [5] 
Odacı 
Gece bekçisi 
Bahçivan 
Şoför 
Fidancı 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 
4 

6 
1 
5 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret _v_a&$ 
Lira Lira 

l î ö * 

150 
85 

100 
60 
50 

60 
50 
30 
25 , 

70 
80 
75 
25 
30 
40 
25 
30 
25 
60 
50 

[l] Yüksek mühendis mekteebi ve teknik okulunun kad
rosu 1 teşrinievvel 1939 tarihinden muteberdir. 1 haziran 
1939 -1 teşrinievvel 1939 arasında - mekteblerin 1938 kadro
ları aynen cari olacaktır. 

[2] Tayini mekteb müdürlüğüne aiddir. 
[3] Azamî 45 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 

dahilinde beherinin ücretinin tayini mekteb müdürlüğüne 
mddir. 

[A] Muhasebe işlerine de yardım İle mükelleftir. 
[5] At mubayaa ve besleme masrafları kendilerine aid 

olmak üzere süvari olacaktır. 
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Ücret 

Memuriyetin nevi Aded Lira 

Iktısad vekâleti 
MERKEZ 

Müşavir 

Sanayi umum müdürlüğü 
Sanayi müfettişi 

» » 
» » 
» » 
» » 

Ressam 
Seyyar muallim 

Maadın umum müdürlüğü 
Baş mühendis 
Mühendis 

» 

» 

Sanayi tedkik heyeti 
Mühendis 

» 
Mütehassıs muhasib 

» » 
Müşavir 
Memur 

» 
» 
» 

Ressam 

ı İş dairesi 
Reis 
Reis muavini 

» » 

1 

2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
2 

4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

600 

400 
350 
300 
250 
200 
250 
200 

500 
400 
350 
300 

4(X) 
300 
400 
300 
300 
150 
120 
100 

80 
150 

600 
450 
350 



Memuriyetin nevi 

Şube müdürü 
» » 
» » 
» » 
>> » 
» » muavini 

t ş baş müfettişi 
» » 

î ş müfettişi 
Başmemur 
Muamele memuru 

» » 
» 2> 

» » 
Kâtib 

» 

Diğer merkez ücretleri 
Neşriyat müdürü 
Mütercim 
Ressam 
Vekâlet doktoru 
Daire memuru 
Şapioğraf 
Daktilo 

» 
» 

Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Santralci 
Muakkib 
Müvezzi 
Marangoz 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Asansörcü 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 
* 

Aded 

2 
2 
1 

- 2 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
o 
«> o 
»> 3 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
6 

10 
10 

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

18 
33 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
400 
350 
200 
150 
135 
120 
110 
100 
80 
70 

t 

300 
250 
150 
100 
120 

80 
100 
80 
65 

100 
80 
50 
75 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
45 
40 
35 
25 
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Memuriyetin nevi 

G-eee bekçisi 
Hizmet arabasının şoförü 
Motosiklet şoförü 

VİLÂYETLER 

Aded 

2 
1 
1 

_. , 

Zonguldak mtntaka Iktısad müdürlüğı 
Maden başmühendisi 
Maden mühendisi 

» 3» 
» » 

Sanayi ve iş müfettişi 
» » » 
» » » 

Ressam 
Laboratuar şefi 
Kimyager 
Asistan 
Liman kontrolörü 

» » 
» » 

Daktilo 
* 

Telefoncu 
» 

Emanet maden memuru 
Tezkere memuru 
Kantarcı 
Seyyar kolcu 

» » 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
6 

Mtntaka Iktısad müdürlükleri 
Mıntaka iktısad müdürleri 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Mıntaka iktısad âmiri 

1 
1 
2 
3 
5 
2 
1 

Ücret 
Lira 

40 
80 
60 

'i 
400 
350 
300 
250 
350 
225 
175 
150 
300 
200 
125 
70 
60 
50 
80 
65 
70 
60 
75 
40 
35 
35 
30 

450 
350 
300 
250 
225 
200 
200 



t i " , ' • 

Sanayi ve iş 
» » 
» » 
» » 

Başmemur 
Memur 

» 
» 

'»• 
» 
» 

Mühendis 
» 

Odacı 
» 
» 

Daktilo 

— D/64 — 

Memuriyetin nevi 

müfettişleri 
» 
» 
» 

Aded 

2 
1 
6 

18 
8 
6 
8 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
9 

19 
15 
5 

Ücret 
Lira 

250 
225 
200 
175 
150 
135 
120 
100 
80 
70 
60 

300 
250 
35 
30 
25 
65 

Maaş 
Lira 

Münakalât vekâleti 

Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 

Müdür 
Mütehassıs aza 

» » 
» » 

Hususî kalem 

Teftiş heyeti 

Kara nakliyat reisliği 

Deniz nakliyat dairesi reisliği 

Fen şubesi 

L (Inşaiye) 
(Makine) 
(Elektrik ve motor) 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

75 

75 

75 

400 " 
350 
350 
350 

» » (Güverte) 1 350 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Daktilo 1 90 

Kabotaj işleri şubesi 

Daktilo 
» 

Tercüman 
Daktilo 

» 

Beynelmilel deniz işleri şubesi 

1 
1 

2 
1 
1 

90 
70 

200 
100 
70 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

Liman kontrol hizmetleri şubesi 

Daktilo 2 70 

Limanlar ve iskeleler ve kıyı emniyeti hizmetleri şubesi 

Daktilo 2 70 

Deniz mahsulleri ve avcılığı şubesi müdürlüğü 

Balık mütehassısı 1 200 
Daktilo 

Daktilo 
\ -

Doktor 
Daktilo 

Daire müdürü 
Baş hademe 
Hademe 

* 
» 

Müvezzi 

Tarife ve 

Zat işleri vı 

ticaret reisliği 
. 

? sicil müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü 

1 

1 

\ 

1 
2 

1 
1 

10 
10 
10 
3 

70 

75 

150 
75 

125 
50 
40 
35 
30 
50 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Neşriyat müdürlüğü 
Neşriyat âmiri 
Mütercim 

Fotoğrafçı 

İstanbul mmtaka liman reisliği 
Doktor 
Daktilo 

» 
Motor makinisti 

» » 
S er dümen 
Telefoncu 
Tayfa 
Odacı 

1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 

10 
4 

100 
50 
45 
80 
75 
45 
50 
35 
30 

îstanbul gemi muayene mesaha tasnif fen heyeti 
Reis 
Aza (Makine) 
Aza (înşaiye) 
Aza (Elektrik ve 
Muayene memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Daktilo 
Odacı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

motor) 
(makine) 
(makine) 
(înşaiye) 
(înşaiye) 
(Güverte) 
(Elektrik ve motor) 
(Telsizci) 
(Kazancı) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

400 
300 
300 
300 
200 
140 
200 
140 
200 
200 
185 
200 
50 
30 

îstanbul mmtakasma bağlı tâli liman reislikleri 
Motor makinisti 1 75 
Tayfa 2 30 

1 250 
1 250 
1 200 
1 175 
1 200 
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Ivlemuriyetin nevi 

İzmir mmtaka liman reisliği 

Daktilo 
Motor makinisti 
Tayfa 
Odacı 

Aded 

1 
1 
3 
1 

izmir gemi muayene mesaha tasnif fen heyeti 

Muayene memuru (Inşaiye) 
» » (Makine ve motor) 

Mersin mmtaka liman reisliği 

Motor makinisti 
Tayfa 

1 
1 

1 
2 

Ücret 
Lira 

40 
75 
30 
30 

i 

200 
200 

75 
30 

Maaş 
Lira 

Mersin gemi muayene mesaha ve tasnif fen heyeti 

Muayene memuru (Inşaiye) 1 140 
» » (Motor) 1 140 

Trabzon mmtaka liman reisliği 

Motor makinisti 1 75 
Tayfa 2 30 

Trabzon gemi muayene mesaha ve tasnif fen heyeti 

Muayene memuru (Inşaiye) 
» » (Motor) 

Samsun mmtaka liman reisliği 

Motor makinisti 
Tayfa 

1 
1 

1 
2 

140 
140 

75 
30 

Samsun gemi muayene mesaha ve tasnif fen heyeti 

Muayene memuru (Inşaiye) 1 140 
» » (Motor) 1 140 

Zonguldak mmtaka liman reisliği 
Daktilo 1 40 
Motor makinisti 1 75 
Tayfa 3 30 
Odacı X 30 



Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Zonguldak gemi muayene, mesaha ve tasnif fen heyeti 

Muayene memuru (inşaiye) İ 140 
» » (motor) 1 140 

Yüksek deniş ticaret mektebi 
Müdür ' 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru 
idare memuru 
Dosya memuru 
Muallim 

» 
» 
» 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 

10 
3 
11 
1 
1 

300 
120 
100 
100 
80 
80 

150 
125 
100 
80 
30 
50 
35 

Nakil vasıtaları 

Kaptan 
» 

Makinist 
» 

Memur 
» 

Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Tayfa 
Deniz şoförü 
Güverte lostromosu 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
2 

150 
100 
100 
80 

100 
60 
40 
40 
30 
30 
60 
35 
30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Ticaret vekâleti 
MERKEZ 

İç ticaret umum müdürlüğü 

Aktuer 
» 
» 

Ölçüler ve ayar müdürü 
» » fen müşaviri 
» » » 

Ayar fen memuru 
Büro şefi 

» » muavini 
Memur 

Standardizasyon müdürlüğü 
Standardizasyon müdürü 

» » muavini 
Müşavir 
Raportör 

» 
Memur 

Dış ticaret dairesi reisliği 

Müşavir 
» 

Raportör 
» 

Memur 
» 

Mütercim 
Ticaret ataşesi 

» » 
» » muavini 
» >> >> 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
5 
5 
1 

5 
6 
10 
14 
8 
6 
4 
3 
1 
5 
8 
2 
4 

500 
350 
300 
350 
300 
250 
125 
150 
130 
100 

450 
350 
300 
200 
150 
100 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
600 
500 
400 
300 
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Memuriyetin nevi 

Ataşelik daktilosu 
» » 

Aded 

4 
10 

Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü 
Müşavir 

» 
Raportör 

» 
» 
» 

Memur 
» 

Mütercim 

Turizm müdürlüğü 
... _. .jt* 

Turizm müdürü 
» » muavini 

Raportör 
» 

1 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
1 

T."'"' 

1 
1 
1 
1 

Konjonktür ve neşriyat müdürlüğü 
Konjonktür ve neşriyat müdürü 

» » » muavini 
Müşavir 
Raportör 

» 
Hesab memuru 

» » 
» » 

Grafik memuru 
Kütübane memuru 

Muhtelif memurlar 
Vekâlet müşaviri 
Seferberlik müdürü 
Mütercim 
Daktilo 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
6 

14 
15 

Ücret 
Lira 

150 
100 

350 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
175 

450 
350 
250 
200 

450 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
200 
125 

500 
200 
250 
100 
80 
65 

Maaş 
Lira 

' M 
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Memuriyetin nevi 

Zat işleri ve 
Daire müdürü 
Telefon makinisti 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Bahçivan 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Evrak tevzi memuru 
Vekâlet hekimi 
Hizmet arabasının şoförü 
Motosiklet şoförü 

levazım müdü 
, 

VİLAYETLER 

Aded 

rlüğü 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
20 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

• "' i " ' ; 

Ücret 
Lira 

120 
120 
80 
60 
60 
50 
35 
30 
40 
35 
60 

150 
90 
60 

Maaş 
Lira 

Mıntaka ticaret müdürlükleri 
Başkontrolör, Başkontrolör muavini ve 
kontorlÖrler 

» 

Müşavir 
Raportör 

Memur 

Ticarî tahliller ve staıidardizasyon labo
ratuarı şefi 

» » » muavini 

1 
3 
4 
3 

53 
14 
10 
2 
3 
3 
2 
9 

13 
19 

1 
1 

325 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 

400 
300 
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Kimyager 
» 

Dafcfeilo 
» 
» ; 

» 
Odacı 

» 
» 
» 

Memuriyetin 

- D / 7 2 — • 

nevi Aded 

1 
2 
2 
5 
5 
3 
7 
9 

19 
10 

Ücret 
Lira 

200 
150 
100 
80 
60 
50 
35 
30 
25 
20 

Maaş 
Lira 

Ziraat vekâleti 
MERKEZ 

Mütercim 
». 

Daire müdürü 
Doktor 
Elektirikçi ve santralci 

» » » muavini 
KâtiKDaktilo 

Grafik memuru 
Makinist 
Kaloriferici 
Evrak taMb memuru [1] 
Muakkıb [2] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

17 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
2 

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

110 
70 
50 

[1] Muhasebe evrakı için 
[2] Biri muhasebe evrakı için 
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Memuriyetin nevi 

Müvezzi 
» 

Bahçivan 
» yamağı 

Odacıbaşı 
Odacı 

» 
» 
» 

Merkez lâburatuarlart 
Makinist 
Bahçivan-
Arabacı 
Başhademe 
Hademe ve gece bekçisi 

VİLÂYETLER 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
16 
5 

_.. 

1 
1 
1 
1 
6 

Ziraat işleri umum müdürlüğü 
Mütehassıs ustabaşı 

» » 
5> » 
» 3» 
» » 

Seyyar öğretici 
» » 
» » 

Odacı 
* 

Z*VaC mücadele 
Makinist 
Kâtib 

» 
Malzeme ve ambar memuru 
Odacı 

» 
Mücadele teknisyeni 

» » 

2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
6 

40 
43 

1 
6 

10 
4 
8 
8 
1 
X 

Ücret 
Lira 

50 
40 
80 
35 
50 
40 
35 
30 
25 

100 
60 
40 
35 
30 

175 
150 
100 
80 
60 

100 
60 
40 
30 
25 

100 
75 
66 
60 
30 
25 

108 
85 
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Memuriyetin nevi 

Mücadele enstitüsü ve û 
Fümigatuar makinisti 
Lâboran 
Mut eni ed ve katib 
Hah civan, odacı ve saire [1] 
Büro şefi 
Ambar memuru 
Bahçivan 

itan •y onları 

Aded 

ve fibmi 
1 
G 
4 

11 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

gatuar 
100 
75 
70 

:ÎÖO 
200 
70 
40 

Maaş 
Lira 

Islah ve deneme istasyonları, deneme tarlaları, üretme 
ve örnek çiftlikleri, yonca tohuma temizleme evleri 

Makinist çiftçi başı ve saire [2] 90 2700 
» » » [2] (6 aylık) 16 560 
» » » [2] 28 975 

Bağ ve bahçe enstitüsü istasyon ve laboratuarları, örnek 
ve tohum yetiştirme bahçeleri ve fidanlıklar 

Bağcı, bahçivan ve saire [2] 70 3605 

Zeytin bakım teşkiltâı 
Zeytin bakım memuru 
Mütehassıslık muakkibi 
Teknik müfettişi 
Mmtaka mütehassısı 
Seyyar zeytin bakım fen memuru 
Mütehassıs muakkibi 

îpek böcekçilik enstitüsü ve kışlakları ve boğma ve 
fışkırtma evleri 

Makinist 1 75 
Hademe 1 30 

ipek böcekçilik istasyonları ve tohum yetiştirme evleri 
Hademe 6 30 

20 
4 
1 
2 

18 
2 

108 
40 

210 
165 
108 
40 

[l]40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı dahilinde 
beherinin aylık ücretinin tayini vekâlete aiddir. 

[2] Azamî 75 lirayı tecavüz etmemek üzere aded, ve tahsi
satı dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aiddir, 
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Memuriyetin nevi 

Makinist mektebleri 
Motor döküm ustası 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 
Başteknisyen 
Teknisyen 

Tohum temizleme 
» » 
» » 
» » 
» » 

Makinist 

Müdür 
Müdür muavini 
Şef 
Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçivanı 
Çif tçibaşı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Dahiliye memuru 
Kâtib ve daktilo 

Tohum temizleme evleri 
evleri 

» 
» 
» 
» 

muamelât şefi 
memuru 
daimî makinisti 
makinisti 

» (7 aylık) 
(7 "» ) 

Orta ziraat mektebleri 

Hademe ve saire [1] 

Aded 

1 
1 
1. 
1 
.1 
1 
1 

1 
1 

10 
.5 . 

145 
40 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

75 

Tavukçuluk enstitüsü ve istasyonları 
Tavukçubaşı 
Bahçivan 
Korucu 

1 
1 
1 

Ücret Maa$ 
Lira Lira 

" 60 
50 
50 
50 
25 

126 
(50 

"i 

135 
12(5 

8 4 :•• 

84 
50 
50 

-

100 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 ; 
98 
60 

1765 

40 
35 ! 
35 

[i] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddiı\ 



î>/r6 
Memuriyetin nevi Âded 

Tavukçu 4 
Jlademe • 1 

» 1 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 
Odacı 61 

» 14 
» 75 

Bakteriyoloji, seroloji hıfztssıhha müesses 
Makinist 1 

» 2 

» ve elektrikçi 1 
Bahçivan 1 
Arabacı 1 
Başhademe 1 
Hademe ve gece bekçisi 6 
Marangoz 2 

» muavini 1 
Kâtib 3 
Daktilo 1 
Hademe [1] 20 
Hademe [1] 60 

Distofajin laboratuarları 
Müdür 1 
Muhasib 1 
Sevk memuru 1 

Ücret 
Lira 

35 
30 
25 

30 
25 
20 

teleri 

100 
80 
60 
60 
40 
35 
30 
50 
40 
55 
65 

510 
1500 

150 
80 
40 

ÜLa&ş 
Lira 

Hademe ve saire 2 25 

Zootekni müesseseleri 
Hara müstahdemini [1] 25 650 

Aygır depoları 
Aygır depoları müstahdemini ve saire [1] 60 1600 
Nalband 4 50 
Başahırcı 2 50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve la/msaU 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir, 
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Ücret 

Meintiriyetin nevi Aded Lira 

Seyis 29 30 
» 17 20 
» 15 15 

Nesilname kâtibi 1 70 
Mürebbi yamağı 2 60 
Seyis 8 30 

» 19 20 

İnekhane ve numune ağıllan 
lnekhane mütehassısı 1 200 
Ağü mütehassıs veterineri 1 150 
Kâhya 3 50 
Çoban 10 30 

» 10 25 
» 20 20 
» 20 15 

Ayniyat memuru 1 70 
Kâhya 2 50 

Hayvan sağlık memurları ve nalband mektebleri 
Muallim 1 175 
Muallim ve muallim muavini 2 100 
Nalbandbaşı 1 100 

» 1 80 
Nalband 1 80 
Başhademe 1 40 
Hademe 2 35 

» 1 30 
» 5 25 
» 1 20 

Hayvan hastaUklarüe mücadele 
Tahaffuzhane müdürü 1 125 
Mücadele veterineri 1 100 
Mücadele kâtibi , 2 75 

» » 2 70 
» » 1 55 
» » 1 50 

Süvari gardiyanı 7 40 
» • * . - . . . . . . 44 35 

Piyade gardiyanı 10 25 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Aded Lira Lira 

Zootekni mıntaka müfettişi 1 175 

Umumî müfettişlik müşavirleri 
Kâtib 8 100 
Odacı 8 30 

150 
100 
66 
66 

2100 
108 
256 
210 
126 
70 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
Umumî kâtib 
İdare müdürü 
Laboratuar şefi 

» » (2 adedi 7, 3 adedi 5 aylık) 
Müderris 

» 
Tabib 
Diş tabibi 
Tercüman 

» 
Kütüpane memuru 

y> » 

» memur muavini 
» kâtibi 
» daktilosu 

Muhasebe hesab memuru 
» daktüosu 
» evrak müvezzii 
» mutemedi 

1 
1 

14 
29 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
200 
100 
50 

200 
150 
150 
100 
175 
130 
175 
120 
100 
80 
70 
80 
70 
60 

150 

[l] Azamî 50 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aiddir. 

Pamuk işleri müdürlüğü 
Tercüman 1 
Makinist 6 

» muavini 25 
Çırçır ustası 6 
(J i f tçibaşı ve saire [1] 70 
Fen memuru 1 
Mütehassıs 1 

m 1 
Mesul muhasib 1 
Grafik memuru 1 
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Memuriyetin nevi 

Rektörlük kalemi dosya memuru 
» » daktilosu 
» » » 
» » roto makinisti 
» » evrak postası 

Daire müdürlüğü kâtibi 
» » daktilosu 
» » tahakkuk memuru 

Talebe işleri âmiri 
» » kâtibi 
» » daktilosu 
» » sicil memuru 
» yurdu başmuidi 
» » muidi 

Müşavirlik dosya memuru 
Ayniyat muhasebe daktilosu 

» »t tedkik memuru 
» » depo kâtibi 

Komisyon kâtibi 
îktısad enstitüsü hesab memuru 

» » tarla işleri âmiri 
» » elişleri ustabaşısı 

S antral mühendisi 
Elektrikçi 
Fizik enstitüsü makinisti 
Suculuk enstitüsü mühendisi 
Süt ustabaşısı 
Ustabaşı 
Usta 
Orman fakültesi kâtib ve tercümanı 
Orman fakültesi kâtib ve tercümanı 

» » daktilosu 
» » fidanlık ustabaşısı 

Çamaşır depo memuru 
Çamaşırcıbaşı 
Çamaşırcı 

» 
» 

Şoför 
» 

Aded 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
ı 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

70 
90 
70 
70 
60 
90 
70 

120 
180 
70 
70 
70 

125 
80 
80 
70 
70 
70 
80 

150 
150 
100 
200 
100 
130 
250 
60 
50 
30 

130 
100 
70 

150 
50 
70 
40 
20 
25 
75 
60 
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Memuriyetin neri 

Gece bekçisi 
Nalband 
Aşçı 
Hastabakıcı 
Birinci sınıf lâburant 
ikinci sınıf lâburant 
Hademe [1] 
Talebe 

Aded 

3 
1 
1 
2 
5 

45 
140 
700 

Ücret 
Lira 

40 
50 
60 
65 
70 
60 

3500 

Mektebler talebe kadrosu 
Aded 

130 istanbul orta ziraat mektebi 
130 Bursa orta ziraat mektebi 
130 izmir orta ziraat mektebi 
130 Seyhan orta ziraat mektebi 
60 Seyhan makinist mektebi 
90 Hayvan sağlığı memurları mektebi 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat 
kilinde beherinin aylık ücretinin tayini rektörlüğe aiddir. 
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NAKİL VASITALARI KADROLARİ 

Aded 

Büyük Millet Meclisi 
1 Motosiklet 

Başvekâlet 
1 Motosiklet 
1 Hizmet kamyoneti 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
1 Hizmet otomobili 
2 Kamyonet 
4 Seyyar meteoroloji istasyonları için kamyon 
3 Motosiklet 
8 Bisiklet 
2 Sandal 

Maliye vekâlet 
1 Hizmet otomobili 
İ Motosiklet 

Tapu ve kadastro V. M. 
1 Bisiklet 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1 Hizmet otomobili 
2 Bisiklet 
3 Motosiklet 

20 Liman motörbotü 
2 Römorkör 

12 Motorlu sandal 
47 Sandal 
9 Motorlu ve yelkenli motörbot 

Dahiliye vekâleti • 
2 Motosiklet 

Matbuat umum müdürlüğü 
1 Motosiklet 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
6 Hizmet otomobili 
8 Motor _ / 



Âded 
i — D 82 — 

100 Motosiklet 
400 Bisiklet 

50 Sandal 
175 Süvari binek hayvanı 

12 Polis nakil ve takib otomobili 

Hariciye vekaleti 
2 Hizmet otomobili ' 
1 Motosiklet 

35 Bisiklet 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
1 Otomobil 

16 Hizmet otomobili 
7 Kamyonet 
7 Kamyon 
9 Hasta nakliye otomobili 
2 Cenaze otomobili 
1 Motor 

22 Motosiklet 
2 Bisiklet 
2 Fayton 
1 Çift atlı hasta binek arabası 
1 Çift atlı binek arabası 
2 Çift atlı cenaze arabası 
9 Çift atlı vük arabası 

16 öküz 
10 Merkeb . 

Adliye vekâleti 
4 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet [Mahbns ve mevkuf ve ölü nakline mah

sus] 
2 Araba 
1 Bisiklet 
1 Motosiklet 

Maarif vekâleti 

1 Otobüs 
6 Kamyon 

33 Binek ve yük arabası 
1 Merkeb 
1 Bisiklet 



Aded 
— D/83 — 

Nafia vekâleti 
45 Otomobil 
4 Kamyon 

32 Kamyonet 
39 Binek atı 
5 Motosiklet 

îkhsad vekâleti 
1 Hizmet otomobili 
2 Motosiklet 

Münakalât vekâleti 
12 Motor 
15 Sandal 
1 Balıkçı gemisi 
2 Mekteb gemisi 
2 Römorkör algarina 
2 Hizmet otomobili 

Ticaret vekâleti 
1 Hizmet otomobili 
1 Motosiklet 

Ziraat vekâleti 
6 Binek otomobili 

48 Kamyonet 
13 Kamyon 

231 Araba [binek ve yük] 
15 Motosiklet 
3 Bisiklet 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
6 Otobüs 

10 Bisiklet 
14 Araba 





\ 

E - Cedveli 
Mııvazenei umumiye kanunu : Madde - 5 . 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları) 

* 
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F. M. Mıüıassasatın nevi 

BAŞVEKALET 
80 Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi ücret ve umumî masraf

ları 

MALÎYE VEKALETİ 
198 1 Komisyonlara memur gayrimuvazzaf aza ve ehli vukuf ücretleri ve mu

vazzaf tedkikı itiraz komisyonları ve bu komisyonlar nezdinde çalışan 
hesab mütehassısları ve gayrimuvazzaf komisyonlara verilecek rapor
tör ve kâtibler 

2 Temyiz komisyonları 
3 Kazanç v^ muamele vergileri hesab mütehassısı ve eksperler 

200 2 Pa ra nakliye ve bendiyesi 
3 1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
4 2999 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

203 1 Ecnebi mütehassıs ve tercümanlar 
208 4 istanbul memurları kursunun tedris ücreti 
233 Buğdayı koruma vergisi cibayet teşkilâtı ve masrafı 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
300 Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvakkat memurla! 

ve daktilolar ücreti . 
301 İskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam olunacak muvak

kat memur ve daktilolar ücret ve harcırahile sair masraflar 

GÜMRÜK VE İNHÎSARLAR VEKÂLETİ 
336 Tarife repertuvarı ve nomanklatürü ve izahnamesinin ikmal ve ihzarı 

masrafları 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
424 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim kâğıd, klişe tabı ücret ve 

masrafları 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
524 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklere verile

cek harcırah ve kongrenin sair masrafları 
526 Evrak ve dosya işlerinin tanzimi için kullanılacak mütehassıslar ücreti 
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F. M. Muhassasatın nevi 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MU AV EN T VEKÂLETİ 
565 Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
566 Trahom mücadele masrafı 
567 Zührevî hastalıklarla mücadele m a s i f i 
568 Cüzzam mücadele masrafı 
569 Verem mücadele masrafı 
570 Sıtma mücadele masrafı 
576 İnşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 
583 2 Sıhhat merkezleri 
584 Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve hıfzıssıhha mektebi 

ADLİYE VEKÂLETİ 
622 Mahkûm çocuk ıslah evleri um amî masrafları 

MAARİF VEKÂLETİ 
655 1 Tedkik masrafları 

2 Satın alınacak ve abone olunacak kitab, dergi, gazete ve diğer basma
lar bedeli, cild ve sair kütüpane masrafları 

3 Muallimler için ders ve program kılavuzları, telif, tercüme ve neşir 
masraflarile vekillikçe tercüme ettirilecek program, kanun, talimat ve 
raporların tercüme ücreti, program ve talimatnamelerin basım ve neşir 
masrafı 

657 Derleme masrafları 
658 2 Vekillikçe halka, müesseselere ve muallimlere parasız dağıtılmak üze

re telif veya tercüme ettirilecek kitab, dergi ve diğer bu nevi basma
ların basım, telif, tercüme ve her türlü neşir masraflarile bu işlerde 
çalıştırılacak mütehassıs ve m omurların ücret ve harcırahları 

5 Yazma eserleri çoğaltma ve mübadele işleri için çalıştırılacak işçi üc
retlerde her nevi fotoğraf, atölye tesisi ve daimî masrafları 

659 Ulusal dil ve tarihimize aid eserlerin neşir masrafı 
660 1 Harta, ders ve telkin levhaları 

2 Muallim, talebe ve idare işleri için okullarda kullanılan formül, fiş, def
ter ve bu gibi basmalar, bunların sevk ve tevzii masrafları 

661 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 
663 î lk ve orta öğretim öğretmeleri ile ilk öğretim ispekterleri kursları 

masraf ve harcırah ve ücretleri 
664 10 Ecnebi memleketlere gönderilecek yabancı dil öğretmenliği kursu me

zunlarının tahsil, yol ve sair masrafları 
671 12 Konferans ücreti ve muvakkat kurlar ücreti, talebe notlarının teksiri 

, için kullanılacak müstahdem ücreti. 
674 9 Türk halk şarkılarının derleme ve armonizasyonu ile mahallî kıya

fet, oyun ve raksların filme alınması ve bu hususta lüzumlu her türlü 
vesait ve malzemenin teminile yol masrafları ve batı koro, şarkı, ope
ra ve sahne müzik ve metinlerinin ve müzik ile tiyatroya aid ders ki-
tablarından lüzumlu görülenlerin dilimize adaptasyon, telif, tercüme 
ve her türlü neşir masrafları 
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674 10 Ankara Konservatuvarınm ve koro ile baletin bütün ücret ve masraf
ları ve bunların yaz temrinleri kampı Öğretmen ücretleri ve yol parası 

676 Cumhur başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik öğretmen okulu, 
konservatuvar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uzmanları ile mu
vakkaten davet edilecek yabancı orkestra şefi ve virtiozlara verilecek 
ücret ve yol paraları 

683 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları öğretmen ve idare me
murları ücreti 

684 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercüman
ları ile ecnebi öğretmen ve usta ücuratı ve bunların memleket dahi
linde gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 

686 2 Kütüpanclerin tasnif ve nakil masrafı 
687 1 Tarihî eserlerin muhafazası masrafı 

3 Röle ve kısmı mimar, müstahdemin ücretleri! e bütün masrafları 
693 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına aid ücretler 

7 Konferans vereceklerin ücreti erile konferans işlerinde çalıştırılan me
mur ücreti 

696 1 Fakültenin diğer bütün ücret ve masrafları 

NAFÎA VEKÂLETİ 
Müstahdemler ücreti 
3132 sayılı, kanun büyük su işleri kanunu haricinde evvelce yapılmış... 
Ecnebi mütehassıs ve mühendis ve tercümanları 
inşaat ve esaslı tamirat masrafları 
Hafriyat masrafları 
Ecnebi muallimler ve su laboratuarları şefdötravo ücret ve harcırahları 
Ankara şehri kanalizasyon işlerinin etüd, aplikasyon masraflarile..., 

İKTISAD VEKÂLETİ 
Ecnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâtibleri 
işçi sigorta idaresi masrafı ve 3008 sayılı kanunun 89 ncu maddesinin 
tatbiki masrafı 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 
819 Ecnebi mütehassıs, tercüman ve kâtibleri 
821 1 Umumî masraflar 
823 1 Liman idarelerinin nakil vasi ta lan ve algaramn işletme, tamir, idame, 

mubayaa ve sair masrafları 
824 Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının bilûmum işletme, mubayaa, in

şaat ve müteferrik masrafları için Denizyolları idaresine verilecek 
meblâğ 

TİCARET VEKÂLETİ 

724 
725 
729 
735 
736 
740 
750 

781 
787 

.1 
3 

860 IŞcnebi mütehassıslar, tercümanlar ve kâtibler 
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ZİRAAT V EKÂLETİ 
893 Yerli, ecnebi tekniker ve mütehassıslar ve tercüme büroları müstah

demleri 
895 3 Ziraî kurslar ve köy eğitmenleri ve su işleri ve seyyar artezyen teşki

lâtı malzeme ve umumî masrafları 
896 1 Muzır hayvan ve hastalıklarla mücadele masrafı 

2 Merkez mücadele enstitüsü ve mücadele istasyonları 
897 3 Tohum temizleme evleri 
898 2 Zeytin bakım teşkilâtı ve zeytin istasyon ve fidanlıkları 
901 1 Hayvan hastalıklarile mücadele ve tahaffuzhaneler tesisi ve idaresi 
903 4 Karasığır damızlıkhaneleri 
906 2582 sayılı kanun mucibince merinos koyunlarının mubayaa, ıslah ve ye

tiştirilmesi ile tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere yardım 
907 2582 sayılı kanun mucibince pamuk ıslahı ve ıslah edilmiş pamuk tohu

mu mubayaa, üretim ve tevzi işleri umumî masarifi ve bu kabîl işlere 
yardım 

912 Enstitü ve laboratuarlar levazım ve işletmeleri ve umumî masrafları 
914 1 Talebe ve müstahdemlerle gece gündüz vazife başında kalacak memur

ların iaşe masrafları 
915 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
917 Umumî masraflar karşılığı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA) 
959 Memleket iç ve dışındaki Türk şehidlerinin tezkir ve ibkayı namı için 

yapılmış ve yapılacak şehidliklerin bilûmum levazım ve inşa masraf. 
ve bekçi ücretleri 

960 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
962 Ecnebi mütehassıslar 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (BAVA) 
1009 Yabancı mütehassıslar ücret ve harcırahları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ) 
1048 Ecnebi mütehassıslar 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
1081 Ecnebi mütehassıslar 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hul isa 

Birinci kısmı 

Irad ve servet vergileri 

Kazanç vergisi 

22/3/1934 
5 /7 /1934, 

23/5/1935 
80/5/1935 

3 /6 /1935 

Kanun 

24/4/1936 
9 / 1 /1926 

28/5/1927 

14/6/1934 

12/6/1937 

11/6/1937 

27/12/1937 
.10/6/1938 
17/6/1938 

20/6 /1938 

2395 
2574 

2729 
2751 

2761 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

2957 
710 

1065 

2510 

3258 

1010 

3295 
3437 
3460 

3470 

Kazanç vergisi 
Kazanç vergisi kanununun 41 nci maddesini ti son 
fıkrasmm değiştirilmesi hakkında 
Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek 
2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı hüküm
lerini değiştiren kanun 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayir ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair kanu
nun 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 6 nci 
bendine bir fıkra eklenmesi hakkmdaki birinci 
maddesi 
2395 sayılı kazanç vergisi kanununa ek kanun 
Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare cemiyetine aid olduğu hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 
bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatınm tev-
kifata tâbi tutulmaması hakkında 
tskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasmm A bendi 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 
1890, 1980, 2882 numaralı kanunların bazı hüküm
lerini değiştiren kanun 
Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 1 ve 
21 nei fıkralarının tefsirine mahal olmadığı hak
kında 
Denizbank kanununun 22 nci maddesi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun 78 nci maddesi 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadı teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkmdaki kanu
nun 46, 47, 48 nci maddeleri 
Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklikler ya-
pılmasma dair 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

20/ 1 /1936 
23/3/1938 

Kanun 

Hayvanlar vergisi 

2897 Hayvanlar vergisi kanunu 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun bazı hükümlerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair 

Veraset ve intikal vergisi 

3/4/1926 
4/7/1931 

9/4/1932 

30/6/1932 

22/12/1934 

Kanun 
» 

B. M. M. Karan 

> 

Tefsir 

797 
1836 

696 

721 

210 

23/12/1934 

14/ 6 /1934 

B. M. M. Karan 

Kanun 

842 

2510 

Veraset ve intikal vergisi kanunu 
Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerini muaddil kanun 
Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke
ye dahil edilmiyeceğine dair 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen 
temlik edilen gayrimenkullerin 'veraset ve intikal 
vergisi hakkmda 
Türkiyede ikametgâhı olan bir yabancıya vasiyet 
ve miras suretile geçen mallardan yurd dışmdı 
bulunanlardan veraset ve intikal vergisi alınmaya
cağına dair 
1836 sayılı kanunun ikinci maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (Meccani hastaneler) tabirinin tefsirine 
lüzum olmadığına dair 
İskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının «B» bendi 

Madenler rüsumu 

26 mart 12.22 Nizamname 
1 K. Sani 1329 » 

9 T. Sani 1325 İrade 

30 nisao 1331 Kanunu muvakkat 

6 nisan 1334 Kanun 

5 nisan 1341 » 

4 / 1 /1939 Karar 

601 

1070 

Maadin nizamnamesi 
Maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesini muad
dil nizamname 
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkındaki kısmı evvel harç ve rüsum defterinin 
bir numarası 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
kanun 
Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden yüzde 
altı nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu
afiyet hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığına dair 
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Tarihi Nevi No. 

12/4/1341 

26/3/1931 

14/ 6/1935 

16 mayıs 1317 
24/3/1926 
27/6/1938 
10/6/1926 

Kanun 

» 

» 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

608 

1794 

2818 

792 
3504 
927 

14/6/1935 » 2809 
11 şubat 1327 îrade 
18/ 5 /1334 Mukavelename 
7 mayıs 1310 Tezkere 

23/ 5 /1938 t V. H. Kararnamesi 2/8830 

15/2/1939 I. V. H. Kararnamesi 2/10347 

Hulâsa 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadili
ne dair 
Maadin nizamnamesinin 50 nci maddesinin tadili 
hakkında 
Maadin nizamnamesile 608 numaralı kanunun ba^r 
maddelerini değiştiren kanun 
Taşoeakları nizamnamesi 
Petrol kanunu 
Petrol kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisi hakkında 
927 sayılı kanuna ek kanun 
Ereğli kömür şirketile aktolunan itilâfname 
Ernagi bakır madeni hakkında 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Zonguldak kömür havzasındaki imal ruhsatname
li ocaklardan % 3 nisbî resim alınmasına dair 
Zımpara, kurşun ve çinko madenlerile maden kö
mürlerinden alınacak nisbî resim hakkında 

ikinci kısmı 

İstihlâk ve muamele vergileri 

11 nisan 1334 
14/2/1340 

9/4 /1340 

4/ 1 /1926 

7 /6 /1926 
7/6/1926 
4 / 1 /1930 

15/2/1930 

Kanun 
» 

Tefsir 

Kanun 

» 
» 
» 

Gümrük vergileri 

A) Gümrük kanunu ve tadilleri 

Gümrük kanunu 
414 Gümrük kanununun on dördüncü maddesini muad-

dil kanun 
41 Gümrük kanununda mikdan tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilib edilmiyeceği hak
kında 

705 Gümrük kanununun 62 nci maddesine müzeyyel 
kanun 

905 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkmda / 
906 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

1549 Gümrük kanununun 35 nci maddesini ve müzeyyel 
kanunun 43 ncü maddesini tadil eden kanun 

1560 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkındaki ka
nunun beşinci maddesinin tadiline dair 
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Tarihi 

15/6/1930 

7/ 1 /1932 

7 /4 /1932 

28/12/1933 

23/6 /1934 

22/12/1934 

20/ 1 /1939 

Nevi No. 

Kanun 

Hulâsa 

1723 Gümrük kanununun 12 ve 110 ncu maddelerinin ta
diline dair 

1918 Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 72 
nci maddesi 

1940 Gümrük kanununun 107 nci maddesini muaddil 
kanun 

2372 Gümrük kanununun 36 nci maddesinin tadili hak
kında 

2533 Gümrük kanununun 13 ncü maddesini kaldıran 
kanun 

2646 Gümrük kanununun 49 ncu maddesini tadil eden 
kanun 

3567 Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sayılı 
kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında 

B) Gümrük tarife kanunu v4 tadilleri ve bunlarla alâkadar kanunlar 

11/6/1330 

31/10/1331 

22/2/1926 

8/6/1926 

10/6/1926 

9/5/1927 

23/6/1927 

14/ 5./1928 
1/6/1929 
2/6/1929 

5/12/1929 

29 /3 /1930 
24/5/1930 
31/5 /1930 

10/6/1930 

12/6/1930 

Kanun Vasati Asyadan celbolunan pamuk tohumlarının 
resimden muafiyeti hakkında 
Ecnebi memleketlerden gelecek damızlık hayvana
tın gümrük resmi muafiyeti hakkında 

752 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkında 

917 Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine aid yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafi
yetine dair 

927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkında 

1020 917 sayılı ve 8/6/1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 

1140 Belediyelerce getirilecek itfaiye alât ve edevatile 
araba ve teferruatının muafiyeti hakkında 

1262 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlara dair 
1499 Gümrük tarifesi kanunu 
1527 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim

leri hakkında 
1535 Gümrük tarifesi kanununun 31 nci maddesinin ta

diline dair 
1577 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanun 
1641 Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
1669 Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas

hihler hakkında 
1710 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim

leri hakkında 
1717 Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 10 

ncu fıkrasının tadili hakkında 
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Tarihi 

15/6/1930 

12/ 2/1931 

26/2 /1931 

26/3 /1931 
l'A î 
3/12/1931 

7 / 1 /1932 

14/5/1932 

20 /4 /1933 

31/5 /1933 

31/5/1933 
3 /6 /1933 

3 /6 /1933 
3 /6 / 1933 

resimlerin ve sair hasılatın m 
Nevi 

Kanun 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

» 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 

> 
» 

üstenida 
No. 

1722 

616 

1756 

1795 

172 

1926 

1962 

2154 

2255 

2256 
2261 

2262 
2268 

8/6 /1933 

11/6/1933 
11/6/1933 

28/12/1933 
22/3 /1934 

28/5 /1934 

14/6/1934 

4 /1 /1937 

23/12/1934 

27/5/1935 

> 
Tefsir 

Kanun 

> 

» 

Tefsir 

Kanun 

» 

2285 

2301 
190 

2376 
2396 

2456 

2510 

221 

2672 

2731 

Hulâsa 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
on milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavele
namenin tasdiki hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun beşinci maddesinin 7 
nci fıkrası hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda 
Gümrük tarifesi kanununun dördüncü maddesinin 
dördüncü fıkrasının tadili hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 447 nci numarasmm 
«A» fıkrası hakkında 
Gümrük tarifesi kanununun 28 nci maddesinin ta
dili hakkında 
Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkmda 
Halkevleri için idhal olunacak radiyo ve sinema 
makinelerinin gümrük, muamele ve oktrova ver
gi ve resimlerinden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında 
Gümrüklerce almacak belediye hisseleri hakkında 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunun ikin
ci maddesi 
Sümer bank kanununun 6 nci maddesi 
Umumî ihtiyacat için hariçten getirilecek madenî 
su borularile aksam ve teferruatından gümrük res
mi alınmamasına dair 
Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
nin imzasına salâhiyet verildiğine dair olan kanu
na müstenid itilâfnamenin 6 nci maddesi 
Belediyeler bankası kanununun 7 nci maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 401 numarası 
hakkında 
927 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Muhacir ve mültecilerin gümrük muafiyeti hak
kındaki kanunun muvakkat maddesi 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka pul ilsakı 
hakkında 
îskân kanununun 31, 32, 33, 34 ve 35 nci madde
leri 
îskân kanununun 31 nci maddesinin B kıs&nmm 
tefsiri 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkmda 
Bazı maddelerden alınacak istihlâk resmi hakkmda 
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Tarihi Nevi No. 

12/6/1935 Kanun 2781 

12/6/1935 » 2785 
14/6/1935 » 2804 

14/6/1935 . > 2805 
14/6/1935 » 2809 

14/6/1935 > 2819 

11/10/1935 Tefsir 216 

8/11/1935 B. M. M. Karan 903 

10/6/1936 Kanun 3023 

10/2/1937 » 3122 
9/4/1937 » 3152 

5/5/1937 » 3167 

25/6/1937 » 3264 

15/12/1937 > 3283 

5/1/1938 > 3305 

21/3/1938 » 3339 

11/4/İ938 » 3359 

20/4/1938 » 3369 

25/4/1938 > 3373 

3/6/1938 » 3424 

17/6/1938 » 3465 

Hulâsa 

Balya - Karaaydm şirketinin getireceği mayi mah
rukatın gümrük resminden ve muamele vergisin
den muafiyeti hakkmda 
Şeker istihlâk ve gümrük resmi hakkında 
Maden tetkik ve arama enstitüsü hakkındaki ka
nunun 13 ncü maddesi 
Eti bank kanununun 7 ve 11 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap
lıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı kanuna ek 
kanun 
Elektrik işleri etüd dairesi teşkili hakkındaki ka
nunun 20 nci maddesi 
Halkevleri için getirilen seyyar sinema ve radiyo 
makinelerine mahsus ve bunlarla cihazlanacak oto
mobil ve kamyon gibi vasıtaların bu sinema ve 
radiyoların cihazlarından olduğuna dair 
Gümrük tarifesinin 2255 sayılı kanunla değiştiri
len 695 nci numarasının «D» fıkrası hakkında 
İstanbul ve tzmir limanlarının sureti idaresi hak
kmda 
öğretici ve teknik filimler hakkmda kanun 
Gümrük tarifesi hakkındaki 1499 sayılı kanuna ek 
kanun 
Kara avcılığı kanununun 19 ncu maddesi 
2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 695/B, C pozis
yonlarında yazdı resimlerin indirilmesi hakkmda 
Gümrük tarifesi kanununun değiştirilmesine dair 
kanun 
Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerinden 
tenzilât icrasma dair Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarların tasdiki hakkmda kanun 
Hariçden satm alman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş
yanın gümrük resminden istisnasına dair 
Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim Su şirketi imti-
yazile tesisatının satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkında (Mukavelenin 3 ncü mad
desi) 
Gümrük tarifesi kanununun 6 nci maddesinin 1 
numaralı bendinin değiştirilmesine dair kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât ka
nununun 16 nci maddesi 
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 281 nu
marasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numarasının 
kaldırılması hakkında kanun 



C) Gümrük resmine haizi tesir olan ticaret mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

C/8 — 

Hulâsa 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve işletmesine dair kanunun 10 ncu maddesi 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/7005 ve 2/8602 sayılı kararnameler için) 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele vergisinden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/8179 sayılı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için) 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
2261 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapan ka
nun 

'et mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

C/8 — 

Hulâsa 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teş
kilât ve işletmesine dair kanunun 10 ncu maddesi 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/7005 ve 2/8602 sayılı kararnameler için) 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 216 nu
marasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işlet
me şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele vergisinden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 
Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 
kanun (2/8179 sayılı ve 26/2/1938 tarihli karar
name için) 
Teşviki sanayi kanunu ile bu kanuna müzeyyel 
2261 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapan ka
nun 

'et mukavelelerinin tasdikma dair kanunlar 

ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. 

6/1938 Kanun 3481 

6/1938 » 3496 

6/1938 » 3506 

6 /1938 » 3521 

6/l938 » 3528 

6/1938 . » 3537 

2/12/1938 » 3544 

5/1930 Kanun 1671 

6/1930 * 1689 

6/1930 > 1690 

6 /1930 » 1691 

3/1931 » 1799 

7 /1931. » 1873 

5/1933 » 2237 

6/1933 » 2294 
6 /1934 » 2499 

6/1935 » 2756 

1/1936 » 2909 

Türkiye ile isveç arasmda yapılan ticaret ve seyri-
sefain mukavelesi hakkmda 
Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesinin tas
dikma dair 
Türkiye ile Macaristan arasmda münakid ticaret 
mukavelesi hakkmda 
Türkiye ile Bulgaristan arasında aktedilen ticaret 
ve seyrisefain muahedesi hakkında 
Türkiye ile Çekoslovakya arasmdaki ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 
Ticaret mukavelesi ile Modüs vivendi aktetmeyen 
Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya tahdid ve takyidler tatbikına 
dair 
Türkiye ile Polonya arasmda münakid ticaret ve 
seyrisefain mukavelesi hakkmda 
1873 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Türkiye ile Bulgaristan arasmda akid ve imza 
edilen ticarî itilâf hakkmda 
2499 sayılı kanunla kabul edilen Bulgar ticaret mu
kavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan deği
şiklik hakkında 
1758 sayılı kanunla kabul edilen Yunan ticaret 
mukavelesine zeyil hakkmda 



— C/9 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatz 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

8/5/1936 
10/2/1937 

7/6/1937 

7/6/1937 

7/6/1937 

28/6/1938 

21/ 1 /1939 

Kanun 
» 

2967 
3125 

3210 

3215 

3216 

3520 

3569 

2294 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesinin tasdikma dair 
Türkiye Cumhuriyeti ile î ran Devleti Şehinşahisi 
arasında Tahranda 20/4/1937 tarihinde akid ve 
imza edilen havai seyrüsefer mukavelesinin tas
dikma dair kanun (Madde 10 - 14) 
Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinşahisi 
arasında 14/3/1937 târihinde Tahranda akid ve 
imza edilen hudud mıntakasının emniyetine ve 
mezkûr mmtakada çıkan hâdise ve ihtilâfların 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma dair 
kanun (Madde : 11) 
Türkiye Cumhuriyeti ile îran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan hududda tesis edile
cek Türk - îran gümrüklerinin faaliyetini tanzim 
eden anlaşmanın tasdiki hakkında kanun (Mad
de : 9) 
Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarmı kolaylaştırmak için 11/10/1933 ta
rihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair kanun 
Türkiye - Almanya ticaret mukavelesine müzey
yel olarak Ankarada 19/5/1936 tarihinde tanzim 
ve imza edilen üçüncü itilâfnamenin tasdiki hak
kınca 

D) Gümrük resmine müteallik nizamname ve kararnameler 

9/ 1 /1934 

13/9/1935 

18/11/1936 

30/12/1936 

16/ 2 /1937 

12/ 4 71937 

Kararname 

Nizamname 

Kararname 

» 

» 

» 

2/20 

2/3283 

2/5570 

2/5790 

2/6050 

2/6374 

Tarifenin 694/A numarasına giren kömürlerin 
gümrük resminin tenzili hakkmda 
1262 sayılı kanunun sureti tatbiki hakkında nizam
name 
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan 
kararname 
3305 sayılı kanunla tasdik olunan ve pamuk ip
liklerinin gümrük resminin tenziline dair olan 
kararname 
Gazete, mecmua ve mekteb kitabları tabında kul
lanılan ve tarifenin 328/A numarasına giren adi 
kâğıdların gümrük resimlerinin tenzili hakkında 
Maarif vekâletinin resmî kitab listesine dahil ki-
tabların tabında kullanılan ve tarifenin 328/A 
ve B pozisyonlarına giren kâğıdların gümrük res
minin tenzili hakkında 



- C/10 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3/5/1937 

30/4/1938 

2/7/1938 

9/7/1938 
.14/7/1938 

6/8/1938 
11/11/1938 
15/12/1938 
19/ 8/1938 
7/11/1938 
28/11/1938 

13/1 /1939 

Kanun 2/6500 

2/8672 

2/9160 

2/9187 
2/9238 

2/9406 
2/9871 
2/10030 
2/9456 
2/9853 
2/9929 

2/10258 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi 
tarafından ithal olunacak sandıklık kerestelerin 
gümrük resminin tenziline dair 
Laboratuarlarda kullanılan camdan alâtı fenniye 
ve cihazların gümrük resmi hakkında 
Hariçten idhal edilecek iptidaî maddelerin güm
rük resmi hakkında 
Çimentoların gümrük resminin indirildiğine dair 
Teşviki sanayi kanunundan istifade eden askerî 
fabrikaların gümrük ve buna munzam resimler
den muafene getirecekleri iptidaî maddeler hak
kında 
Hariçten idhal olunacak makine alâtı ve bunların 
yedek ve tecdid parçalarının gümrük resmi hak
kında 
Sinema filimlerinin gümrük resmi hakkında 
Hatay menşeli malların gümrük resmi hakkında 
Sütunluk maden direklerinin gümrük resimleri 
hakkında 
Çiçeklerin gümrük resminde yapılan tadilât hak* 
kında 

Muamele vergisi 

20/4/1933 

10/5/1934 
23/12/1934 

15/12/1934 

12/ 6/1935 

14/6/1935 

10/2/1937 

12/6/1937 

22/6/1938 

24/6/1938 

Kanun 

» 
» 

B. M. M. Kararı 

Kanun 

1 

» 

» 

» 

» 

2154 

2430 
2663 

839 

2781 

2821 

3122 

3257 

3482 

3491 

Halkevleri için ithal olunan radiyo ve sinema ma
kinelerinin gümrük ve muamele ve okturva ver
gi ve resimlerinden muafiyetine dair 
Muamele vergisi kanunu 
Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasını değiştiren kanun 
Muamele veıgisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasının tefsire muhtaç olmadığı 
Balya - Karaaydın şirketinin getireceği mayi 
mahrukatın gümrük resminden ve muamele ver
gisinden muafiyeti hakkında 
Bazı şekerli maddelerden alınmamış olan muamele 
vergisinin terkini hakkmda 
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
birinci maddesi 
Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi 



— 0/11 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasüatm mûstenidaü 

Tarihi Ne A No. Hulâsa 

28/ 6 /1938 Kanun 

28/6/1938 

29/6/1938 

30/ 7 /1938 Kararname 

5/8 /1938 
15/12/1938 

24/9/1938 

6 / 1 /1939 

3520 

3521 

3535 

2/9383 

2/9408 
2/10029 

2/9466 

2/10204 

Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler ara
sında intişarını kolaylaştırmak için 11/10/1933 
tarihinde Cenevrede akdolunan beynelmilel mu
kavelenameye iltihaka dair kanun 
Balya - Karaaydın madenleri kiralama ve işletme 
şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair 
olan kanuna ek kanun 
Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerini ta
dil eden ve kanuna yeniden bazı hükümler ekle
yen kanun 
2430 numaralı kanunun 2 nci maddesine 3535 nu
maralı kanunla eklenen (T) fıkrası mucibince 
muamele vergisinden muafen getirilecek olan yarı 
mamul maddelerin nevileri hakkında 
2430 numaralı kanunun 3535 numaralı kanunla 
değişen 2 nci maddesinin (O) fıkrası mucibince 
hariçten muamele vergisinden* muaf olarak ge
tirilecek makine alât ve edevat ve bunların ye
dek ve tecdid parçalarının nevileri hakkında 
2430 sayılı kanunun 2 nci maddesine 3535 sayılı 
kanunla eklenen (S) fıkrasile verilen salâhiyete 
müsteniden muamele vergisinden istisna edilen 
müesseseler hakkında 

Dahüt istihlâk vergisi 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat 

12/ 6 /1930 Kanun 1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkmda 
22/7 /1931 » 1871 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kfVPTW 
19/4/1934 > 2414 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunu muaddil kanun 
26/ 5 /1934 > 2448 Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı ka

nuna müzeyyel kanun 
12/ 6 /1935 » 2785 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hafckmda 
14/6/1935 > 2796 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu madde

sinin tadili ve muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında 

14/ 6 /1937 » 3263 Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 2448 nu
maralı kanunun tadiline dair kanun 

2 5 / 1 /1937 » 3101 Şeker istihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nuna müzeyyel kanun 



— C/12 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

24/ 5 /1934 Kanun 
3/B /1935 » 

14/6/1937 » 

11 / 6 /1937 Tefsir 

27/ 6 /1938 Kanun 

B) Elektrik ve havagazı 

2442 Elektrik ve havagazı istihlâk resmi hakkında 
2761 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi

lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
2761 numaralı kanunun 3 ncü maddesi ile 2442 
numaralı kanunun 1 nci maddesine eklenen «J» 
fıkrası 

3260 Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra ile müstakil maddeler ilâvesine dair olan 
1871 sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 
2442 numaralı kanuna ek kanun 

224 2442 sayılı kanunun birinci maddesinin (G) fıkra
sının tefsiri 

3508 Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergi
lerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun 

C) Bazı maddelerden alman istihlâk vergisi 

27/5 /1935 
11/6/1937 

29/6/1939 

Kanun 
B. M. M. Karan 

Kanun 

2731 
1009 

3536 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki 2731 numaralı kanunun birinci maddesinin be
şinci fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 2731 numaralı kanunun bazı hükümle
rini değişitren kanun 

Kara, deniz av vergileri 

19 nisan 1298 Nizamname 
22 haziran 1305 » 

18 sefer 1299 » 
22 haziran 1305 » 

2 cemaziyülevvel 1324 » 

16/ 4 /1338 Kanun 
6 /4 /1340 » 

18/ 1 /1926 » 

218 
465 

721 

Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
ncü maddesini muaddil 
Zabıtai saydiye nizamnamesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 ncu maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 nci maddesi 
makamına kaim maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanun 
İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik .nizam
namenin 1, 3 ncü maddelerinde muharrer rüsu
mun tezyidine dair 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyi-
line dair 



— C/13 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

22/4/1926 ' Kanun 

6/12/1928 Karar 

24/ 4 /1936 Kanun 

5/5/1937 

820 

17 

2956 

3167 

Hulâsa 

Zabıtai saydiye ve istanbul tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı maddelerini mu-
addil 
Sünger saydedenl erden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmayacağına dair Büyük 
Millet Meclisi kararı 
Yunus balıklarının ve bunlardan çıkan balık yağ
larının av vergisinden istisnasına dair 
Kara avcılığı kanunu 

10/4/1340 Kanun 

31/5/1930 » 

25/ 6 /1933 » 

Nakliyat resmi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

1667 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiye-
sinin teşkilât ve vezaifine dair kanuna müzeyyel 
kanunun 1 nci maddesi 

2030 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

Sefineler rüsumu 

15/ 4 /İ338 Kanun 
6/4/1340 » 

6/4/1340 

13/12/1935 

216 
466 

467 

2864 

Merakibi .bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 
216 numaralı kanuna merbut tarifeye bir zeyil ilâ
vesine dair 
Merakibi bahriyeden almacak rüsum hakkındaki 
216 numaralı kanuna merbut tarifenin 3 ncü mad
desinin «C» fıkrasının ilgasına dair 
Hususî yatlarla münhasıran turist taşıyan veya 
ilmî hususatta kullanılan gemilerden bazı denİ2 
resimlerinin affine ve bazılarından tenzilât icra
sına dair 

23/ 5 /1928 
14/12/1929 

28/5/1934 

16/10/1935 

Kanun 

Damga resmi ;.', 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 8 nci 

fıkrasının tadili bakkmda 
2455 Damga resmi kanununa müzeyyel 
2828 Damga resmi hakkındaki 1324 sayılı kanunun 32 

nci maddesine bir fıkra eklenmesi J ^ k t a d a -



C/14 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

7/1/1938 

22/6 /1938 

24/6/1938 
28/6/1938 

29/6/1938 

27/ 1 /1939 
22/6/1938 

Kanun 3308 

3478 

3491 
3522 

3539 

3590 
3480 

Hulâsa 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu kanununun 15 
nci maddesi 
Damga resmi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddelerin ek
lenmesine dair kanun 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında 
Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 
alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile Darülaceze hissesinin mikdarına ve su
reti istifasına dair kanun 
Damga resmi kanununun tadiline dair kanun 
İstanbul Elektrik şirketi iratiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci ve mukavelenin 6 nci maddesi 

30 T. sani 1330 Kanan 

1 mart 1332 

10/6/1926 

21/5/1928 

16/5/1929 
19/3/1931 

27/6/1931 
4 /7 /1931 

4 /7 /1931 
7/4 /1932 

2/6 /1934 

14/6/1934 

Tapu harçlar* 

Vilâyetlere aid mekâtibi iptidaiye ve tâliye binaları 
senedatının bilâ resim vilâyet namma- tebdili hak
kında 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli eenebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshane binalarının vergi ve rüsumdan is
tisnasına dair 

929 Devlet demiryolları, istimlâk kanununun 5 nci 
maddesi 

1301 Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmın 
ilgasına dair olan kanunun 5 nci maddesi 

1451 Tapu harçları kanunii 
1771 Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 

hakkında 
1833 Arazi vergisi kanununun 8 nci maddesi 
1836 Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 

bazı maddelerinin tadiline ve bazılarının ilgasına 
dair kanunun 50 nci muaddel maddesi 

1837 Bina vergisi kanununun 14 ncü maddesi 
1944 1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu sened-

leri harçlarının bakiye taksitlerinin af fine ve gayri-
mübadillere verilecek gayrimenkul emvalin tapu 
harcmdan istisnasına dair 

2490 Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 23 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası 

2510 tskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının (B) bendi ile 2 numaralı fıkrası 



— Ö/15 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

4/7/1934 

15/12/1934 
22/12/1934 
29/12/1937 
3/6 /1935 

21/10/1935 

23/12/1935 
25/12/1935 

Kanun 

» 
» 

B. M. M. Kararı 
Kanun 

» 

» 
» 

2567 

2613 
2644 
1023 
2762 
2836 

2870 
2879 

8/2 /1937 
4/6/1937 

7/1 /1938 

24/6/1938 

28/6/1938 

5/12/1935 
13/7 /1936 
27/12/1937 
22/6 /1938 

Kanun 

» 

» 

•» 

Nizamname 
» 
» 

Kanun 

3116 
3202 

3308 

3491 

3522 

2/3542 
3042 

2/1777 
3480 

Hulâsa 

Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 ncü maddesi 
yerine kaim maddesi 
Kadastro ve tapu tahrir kanunu 
Tapu kanunu 
Tapu kanununun muvakkat maddesi hakkında 
Vakıflar kanununun 8 ve 31 nci maddeleri 
Tarım kredi kooperatif kanununun 22 nci madde
sinin (B) fıkrası 
Bina vergisi kanununun muaddil kanunu 
Umumî muvazeneye giren vekâlet dairelerile Va
kıflar umum müdürlüğü arasında bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasına dair 
kanun 
Orman kanununun 13 ncü madesi 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
50 nci maddesi 
Devlet ziraat işletmeleri hakkındaki kanunun 15 
nci maddesi 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad
desi 
Devlet tarafından kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet hakkında ka
nun 
Kadastro ve tapu tahriri nizamnamesi 
Vakıflar kanununa dair nizamname 
İskân muafiyetleri nizamnamesi 
İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkın
daki kanunun 2 nci maddesi 

16/ 1 /1939 

9 /6 /1934 
20/12/1934 

28/6/1938 

Kanun 

Tefsir 

Mahkeme harçtan 

3560 Adlî evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasile tebliğine 
dair kanunun 4 ncü maddesi 

2503 Adliye harç tarifesi kanunu 
2629 2503 sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun 
1059 Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü maddesi

nin tefsirine mahal olmadığına dair 

23/6/1927 
12/5/1928 

Kanun 
» 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

1143 Şehbenderlik rüsumu 
1260 Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar hak

kında 



— ö/id — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

23/5/1928 
21/10/1935 

28/ 6/1938 
14/11/1938 

29/6/1938 

Kanun 
> 

» 
» 

» 

1318 
2833 

3519 
3541 

3529 

Hulâsa 

Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
Pasaport kanunu 
Sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vi
zelerini kaldıran beynelmilel itilâfnameye iltiha
kımız hakkında 
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kında kanun 

14/6/1934 

15/6/1938 
24/6/1938 

24/6/1938 

Kanun 

Note rler 

2510 İskân kanununun 37 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrasının «B» bendi 

3456 Noter kanunu 
3491 Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci mad

desi 
3494 Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç ta

rifesi kanunu 

10 mart 1296 Kanun 
28 nisan 1304 Nizamname 
12 ağustos 1317 » 
25 mart 1321 İrade 

14 ağustos 1330 
24/ 1 /1927 
2 /3 /1927 

14/5/1928 

2/3/1929 
2/6/1929 

2/4/1932 
21/10/1935 
3/4/1936 

Kanun 

Diğer harçlar 

İhtira beratı 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
İhtira beratı ile alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Nüfus kanunu 

964 Eczacılar ve eczaneler hakkında 
984 Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hak

kında 
1262 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki ka

nunun harca müteallik hükümleri 
1401 Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel kanun 
1527 Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında 
1939 İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesi hakkında 
2837 İskân kanununa ek kanun 
2935 Mütehassıs tabibler, kimyagerler ve sair sıhhiye 

memurlarının vesaik, ruhsatname ve şahadetna
meleri tescil harçları ile para ile hasta bakan hu
susî hastanelerin açılma ruhsatnameleri harçları 
hakkında 



C/17 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

14/ 1 /1938 Kanun 

Hulâsa 

3323 2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
maddesi 

2/2/1340 

3/5/1928 
8/6/1930 

23/3/1931 

11/ 1 /1937 

Kanun 

> 
» 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

405 Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatini 
muadil kanun 

1234 Hayvan sağlık zabıtası hakkında 
1693 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 ncu madde

sini muadil kanun 
1775 Hayvan sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 nci 

maddelerinin tadili hakkmda 
3091 Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müs

tahzaratından muayene resmi alınmamasına dair 

Üçüncü kısmı 

İnhisarlar safi hasılatı 

28/5/1934 

17/6/1938 

Kanun 

Tütün ve saire 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkmda 

3437 Tütün ve tütün inhisarı kanunu 

11/12/1936 Kanun 

Tuz hasılatı 

3078 Tuz kanunu 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

22/ 3 / l926 Kanun 790 İspirto ve meşrubatı küuliye hakkında 
16/5 /1926 Talimatname .790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 

talimatnamenin 40 nci maddesi 
11/8/1933 Talimatname ' 14842 790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin ta

limatnamenin muaddel ikinci maddesi 
21/ 2 /1934 » 2/172 790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübeyyin 

talimatnamenin muaddel 8 nci maddesi 



C/18 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

16/2/1938 

5 /5 /1938 

Kararname 2/8183 

2/8737 

Hulâsa 

790 sayılı kanunun suveri icraiyesini mübeyym 
talimatnamenin muaddel 2 nci maddesinin saf is
pirtolara aid inhisar resminin asgarî haddinin 10 
kuruşa indirilmesine dair 
790 numaralı kanunun suveri icraiyesini mübey
ym talimatnamenin 39 ncu maddesinin kaldırıl
masına ve 40 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

1/ 6/1929 
15/6/1930 

Kanun 

Kibrit ve çakmak 

1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine mü

teallik mukavelenin tasdikına dair 

23/ 5 /1934 Kanun 

14/ 1 /1933 Karar 

10/6/1933 » 

Revolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 

2441 Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemeleri fişek 
ve revolver inhisarı kanunu 

13759 Madenlere yapılacak mevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet fiati üzerinden icrası hakkında 

14451 Madenlere satılacak taş barutlarının maliyet fi
ati üzerinden satılmasına dair 

21/6/1927 Kanun 

Oyun kâğıdı, 

1118 Oyun kâğıdları inhisarı hakkında 

Dördüncü kısım 

8/2 /1937 
13/6/1938 

1/ 6/1926 

9 /8 /1938 

Kanun 

Nizamname 

Devlete aid emvalve emlâk hasılatı 

3116 Orman kanunu 
3444 Orman kanununa ek kanun 

892 Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylakıye 
resminin lâğvine dair 

2/9634 Orman umum müdürlüğü memurlarının göreceği 
islere dair nizamname 



— 0/19 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidaü 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1/11/1336 Kanun 

işletilen emlâk hasılatı 

4G Hazinei hassaya aid emlâk ve arazi muamelâtı ta
sarruf iyesine dair 

Emval ve enüâk satış hasüatt 

21/4/1932 

7/4/1932 

13 eylül 1331 

15/4/1339 

21/4/1340 

14/1/1926 
10/5/1341 

17/2/1926 

22/2/1926 

28/ 5/1927 
1/4/1928 

24/5/1928 

18/3/1929 

2/6/1929 

2/6/1929 

23/3/1929 
19/3/1931 
21/7/1931 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 

» 
Talimatname 

Kanun 

> 

^ 
» 

» 

Tefsir 

» 

Kanun 

» 
» 

333 

499 

716 

743 

748 

1055 
1217 

1331 

142 

146 

1505 

1507 
1771 
1866 

1929 

1943 

Alhar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkında 
13 eylül 1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı mad
delerinin tadiline dair 
Ziraat bankası matlûbatı atikasmm sureti tesvi
yesine dair 
Borçlanma kanunu 
Bedelleri peşin ve mukassat olarak istifa edilmek 
üzere satılacak emlâki milliyenin sureti füruhtu 
hakkında 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali milliye ve metrûkeden veya mazbut vakıf
lardan bazı müesseselerle belediyelere satılacak ara
zi ye arsalar hakkmda 
Teşviki sanayi kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek emvali 
gayrimenkule hakkında 
Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkullerin tapuya raptı hakkmda 
1331 numaralı kanunun 6 nci maddesinin tefsirine 
dair 
1331 numaralı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine 
dair 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
1331 numaralı kanunu tadil eden kanun 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 
Posta, telgraf ve telefon merkezleri müdür ve baş 
memurlarının idareye muhtas binalarda icarsız 
ikametleri hakkmda 
Mazbut emlâk, yurdluk ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkmda 



— 0/20 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

27/6/1932 
11/6/1933 

2/6/1934 
14/6/1935 
28/6/1938 

28/6/1938 

2/ 1 /1939 

Kanun 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

2033 
2300 

2490 
2808 
3523 

3524 

3551 

Hulâsa 

1773 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunu 
1943 sayılı kanuna ek kanun 
Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair ka
nunun 4 ncü maddesi 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında-
Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 

Beşinci kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/ 5 /1927 Kanun 

31/12/1928 » 

28/12/1933 » 

Devlet demiryolları 

1042 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi^ 
nin teşkilât ve vezaifine dair 

1375 Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasında münakid itilâfnameler 

2378 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisatı hakkındaki 927 numaralı kanuna mü
zeyyel kanunun 1 nci maddesi 

26/11/1339 
4 /2 /1340 

10/5/1926 

25/6/1927 

21/12/1931 

30/5/1926 

Kanun 

ı'osta, telgraf ve telefon 

376 Posta kanunu 
406 Telgraf ve telefon kanunu 
835 Telgraf ve telefon kanununun 33 ncü maddesinin 

tadiline dair 
1172 Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun ba

zı maddelerinin tadili hakkında 
1899 Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin 

tadiline ve 29 ncu maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair 

876 Ankara şehri otomatik telefon kanunu 



— 0/21 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1/12/1928 

10/3/1930 

21/12/1931 

13/4/1933 

1/5/1933 

Kanun 

»' 

» 

» 

•» 

1366 

1569 

1901 

2142 

2164 

11/6/1933 

13/12/1934 

15/;5/I928 

17/ 5/1928 
7/ 1 /1929 

1/5/1930 

'» 

2304 

2609 

1253 

1265 
1379 

1601 

21/12/1931 

18/5/1935 

5 /7 /1934 

18/5/1935 
.1 / 2 /1937 

23/6/1936 
20/7/1936 

19/11/1936 

30/4/1937 

23 şubat 1328 

» 

» 

» 

» 
» 

Kararname 
» 

» 

» 

Kanunu muvakkat 

1900 

2722 

2579 

2721 
3108 

2/4877 
2/4042 

2/5592 

2/6483 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili 
hakkında 
Ankara otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idaresi 
tarafından tesis edilen telefonlara merbut telefon
ların ücreti hakkında < 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nei 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâ
vesine dair olan 1901 numaralı kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci 
maddesine ilâve edilecek fıkra hakkmda 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı 
maddeleri h aklanda 
Posta, telgraf ve telefon idaresince eşhasa aid akü-
mülâtörlerin doldurulmasına dair 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair 
406 numaralı telgraf ve telefon kanununa bazı mad
deler tezyiline dair 
406 numaralı telgraf ve telefon kanuna müzeyyel 
kanun 
Posta kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 
376 numaralı posta kanununa müzeyyel kanun 
376 numaralı posta kanununun 53 ncü maddesinin 
tadiline dair 
Telefon ücretleri hakkmda 
3054 numaralı kanunun 7 nci maddesi hükmüne 
göre resmî dairelere ücretsiz verilecek telefonlar
dan 50 adedinin sureti tevzii hakkında 
3054 numaralı kanunun 6 nci maddesi mucibince 
abonelere olan muamelâta aid izahname 
Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Çekoslavakya arasında aktedilen Bükreş posta ve 
telecommünikasyon uzlaşması hakkmda 
Teatii muhaberata hadim hususî elektrik hututu 
hakkmda 



— 0/22 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

16/6/1932 Kanun 2009 

2/3/1929 » 1404 

9/6/1934 » 2501 

11/6/1933 » 2298 

22/12/1934 » 2640 

10/6/1935 ^ 2772 
13/ 2 /1325 Nizamname 

9/6/1936 Kanun 3021 

27/12/1923 Kararname 185 

1/1 /1928 > 6012 

1/10/1934 » 2/1364 

31/10/1935 > 2/3422 

24/4/1935 > 2/2393 

26/11/1935 » 2/3607 

20/12/1935 » 2/3732 

20/7/1936 » 2/5046 

18/8/1936 » 2/5206 

12/ 6 /1936 Kanun 3054 

30 T. Sani 1330 Kanunu muvakkat 

9/ 6 /1937 Kanun 3222 

Hulâsa 

Estern telgraf kumpanyası ile münakid mukavele
namenin feshi ile Bmperial And International 
Commonication limitet şirketi ile bir mukavele akti 
hakkında 
Posta kanununun 21 nci maddesinin salisen fıkrası
nın tadiline dair 
1404 numaralı kanunun birinci maddesine bazı fık
ralar ilâvesine dair 
Memleket dahilinde hava yolile nakledilecek mek-
tub posta paketi ve saireden alınacak ücretler hak
kında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli ve 
telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikına 
dair 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında* 
Mısır ile teati edilecek telgrafnamelerin ücretlerinin 
tadiline dair 
Kahire umumî posta mukavelesinin tasdiki hak
kında 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosu
nun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdi
kına dair 

Amerika ile Türkiye arasında teati edilecek telsiz 
telgrafların ücretleri hakkında 
Haricî posta müraselâtından 1 - I - 1935 tarihin
den itibaren alınacak ücretler hakkında 
Müraselâta yapıştırılacak reklam etiketleri hak
kında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma 
Resimli ve pullu kartpostal ve kartlar çıkarılma
sına dair 
Anadolu ajansının İran, Paris ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
2721 numaralı kanunun birinci maddesi mucibin
ce Vekiller Heyetince tasdik olunan ücret tarifesi 
hakkında 
Ankara ve istanbul radyosunun posta ve telgraf 
idaresince işletilmesi hakkında 
İstanbul telefon tesisatının tesellüm ve işletme mu
amelelerine dair 
Inşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve telsiz 
telefon hakkındaki kanunu muaddel 11 ve 12 nci 
maddelerinin tadili hakkında 
Telsiz kanununun harç ve ücretlere dair olan 9 
ncu faslı 



— C/23 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

24/6/1938 
23/3/1937 

14/6/1937 

16/ 1 /1939 

16/5/1937 

20/7 /1937 

19/ 1 /1938 

19/ 1 /1938 

9/2/1939 

Kanun 3491 
îc. V. Kararnamesi 2/6240 

» 2/6823 

Kanun 3560 

Ic. V. Kararnamesi 2/6647 

2/7138 

Ic. V. Kararnamesi 2/8072 

Mukavelename 2/8077 

Kararname 2/10342 

Hulâsa 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun 25 nci maddesi 
istanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Havayolları Devlet işletme idaresi talimatname
sine bağlı itilâf namenin 5 nci maddesi mucibin
ce uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektub 
ve kutu postalar ücreti hakkında 
i\dlî evrakın Posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtasile tebliğine dair kanunun dördüncü maddesi 
istanbul telefon tesisatının teslim ve işletme mu
amelelerine dair olan 3054 numaralı kanunun 6 
nci maddesine göre ihzar ve tasdik edilmiş olan 
izahnamenin ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler hak
kında 
Radyo satıcılarından alınmakta olan ücret mik-
darının, izmir enternasyonal fuvarında teşhir 
edilmek maksadile getirilecek radyo makineleri 
için fuvann devamı müddetince iki buçuk lira
ya indirilmesi hakkında 
izmir telefon şirketi tesisatının satm almması hak
kında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alınacak 
ücretlere dair 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna merbut 
telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 

Umumî mektebler hasüatt 
1/4/1334 
13/3/1926 

17/5/1928 

6/7/1931 

11/6/1932 
14/6/1935 

23/3/1936 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

788 

1275 

1838 

2005 
2795 

2923 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Memurin kanununun memur çocuklarından alına
cak mekteb ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 nci 
maddesi 
Yüksek mühendis mektebi hakkındaki kanunun 
3 ncü maddesi 
Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mekteb 
pansiyonları hakkında 
1838 numaralı kanunu muaddil kanun 
Ankarada Tarih, Dil ve Coğrafya fakültesi kurul
masına dair 
1935 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçe ve cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun 



C/24 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi 

9/ 6/1937 

25/5 /1936 

3/6 /1937 

Nevi No. Hulâsa 

Kanun 

Talimatname 

3224 Maarif vekâleti prevantoryom ve sânatöryomu 
hakkında 
2923 sayılı kanunun tatbik suretini gösteren tali
matname 

îc. V. Kararnamesi 2/6763 Leylî tıb talebe yurdu talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

26/3/1332 
16/1/1340 

Darphane hasılatı 

Kanun 
Talimatname 

Tevhidi meskukât hakkmda 
Altın ve gümüş mevad ve masnuata damga darbı 
hakkmda 

26/10/1341 
29/5/1926 

17/5/1928 " 

17/5 /1928 

2/6 /1930 
21/7/1931 

10/6/1933 
14/6/1934 

21/6/1934 

5 /7 /1934 

23/12/1934 

20/7/1340 
1340 

28/11/1340 

19/ 6/1936 

12/10/1936 

Kanım 

.* 

» 

* • 

» 

» 

» 

» 

Kararname 
Talimatname 

» 

» 

» 

Diğer müess&seler hasilah 

549 , Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
867 Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese

lerin sureti idaresine dair 
1266 İslahı hayvanat kanununun 28 nei maddesini tadil 

eden kanun 
1267 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müesse

sesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 
1678 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 

kullanılması hakkında 
2291 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkmda 
2508 Ziraat vekâletine merbut bazı mekteb ve müessese

lerin sureti idaresine dair kanuna müzeyyel kanun 
2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve te

mizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkmda •• <; ' 

2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumu üretilmesi hakkında 

2654 Ziraat vekilliği müesseselerinde yetiştirilen üretme 
vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile ida
resi hakkmda 

696 Hastaneler talimatnamesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkmda l 

332 Sağır ve dilsiz ve körler müessesesi dahilî talimat
namesi 

2/4858 2582 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 
yapılan talimatname 

2/5332 Çeltik ekimi kanununun tatbik sureti hakkında 



0/25 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi. No. 

15/7/1937 

16/2/1938 

Kararname 

Hulâsa 

2/7107 Kimyahane ve bakteriyolojihane tahlil ücretleri 
hakkında 

2/8118 » » » » 

29/6/1938 Kanun 

Konya ovası sulama idaresi hasılatı 

3538 Konya ovası sulama idaresi teşkilât ve vazifeleri 
hakkında 

Altmcı kısmı 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 » 

31/5/1930 

8 /6 /1933 

Kanun 

İmtiyazlı demiryollarından alınan 

Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
yirminci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41, ve 44 ncü maddeleri, 

1667 Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyel 
kanunu 

2285 Cenub demiryollarının işletilmesine aid itilâfname-
nin onuncu maddesi 

27/12/1937 Kanun 

Fenerler hasılatından alman 

3295 Denizbank kanununun 4 ncü maddesi 



— C/26 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Mükerrer sigorta sandığından alınan 

25/6/1927 Kanun 1160 Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 nci ve 
4 ncü maddeleri 

27/6/1929 Kararname Milî reasürans Türk anonim şirketi hakkında 

Mitsui petrollerinden ahnan 

5/ 6 /1926 Mukavelename Mukavelenamenin 14 ncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

Yedinci koran 

Müteferrik varidat 

Hazine muamelelerinden nmtevellid varidat 

Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları 

28/5/1934 
23/12/1934 

25/12/1935 

28/3/1938 
25/5/1938 

29/6/1938 

Kanun 
» 

Tayyane resmi 

2459 Tayyare resmi kanunu 
2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 
2877 Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanunun 

6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
3343 Hayvanlar vergisi kanununun 8 nci maddesi 
3401 Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 

bazı hükümlerini değiştiren kanun 
3539 Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce 

alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re
simler ile darülaceze hissesinin mikdarına ve su
reti istifasına dair kanun 



— 0/27 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

12/5/1932 Kanun 

Askerlik m ükellefiyeti 

1958 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 
105 ve 106 ncı maddelerini muaddil kanun 

14/ 1 /1938 » 

11/4/1938 » 

12/5/1927 » 

29/5/1929 > 

20/6/1938 » 

Kıymetli evrak 

3323 2887 sayılı kanunun tadiline dair kanunun birinci 
caddesi 

3356 Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberleri-
nin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mukabi
linde satılması hakkında 

1025 Hükümetle efrad arasında teati olunacak mukave
lename ve şartnameler hakkında 

1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 

3468 Pul ve kıymetli kâğıdlarm bayiler ve memurlar 
vasıtasile sattırılmasma ve bunlara satış aidatı ve
rilmesine dair kanun 

* Muayyen masraflar' karşılığı varidat 

Kambiyo murakabesi mukabili Cumhuriyet Merkez bankasından alınan 

11/ 6 /1930 Kanun 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 

12/4/1341 

19/5/1929 

Şirketlerden ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınan 

Kanun 608 Maden ve taşocakları şirketleri nezdinde Hükü
metçe birer komiser tayin edileceğine ve kendile
rinden teftiş ücreti alınacağına dair olan 7 nci 

~" maddesi 
1456 Şirket ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınacak 

mebaliğe dair 11 nci maddesi 

26/5/1927 Kanun 

Ttberruat 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 nci maddesi 



— C/28 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi ' Nevi No. Hulâsa 

Eski alacaklar 

Tavizattan istirdad 

Tavizen verilen mebaliğden istirdad, muhtelif 
senelerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları 
ve diğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdad 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan harb kazanç
ları vergisile misil âzamları ve teahhür zamları ve 
ihale aşarı ile teklif ve rüsuma \e iltizam bedel
lerine müteallik kanun ve nizamnamelerin meri 
bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
zamanlara aid matrahlar üzerinden tahakkuk ede
cek vergiler bakayası 

Cezalar 

Para cezalan 

10 mart 1296 Kanun 

28 ağustos 1305 » 

26 nisan 1325 
27 mayıs 1325 

27 temmuz 1325 
6 mayıs 1326 
8 mayıs 1326 
5 şubat 1328 

» 
» 

» 
» 
> 
K Kanunu muvakkat 

5 şubat 1328 » 

6 nisan 1329 Kanun 

16 T. sani 1329 Kanunu muvakkat 

îhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 nci mad
deleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesi 
Serseriler hakkındaki kanunun 16 nci maddesi 
tçtimaatı umumiye kanununun 3 ve 10 ncu mad
deleri 
Tatili işgal kanununun 8 ve 9 ncu maddeleri 
Pirinç ziraatı hakkındaki kanunun 12 nci maddesi 
Hakkı telif kanununun 32 nci maddesi 
Polis nizamnamesine müzeyyel mevad hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hakkın
daki kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 nci maddeleri 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve motorlar 
nizamnamesine muhalefet edenler hakkındaki ka
nunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci madde
leri 



— C/S9 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1 şubat 1329 Kanunu muvakkat 

30 teşrinievvel 1330 > 
30 teşrinisani 1330 » 

11/4/1334 

11/4/1334 

10/ 9/1937 

17/4/1338 
9/4/1340 

9/4 /1340 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

12/4/1341 
14/4/1341 
30/11/1341 

18/1/1926 

1/3/1926 

3/3 /1926 
22/3 /1926 

19/4/1926 

15/5/1926 

26/5/1926 
26/5/1926 

29/5/1926 

30/5/1926 

7/6/1926 

7/6/1926 

» 
> 
> 

» 

» 

> 

» 

» 

> 
> 

» 

» 

» 

» 

151 

222 
41 

470 

608 
618 
677 

721 

765 

767 
790 

815 

839 

858 
859 

865 

872 

904 

905 

Ameliyatı ıskaiye işletme kanununun 33 ve 34 neti 
maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 40 neı maddesi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 23 ncü maddeleri 
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve 
111 nci maddeleri 
Damızlık tiftik keçilerinin meni ihracı hakkındaki 
kanununun 5 ve 6 nci maddeleri 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukuku
na müteallik kanunun cezaya müteallik hükümleri 
Cezayi nakdilerin beş misline iblâğı hakkında 
Cezayi nakdilerin beş misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun al
tıncı maddesi ' 
Maadin nizamnamesinin muaddel 71 nci maddesi 
Limanlar kanununun 11 ve 16 neı maddeleri 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasma dair ka
nunun birinci maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevad tezyili 
hakkında 
Türk ceza kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadil-
lerindeki para' cezasına müteallik hükümler 
Türk kodeksi kanununun 9 ncü maddesi 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nunun 19, 22 ve 23 ncü maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara suları dahilinde icrayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 ncu mad
deleri 
Çekirge kanununun 8 nci maddesi 
Îpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki kanunun 20 nci maddesi 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 nci 
maddeleri 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 nci 
maddesine müzeyyel kanunun 2 nci maddesi . 
Islahı hayvanat kanununun 31, 32, 33 ve 37 nci 
maddeleri 
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 10 ve 
11 nci maddeleri 



— Ö/3Ö — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/6/1926 

24/ 1 /1927 

2/3 /1927 

Kanun 

» 

» 

906 

964 

984 

19/3 /1927 

26/5/1927 
28/5/1927 
28/5/1927 

18/6 /1927 

21/6/1927 

25/6/1927 

25/6 /1927 

3 /5 /1928 

3 /5 /1928 

14/5/1928 

17/5/1928 

23/5/1928 

23/5/1928 

4 /4 /1929 

18/4/1929 
13/5/1929 

16/5/1929 

1/ 6 /1929 
2 /6 /1929 

992 

1050 
1055 
1056 

1086 

1111 

1149 

1160 

1234 

1235 

1262 

1271 

1315 

1324 

1412 

1426 
1440 

1447 

1499 
1527 

Gümrük kanununun muaddel 100, 105, 106 ve 109 
ncu maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 nei 
maddesi 
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun cezaya mü
teallik 21 nci maddesi 
Serirî ve gıdaî taharriyat ve tahlilât yapılan ve 
misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteri
yoloji ve kimya lâboratuvarları kanununun 9, 10 
ve 11 nci maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 nci maddesi 
Teşviki sanayi kanununun 37 nei maddesi 
Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
muaddel 5 ve 8 nci maddeleri 
H/ukuk usulü muhakemeleri kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
Askerlik mükellefiyeti kanununun para cezasına 
müteallik hükümleri 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 ncu mad
desi 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 nci maddeleri 
Çekirge kanununun 2 ve 3 ncü maddelerini muad-
dil kanun 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 nci maddeleri 
839 sayılı kanuna müzeyyel kanunun cezaya müte
allik hükümleri 
Şifre makinelerinin ithal ve memmıiyetine dair ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri 
Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5, 6, 
7 nci fıkraları ile 55 nci maddesi 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun para ceza
sına müteallik hükümleri 
Vilâyetler idaresi kanununun 68 nci maddesi 
Deniz ticareti kanununun para cezasına müteallik 
hükümleri 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununun 
6 nci faslının 44, 49 ve 53 ncü maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 ncu maddeleri 
752 numaralı kanunun muaddel 9 ncu maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

3/6/1929 

20/2/1930 

10/4/1930 

24/4/1930 

22/5/1930 

10/6/1930 

Kanun 

* 

» 

» 

> 

» 

1528 

1567 

1582 

1593 

1632 

1704 

10/ 6 /1930 

15/6/1930 

15/6/1930 

8/ 1 /1931 

4/7/1931 

4/7/1931 
25/7/1931 

30/11/1931 
7/ 1 /1932 

26/5/1932 
9/ 6/1932 

24/5/1933 

29/5 /1933 
31/5 /1933 

3/6 /1933 
5/6/1933 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

8/6 /1933 

1705 

1722 

1723 

1741 

1836 

1837 
1881 

1890 
1918 

1980 
2004 

2219 

2239 
2253 

2257 
2271 

2278 

Yabani ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 nei maddeleri 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki ka
nunun para cezasına müteallik hükümleri. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 nei mad
desinin 4 ncü fıkrasını muaddil kanun 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 ncü mad
deleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146 ve 165 nci mad
deleri 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî mües
seselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanunun para cezası
na müteallik hükümleri 
Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi 
ve korunması hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
1722 numaralı kanunla musaddak kibrit ve çak
mak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon li
ralık istikraz aktine dair olan mukavelenamenin 
7 nci maddesi 
Gümrük kanununun muaddel 110 ncu maddesini 
tadil eden 
Askerî şahıslar tarafından işlenilen suçların af ve 
teciline dair 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 46 nci maddesi 
Arazi vergisi kanununun 16 nci maddesi 
Mahbuat kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
İktisadî buhran vergisi kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
para cezasına müteallik hükümleri 
Muvazene vergisi kanununun 6 nci maddesi 
İcra ve iflâs kanununun 835, 336 ve 342 nci mad
deleri 
Hususî hastaneler kanununun para cezasına müte
allik hükümleri 
Denizyolları işletme kanununun 18 nci maddesi 
Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkındaki kanu
nun 15 ve 16 nci maddeleri 
Madenî ufaklık pafa kanununun 9 ncu maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunun 58 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
1918 numaralı kanuna eklenen kanunun on birinci 
maddesi 



Ö/32 
Vergilerin ve res 
Tarihi 

8/6/1933 

12/6/1933 

10/5/1934 
23/5/1934 

28/5/1934 

30/6/1934 

5/7/1934 

22/12/1934 

3/6/1935 

7/6/1935 

14/6/1935 

20/11/1935 

25/12/1935 

24/ 1 /1936 
27/ 1 /1936 
29/ 1 /1936 

29/5/1936 
1/6/1936 

9/6/1936 

11/12/1936 

8/2/1937 

10/2/1937 

19/4/1937 

îîmlerîn ve sair hasılatın m 
Nevi 

Kanun 

» 

» 
» 

» 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

üstenîdai 
No. 

2279 

2313 

2430 
2441 

2459 

2550 

2576 

2643 

2754 

2767 

2796 

2850 

2882 

2901 
2903 
2906 

2994 
2999 

3018 

3078 

3116 

3122 

3153 

Hulâsa 

ödünç para verme hakkındaki kanunun cezaî hü
kümleri 
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki ka
nunun 25 ve 27 nci maddeleri 
Muamele vergisi kanununun 28 nci maddesi 
Barut ve patlayrcı maddeler kanununun 4 ve 5 
nci maddeleri 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun para cezasına 
müteallik hükümleri 
1918 sayılı kanunun 57 ve 60 nci maddelerini de
ğiştiren ve bu kanuna bir madde ekleyen kanunun 
1 nci maddesi 
Gizli nüfusların yazımı hakkındaki kanunun 4 ncü 
maddesi 
2466 numaralı buğdayı koruma kanununun muad
del 9 ncu maddesinin (A) fıkrasının 1 numaralı 
bendi 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat memurları hakkındaki 
1076 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
Sıtma ve firengi ilâçları hakkındaki kanunun 2 nci 
maddesi 
1718 numaralı kanunun bu kanunla tadil edilen 
10 ncu maddesi 
1111 numaralı kanunun bazı maddelerini tadil eden 
kanunun para cezasına müteallik hükümleri 
Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanununun 7 nci 
maddesi 
Arazi tahrir kanununun 14 ncü maddesi 
Pamuk ıslahı kanununun 7 nci maddesi 
Nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma 
kanununun 23 ncü maddesi 
Türk bayrağı kanununun 6 nci maddesi 
Bankalar kanununun para cezasına müteallik hü
kümleri 
1705 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 9 ve 11 nci 
maddeleri 
3078 sayılı kanunun 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Orman kanununun 6 nci kısmının para cezasına 
müteallik beşinci faslı hükümleri 
öğretici ve teknik filimler hakkındaki kanunun 
4 ncü maddesi 
Radyoloji, radyom ve eletrik ve diğer fizyoterapi 
müesseseleri haklarındaki kanunun para cezalarına 
müteallik 11 ve 13 ncü maddelerile muvakkat mad
desi 



C/33 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5/5/1937 

9/6/1937 

8/12/1937 
17/12/1937 

7/1/1938 

20/5/1938 

Kanun 

> 

» 
» 

» 

» 

3167 

3222 

3277 
3284 

3308 

3392 

25/5/1938 

10/6/1938 

15/6/1938 
17/6/1938 

17/6/1938 

17/6/1938 

20/6/1938 

22/6/1938 
24/6/1938 

27/6/1938 

2 8 / 6 / l 9 3 8 
28/6/1938 

28/6/1938 

28/6/1938 

3402 

3437 

3456 
3457 

3458 

3460 

3467 

3473 
3491 

3502 

3512 
3517 

3518 

3519 

Kara avcılığı kanununun ceza hükümlerine dair 
olan beşinci faslı 
Telsiz kanununun cezaî hükümlere dair olan 10 ncu 
faslı 
Nalband mektebleri ve nalbandlık hakkında kanun 
Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanunun 
7 nci faslı 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanu
nun 12 nci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hüküm
lerinin kaldırılmasına dair kanunun 10 ncu mad
desi 
Tütün ve tütün inhisarı kanununun ceza hüküm
lerine dair olan 9 ncu faslının muhtelif maddeleri 
Noter kanununun 65 nci maddesi 
Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında mes
lekî kurslar açılmasına dair kanunun 7 nci mad
desi 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş-
kilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanu
nun 43 ncü maddesi 
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecburî hizmetlerine dair kanunun 6 nci mad
desi 
Mahrukat kanununun 6 nci maddesi 
Toprak mahsulleri ofisi kanununun 27 ve 28 nci 
maddeleri 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 13 
ncü maddesi 
Cemiyetler kanununun 33, 34 ve 35 nci maddeleri 
Yazılı ve basılı kâğıdların kesekâğıdı olarak kul
lanılmamasına dair kanunun 2 nci maddesi 
Matbuat kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanunun 18 ve 38 nci maddeleri 
Pasaport kanununun 45, 46, 47, 48 ve 50 nci mad
deleri 



— C/34 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

28/6/1938 

29/6/1938 

26 /1 /1939 

8 sefer 1284 

11/11/1938 

Kanun 

» 

» 

Nizamname 

1c. V. Kararı 
Talimatname 

3529 

3531 

3573 

2/9984 

21 ağustos 1287 Nizamname 
23 K. sani 1291 » 
19 nisan 1298 » 

18 sefer 1299 » 

28 nisan 1304 » 

21 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

10 nisan 1322 » 

9 K. sani 1327 » 

26 T. sani 1329 » 

1 mart 1330 » 

30 mart 1331 » 
23/11/1937 tcra Vekilleri 

kararnamesi 
28 T. sani 1299 İradeli talimatname 
29 mart 1296 Tahriratı umumiye 

12 

15/8/1311 

Hulâsa 

Talimatname 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak
kındaki kanunun 27, 28, 29, 30, 31 ve 35 nci mad
deleri 
Türk ceza kanununun bazı maddelerini tadil' eden 
kanun 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılma-
sı hakkındaki kanunun 17 nci maddesi 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin cezaya müteallik hükümleri 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkındaki talimatnamenin 19 
neu maddesi 
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 nci maddesi 
Barut nizamnamesinin 16, 18, ve 20 nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresi nizamna
mesinin 2 ve 11 nci maddeleri 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 2, 16, 25, 26, 27, 
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 nci maddeleri 
Alâmaeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16, ve 21 
nci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin mu
addel 13 ncü maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 ne a 
maddesi 
Aşari atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 nci mad
deleri 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
nin 15 nci muaddel maddesi 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamname
ye müzeyyel nizamnamenin cezaya müteallik hü
kümleri 
Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27 ve 
34, 41 ve 44 ncü maddeleri 
Evrakı nakdiye hakkındaki kanunun 2 nci maddesi 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karar
namenin 49 nen maddesi 
Talimatnamei şehbenderinin 62 nci maddesj 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hüküm
leri 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek postekiler hak
kında 
2772 numaralı kanuna istinaden tanzim edilen 
ceza talimatnamesi 



— C/35 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

• Tarihi Nevi No. Hulâsa 

15/4/1338 

21/6/1927 

23/571928 

4 /7 /1931 

30/11/1931 

26/5 /1932 

12/6 /1933 

23/3/1934 

10/5 /1934 
22/12/1934 

27/5 /1935 

14/6/1935 
25/12/1935 

20/1 /1936 

28/6 /1938 
29/6 /1938 

Kanun 

Zam cezalan • 

216 Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki ka
nun ile rüsumu bahriye tarifesinin cezaya müteal
lik hükümleri 

1118 Oyun kâğıdları inhisarı hakkındaki kanunun 3 ve 
5 nci maddeleri 

1324 Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 1, 2 
ve 4 ncü fıkraları 

1836 797 numaralı kanunun muaddel 22, 23 ve 45 nci 
maddeleri 

1890 tktsadî buhran vergisi kanununun 6, 7, 8 ve 9 ncu 
maddeleri 

1980 Muvazene vergisi kanununun 3, 5 ve 6 nci mad
deleri 

2308 Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon ve tah
vilât ve hisse senedi ebdellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun cezaya müteallik hükümleri 

2395 Kazanç vergisi kanununun 42, 51, 52, 53, 58, 74,76, 
77, 85, 87 nci maddeleri 

2430 Muamele vergisi kanununun 21 ve 23 ncü maddeleri 
2643 Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı madde

lerini değiştiren kanunun 3 ncü maddesüe 2466 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi 

2731 Bazı maddelerden istihlâk vergisi almıması hakkın
daki kanunun 6 nci maddesi 

2796 1718 numaralı kanunun muaddel 10 ncu maddesi 
2882 Hava kuvvetlerine yardm vergisi kanununun 5 ve 

7 nci maddeleri 
2897 Hayvanlar vergisi kanununun 24 ve 25 nci madde

leri 
3519 Pasaport kanununun 39 ncu maddesi 
3529 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak

kındaki kanunun 29 ncu maddesi 

29/11/1336 Kanun 

30/12/1341 > 

18/3 /1926 > 

Müteferrik hasilât 

66 İstiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü
teallik maddesi 

701 Mevcud evrakı nakdiyenin yenilerile istibdaline 
dair 

788 Memurin kanununun 30 ncu maddesi 



— C/36 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

26/5/1927 

25/6/1927 

17/5/1928 

24/5/1928 

24/5/1928 

16/5/1929 
10/6/1930 

4/7/1931 
12/6/1933 

2/6/1934 

23/12/1935 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

1050 

1149 

1271 

1338 

1349 

1447 
1710 

1837 
2308 

2490 

2871 

21/3/1938 » 

23 /9 /1928 Karar 

27/ 6 /1938 Kanım 

3340 

3499 

Hulâsa 

Muhasebei umumiye kanununun 41 ve 125 nci mad
deleri 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 3 ve 6 nci maddeleri 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkmda 
Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı kanunun 
8 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irad 
kaydine dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Su tulumbaları işleten motörlerden alınacak resme 
dair 
Bina vergisi kanununun 16 nci maddesi 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvil-
lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkında kanun 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49 ve 
73 ncü maddeleri 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadî 
buhran vergisinin hususî idarelere devri hakkında
ki kanunun 8 nci maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alına
cak ücret hakkında 
Balya Karaaydm hattmm buharla işletilmesi hak
kında Heyeti Vekile karan 
Avukatlık kanununun ruhsatnamelerden 25 lira 
harç alınacağına dair olan 20 nci maddesi 

29/5/1934 Kanun 

İstanbul Üniversitesi hasılatı 

2467 istanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alın
masına dair 

30/11/1931 
26/4 /1934 
23/5/1935 

Kanun 

Sekizinci kısmı 

Fevkalâde varidat 

1890 
2416 
2728 

İktisadî buhran vergisi kanunu ve zeyilleri 



— C/37 
Vergilerin ve resimlerin Ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

26/5/1932 
8/5/1933 

26/4/1934 
11/4/1935 
25/5/1938 
26/ 1 /1939 
28/5/1936 

12/6/1937 

29/5/1934 
22/12/1934 
14/6/1935 
12/6/1937 
7/4/1938 

25/12/1935 
29/5/1937 

Kanun 
> 

» 
» 
> 

.» 

» 
> 
» 

Tefsir 
îcra Vekilleri He
yeti kararnamesi 
Kanun 

» 

1980 
2174 
2417 
2688 
3404 
3585 
2985 

3258 

2466 
2643 
2820 
226 

2/8466 

2882 
3192 

• 

Muvazene vergisi kanunu ve zeyilleri 

1936 muvazenei umumiye kanununun 22 nci mad
desi 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanun
la 1890, 1980 ve 2882 numaralı kanunların bazı 
hükümlerini değiştiren kanun 

> Buğdayı koruma karşılığ kanunu ve zeyilleri 

2643 sayılı kanunun 5 nci maddesi hakkında 
Nakliye tezkeresiz naklolunan unlar hakkında 

Hava kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 24 
ncü maddesi 

Nazım varidat 

22/3/1926 

12/5/1927 

21/6/1928 

2 /6 /1929 
29/4/1933 

27/12/1937 

25 /5 /1938 

5/ 5 / l 938 

6 / 1 /1939 

Kanun 790 

1023 

1118 

1525 
2159 

3293 

» 3398 

îc. V. Kararnamesi 2/8738 

» 2/10205 

İspirto ve meşrubatı kuüliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 29 ncu maddesi 
Mekteb pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince almacak mebaliğ 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun ikinci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine aid 
hisse 
Şose ve köprüler kanunu 
1660 sayılı kanuna müzeyyel kanunun 11 nci mad
desi 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehas
sıs yetiştirilmesi hakkında kanun 
Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais gümrük resmile diğer vergilerin 
mahsubuna dair kanunun 3 ncü maddesi 
3293 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince 
alınacak ücretlere dair kararname 
Birinci sınıf evsafını haiz olmayan sınaî müessese
lerden alınacak ücretlere dair karraname 



— C/38 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidata 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

5/4 /1341 

7 /6 /1926 

10/6/1926 

23/5/1927 

28/5/1927 
2 / 2 /1929 

14/12/1929 
3 /6 /1933 

21/5/1928 
31/12/1928 

11 / 6/1930 

15/6/1930 

7/1 /1932 
3 /6 /1933 

11/6/1933 

25/12A933 

3/6 /1935 

21/10/1935 
25/12/1935 

12/2/1937 

15/2/1937 

31/3/1937 

Kanım 601 

904 

927 

1042 

1055 
1390 
1543 
2261 
1301 
1375 

1715 

1722 

1918 

2262 
2300 

2360 

2761 

2836 
2879 

3133 

3142 

3146 

Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun ikinci mad
desi 
Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli aygır ve boğalarm her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 nci maddesi 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplıca
lar tesisi hakkındaki kanunun 5 nci maddesi 
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

Teşviki sanayi kanunu ve zeyilleri 

Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu - Mersin, - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakid mukave
lenamenin tasdikuıa dair 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 nci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
Sümerbank kanununun 14 ncü maddesi 
Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkında 
Hizmetleri görülmüş bazı zevata gayrimenkul mal 
verilmesi hakkında 
Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve sergile
rin vergi ve resimlerden muafiyetine dair 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu 
Umumî muvazeneye giren vekâlet ve dairelerle va* 
kıflar umum müdürlüğü arasındaki bütün alacak 
ve vereceklerin karşılıklı olarak ibrasma dair 
1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban
kası kanununa bazı hükümler ilâvesine dair kanun 
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şir
ketlerinin satın alınmasına dair mukavelename
yi tadil eden mukavelenamenin tasdikuıa dair 
kanun 
Hükümetle Ereğli şirketi arasında aktedilen 28 
teşrinisani 1936 tarihli satın alma mukavelesinin 
tasdikına dair kanunun 2 nci maddesi 



— C/39 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Hulâsa Tarihi Nevi No. 

26/4/1937 Kanun 3156 

24/12/1937 » 3290 

17 /1 /1938 » • 3327 

Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid mal
ların satın alınmasına dair mukavelenamenin 
tasdiki hakkmda kanun 
Devlet hesablarmda liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2550 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun 





Ç - CedveU 
Muvazeneı umumiye kanunu : Madde - 7 

[Hidematı vataniye maaşları] 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Usat tarafından şehid edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Mihrünnisa 

> Nilüfer 
•» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Derseadette şaiben idam olunan 
Urf a - mutasarrıf i sabıkı Nusret zevcesi 
Hayriye 

Konya hâdisei isyaniyesinde va
zifesi uğrunda şehid edilen Bozkır 
kaymakamı Demir Asaf zevcesi Sa-
miye ve iki çocuğu 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak kay
makamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Ankara mebusu sabıkı Atıf 

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

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

> Muzaffer 

Maaş 
miktarı 

12,5 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

10 

Tahsis şartları 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No, Tarihi 

25[23/9/ 336 

80(25/12/336 
481 | l 3 / 4 / 340 

1 0 7 H 9 / 3 / 3 3 7 

271 

270 

275 

14/10/338 

19/10/338 

14/10/338 

[•] 515 numaralı kanunla evvelce ınuhassas 5 lira ınaaş\ 5 lira tamla 10 Uraya çihanJmtşUr. 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Bahriye nazın esbakı General mer
hum Ahmed Cemal: 

Zevcesi Seniha 

- Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Doktor Bahaettin Şakir: 

Zevcesi Cenan 
Mahdumu Alp 

» Celâsin 

Şehid Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
niye 

Damad Ferid tarafından idam edil
miş olanşehid Çarkçı Yüzbaşı Halil 
İbrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi îclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâleddin 

General Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
hemşiresi Burnaz 

Mitat: 
Kerimesi Fatma Memduha 

» Mesrure 

Maaş 
miktarı 

15 

25 

15 
5 
5 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

Tahsis şartlan 

| Mekteb tahsillerini ik-
I mal edinceye kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

478J13/4/340 

479İ13/4/340 

480 13/4/340 

48l | 13/4/340 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Babıâli vakasında şehid edilen Har
biye nazırı esbakı General Nâzım ke
rimesi Atiye 

Merhum Niyazi: ' 
Zevcesi Feride 
Hemşiresi Lâtife 

Mahdumu Süleyman Asım 

Sadrı esbak merhum General Mah-
mud Şevket zevcesi Dilşad 

Esbak Diyarbakır valisi Reşid 
merhumun: 

Haremi Mazlume 

Mahdumu Cehri 

Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun: 

Zevcesi Munise 

Şehid Yüzbaşı Yürük Selim: 
Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Zafer 

» Nimet 

Akdağ Madeni kaymakamı Tahir: 

Zevcesi Memnune 
Kerimesi Nilüfer 

» Tahire 

Ömer Naci merhumun: 
Zevcesi Emine Adviye 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi 

Merhum Memed Ali zevcesi Belkis 

Maaş 
I miktarı 

18 

10 
10 

10 

62,5 

20 

6 

6 

20 

10 
5 
5 

2 
2 
2 

10 

50 

4 

Tahsis şartları 

\ Mekteb tasillerini ik-
j mal edinceye kadar 

| Eramil maaşı almamak 
| şartile 

1 Mekteb tahsilini İkmal 
J edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

i 

i Teehhüllerine kadar 

\ Teehhüllerine kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. Tarihi 

• 

i 

4811 13/4/340 

| 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Re-
şad Hikmet: 

mahdumu Ömer Fuad Hikmet 

Gümüşanc mebusu Şelıid Ziya: 

Zevcesi Ayşe 

Mahdumu Muammer 

Kerimesi Yadigâr 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sa
bıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 

Mahdumu Kemalettin 

Esbak Kastamonu mebusu îsmail 
Mahir: 

Kerimesi Fatma îffet 

Mahdumu Bekir Gündüz 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç' 

.Denizli komiseri Hamdi: 
Zevcesi Fevziye 

Kerimesi Perihan 

Mahdumu Cengiz 

Validesi Firdevs 

Mustafafa Necib hemşiresi Kevser 

8u şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı ISTuri : 

Oğlu Sadık 
» Behçet 

Maaş 
miktarı 

10 

5 

5 

25 

5 
5 

5 

5 

Tahsis şartları 

| Mekteb tahsilini ik-
| mal edinceye kadar 

Yirmi yaşını ikmal 
edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

Mekteb tahsilini ik
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
Mekteb tahsilini ikmal 
edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
| Tahsilini ikmal edin-
j ceye kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. \ Tarihi 

4 8 1 J 1 3 / 4 / 3 4 0 
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Maaş sahibinin 

İSİMLERİ 

Muş mutasarrıfı merhum Servet: 
Zevcesi Samiye 

Karamağara nahiyesi müdürü Tev-
fik: 

Zevcesi Hafize 

Mahdumu Hami 

Kızılca nahiyesi müdürü Şehid 
Adil: 

Zevcesi Havva ismet 
Kerimesi iffet 

Şehid Erzincanlı Hafız Abdullah 
haremi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehid 
edilen Ali Kemal kerimesi Nefise 

Ziya Gök Alp merhumun: 

Kerimesi Hürriyet 
» Türkân 

24 ncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmud: 

Refikası Şaziye 

24 ncü fırka erkânıharbi yüzbaşı 
Yakub Sami: 

Zevcesi Şahende 
Mahdumu Sami Bali 

Maaş 
miktarı 

10 

5 

4 

10 

30 
30 

40 

20 
10 

Tahsis şartları 

Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır kız ve 
erkek çocuklara yirmi 
yaşına kadar verilir). 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No, \ Tarihi 

481113/4/340 

482 | l3 /4 /340 

515 24 /4 /340 

518İH/11/3401 

649 

3291 

22/4/341 

24/12/937 
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Maaş sahibinin 

ISÎMLERÎ 

Maraşlı doktor Mustafa; 

Zevcesi Naime 

Maraşlı şehid Evliya: 
Zevcesi Şerife 
Mahdumu Fehmi 

Kozanlı şehid Saimin hemşiresi Na
ciye 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım 
merhumun : 

Zevcesi Aliye [*] 

Şehid jandarma mülâzimi evveli 
Süreyyanm validesi Hüsniye 

Şehid doktor Nafiz Tahir: 

Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza: 

Zevcesi Şükriye 

Nafıa vekili merhum Süleyman 
Sırrı: 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Fikri Ziya 

> Saruhan 
Kerimesi Gülbeğim 

Saruhan mebusu merhum Reşad 

Zevcesi Atiye 
Oğlu Mustafa Reşid 

Maaş 
milrtan 

10 

10 
10 

15 

40 

10 

10 

40 
30 
30 
30 

50 
50 

Tahsis şartlan 

Tekaüd, eytam ve era-
mil maaşları varsa kat-
olunacaktır. Kız ve 
erkek çocuklara yir
mi yaşma kadar ve
rilir). 

Eytam ve eramil ma
aşı verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğerle
rine izdivaçlarına ka
dar maktuan. 

Eytam ve eramli maaşı 
verilmemek şartile zev
cesine kaydihayat sure-
tile, oğluna ikmali tah
siline kadar. 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No, Tarihi 

649J22/4/341 

3291 24/12/937 

732 

753 

8/2 /926 

24 /2 /926 

[•] Evvelce muhassas yirmi lira maaşına yirmi lira daha zammedilerek k\rk Uraya İblâğ olun
muştur (Kanun No. 1101). 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

tstanbul mebusu merhum Abdur-
rahman Şeref: 

Kerimesi Hikmet 

caı 
Çorum mebusu merhum Perid Re-

Zevcesi Kâmüran 

Mahdumu Bahir 

Merhum Doktor Vasfı: 

Refikası Nazmiye 

Sivas valii esbakı merhum Reşid; 

Zevcesi Melek 
Kerimesi Fatma Hikmet 

» Emine Fikret 

Mahkemei temyiz reisi evveli mü
teveffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmüran 

Sabık İstanbul mebusu Ahmed Sa-
lâhattin: 

Refikası Seza 
Mahdumu Haldun 

Kırşehir mebusu Ali Rıza merhu
mun refikası Necmiye 

General Celâl: 

Kerimesi Redife 

Maaş 
miktarı 

30 

20 
10 

20 
10 

20 
10 
10 

30 

40 
10 

20 

2,5 

Tahsis şartları 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh-
hülüne kadar 

Zevcesine teehhül ettiği 
zaman katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül etti
ği takdirde katedilmek 
üzere kaydihayat ile 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek sure-
tile zevcesine teelıhül 

• ettiği takdirde katedil 
mek üzere kaydihayat 
-ile, kerimelerine de te-
ehhüllerine kadar 

Eramil maaşı verilmemek 
ve teehhül ettiği takdir

de katolunmak üzere 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydihayat ile 

No. 

1098 

Tarihi 

19/6/927 

1099 19/6/927 

1100J19/6/927 

110219/6/927 

1103 19/6/927 

1104 19/6/927 

1105 

141! 

19/6/927 

23/6/927 
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Maaş sahibinin 

ÎSÎMLERÎ 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Belkis 

» Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum 
Derviş zevcesi Meryem 

Şehid binbaşı Ali Kabulinin keri
mesi Fatma Bahire 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Kubilây annesi Zeyneb 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Bekçi Memedoğlu Hasan zevcesi Fatma , 

Menemen hâdisesinde şehid edilen 
Bekçi Hayrettinoğlu Şevki validesi 
Naciye 

Maaş 
miktarı 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

15 

Tahsis şartları 

Eytam ve eramil mıaaş-
lan verilmemek şartile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydıhayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

1 Eramil maaşı verilme- ) 
mek üzere tcshhül etti
ği takdirde katolunmak 
şartile 

Kaydihayat şartile 

Yaşadıkça ve maktuan 

| Evlendiği zaman kesil-
| mek üzere maktuan 

Evlendiği za nan kesil-
mek.üzere maktuan 

Müstenid oldu
ğu kanunun 

No. I Tarihi 

1171 İ25/6/927 

1174 26/ 6 /927 

2038 

2364 

2432 

27/6/1932 

27/12/933 

17/5/1934 





G - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gelecek yıllara sari mukavelât akdine mezuniyet verilen hizmetler] 

* 
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Ankara şehri su tesisatı 

Kanun 
No. 

1DQ1 devlet demiryolları inşaatı 

1050 Muhasebe! umumiye kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hiz
metler 

1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım mu
kaveleleri 

3142 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile akdedilen muka
velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki mukavelenin tasdiki 

1391 Ford mukavelesi 
1668 Yollar ve köprüler inşaatı 
1712 \ 
2269 J 
1722 Kibrit istikrazı 
2094 îkramiyeli dahilî istikraz akdine dair kanun 
2107 Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapishane binalarının inşası

na dair 
2134 I 
nfi-t i Afyonkarahisar - Antalya demiryollarının inşasına dair 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2182 Tababet ve şuabatı sanatlarının trzı icrasına dair 2 nisan 1928 tarih ve 1219 

numaralı kanuna ek kanun 
2876 Ankara Numune hastanesi için getirilecek üç ecnebi mütehassısla beş sene 

için mukavele akdine dair kanun 
2200 Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak Divriği civarında bu hatla 

birleşecek iltisak hattının inşaları 
2214 Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 } 
3239 I 
2300 } Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması hak-
3276 J kında kanun ve bu kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun 
2397 Istabul üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mütehassıslarla akdoluna-

cak mukavelelere dair 
2405 Fevzi Paşa - Diyarbakır hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüd icrasına dair 
2510 iskân kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2511 Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan te

mini hakkında 
2519 istanbul Adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması hak

kında 

Küçük Menderes nehrile tabilerinin ıslahına dair 
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Kanun 

No. 

2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 
devlet tebaasından muallim, mütehassıs ve ustalar hakkında 

2594 Anadolu Ajansile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye vekilliğine 
salâhiyet verilmesi hakkında 

2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ile mektebler 
ve müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 

2708 | Deniz yolları ve A. K. A. Y. İşletme İdarelerinin yaptıracağı gemiler için 
3131 J 10 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında 
2832 Millî Müdafaa vekâletile bu vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak ya

bancı Devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında 

2866 Ankara Şehri su tesisatının tamamlanması, Etlik ve Keçiörene su veril
mesi ve Grençlik parkında havuz inşası için tahsisat verilmesine dair 

2867 Bursa ovası ıslahat ve inşaat işlerinin bitirilmesini temin için 550 000 lira
lık taahhüde girişilmesi hakkında 

2917 Aydın demiryollarında yapılacak tesisat ve tadilât için gelecek senlere sarı 
taahhüde girişilmesi hakkında 

2980 } Millî müdafaa vekâletince 67 milyon liralık gelecek senelere sâri taahhüde 
3060 ) girişilmesi hakkında 
2670 ] Amerika Birleşik Devletlerine 13 senede ödenecek paraların sureti tesvi-
3022 / yesi hakkında 
3037 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sarı taahhüd salâhiyeti hakkında 
3074 Nafia vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanuna ek 

kanun 
3090 | Büyük Millet Meclisi ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının ya-
3403 ) puması için taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında 
3097 ] Adliye vekâletile Gümrük ve İnhisarlar vekâleti binalarının inşası hak-
3495 j kında 
3132 1 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 
3483 I mezuniyet verilmesi hakkında 
3194 Muhtelif hizmetler için gelecek senelere sârî taahhüd salâhiyeti hakkında 
3228 Ankarada bir Tıp Fakültesi tesisi hakkında 
3262 Diyarbakır - Cizre, î rak ve î ran demiryolları 
3381 Meteoroloji istasyonları için satın alınacak alât ve cihazların tedariki hak

kında 
3395 1 Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 ilyon liraya kadar taahhüde girişilmesi 
3587 I hakkında 
3405 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 26 ncı maddesi: Ankarada 

yapılacak Hukuk Fakültesi için 1939 -1940 senelerine sari taahhüd icrası 
hakkında. 



F - Cedveli 
Muhasebei umumiye kanunu : Madde — 7 

[Maliye vekâleti bütçesinin. 224 neü faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertiblerj 

1 — Mahkeme masrafı 

2 — Mahkeme ilâmına müstenid deyin tahakkuk etmiş olan tertiblerden 

tahsisatı kalmıyanlar 

3 — Geçen yıl borçları tertibleri 

4 — Eski yıllar borçları tertibleri 



I - Cedveli 
Muvazenei umumiye kamımı :,. Madde - 7 

[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya] 

Eşyanın nevi 
Eşyanın ne halde 

getirileceği Mülâhazat 

1) Halı imalinde kullanılacak 
kaskam iplikleri 

2) Safî veya karışık kamgam 
Safî veya karışık pamuk iplik
leri 
Sunî ipek 

3) Safî veya karışık kamgam 

4) Türk ve Şark halı ve ki
limleri 

5) Barsaklar 
6) Amerikan bezi, tülbend, sa

laşpur, patiska 

.7) Keten, jüt, manilâ ve em
salinden mamul çuvalkk men
sucat 

8) Safî keten mensucat 

9) Bakır tel (Her nevi) 
Çinko » 
Pamuk iplikleri (Her nevi) 

10) Sellüloit, galalit ve baka
lit gibi1 sunî plâstik maddeler, 
oryantal halitaları, fil dişi ve 
kemik ve boynuz 

11) Otomobil resimleri ilân kâ
ğıdı 

12) Rus tütünü 

Çile ve paket halinde 

Masura, bobin üzerinde sarılı 
veya çile ve paket halinde 

Senede 100 000 kiloyu tecavüz et
memek şartile ihraç müddetleri 
ilk gümrük muamelesi tarihinden 
itibaren 2 senedir. 

Çorab, jarse, faııile gibi her türlü 
örme eşyanm ihracına yardım 
maksadile. 

( Masura bobin üzerinde sarılı [ Yün mensucatın ihracına yardım 
veya çile halinde ) maksadile. 

!> Parça halinde 

Tuztanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Top halinde 

Yuvarlak levha halinde 
Masura bobin üzerinde sanlı 
veya çile ve paket halinde 

[ Yazma vo kalemkâri basmaların 
\ ihracına yardım maksadile 

İhracat eşyasına muktazi çuval 
imali için 

( Anteb işi çamaşır, örtü ve sairenin 
ihracına yardım için 

Sırma, kılaptan, ziynet pulu, kay
tan ve gelin teli imal ve ihracına 
yardım maksadile. 

Külçe, levha, çubuk, yaprak 
ve boru halinde 

Resimli kâğıd halinde 

Yaprak halinde 

Teşbih, ağızlık, kaşîk, tarak gibi 
eşyanın imal ve ihracına yardım. 
maksadile 

\ Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
c e k ihraç edilmek için 

Amerikaya ihrs»ç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilerek lstanbulda 
işlenecektir. 



Eşyanın nevi 

13) Demir saç 
Çinko 
Hamızı kibrit 
Nisadır 

14) Saf kurşun 

15) Saf kurşun 
Antimon 
Kalay 

16) Tenekp 

7) Şeker 

- 1 / 2 -
Eşyanın ne halde 

getirileceği Mülâhazat 

Düz levha halinde 
Külçe 
Mayi halinde 
Toz veya parça halinde 

Külçe 

Külçe 
» 
» veya çubuk 

Levha halinde 

Mamul halde 

Galvanizli düz veya oluklu saçla
rın ihracına yardım 

Süliyen (miniyum) ihracına yar
dım 

Matbaa hurufatı ihracma yardım. 

Konserve fabrikalarının ihracatı
na yardım 

Şekerli maddelerin ihracatını te
min için kabulü muvakkat suretile 
ithal olunacak şekerlerden imal 
olunub harice çıkarılan şekerli 
maddeler için aşağıda tesbit edilen 
şeker nisbetlerine göre gümrük 
resmi teminatı iade edilecektir : 

18) Pirinç 
Aiüminyom 
Tutya 
Çelik 
Demir 
Pik 
Trotil 
Titril 
Müsademe kapsülü 
Tahrib kapsülü 
Hamızı klorma 

Çubuk, levha ve boru halinde 
Çubuk, levha ve külçe halinde 
Levha ve külçe halinde 
Çubuk, lovlıa ve boru halinde 
Çubuk ve levha halinde 

> Külçe halinde 
Toz halinde 
Toz halinde 

Mayi halinde 

1 - Çikolatalar % 
A) Sütlü 40 
B) Sütsüz 50 

2 - Şekerlemeler 
A) Lokum 48 
B) Badem şekeri 35 
C) Diğer şekerlemeler 40 

3 - Bisküvi 15 
4 - Reçeller ve marmelâtlar 60 
5 - Meyva konserveleri 35 
6 - Tahan hevlası 40 

t 

Madenî eşya fabrikalarının ihra 
catmı temin etmek maksadile 



Eşyanın nevi 

— î/8 — 
Eşyanın ne halde 

getirileceği 

19) Ham kauçuk 

20) Siyah saç 
Kriyolit 
Kalay oksidi 
Felcjispat 
Kuvarts 

Levha halinde 

21) Pulp d'oliv Tabiî halde 

22) Koroza cevizi 

23) Demir saç 

24) Manila kendiri 

Levha halinde 

25) Alüminyum kaplanmış lev
ha halinde kâğıdlar 

Levha halinde 

Mülâhazat 

{Lâstik sanayiinin ihracatını temin 
etmek maksadile 

Emaye sanayiinin ihracatını temin 
etmek maksadile 

1 - îdhal olunacak pulp d'olivin 
mikdarı, tasfiye fabrikalarının son 
beş sene zarfında ihraç ettikleri 
bir yıllık vasati zeytin yağı mik-
darının % 15 i kadar olabilir. 
Pulp d'olivin depodan fabrikaya 
götürülmesi ve tasfiye edilen yağ
larla yapılacak kupaj ameliyesi 
gümrük idaresinin kontrolü al
tında vaki olacak ve kaplara 
konularak mühürlenecek ve ih
raç anına kadar da kontrol al
tında bulunan depoda hıfzolu-
nacaktır. 
2 - Pulp d'olivin gümrük idaresi
nin kontrol ve nezareti altında 
ayni ve çifte anahtarlı bir depoda 
muhafazası gerektir. 

[Tesbiheilik sanayiinin ihracatına 
[yardım maksadile 
( Demir fıçı fabrikalarının ihraca-
I tına yardım için 
j Keten ve kendir sanayiinin ihra-
| çatını temin etmek maksadile. 

1 - Üzüm ve incir mahsulünde 
etiket olarak kullanılmak, 

2 - Altı ay zarfında bilimal eti
ket haline getirildikten sonra 
bu mahsullerin ambalajı üzerine 
yapıştırılıp ihraç edilmek, 

3 - Aşağıda gösterilen fire zayi
atına aid kıstas esas tutulmak 
ve indelicab gümrük idarelerinin 
teftişine tâbi bulunmak şartilç, 



Kullanılan kâğıd 
Mikdan 

Gr. Klişe ebadı 

100 
100 
100 

4/4 
5/5 
6/6 

- 1/4 -
100 Gr 

Adedi 

468 
274 
236 

kâğıddan elde edilen 
etiketin 

Fire 
Sikleti nisbeti % 

42 
42 
46 

58 
58 
54 

Eşyanın nevi 
Eşyanın ne halde 

getirileceği 

26) 
Fıçı 
Mantar 

27) Saman kâğıdı 
Oluklu kâğıd 

28) Kutuluk teneke levha 

29) Bakır levha 

30) Muhtelif kütükler 

31) Lâstik şeridler 

32) Kereste 

33) Profil demirleri 

jevha halinde 

Mülâhazat 

Taze ve kuru meyve ve sebze ih
racatı ambalajında kullanılmak 
üzere. 
Yaş ve kuru meyve ihracatı am
balajında kullanılmak üzere (Da
hilde markalandınlacaktır). 
Yerli mahsul ve mamullerinin ih
racatında kullanılmak üzere. 
Bakır eşyanın ihracatını kolay
laştırmak üzere. 
Kontrplâk ve kaplama sanayii
nin ihracatını kolaylaştırmak 
üzere. 
Kasık bağlarının ihracatını temin 
etmek maksadile. 

Yerli mahsul (kuru üzüm ve in
cir hariç) ve mamulâtın ihracatın
da kullanılmak üzere 

(Demir fıçı fabrikalarının ihraca-
) tına yardım için 



M-Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 8 

[Pansiyoner talebeden alınacak ücretler] 

Adana okulları 
Afyon lisesi 
Balıkesir » 1 
Bursa » ! 
Denizli y> 
Diyarbakır » 
Edirne » 
İstanbul okulları 
Galatasaray lisesi 
Erenköy Kız » (ilk kısmı) 
Erzurum lisesi 
Gazianteb '» 
izmir okulları 
Kastamonu lisesi 
Kayseri » 
Konya » 

Lira 

165 
134 
180 
165 
134 
165 
155 
206 
248 
180 
170 
145 
206 
145 
165 
155 

•Kütahya lisesi 
Sivas » 
Trabzon » 
Yozgad » 
Kars » 
İsmet Paşa Kız enstitüsü 
Üsküdar kız sanat 
Bilecik orta okul 
Çanakkale » » 
Manisa » » 
Bursa kız öğretmen okulu 
Bolu orta okul 
Niğde » » 
Maraş » » 
Aydın » » 
Sanat okulları 

Lira 

134 
155 
150 
145 
155 
206 
206 
134 
155 
155 
165 
145 
124 
145 
145 
155 

4 

I 



N - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 10 

2005 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1939 malî 
yılı içinde kullanılacak ücretli memur ve müstahdemler kadrosu] 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Belletici 
» 
» 

Yönetge işyarı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» 

Doktor 

Aşçı (yamağile) 
» » 
» » 
» » 

Müteferrik müstahdem 
» » 

Hademe [1] ı 

120 
30 
40 
5 
5 
10 
20 
40 
40 
30 
5 
5 
5 
5 
15 
25 
5 
10 
15 
25 
50 
30 
600 

40 
35 
30 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
100 
90 
80 
75 
60 
50 
80 
70 
60 
50 
50 
40 
[1] 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek ve tahsisat dahilinde kal
mak üzere beherinin şehrî ücretlerinin tayini Maarif vekâle
ti veya göstereceği makama aiddir. 



L-Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 16 

[ 1939 malî yılı zarfında mevkuf tutulacak memuriyetler ] 



— L/2 — 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Devlet meteoroloji işleri U. M* 

MERKEZ 
10 Üçüncü sınıf meteorolojisi 1 35 

7 
8 

11 
12 
13 

VİLÂYETLER 
Başmeteorolo j ist 
Birinci sınıf meteorolojist 
Dördüncü sınıf meteorolojist 
Birinci sınıf asistan 
ikinci sınıf asistan 

1 
2 
2 
8 
6 

55 
45 
30 
25 
22 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

MERKEZ 

Hususî kalem müdürlüğü 
10 Mümeyyiz 1 35 
12 Memur 1 25 

Teftiş heyeti 
3 Reis 1 100 

TAŞRA 

Müdür muavinleri 
7 Birinci sınıf müdür muavini 1 55 
8 ikinci » » » * 1 45 

Başmemurluklar 
11 ikinci sınıf başmemur 1 30 



Derece 

12 
14 

9 
11 
14 

11 
15 
!6 

11 
14 

12 

15 

11 
15 
16 

7 

17 
18 

14 
• 7 
14 
17 
17 
18 

— L/3 — 
Memuriyetin nevi 

Memurluklar 
Birinci sınıf memur 
îkinci » » 

Muayene memurları 
Birinci sınıf muayene memuru 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 

Manifesto memurları 
Memur 

» 

Ambar ve entrepo memurları 
Memur 

Veznedarlar 
Veznedar 

Muhasebe memurları 
Memur 

Memurlar 
Şef (Kısım şefi) 
Memur 

» 

Kimyagerler 
Kimyager (S. 2) 

Kolcular 
Birinci smıf kolcu 
ikinci » » 

İhtiyat memurlar 
Memur 
Muhafaza müdürü 
Süvari mıntaka memuru 
Süvari muhafaza memuru 
1. Smıf piyade miıhafaza memuru 
2. Smıf piyade muhafaza memuru 

Aded 

14 
8 

4 
2 
9 

4 
3 
2 

2 
1 

1 

1 

1 
1 
4 

2 

17 
7 

1 
1 
8 

82 
10 
3 
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D&rece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Dahiliye vekâleti 

19 Vilâyet tahrirat kâtibleri 8 10 

Emniyet işleri U M. 

5 Emniyet U. M. daire reisi 1 80 
5 Birinci sınıf emniyet müdürü 6 80 
6 ikinci » » » 6 70 
7 Üçüncü » » » 12 55 
8 Birinci » » âmiri 7 45 
9 ikinci » » » 7 40 

10 Üniformalı ve sivil başkomiser 12 35 
11 » » komiser 28 30 
12 » » » muavini 60 25 
14 » » polis 742 20 
10 Birinci sınıf muamelât memuru 7 35 
11 ikinci » » » 11 30 
12 Üçüncü » » » 25 25 
14 Dördüncü» » » 158 20 
16 Beşinci smıf muamelât memuru 185 16 

Hariciye vekâleti 



— L/5 — 
Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Filî kadro dışında kalan memurlara aid temsil tahsisatı 

Aded Lira 

3 
2 
2 
3 
5 
1 
10 
10 
10 
10 
10 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
8 
5 

66 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Vekâleti 

5 Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhî mühendisi 1 80 
11 Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhî mühen

dislik fen memuru 1 30 
6 'Hıfzıssıhha işleri dairesi uyuşturucu 

maddeler ve Cemiyeti akvam işleri şur 
besi mütehassısı. 1 70 

5 İçtimaî muavenet işleri dairesi sıhhî 
mimarı 1 80 

6 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hü
cumundan korunma işleri şubesi mü
tehassısı. 1 70 

14 Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hü
cumundan korunma işleri şubesi kâtibi 

6 İkinci sınıf müfettiş. 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

.12 Teftiş heyeti kalemi tedkik memuru. 
14 Teftiş heyeti kalemi kâtibi. 
6 Hukuk müşaviri. 
8 Ankara Numune hastanesi idare ve 

muamelât müdürü. 1 45 
10 Ankara Numune hastanesi idare me

mur ve mutemedi. 1 35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
70 
55 
25 
20 
70 



Derece 
— L/6 —. 

Memuriyetin nevi 

6 Dördüncü umumî müfettişlik sıhhî 
müşavir muavini. 

8 Sıhhat ve içtimaî muavenet müdür 
muavinleri. 

12 Hastaneler ve sıhhî ve içtimaî muave
net müesseseleri dördüncü sınıf diş 
tabibleri. 

10 Numune hastaneleri operatör mua
vinleri. 

14 Ebe talebe yurdu müzakereci ebesi 
17 Ebe talebe yurdu kâtib ve mubayaa 

memuru. 
18 Ebe talebe yurdu ayniyat mutemedi. 
16 Eb^ talebe yurdu nezaretçi ebesi, 

Aded 

1 
2 

Maaş 

70 
45 

25 

3 
2 
1 
1 
1 

35 
20 
14 
12 
16 

Adliye Vekâleti 

MERKEZ MEMURLARI 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 
3 Umum müdür 1 
6 Mühendis veya mimar 1 

Teftiş heyeti 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 4 

Adlî t%b işleri umum müdürlüğü 
7 Müşahedehane müdürü 

10 Adlîtabib 

4 
6 
7 
8 

10 
11 

VİLÂYET MEMURLARI 

Reis, hâkim, aza, sulh hâkimi, müddei
umumi ve muavinleri, icra hâkim ve 
muavinleri, sorgu hâkimleri, hâkim 
muavinleri ve temyiz raportörleri. 
Kâtib 

Hukuk mezunu kâtıbler 
7 Baş kâtib ve muavinleri 
8 » y> » » 

100 
70 

55 

1 
3 

5 
15 
10 
5 
39 
100 

1 
2 

55 
35 

90 
70 
55 
45 
35 
30 

55 
45 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

. . [ icra memur ve muavinleri 

Ceza ve tevkif evleri 
9 Müdür 
8 Tabib 

11 Tabib 
13 Memur 
19 Kâtib 
10 Hesab memuru 
12 » » 

1 15 
1 15 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

35 
30 

40 
45 
30 
22 
10 
35 
25 

Maarif Vekâleti 

Liseler, öğretmen okulları ve orta okullar 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

öğretmen 
» 
» 
» 
» ve stajiyer 
» » 
» 5> 

38 
39 
61 
36 
349 
108 
228 

45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 

Bölge sanat okulları ile kız enstitüleri ve kız sanat okul
ları ve diğer meslek ve akşam okulları 

4 öğretmen 2 90 
5 » 2 80 
6 » 6 70 
7 » 6 55 
8 » 5 45 
9 » 14 40 

11 » 10 30 
12 » 7 25 
14 » 13 20 

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 
9-3 Şef 1 40-100 
5 Üye 2 80 
6 » 1 70 

11 » 2 30 
12 » 3 25 



Derece 

— L/8 -
Memuriyetin nevi 

Güzel sanatlar akademisi 
4 

7 
11 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
17 
(i 
7 
8 
9 

10 
11 

Öğretmen 

Yüksek öğretmen ı 

Müdür 
» muavini 

Kütübaneler 
Direktör 

» 
» 
» 
» 

İşyar . 
» 
» 
» 

İlk tedrisat müfettişi 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Aded Maaş 

90 

1 
1 

2 
3 
1 
4 
4 
9 

55 
18 

6 
13) 
21 
30 
53 
41 

6 

55 
30 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
14 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

Nafia vekâleti 

2 Âza 

6 Müfetiş 
7 -» 

Yüksek fen heyeti 

Teftiş heyeti 

Demiryollar inşaat dairesi reisliği 
5 Yüksek mühendis (Müdür muavini) 
5 Yüksek mühendis 
6 » » 
8 Baş fen memuru 

2 125 

2 
2 

1 
1 
3 
1 

70 
55 

80 
80 
70 
45 
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t)ercce Memuriyetin nevi Âded Mad.ş 

Yapı ve imar işleri reisliği 
8 Yüksek mühendis veya yüksek mimar 1 45 

Su işleri dairesi Reisliği 
5 Yüksek mühendis 
6 » » 
7 » » 

Nafia şirket ve müesseseleri 
6 Murakib 
7 Yüksek mühendis 

10 Şef 

Yüksek mühendis mektebi 
2 Müderris 
3 » 
4 » 
6 Muallim, muallim muavini veya asistan 
7 Muallim muavini veya asistan 
8 » » » » 
9 » » » » 

Teknik okulu 
4 Muallim 
6 » 
7 » 

Şose ve köprüler yüksek mühendisleri 
6 Yüksek mühendis (Nafıa müdürü olarak 

kullanılabilir). 4 70 
7 Yüksek mühendis 4 55 
8 » » 2 45 

Şose ve köprüler mühendis ve fen memurları 
5 Mühendis (Nafia müdürü olarak kulla

nılabilir). 3 80 
6 Mühendis veya baş fen memuru (Nafia 

müdürü olarak kullanılabilir). 3 70 
12 Mühendis veya fen memuru 6 25 

3 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
8, 
10 
20 
5 

1 
9 
5 

80 
70 
55 

70 
55 
35 

125 
100 
90 
70 
55 
45 
40 

90 
70 
55 



— L/1Û — 
1 terece Memuriyetin nevi Aded Maaş. 

Yapı ve imar yüksek mühendis ve yüksek mimarları 
5 Yüksek mühendis veya yüksek mimar [ 1 ) i 80 
8 Yüksek mühendis veya Yüksek mimar 0 45 
9 Yüksek mühendis veya Yüksek mimar 0 40 

10 Yüksek 'mühendis veya Yüksek mimar 4 />5 

Yapı ve imar mühendis, mimar ve fen memurları 
11 Mühendis, mimar veya fen memuru 1 'M) 
12 Fen memuru veya desinatör 1 25 

Demiryollar ve limanlar inşaat başmüdürlükleri 
7 İstimlâk baş fen memuru J 55 

Nafia şirket ve müesseseleri komiserlikleri 
6 Komiser [ 1 | 1 70 

12 Katib 3 25 

Ziraat vekâleti 

Hususî kalem • 

10 Şef 1 85 

Teftiş bürosu 
.12 Memur 1 25 

Veteriner işleri umum müdürlüğü 
5 Mütehassıs müşavir 
6 Şube müdürü 
7 » » 
9 » » muavini 

Ziraat işleri umum müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
4. Ziraat baş müdürü 1 90 

:J 
3 
5 
6 

80 
70 
55 
40 

[l] Emsali hâsılının yüzde elli fazlasına kadar ücretle is
tihdam olunabilir, 
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Derece 

5 
6 
7 

12 
13 
14 
15 
16 

5 
12 

5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 

Memuriyetin nevi 

Birinci sınıf ziraat müdürü 
tkinci » » » 
Birinci sınıf mıntaka ziraat mütehassısı 
Üçüncü sınıf ziraat muallimi 
Dördüncü sınıf ziraat muallimi 
Birinci sınıf kâtib 
îkinci » » 
Üçüncü » » 

Pamuk işleri müdürlüğü 
Pamuk işleri müdürü 
Kâtib 

Aded 
—*— 

4 
7 
3 

57 
52 
8 

21 
12 

1 
1 

Pamuk işleri müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
Müdür 

» 
» muavini 

Pamuk yetiştirme eksperi 
Birinci sınıf şef 
îkinci » » 
Birinci sınıf asistan 
Birinci sınıf kontrol memuru 
îkinci » » » 
Birinci sınıf mesul muhasib 
îkinci » » » 
Birinci sınıf ayniyat memuru 

1 
3 
2 
2 
6 
5 
4 

18 
5 
2 
2 
3 

Maaş 

80 
70 
55 
25 
22 
20 
17,5 
16 

80 
25 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 

Makinist mektebi 
8 Şef "* 1 45 

Tavuk yetiştirme istasyonları 
9 Şef 

11 Asistan 

Veteriner işleri U. müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı 
4 Veteriner başmüdürü 
6 Veteriner müdürü 
7 Veteriner müdürü yetiştirme mütehas

sısı ve tahaffuzhane müdürü 
8 Veteriner müdürü, zootekni mıntaka 

mütehassısı ve tahaffuzhane veterineri 
10 Veteriner ve muavin veteriner ve fen 

memuru 
11 Veteriner, muavin veteriner ve fen me

muru 
12 Muavin veteriner ve fen memuru 

4 
4 

şkilâtA 
1 
4 

5 

18 

35 

37 
97 

40 
30 

f 

90 
70 

55 

45 

35 

30 
25 
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Derece Memuriyetin nevi ••• ••• Aded Maaş 

14 Hayvan sağlık memuru 32 20 
15 » » ' » 52 17,5 
16 » » » 31 16 

Veteriner bakteriyoloji, sereloji ve hıfzıssıhha müesseseleri 
5 Mütehassıs müdür 3 80 
6 Müdür muavini 1 70 
7 Birinci sınıf mütehassıs şef ve serom 

müdürü 2 55 
9 Üçüncü sınıf şef ve birinci sınıf asistan 3 40 

11 Muhasib ve mutemed 1 30 
12 Ayniyat memuru muhasib ve mutemed 2 25 
14 Muhasebe memuru, kültür memuru ve 

kâtib 3 20 

Zootekni müesseseleri 
5 Hara müdürü 
6 Hara veya inekhane müdürü 
9 Şef 

11 Muhasib ve ayniyat memuru ve kâtib 

Aygır depolan ve inekhaneler 
7 Depo müdürü 

14 Mürebbi, muhasib, ayniyat yardımcısı 
ve kâtib 

Orta ziraat mektebleri 
4 Orta ziraat mektebi muallimi 
5 Orta ziraat mektebi muallimi 
6 » » » » 
7 » » » » 

1 2 » » y> » 
1 4 » » » muhasebe memuru 

ve mutemed 
17 Orta ziraat mektebi ayniyat memuru 

3 
•2 
3 
5 

2 
18 

1 
1 
13 
4 
4 
1 
1 

80 
70 
40 
30 

55 
20 

90 
80 
70 
55 
25 
20 
14 



P - Cedveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 19 

[Ankara Yüksek ziraat enstitüsü tedris heyeti kadrosu] 

îrece 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
<) 

10 

i Memuriyetin nevi 

Birinci smf profesör 
İkinci smf profesör 
Birinci sınıf doçent 
İkinci sınıf (ikisi7, üçü 5 aylık) 
Şef (üçülO. üçü 7, ikisi 6, ikisi 5 aylık) 
Baş asistan (ikisi 6, ikisi3, üçü 2 aylık) 
Birinci sınıf asistan 
İkinci sınıf asistan (altısı 8 aylık) 

Aded 

5 
4 
7 

29 
20 
17 
12 
27 

Maaş 

100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
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1938 
Malî yılı muvazenei umumiye kanununun beşinci maddesi ile verilen 
Salâhiyete istinaden E cedveline dahil masraf tertiblerinden idare edilen 
hizmetler için 1 - VI - 1938 den 9 - IV - 1939 tarihine kadar îcra Vekilleri 

Heyeti kararile tatbik edilmiş olan kadroların müfredatını 
gösteren cedvel 

• 



i 

1 

i 

* 



Başvekâlet 

Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı Memuriyet unvanı 
Beheri 

Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

79 Başvekâlet Arşiv dairesi Şef 
müdürlüğünde kurulu Memur 
arşiv tasnif heyetinin Memur 
İ938 malî yılı kadro- Dosya memuru 
su [1] MüceUid 

Müvezzi 
MüceUid çırağı 
Odacı 

14 
13 
8 
2 
2 
4 
2 
2 

3 
2 50 
2 
2 
2 
1 25 
1 50 
1 50 

12 600 
9 750 
4 800 
1 200 
1 200 
2 100 
950 
950 

33 450 

121 

Genel nüfus saytmmm Türk tipini tayin bakımından tasnifine aiâ 1938 senesinden üç 
aylık muvakkat kadrodur 

(TatbiM 1 haziran 1938 tarihinden Slagustos 1938 tarihine kadar muteberdir) 

(Ücret) 
1 Umumî nüfus sayımı Şef 

masrafı » muavini 

Memur 
» 

Odacı 

1 
1 
3 
10 
25 
1 

75 
70 
65 
50 
45 
30 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

225 
210 
585 

1 500 
3 375 

90 

41 5 985 

Maliye vekâleti 

198 2 Temyiz komisyonları Aza 
Raportör 

» 
• > 

EAtib 
* 
» 

• • • ' » 

Odacı 

4 300 
3 250 
3 200 
7 150 
3 90 
% 80 
3 70 
5 60 
3 30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

14 400 
9 000 
7 200 
12 600 
3 240 
1 920 
2 520 
3 600 
1 080 

55 560 

[1] Bu kadrodaki memurların ücretlerinden yapılacak tasarruflar kafsihk gösterilerek içafoyufa 
(10) lira gündelikle ecnebi mütehassıs kimyager istihdamı caizdir, 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı 

198 2 Temyiz kom-iş^eşrlan 
Ij^SB^' T?^d*i 

m - U - T (tv^ VÂ, X s.-

ooa s* ı 
OST € 

198 3rîMpyazzaf tedkiki itiraz 
skçnpsyonlan 

t.m î. -
vDCÎ f < : < 
m® **< ' 
or;t f " 

..,„ „.. .,......„ 

na* &Ü 

,v.S - « J ^ ^ V A : ^ ^ :?.?.'.£" %i\«\ ;>:.:«* 

•••'•.•.v ">-. *fcı."-:v« v.....*••-- •••.. H-..N" •' 

•j > , • ;• î ; , : 

V • * , • > • 

198 4;,ıKazanç ve muamele ver
gileri hesab mütehassısı 

, ^ eksperler 

Memuriyet* ^ n v ^ İ 

Raportör 
'İ * 

ö d a e ı .,..--:•:• - : 

K? 
Reis 

il* C : V ; W • 

Aşa r 

* 
* :-'r;z ': 

R a p o r t ö r 
» 
» 
» 

S J S £ t i b : f ,;., ,,:,•; 
• * f h - y f ' - * S . '•*>*•.'•:••••.. '" 

» 
» ' " ' ' ' ' " ' ' " ' ' " " • " " ' 

' : ' • » 

» 
Odacı T:-

Mütehassıs ve eksper 
» > 

: | » » 
» » 

Beheri 
Aded Lira K. 

2 . 200-^ : 
1 150 

>1 30 

:^ / 300 
2 250 

^ # , 2 5 0 
.••:?•&: 2 0 0 

4 150 
r*jL 250 

7 250 
8 150 
1 125 

:. .-v^-'.- 120T .ı 
4 100 
8 80 

K:!:"t '10 ":" 
4 60 
3 : 50, 
9 30 

-;: «Oy 

,4 ) 300 
5 250 

17 200 
12 150 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 ^U7y' 

6 - *> 

,- -
12 

, : 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

ıv;;.~rlfir-4m %>> 
12 

. -. ı? . 
,".. ,JJ. -. .t,-

12 
^ ıa«>ı---

12 

12 
12 
12 
12 

Tutan 

,,,/ 3,4f0-
m^4 900 

180 

* ... 3 480 
' • « r * -

3-600 
, 6 000 

31 000 
7 200 
7 200 
3 000 

16 800 
14 400 

1 500 
;\iw4:":B8& 

4 800 
, 7 680 

4 3 360 
2 880 
:1^80O 

^ 3*240 

108 .780 

3 600 
15 000 
40 800 
21 600 

[i] 

35 
)&' 

200 3 1567 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı. 

İçel (Mersin) kambiyo murakıbliği 

Murakıb 
Memur 

» 
Daktilo 
Odacı 

V 
1 
1 
1 
İ ' 

200 
100 

70 
40 
25 

81 000 

5 

•**v- [1] kânunuevvel 1938 senesinden itibaren altı ̂  aylık 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adi ' r:i^-

n&-

Hizmet; 
BeÜerf mütldeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutar 

-.; --Samsvföy kambiyo m,urakıbliğfe#\ 

• v^t fe 

i r-r Murakıb ..:,.>!. 
~;: Memur .,;>....; 1 

Ay Daktilo :•./• 1 
,.; Odacı ,i ,.. İ s 

.* : : * 
/,• Trabzon defterdarlığı 
,-;; kambiyo memuru .. . . 1", 

t Gazianteb defterdarlığı 
kambiyo memuru 1 

İzmir kambiyo müdürlüğü 

""•••• M ü d ü r r-'":': " a , ; l - - ' " ' '••'••'•1 •••-

- Masa şefi (Muavin) 1 
" Memur 1 

» 2 
• » ı 

» 1 
» 1 

Müvezzi s" 1 
Odacı 1 

•'»>: \ . - . ; .it--u--Aİ : .•^.*«r-'-1..----.r,:W 

.«-V- . : - . -^ * * * * - , * < • * 

200 
70 
40 
25 

90 

90 

350 
200 
120 
90 
85 
70 
60 
40 
25 

İstanbul kambiyo müdürlüğü 

Müdür 1 
» muavini 2 

Kontrolör ' 1 
Masa şefi 1 

» » 2 
Memur 1 

» 2 
» 4 
» 4 

Daktilo memur 1 
Müvezzi 1 

. Odacı 2 
• • / ' » " r 

350 
250 
225 
200. 
150 
120 
100 
90 
75 
60 
50 
40 
30 

•vtî/u^?. 

H >.!>'< 

3tf 

23 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Nakit işleri kambiyo şubesi müdürlüğü 

Müdür 
Muavin 

, Masa şefi 
Kontrolör 
Memur 

> 
Müvezzi 
Odacı 

203 1 Ecnebi mütehassıs 
tercümanlar 

ve 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 

350 
250 
225 
175 
150 
100 
70 
45 
35 

Hesab mütehassısı 
Mütercim 

» 

15 

1 
1 
1 

500 
250 
120 

12 
12 
12 

80 760 

6 000 
3 000 
1 440 

10 440 

203 1 Ecnebi mütehassıs ve 
tercümanlar Mütehassıs 1 675 4,5 3 037 50 

İstanbul Maliye memurları kurs muallimlerinin 1 haziran 1938 tarihinden mayıs 1939 nihayetine 
kadar on iki aylık kadrodur 

208 4 îstanbul memurları ted
ris ücreti Kurs muallimleri 3 70 12 2 520 

233 

1938 malî yılı Varidat umum müdürlüğü buğdayı koruma vergisi şubesi kadrosu 

Buğdayı koruma vergisi 
cibayet teşkilâtı ve mas
rafı. 

Kâtib 
» 

Odacı 

1 
3 
1 
1 

80 
70 
60 
30 

1? 
12 
12 
12 

960 
2 520 

720 
360 

4 560 

1938 malî yılı vilayet ve kaza buğdayı koruma vergisi memurlun kadrosu 

Baş kontrolör 
Kontrolör 
Kontrolör memuru 

» » 
Muhasebe memuru 
Muhasebe memuru 

» kâtibi 

3 
3 
7 

18 
2 
4 
3 

200 
150 
120 
100 
75 
60 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 200 
5 400 

10 080 
21 600 
1 800 
2 880 
1 800 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K, Ay Gün 

575 

Tutan 

Memur 
» 
> 
» 
» 
» 

Bekçi 
» 

—_,— -
1 8 22 

a 
42 
94 
102 
$ 
225 

569 

80 
75 
70 
60 
50 
45 
40 
30 

İ2 
12 
12 
12 
İ2 
12 • 
12 
12 

7 680 
19 800 
^720 
30 240 
56 400 
55 080 
13 440 
31 00O 

321 120 

325 680 

Ücretleri 1938 malî yılı bütçesinin 233 ncü faslına konulan tahsisattan verilmekte olan kara değirmen 
unlarının murakabesi ve buğdayı koruma vergilerinin cibayeti için çalıştırılacak aidath memur kodrosu 

233 Buğdayı koruma vergisi 
cibayet teşkilâtı ve mas
rafı. Memur adedi 150 5 000 

300 

301 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Tapu işleri muvakkat 
memurlar ve daktilolar 
ücreti 

Muvakkat memur 

Muvakkat daktilo 

îskân işleri muvakkat Muvakkat memur 
memur ve daktilolar » » 
masrafı. » » 

Muvakkat daktilo 

(Yevmiye) 
1 .3 
2 2 
1 1,5 
5 1,25 

(Ücret) 
1 45 
1 40 
1 30 

1 70 
6 60 
4 50 

(Yevmiye) 
7 1 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 

26 
26 
26 
26 

26 

936 
1 248 
l 468 
1 950 

4 602 

540 
480 
360 

1 380 

840 
4 320 
2 400 

7560 
, . • il-.-

2 184 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M.,y> * - Adı 
,.,,, ^ _ 

424 l^^feşriyat, propoğanda 

Matbuat umum müdürlüğü 
Hizmet 

•o-.jV Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

vA »İl^üf. 

ı Fotoğraf mütehassısı [İJ 1 
İstanbul vilâyeti mat
buat bürosu neşriyat 
memuru ;1 
1 türkçe başredaktör, ;: 

1 yabancı gazeteciler 
muamelât Me., 1 Fr. 
redaktör, 1 foto mua
vini 4 
Türk redaktör 1 

,h^JFürkçe rejdaktöıv.mu- :ı - <~ 
r\Vâ^WW-^y^, İc:* iv.+ .-*.V:VW X . 

1 Neş. takib Me., 1 
arşiv memuru 2 
Türkçe başmusahhih 1 
3 türkçe musahhih,- 1 " v'-' 
kütüparıe memuru 4 
Müvezzi 1 

' P l l İ J â .Ut'.;»;:;* .ntf̂ .i&J&rf. ** 

650 

250 

175 
150 

t. -.-0-.V...4 
• • 1 2 P , V ; 4 - ^ .;••! 

100*'^": "• -1 

90 v ' : ; r" " 

60 
30 

v - f \ t ? 

•'i*-,:; rfeift o".';': 
y. '.•••.viû^'h-,-. T-ÎH 

<±:.r:.V.İ r.x::^VM 

?Sİtâj&!> ":Hk ::'.:. 

Ligi': 

; & • • • 

: i*: 

Sıhlıatfve içtimaî muavenet vekâleti 
.,;:i: 

Seyyar emrazı sariye.: mücadele teşkilâtı 

265 "Sâri ve salgın hastalık- Mütehassıs bakteriyo-
'ftarla mücadele. 

'Mk>u ' 

26 

-İİJSV 

loğ 
Mücadele tabibi 
Seyyar aşı ve müca
dele sıhhat memuru [*] 
Ş o f ö r •• .•.?.:::••:;4J.' :•.•:..;.,£ 

3 300 
2 250 

20 100 
.: .I;- 80 

12 
12 

12 
12 

10 900 
6 000 

24 000 
960 

oos 

41 760 

••m 

Afyon KarahisĞr tephirh anesi 

Makinist 
Hademe 

1 70 
25 

12 
12 

Ş40 
300 

-U€ 

1 140 

| 1 | l$Me$i mütehassısıdır. 
(*) Merkezleri Ankara olufoKtmtfe görmek üzere gönderildikleri mıntakalara giderken usulü d&* 

iresinde ^fcırahla^ verilmekle beraker gittikleıi;mnta&aMv;<MMH'nde ifayı vazife ederken iktiza 
eden zarurî masrafları kendilerine aittir. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

1938 malî yılı salgın hastalıklarla mücadele teşkilâtı memurin kadrosu icmali 

Seyyar emrazı sariye 
mücadele teşkilâtı 
Afyon Karahisar tep
hirhanesi 

3 480 

95 

3 575 

41 760 

1 140 

'42 900 

Sıhhat memurları tekâmül kursu kadrosu 

565 1938 malî yriı salgın has- Sıhhat memuru (*) 10 
talrklarla mücadele teş- » » (**) 5 
kilâtı memurin kadro-
suna ek kadro 15 

50 
70 

1 500 
1 050 

2 550 

Gazianteh merkezinde bir mücadele reisiliğine merbut Adana, Gazianteh, Kilis, Nizip, Mtiraş, Malatya, 
Besni, Adıyama, Urfa, Siverek, Mardin, Diyarbakır, Siird merkezlerinde (10-20) yataklı 13 hastane ve 
16 dispanser ile Hasankale, Hilvan, Suruç, Pazarcık, Birecik merkezlerinde birer küçük dispanser; 
Gazianteh, Kilis, Malatya, Besni, Adıyaman, Urfa merkezlerine merbut 36 köyde köy tedavi evleri 

ve bir anbulans tedavi istasyonu ' 

566 Trahom 
rafı. 

mücadele mas- Mücadele reisi 
» » muavini 

Baştabib mütehassıs 
Tabib mütehassıs 
Tabib 
Asistan tabib 
Başkâtib ve ayniyat 
mutemedi 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Hemşire 
Sıhhat memuru 

> » 
Hasta bakıcı 
Aşçı 
Hademe 

» 

1 
1 
3 

10 
14 

1 

1 

14 
13 
38 
42 
48 
13 
52 
36 

500 
275 
270 
250 
200 
100 

100 

60 
60 
70 
50 
30 
30 
20 
10 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
30 
12 
12 
12 

6 000 
3 300 
9 720 

30 000 
33 600 

1 200 

1 200 

8 400 
9 360 

31 920 
25 200 
17 280 
4 680 

12 480 
4 320 

(*) Halen memur oluhta kursa celbedilenlere verilecektir. 
(**) Açıktan tayin edileceklere verilecektir. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 

tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Şoför 1 60 12 720 
» 1 50 12 600 

; 289 199 980 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince lüzum görüldüğü takdirde trahom için açılacak kurslara 
doktor ve sıhhat memuru gönderilir. 

Bunlara harcırahları ve doktorlar için ayda 120 şer lira sıhhat memurları için de 50 şer lira olmak 
üzere ücret verilir. 

kurs müddetinin devamı ile kursa geleceklerin adedi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin 
ve tesbit olunur. 

1938 malî yılı frengi mücadele teşkilâtı memurin kadrosu frengi mücadele müfettişliği 

567 Zührevî hastalıklarla Müfettiş 1 350 12 4 200 
mücadele Kâtib ve muamelât M. 1 80 12 960 

5 160 

Seyyar frengi tarama heyeti (*) 

Mütehassıs tabib 
Bakteriyolog 
Sıhhat memuru (**) 
Müstahzrr 

2 
2 
6 
2 

300 
250 
100 

50 

12 
12 
12 
12 

7 200 
6 000 
7 200 
1 200 

12 21 600 

Ankara Emrazı zühreviye hastanesi 

Mütehassıs tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Hemşire (ebe) 
Hastabakıcı 
Hademe 
Aşçı 
Çamaşırcı 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

300 

80 
70 
30 
30 
40 
35 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 600 

960 
840 
720 
720 
480 
420 

7 740 

(*) Heyetin merkezi Ankara olub vekâletçe lüzum görülecek mıntakalarda tedkik ve tarama 
yaparlar. 

(**) Gidecekleri mmtakaya kadar usulü dairesinde harcırahları verilmekle beraber mıntakalarına 
vusullerinde yapacakları zarurî masraflar kendilerine aittir, 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Ankara deri ve tenasül hastalıklar 

İzmir deri ve tenasül 
hastalıkları muayene ve 
tedavi evi 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire (ebe) 
Hademe 

Mütehassıs tabib 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Sıhhat memuru 
Hemşire 
Hademe 

Beheri 
Hizmet 
müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

t nmayene, tedavi 

1 
1 

1 
3 
1 
2 

9 

1 

1 
2 
1 
2 

300 
200 

75 
70 
70 
30 

250 

70 
70 
70 
30 

12 
12 

12 * 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

Tutari 

3 600 
2 400 

900 
2 520 

840 
720 

10 980 

3 000 

840 
1 680 

840 
720 

7 080 

(Zonguldak - Devrek - Ereğli), (Bartın, Safranbolu, Cide), (îneholu), (Ordu, Giresun, Aluca), 
(Ünye), (Boyabad, Ayancık), (Tokad, Erbaa Reşadiye, yıldızeli, Şarkışla) seyyar frengi 

mücadele teşkilâtı 

Baştabib 
Baştabib 
Mücadele tabibi 
Mücadele tabibi 
Laboratuar şefi 

» » 
Kâtib ve ayniyat mute
medi 
Seyyar sıhhat memuru 
Müstahzar 
Hademe 

1 
5 

6 
11 
1 
2 

6 
100 

6 
22 

350 
300 
225 
200 
250 
225 

60 
70 
50 
20 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

4 200 
18 000 
16 200 
26 400 

3 000 
5 400 

4 320 
84 000 
3 600 
5 280 

160 170 400 

1938 malî yılı frengi 
mücadele teşkilâtı me
murin kadrosu icmali 

Frengi mücadele mü
fettişliği 
Seyyar frengi tarama 
heyeti 
Ankara emrazı zühre
viye hastanesi 

-
430 

1 800 

645 

5 160 

21 600 

'7 740 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ankara deri ve tena
sül hastalıkları mua
yene ve tedavi evi 
İzmir deri ve tenasül 
hastalıkları muayene 
ve tedavi evi 
Seyyar frengi müca
dele teşkilâtı 

915 

590 

14 200 

18 580 

10 980 

7 080 

170 400 

222 9G0 

1938 yılı cüzam mücadelesi müstahdemin kadrosu 

568 

569 

Cüzzanı mücadele mas
rafı. 

Verem mücadele masrafı 
(Ankara verem mücade
le dispanseri) 

Hademe 

Baştabib 
Tabib 
Röntgen mütehassısı (*) 
Kâtib ve ayniyat mute. 
Eczacı 
Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Hademe 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

20 

300 
250 
100 
80 
75 
80 
70 
30 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

960 

3 600 
3 000 
1 200 

960 
900 
960 

3 360 
720 

12 14 700 

Bursa verem mücadele dispanseri 

Baştabib 
Tabib 
Kâtib ve ayniyat mute. 
Eczacı 
Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

250 
200 

80 
60 
70 
70 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 
2 400 

960 
720 
840 

2 520 
720 

10 11 160 

Trabzon verem mücadele dispanseri 

Baştabib 1 250 12 
Tabib 1 100 12 
Kâtib ve ayniyat mute. 1 80 12 
Eczacı 1 60 12 
Ziyaretçi başhemşire 1 70 12 

3 000 
1 200 
960 
720 
840 

(*) Diğer müesseseler mütehassıslarından birisine ilâvei vazife olarak verilebilir. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Ziyaretçi hemşire 
Hademe 

1938 malî yılı verem mü- Ankara verem dispan-
cadele dispanserleri me- seri 
murin kadrosu. Bursa verem dispan

seri 
Trabzon verem dis
panseri 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

3 
2 

10 

70 
30 

1225 

930 

830 

2985 

12 
12 

Tutan 

2 520 
720 

9 960 

14 700 

11 160 

9 960 

35 820 

570 Sıtma mücadele masrafı. Umum sıtma mücade
le müfettişi 

» » 
Umum sıtma mücadele 
mühendisi 
Umum sıtma mücadele 
baş fen memuru 
Umum sıtma mücadele 
fen memuru 
Umum sıtma mücadele 
muhasibi mesulü 
Umum sıtma mücadele 
muhasebe mümeyyizi 
Umum sıtma mücadele 
muhasebe tedkik M. 
Umum sıtma mücadele 
muhasebe muamelât me
muru (Veznedar) 
Umum sıtma mücadele 
muhasebe kâtibi 
Umum sıtma mücadele 
müfettişlik şoförü 

1 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

450 
400 

350 

200 

150 

225 

120 

110 

110 

90 

80 

12 
12 

12 • 

12 

12 

12 

12 -

12 

12 

12 

12 

5 400 
4 800 

8 400 

2 400 

3 600 

2 700 

1 440 

1 320 

1 200 

İ 080 

960 

13 33 300 

Adana sıtma Enstitüsü memurin kadrosu 

Müdür 
Laboratuar şefi 
Kimyager antimoloğ 
Asistan 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 

1 
1 
1 
1 

1 

400 
300 
200 
100 

80 

12 
12 
12 
12 

12 

4 800 
3 600 
2 400 
1 200 

960 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

- 1 4 -
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Müstahzır 
Daire hademesi 

50 
25 

12 
12 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi memurin kadrosu 

Tutan 

600 
600 

14 160 

Müdür 
Teknisyen 
Kâtib ve ayniyat mu
temedi 
Daire hademesi 

1 
1 

1 
2 

200 
140 

85 
30 

12 
12 

12 
12 

2 400 
1 680 

1 020 
720 

5 820 

17 sıtma mücadele mm- Sıtma mücadele mm-
.takası memurin kadrosu. taka reisi 

Sıhhat müdürü veya 
sıhhî müşavir 
Sitma mücadele la
boratuar şefi 
Sıtma mücadele tabibi 

» » T> 

» » » 
Sıtma mücadele hasta
nesi mütehassısı tabib 
Sıtma mücadele hasta
nesi hemşiresi 
Sıtma mücadele sıhhat 
memuru 
Sıtma mücadele sürfe 
kontrol memuru 
Kontrol memuru 
Kontrol kâtib ve ay
niyat mutemedi 
Mutemed kâtib mua
vini 
Mutemed laboratuar 
müstahzarı 
Hizmet otomobili şo
förü 
Hizmet kamyonet şo
förü 
Hizmet otomobili şo
förü 

15 

2 

16 
1 
17 
75 

1 

1 

441 

1 
4 

15 

1 

13 

2 

1 

13 

400 

60 

250 
300 
200 
175 

100 

50 

70 

100 
80 

80 

60 

50 

80 

75 

60 

12 

12 

12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

72 000 

1 440 

48 000 
3 600 
40 800 
157 500 

1 200 

600 

370 440 

1 200 
3 840 

14 400 

720 

7 800 

1 920 

900 

9 360 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 

tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Daire hademesi 
» » 
» » 

15 
104 
1 

30 
25 
20 

12 
12 
12 

5 400 
31 200 

240 

739 772 560 

Amele tatbikatında kullanılmak üzere dört ay için istihdam olunacak muvakkat amele sıhhat 
memurları kadrosu 

Dört aylığı 
15 sıtma mücadele 
mıntakasmda 30 70 4 8 400 

1938 sıtma mücadele memurin kadrosu 

ÎCMALÎ 
Umum sıtma mücadele 
merkez memurini 2775 
Adana sıtma enstitüsü 
memurini 1180 
Kinin komprime ve 
ampulleri imalâthanesi 
memurini 485 
17 sıtma mücadele mın-
takası memurini 64380 
Amele tatbikatında kul
lanılmak üzere dört ay 
için çalıştırılacak mu
vakkat amele sıhhat me
murları 2100 4 800 [1] 

33 300 

14 160 

5 820 

772 560 

70920 834 240 

Sıtma enstitüsünde çalıştırılmak üzere bir buçuk ilâ üç ay muvakkaten istihdam olunacak stajiyer 
tabib kadrosu 

570 Sıtma mücadele masrafı. Stajiyer tabib 72 110 3 23 760 

1 — İstihdam zamanları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tayin olunur. 
2 — Kursa gidecek etibbanın îstanbuldan Adanaya azimet ve Adanadan îstanbula avdet harcı

rahları da verilir. 

[1] (4 aylık) 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Giııı Tutarı 

1938 malî yılı Etimesgut Hıfzısıhha merkezi memurin kadrosu 

583 2 Sıtma merkezleri Müdür (tabib) 
Ebe 
Eczacı ve ayniyat mute. 
Yazıcı 
Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Şoför ve kalorifer me. 
Arabacı 
Aşçı 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

200 
60 
85 
40 
70 
60 
50 
40 
35 
20 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 400 
720 

1 020 
480 
840 

1 440 
600 
480 
420 
960 

14 9 360 

Hıfzıssıliha mektebi memurin kadrosu 

584 Merkez hıfzıssıhha mü
essesesi ve hıfzıssıhha 
mektebi 

Fahrî müdür [ 1J 
Müdür ( Parazitoloji 
muallimi ) 
Müdür muavini 
Muallim 

» 
» 
» 

Başasistan 
Lâburant 
Ayniyat mutemedi 
Kâtib ve mutemed 
Daktilo 
Kapıcı 
Hademe 

1 

1 
1. 
o 
ti 

2 
3 
3 
o 
2 
1 
1 
1 
1 

10 

0 

(i00 
400 
300 
250 
200 
150 
125 
60 

150 
100 
80 
35 
30 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

0 

7 200 
4 800 

10 800 
6 000 
7 200 
5 400 
3 000 
1 440 
1 800 
1 200 

9G0 
420 

3 600 

32 53 820 

Merkez idare kısmı 

1 nci müdür ecnebi 
mütehassısı 
2 nci müdür mütehassıs 
Eczacı, ayniyat muha
sibi mesulü ve ekonom 
Depo memuru ve ay
niyat kâtibi (eczacı) 

[11 Fahrî müdür; liokfeller F-ondasyonu tarafından 
tarafından temin edilımekte bulunmuştur. 

1 1551,50 
sis 1 750 

a 1 250 

1 150 

gönderilmiş v'c 

12 
12 

12 

12 

ücreti 

18 618 
9 000 

3 000 

1 800 

mezkûr Fondasyon 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

^ 

Bakteriyoloji tahlil ve 
kontrol şubesi 

Beheri 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. 

Mutemed ve başkâtib 
Kâtib 

> 
Kütüpane memuru (Ec
nebi lisanı bilir). '"' 
Daktilo 
Müze memuru * 
Sevk memuru 
Ambalaj memuru 
Marangoz 
Başbahçrvan 
Bahçıvan 
Kapıcı 

> 
Gece bekçisi 
Başhademe 
Hademe (Küçük hay
vanlar hademeleri 
dahildir). 
Posta müvezzii 
Baş lâburant ve evsa-
tı zeriye memuru 
1 nei sınıf lâburant 
2 nci smıf lâburant 
Meteoroloji memuru 
Boyacı ve srvacı 
Çamaşırcı v6 ütücü 

Müdür (1 nci müdür 
tarafından idare edilir) 

İ 150 
1 100 
2 l 80 

1 100 
1 80 
1 200 
1 80 
'İ 60 
1 60 
1 70 
2 35 
1 40 
1 35 
3 35 
1 40 

5 1 ' 30 
1 40 

1 90 * 
3 75 

20 60 
1 40 
1 60 
1 30 

102 

1 0 

^Hizmet 
müddeti .... 
Ay Gün 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12, 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

- —™y~ 

Tutarı 

1800 
1 200 
1 920 

1 200 
960 

2 400 
960 
720 
720 
840 
840 
480 
420 

1 260 
480 

18.360 
480 

1 080 
2 700 

14 400 
480 
720 
360 

87 198 

0 tarafından idare edilir) 
M. muavini mütehassıs 
Mütehassıs 

> 
Baş asistan 
Asistan 

Serom ve aşı şubesi 

Müdür (Ecnebi müte
hassıs) 
Serom şubesi müte
hassısı 

1 0 
1 400 
2 300 
1 275 
1 125 
2 100 

8 : 

T . : :;•:'• 

' ' v'd-': 

1 1303 

1 300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

0 
4 800 
7 200 
3 300 
1 500 
2 400 

19 200 

15 636 

3 600 



- m 
Tatbik edilen kadroya aid 

tertibinin-
F. M. A£t 

masraf 

Memuriyet unvanı Ac 

Mütehassıs 
,> 

Başasistan 
Aşı şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı mütehassısı 
Kuduz aşısı mütehassısı 
Aşı danaları hademesi 
Kuduz tavşanlar ha-
deıneBİ 

Beheri 
ied Lira K. 

1 300 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. 

300 
125 
300 
300 
300 
35 

50 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

Tutarı 

3 600 
3 600 
1 500 
3 600 
3 600 
3 600 

420 

600 

10 39 756 

Kimya tahlil şubesi 

Müdür (ecnebi) 
Mütehassıs 
Mütehassıs 
Başasistan 
Asistan 
Dafetilo 

kimyager 
1 1137 
1 300 
2 250 

1 125 
2 100 
1 60 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

13 644 
3 600 
6 000 
1 500 
2 400 

720 

Biyoloji tetkikat ve imalât şubesi 

27 864 

Müdür (ecnebi müte
hassıs) 
Mütehassıs kimyager 

Mütehassıs muavini 
Başasistan 
Asistan 

1 
1 
2 
1 
1 

1220 
300 
200 
125 
100 

12 
12 
12 
12 
12 

14 640 
3 600 
4 800 
1 500 
1 200 

25 740 

Fennî ahırlar 

Mütehassıs bakteriyo
log baytar 
Baytar 
Hayvan küçük sıhhat 
memuru 
Yem memuru 
Başseyis 
Seyis 
Najtband 

1 
1 

1 
1 
1 

10 
1 

300 
150 

60 
60 
50 
30 
35 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

3 600 
1 800 

720 
720 
600 

3 600 
420 

16 11 460 



Tatbik edilen kacboya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

1 9 —> 

Memuriyet unvanı 

feaaei; 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Makineler ve tamirat 

Makine ve âletler ta
mir mütehassısı 
Elektrik meurU 
Kalorifer memuru 

» » mu
avini 
Muavin makinist 
Daimî işçi 

kısmı 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

300 
150 
125 

60 
80 
35 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

3 600 
1 800 
1 500 

720 
960 
420 

9 000 

1938 malî senesi merkez htfzıssıhha müessesesi memurin kadrosu icmali 

Merkez idare kısmı 
Bakteriyoloji tahlil ve 
kontrol şubesi 
Serum ve aşı şubesi 
Kimya tahlil şubesi 
Biyoloji tedkikat ve 
imalât şubesi 
Fennî ahırlar 
Makineler ve tamirat 
kısmı 

7 266 50 

1 600 
3 313 
2 322 

2 145 
955 

750 

87 198 

19 200 
39 756 
27 864 

25 740 
11 460 

' 9 000 

18351 50 220 218 

584 1938 malî yık merkez 
hıfzıssrhha müessesesi 
memurin kadrosu 

Kimya tahlil şubesi 

Müdür 
Mütehassıs 

1 500 5 25 2 903 22 
7 - XII -1938 - 31 - V -1939 tarihine kadar. 

584 HıfmsTıhha mektebinin Muallim 
1938 yılı memurin kad- » 
rosuna ek kadro Mütercim 

3 
3 
3 

25 
15 
5 

5 
5 
5 

•E l ] 

2 180 

586 Doğum ve çocuk bakım 
evleri (Doğam ve çocuk 
baknn evlerinin 1938 yı
lı kadrosu) 

Baştabib (makam üc
reti) 
Baştabib (makam üc
reti) 

3 75 

7 30 

12 

12 

2 700 

2 520 

[1] Her ders saati için beherine verilecek ücret mikdaVı 



* > 

586 

îdilen kadroya aid masrai 
tertibinin 

Adı 

. 

Doğum ve çocuk baknn 
evleri kadrolarına ilâve. 

i 

Memuriyet unvanı ü 

Doğum mütehassısı 
» > 
» > 
> » Mu. 

Çocuk hastalıkları mü
tehassısı 
Çocuk hastalıkları mü
tehassısı 
Çocuk hastalıkları, mü
tehassısı 
Asistan tabib 
Başhemşire ebe 

....... » . 
Ebe 
Müzakereci ebe 
Stajiyer ebe 
Hemşire 

» 
Kâtib ve mutemed 

» » 
» ve ayniyat mut. 
» » » 

Eczacı ve ayniyat mut. 
Ayniyat mutemedi 

• Kâtib, mutemed ve ay
niyat mutemedi 
Kâtib, mutemed ve ay
niyat mutemedi 
Makinist ve kaloriferci 
Hasta bakıcı 
Aşçı 
Çamaşırcı 
Müteferrik müstah-ı 
demler 

Stajiyer ebe 

Beheri 
ıded Lira K. 

2 300 
8 
2 
1 

1 

1 

8 
2 
1 
2 

10 
2 

11 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 

4 
1 

22 
10 
1 

61 

1 

250 
200 
175 

300 

275 

250 
60 
70 
60 
50 
55 
15 
55 
50 
75 
55 
70 
75 

100 
55 

63 

55 
40 
30 
40 
30 
! 

15 
:.: - ' 

Öizmet 
müddeti . 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

Tutarı 

7 200 
24 000 
4 800 
2 100 

3 600 

3 300 

24 000 
1 440 

840 
1 440 
6 000 
1 320 
1 980 

660 
5 400 

900 
660 

1 680 
900 

1 200 
660 

780 

2 640 
480 

.7 920 
4 800 

360 

12 912 

129 192 

180 

*(*) 25 lirayı geçmemek üzer e ûded m iahmmtı içinde ücretlerinin tayini vekalete aiiür. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

Adliye vekaleti 
Hizmet 

Beheri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

621 Mahkûm çocuk islâh ev
leri umumî masrafları 

Müdür 
Memur (Muallimlik te 
yapar) 
Memur (Muallimlik te 
yapar) 
Kâtib 
Hademe 

> 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

125 

75 

60 
50 
30 
25 

rh Tutarı 

4 380 

Maarif vekâleti 

655 

655 

657 

1 Arnıhk ve yabancı okul
larında okutulan Türk-
çeden gayri kitablarm 
1938 - 1939 ders yılmda 
tedkik işlerile meşgul 
olacak muvakkat kadro. 

3 Program tasnif işleri. 

Derleme işleri 

Tedkik işyarı 
» » 
» » 

Tertib ve tasnif işyarı 

Yabancı memleketlere 
aid derleme ve yolla
ma işyarı 
Derleme mübadele iş
yarı 
Ermenice tedkik iş
yarı 
Eumca tedkik isyan 
Yahudice tedkik is
yan 

1 
9 
2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

60 
60 
60 

75 

60 

60 

30 
30 

30 

5 
3 
1 

6 

12 

12 

1 
ı (•) 

30 

2 040 

450 

720 

720 

30 
30 

30 

1 530 

t - ti ı-,- •,r.-*ı'V« w n 

(*) 15 Mrası temmuz ikinci kânun ayİannâa yapılacak işler karsûıği olarak iki defada verilir, 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
P. M. Adı 

658 2 Basma ve dağıtma işleri. 

Memuriyet unvanı 

Şef 
Yollama işyarı 
Takib işyarı 
Paket yazıcı 
Paket yapıcı 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 75 
1 
1 
1 
2 

60 
60 
50 
40 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 ' 
12 

Tutarı 

900 
720 
720 
600 
960 

3 200 

658 2 Basma ve dağıtma işleri. İstinsah memuru 75 300 [1] 

658 5 Fotoğraf işleri Fotoğrafçı 
Rötuşçu 
Çırak 

1 
1 
1 

90 
60 
30 

12 
11 
12 

1 080 
660 
360 

659 

2 100 

Ulusal dil ve tarihimizle 
ilgili eserlere aid işler 

Elyazmaları istinsah ve 
karşılaştırana işyarı 
istinsah işyarı 

» » 
Tashihçi 

» 
Karşılaştırıcı 
Harta işyarı 
Araştırıcı 
Odacı 
Düzeltici 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

100 
70 
60 

100 
75 
60 
60 
60 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 200 
840 

1 440 
1 200 

900 
1 440 

720 
1 440 

360 
1 000 [*] 

10 540 

660 Harf inkilâbı onuncu yıl 
dönümü sergisi işleri 

İdare bürosu [2] 
Sergi komiseri 
Kâtib ve depo memuru 
Daktilo 
Takib memuru 
İlmî büro : 
Şef . 
Yardımcı 
Teknik büro : 
Şef 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 

150 
60 
50 
50 

300 
150 

300 

12 
6 
5 

— 
— 

— 

150 
720 
300 
250 

300 
300 

300 

[1] Nisan - mayıs aylarına aid 
(*) Basılan eserlerin kanunlarındaki hususiyet tashih işlerinin ayrı bir mütehassısa yaptırılma

sını icab ettiren hallerde forma başına ikiden beş liraya kadar olmak ve yalnız o işe münhasır bu-
lunnmak ve bu suretle sarf edilecek para tutarı bin lirayı geçmemek üzere verilecektir. 

[2] Bir defaya mahsus maktu ücreti vazifenin ifasından sonra bir defada verilecektir, 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
• müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Yardımcı 
Desinatör 
Hademe 

» 

3 200 
1 200 
3 30 
7 . 30 

— 
6 
2 

600 
200 
540 
420 

4 090 

Not : Serginin tanzim ve ihzar işlerinde bu kadro haricinde çalıştırılacak mütehassıs ve işçileri 
yapılacak pazarlığa ve işin icabına göre gündelik veya kesenek olarak ayni tahsisattan tesviye 
edilecektir. 

660 15 - 6 - 1938 tarihli ve Takib memuru 1 50 4 200 [1] 
2/9005 sayılı kararna
meye bağlı (harf inki-
lâbı 10 nen yıl dönümü 
sergisi işleri) kadrosuna 
ek kadro 

örtü öğretim okullarının yabancı öğretmenlerinin 1 - VI - 1938 tarihinden itibaren 12 aylık 
ücret kadrosu 

661 Ecnebi mütehassıs ve 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları. 

1 600 12 7 200 
2 500 
7 350 
6 300 
3 275 
2 250 
1 225 
5 200 
3 150 
1 100 
1 90 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
29 400 

- 21 600 
9 900 
6 000 
2 700 

12 000 
5 400 
1 200 
1 080 

32 108 840 

Güzel sanatlar adademisinde 

661 Ecnebi mütahassıs ve 
öğretmenler. 

• 

çalıştırılacak yabancı 

Profesör 
> 
» 
» 

Mimarî asistanı 
» » 

Okul mimarı 
» » 

uzman ve öğretmenlere 

1 1150 
1 1552 
1 1138 
1 888 
1 565 
1 565 
1 565 
1 416 

5 
4 
9 
9 
9 
9 
8 
8 

aid isimsiz fa 

5 750 
6 208 

10 242 
7 992 
5 085 
5 085 
4 520 
3 328 

[1] Birinci kânun 1938, ikinci kânun, şubat ve mart 1939 aylarına mahsus olmak üzere dört 
wyl%k 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Tahta ve taş atelyesi 
uzmanı 
Litografya atelyesi öğ
retmeni 
öğretmen 

» 

1 400 

1 203 
1 250 
1 100 

5 

9 
9 
9 

2 000 

1 827 
2 250 

900 

55 167 

Gazi Terbiye enstitüsünde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere aid isimsiz kadro 

661 Ecnebi mütahassıs ve Uzman 
öğretmenler öğretmen 

1 490 
1 250 

12 
12 

490 
250 

740 
X 12 

8 880 

İstanbul müzelerinde bulunan sikke kolleksiy onlarının tasnifi ve madeni eserlerin fennî surette temiz
lenmesi işi için sikke uzmanı C. Bosch'un, tabletlerin temizlenmesi, ilmî bir surette tasnifi ve 
kataloglarının yapılması işinde çalıştırılmak üzere uzman Ft E. Kraus'un 1-VI-1938 den 31-V-1939 

tarihine kaddr kadrosu 

661 Ecnebi mütehassıs öğ- Sikke uzmanı 
retmenler ücret ve har- Tablet uzmanı 
cırahlan. 

414 
280 

12 
12 

4 968 
3 360 

8 328 

661 Ecnebi mütahassıs ve Mütehassıs 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları. 

yabancı uzmana aid altı aylık kadro cedveli 

1 280 1 680 

1 - X - 1938 den muteber olmak üzere yabancı öğretmenler kadrosu 

661 Ecnebi mütahassıs ve Yabancı öğretmen 3 250 8 6 000 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları. 
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Tatbik edilen kadroya 

tertibinin 
F . M. Adı 

aid masraf 

Güzel sanatlar akademisinde, 

661 Ecnebi mütahassıs 
öğretmenler 
harcırahları. 

% 

ücret 

çalış 

ve 
ve 

Memuriyet unvanı 

tırılmalia olan yabancı 

Profesör 
» 

Mimarî asistan 
» » 

Okul mimarı 
» •» 

Taş ve tahta atölyesi 
uzmanı 
öğretmen 

Litografya atölyesi uz
manı 

Beheri 
Aded Lira 

uzman ve 

1 1552 
1 1138 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

565 
565 

565 
416 

400 
100 
100 

203 

K. 

öğ 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

•etmenlere 

2 
2 
2 
2 

1 
1 

2 
2 
2 

2 

Tutarı 

aid isimsiz 

3 104 
2 276 
1 130 
1 130 

565 | 
416 j 

800 
200 
200 

406 

kadro 

[l'İ 

L2J 

[3] 

12 003 

3238 numaralı kanuna göre köy eğitmeni yetiştirmek üzere muhtelif yerlevde açılan 
1 haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilecek kadrosu 

663 öğretmen ve ispekter Direktör 
kursları. 

Direktör 
İlk öğretim ispekteri (*) 
Öğretmen 
Atölye öğretmeni 
İnşaat mütehassısı 

» öğretmeni 
Hesab işyarı ve mu-
temed 
Ambar ve ayniyat iş
yarı 
Daktilo (•*) 
Doktor 

» 
» 

Hastabakıcı 
Aşçı 

» yamağı 
Şoför 

» 
Arabacı 

10 
32 

202 
5 
1 

15 

10 

10 
4 
1 
3 
4 

10 
10 
10 
2 
2 

10 

75 
60 
50 
60 

175 
100 

60 

60 
60 

100 
75 
50 
40 
75 
15 

100 
75 
30 

6 
6 
6 
5 

12 
5 

6 

6 
12 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

lan kursların 

4 500 
11 520 
60 600 
1 500 
2 100 
7 500 

3 600 

600 
880 
500 
125 
000 
000 
750 
750 

1 000 
750 

1 500 

[1] 1 - III - 1939 - 30 - IV - 1939 
[2] 1 - IV - 1939 - 30 - IV - 1939 
[3] 1 - III - 1939 - 30 - IV - 1939 
(*) İspekteri er den ikisi merkezde kurs işlerinde çalıştırılacaktır. 
(**) Daktilolardan ikisi merkezde kurs işlerinde çalıştırılacaktır. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

Bekçi 
Hademe 

10 25 
20 15 

371 

12 
5 

Tutan 

3 000 
1 500 

114 675 

663 

Gazi terbiye enstitüsü orta okul öğretmenleri kurs kadrosu 

ilk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğretim 
ispekterleri burslan mas
raf ve harcırah ve üc
retleri. 

İdare kadrosu 

Kâtib ve hesab memuru 
Ambar memuru 
Asistan 

» 
Müteferrik müstahdem 

» » 
Aşçı 
Hademe (*) 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

— 

75 
50 
90 
50 
30 
50 
40 

250 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

300 [1] 
200 
720 
400 
240 
200 
160 

1 000 

3 220 

Tedris kadrosu 

öğretmen 25 4 420 [2] 

Ortaokul Öğretmeni yetiştirilmek üzere Ankara Gazi Terbiye enstitüsünde açılan kursa (lim Seksiyo
nuna) devam edecek ilk okul öğretmenlerinin 8 aylık ücretlerine ilgili kadrosu 

663 öğretmen ve ispekter öğretmen 
kursları. 

163 25 32 600 13 

Gazi Terbiye enstitüsü orta okul öğretmenleri kurs kadrosu 

663 ilk ve orta öğretmen ve 
ispekter kursları. 

Kâtib ve hesab me
muru 
Ambar memuru 
Asistan 

» 
Daktilo 
Müteferrik müstahdem 

» » 
» » 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

75 
50 
90 
50 
75 
50 
40 
30 

600 
400 

1 440 
800 
600 
400 
320 
480 

[1] 1 -VI - 1938 den itibaren 
(*) Tahsasah dahilinde hademe mıkdannın 

idaresince saptanır. ve her bîrine verilecek ücretin tayini mekteb 
[2] Ders saati için 3 lira. 
[3] 1 - X -1938 den mayıs 1939 sonuna kadar. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı Memuriyet unvanı 

Aşçı 
Hademe (*) 

Tedris kadrosu: 
25 öğretmen 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

1 40 
325 

320 
2 600 

7 960 

(Beher ders saati için 3 lira). Ancak kurs, 
tedrisatına memur edilen orta muallim 
mektebi öğretmenlerinin bilfiil okuttukları 
ders saatleri adedi 10 ıı tecavüz ettiği tak
dirde tecavüz eden beher ders saati için 
ücret verilecektir. 

663 Muhtelif illerde 3238 Direktör 
numaralı kanuna tevfi- » 
kan 1938/1939 yılı zar- îspekter 
fmda açılacak köy eğit- öğretmen 
menleri ve öğretmenleri Mütahassıs öğretmen 
yetiştirme kursları kad- îşyar 
rosudur. Aşçı 

3» 

Hademe 

37 090 

Siyasal bilgiler okulu muvakkat kurlarında çalıştırılacak öğretmenler ile talebe notlarının teksirinde 
kullanılacak müstahdemlere aid isimsiz kadro 

15 
1 

30 
200 

16 
15 
12 

3 
30 

75 
65 
60 
40 
50 
60 
75 
75 
25 

2 
6 
2 
2 
6 
6 
2 
6 
2 

2 250 
390 

3 600 ) 
16 000 J 

4 800 
5 400 
1 800 
1 350 
1 500 

[ i ] 
[2] 

[3] 

[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 

671 12 Siyasal iblgiler 
rans, muvakkat 
ücreti, notları 
memur ücreti) 

(konfe-
kurlar 
teksir, 

Kur öğretmeni 
» 
» 

Not teksiri isleri me
muru 

1 
1 
1 

1 

90 
90 
80 

100 

12 
1 
1 

12 

1 080 
90 
80 

1 200 

2 450 

(*) Tahsisatı dahilinde hademe mikdarmın ve her birine verilecek ücretin tayini mekteb idaresince 
saptanır. 

[1] 1 - IV ilâ 31 - V - 1939 sonuna kadar 
[2] 1 - XII - 1938 den 31 - V - 1939 sonuna, kadar. 
[3] 1 -IV - 1939 den 31 - V - 1939 kadrtr 
[4] 1 - XII - 1938 - 31 - V - 1939 kadar 
[5] 1 - XII - 1938 - 31 -V - 1939 kadar 
[6] 1 - IV - 1939 - 31 - V - 1939 kadar 
[7] 1 - XII - 1938 - 31 -V - 1939 kadar 
[8] 1 - IV - 1939 - 31 -V - 1939 kadar 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

671 12 Konferans ücreti ve mu
vakkat kurlar ücreti, ta
lebe ders notlarının tek
siri için kullanılacak 
müstahdem ücreti. 

Memuriyet unvanı 

Kur öğretmeni 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün. 

1 120 
3 80 

Tutarı 

840 
1 680 

2 520 

674 10 Müzik öğretmen okulu 
konservatuar kısmına 
aid kadro. 

Konservatuar orkes
trası şefi 
Ansambl sınıfları şefi 
Opera bölümü şef mu
avini 
Oda müziği sınıflan 
şef muavini 
Mütehassıs mütercim 

Yabancı dil müza-
kereciliği (ecnebi ola
bilir) 
Mütehassıs mütercim 
Kütüpane memuru 

Daktilo (ecnebi olabilir) 
Daktilo 
îdare memuru 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

r-l 

1 

228 
380 

150 

150 
100 

100 
100 
100 

75 
40 
50 

12 
12 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 736 
4 560 

1 800 

1 800 
1 200 

l 200 
i 200 
1 200 

900 
480 
600 

Enstirüma'n asistanı 

Elektrikçi 
Hademe 
Tedris heyeti 
Almanca öğretmeni 

40 
50 
50 
75 
20 

1 200 

12 
7 
9 

12 
12 

12 

480 
700 
450 
900 
960 

2 400 

23 566 

Müzik öğretmen okulu konservatuar kısmının tiyatro bölümü için açılacak yaz temrinleri kampında 
çalıştırılacak öğretmenlere aid isimsiz kadro 

674 10 Ankara Müzik Öğretmen öğretmen 
okulu yaz temrinleri » 
kampı. » 

1 
5 
1 

200 
100 

66 

1,5 
1,5 
1,5 

200 
500 

66 

766 

X 1,5 

1 149 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı 

Hizmet 
B elıeri müddeti 

Memurivet unvanı Aded Lira K. Av Gün Tutarı 

Müzik öğretmen okulu konservatuar kısmının 1 - VI - 1938 elen 30 - VI --1938 tarihine kadar bir 
aylık tedris heyeti kadrosu 

674 10 Müzik öğretmen okulu Öğretmen 
konservatuar ücretleri. » 

950 [1] 
324 [2] 

1 274 

Müzik öğretmen okulu konservatuar kısmının 1 - IX -1938 elen 31 - III -1939 tarihine kadar 
9 aylık tedris heyeti kadrosu 

674 10 Müzik öğretmen okulu Öğretmen 
konservatuar ücretleri. » 

10 
5 

9 
9 

i 

1 010 
288 

1 298 
X 9 

[3] 
[4] 

11 682 

Müzik öğretmen okulu knservatuar kısmına aid İlâve kadrosu 

674 İÜ Ankara konservatuarı
nın ve koro ile baletin 
bütün ücret ve mas
rafları ve bunların yaz 
temrinleri kampı öğret
men ücretleri ve yol 
parası. 

Folklor arşiv şefi 
Arşiv dosya memuru 
idare memuru 

1 
1 
1 

100 
40 
40 

7 
7 
7 

700 
280 
280 

Müzik öğretmen olculu konservatuar kısmına -aid ilâve kadro 

674 30 Ankara konservatuarı
nın ve koro ile baletin 
bütün ücret ve masraf
ları ve bunların yaz 
temrinleri kampı öğret
men ücretleri ve yol 
parası. 

Yardirektör 75 

1 260 

T* 375 :5] 

[1] Beher ders saati 2,5 liradan haftada 7 saattan fazla ders verenler 
[2] Beher ders saati 3 liradan haftada 6 saate kadar ders verenler. 
[3] Beher ders saati 2,5 liradan haftada 7 saaten yukarı ders verenler, 
[4] Beher ders semti üç liradan haftada altı saate kadar ders verenler. 
[5] 1 - I - 1939 tarihinden itibaren 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutarı 

Müzik öğretmen okulu konservatuar kısmı tedris heyeti kadrosuna ilâve edilecek bir öğretmenliğe 
aid isimsiz kadro 

674 10 Ankara konservatuarı
nın ve koro ile baletin 
bütün ücret ve masraf
ları ve bunların yaz 
temrinleri kampı öğret
men ücretleri ve yol 
parası. 

676 Filarmonik orkestra ve 
müzik öğretmen okulu 
kadrosu 

Öğretmen 1 110 4,5 495 [1] 

2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
1 

722 
490 
490 
412 
387 
375 
287 
308 
308 
308 
287 
130 
100 

12 
12 
8 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
1 
12 
12 
12 

17 328 
11 760 
7 840 
4 944 
13 932 
4 500 
3 444 
40 656 
4 928 
308 

3 444 
1 560 
1 200 

29 115 844 

1 1552 
1 335 
1 100 

2 
7 
5 

3 104 [2] 
2 345 [3] 
500 [4] 

Ankara müzik öğretmen okulu ve konser•vatuarındaçalıştn-ilan yabancı uzmanlara aid ilâve kadro 

676 Filarmonik orkestra ve Temsil bölümü uzmanı 
konservatuar masrafları. Keman öğretmeni 

Korrepetitör 

5 940 

Ankara konservatuarında çalıştırılacak bir yabancı uzmana aid ilâve kadro 

676 Müzik öğretmen okulu Temsil bölümü uzmanı 1 1552 2 3 104 
konservatuar, tiyatro 
ve opera bölümü yaban
cı uzmanları. 

[1] 15 - I - 1939 dan itibaren müddeti (beher ders saati 2,5 W adan haftada 7 saatten yukarı ders 
verenler) 

[2] İşe başlayacağı tarihten itibaren 2 aylık 
[3] 1 - II - 1938 den itibaren 7 yük 
[4] 1 -1 - 1939 dan itibaren 5 aylık 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
P. M. Adı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Akşam ertik okullarında çalışan direktör öğretmen, idare işyarı ve müstahdemlerin 1 - VI - 1938 
tebrikinden itibaren olan ücretlerine aid isimsiz kadro 

683 1 Meslek ve ticaret kurs
ları ve akşam okulları 
öğretmen ve idare me
murları ücreti. 

Direktör 
» 
» 

Yardirektör 
» 
» 

İdare işyarı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kaloriferci 
Hademe (*) 
Öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

4 
4 
4 
2 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
1 
80 
4 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
14 
1 
1 
40 
9 
1 
33 
2 
1 

75 
50 
30 
40 
30 
25 
100 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
50 
— 
120 
120 
115 
110 
100 
100 
90 
90 
80 
75 
75 
70 
66 
60 
60 
50 
50 
30 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 
10 
4 
10 
4 
10 
10 
4 
10 
10 
10 
4 
10 
4 
10 

3 000 
2 000 
1 200 
800 

1 200 
2 250 
400 
800 
750 
700 
600 

5 000 
1 200 
500 

16 500 
4 800 
1 920 
460 
880 

3 000 
800 

1 800 
360 

1 600 
10 500 

300 
700 

26 400 
5 400 
240 

17 500 
400 
300 
* 

249 114 260 

(*) Azamî 40 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisatı 
tayini vekâlete veya vekâletin göstereceği makama aittir. 

dahilinde beherinin şehri ücretlerinin 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı Memuriyet unvanı 

Belleri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Av Gün Tutarı 

Akşam Ertik okullarında çalışan direktör, öğretmen, idare işyarı ve m ustalı elemlerin 1 - IV - 1939 
tarilıinden 31 - V - 1939 sonuna kadar iki aylık isimsiz kud.rosu 

683 1 Meslek ve ticaret kurs
ları ve akşam okulları 
ücret ve masrafları. 

Direktör 
» 
» 

Yardirektör 
» 
» 

İdare işyarı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kaloriferci 
Hademe (*) 
Öğretmen 

» 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
» 
» 

- -

4 
4 
4 
2 
4 
9 
1 
1 
1 
1 

10 
3 
1 

80 
4 
3 
2 
2 

14 
1 

40 
9 

33 
1 

75 
50 
30 
40 
30 
25 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
50 
— 

120 
100 

90 
80 
75 
70 
66 
60 
50 
30 

] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

2 

1 

800 
200 
120 
80 

120 
225 
80 
75 
70 
60 

500 
120 
50 

650 
480 
300 
180 
160 
050 
70 

640 
540 
650 
30 

10 750 
2 

21 500 

Ertik okullarında çalışan mütehassısların 1 - VI - 1938 tarikinden 31 - V -1939 sonuna kadar 12 aylık 
isimsiz kadrolarıdır 

684 Meslek mektebleri ec- Mütehassıs 
« 
nebi uzman ve öğret- » 
menler masrafları. » 

» 

(*) Azamî 40 lirayı yeçmemek üzere aded ve tahsisatı 
tayini vekâlet veya vekâletin göstereceği makama aittir. 

1 
1 
1 
4 
1 
5 
2 

ah \ 

994 
490 
415 
333 
225 
150 
140 

ilinde 

12 
12' 
12 
12 
12 
12 
12 

beherinin 

11 928 
5 880 
4 980 

15 984. 
2 700 
9 000 
3 360 

şehri ücretlerinin 

http://kud.ro
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün 

19 

Tutarı 

Mütehass 
» 
» 

,IS 

muavini 

2 130 
1 50 
1 175 

12 
12 
4 

3 120 
600 
700 

58 252 

Ertik okullarında çalıştırılacak hir mütehassısın 15 - IX - 1938 tarihinden 31 - V - 1939 tarihine 
kadar sekiz buçuk aylık isimsiz kadrodur. 

684 Meslek mektebleri eene- Mütehassıs 
bi uzman ve uzman mu
avinleri ve öğretmenleri. 

1 150 8 15 1 275 

Ertik okullarında çalışacak bir mütehassısın 1 - IV - 1939 dan 31 - V - 1939 sonuna kadar olan 
ücretine aid isimsiz kadro 

684 Meslek mektebleri ecnebi Mütehassıs 
uzman ve uzman mua
vinleri ve öğretmenleri. 

1 400 800 

Bayram ve pazar günleri hariç olmak üzere 1 -VI - 1938 den 30 - II - 1938 tarihine kadar 
Kültür bakanlığınca görülen lüzum, üzerine hu heyetten hir üye ile hir daktilo altı aylık müddet 

zarfında İzmir Millî kiltüpanesindeki kitabları tasnif İçin gönderilebilir 

685 2 Kütüphanelerin tasnif 
ve nakil masrafı. 

685 2 Kütüpanelerin tasnifi 
ve nakil masrafı. 

Başkan 
Üye 
Yazıcı 
Daktilo 
Kitab nakliye memuru 

Başkan 
Üye 
Yazıcı 
Daktilo 

Yevmiye 
5 
4 
2 
2 
1 50 

Gündelik 
1 5 
6 4 • 
2 2 
2 2 

6 115 50 

480 ] 
2 304 

384 
384 

[ i ] 

[2] 

3 552 

[1] 1 - VI - 1938 den 30 - II - 1938 tarihine kadar 
[2] 1 -II - 1939 dan 31 - V - 1939 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

Beheri 
Aded Lira K. 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

Tarihi eserler bekçileri kadrosu 

686 1 Tarihî eserlerin muha- Bekçi 
fazası masrafı. » 

686 3 RÖlüve kısmı masrafları. Restorasyon mürakibı, 
mimar 1 200 12 

Tutarı 

1 
1 
25 
4 
1 
1 
1 
3 

40 
30 
25 
20 
18 
15 
10 
5 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

480 
560 

7 500 
960 
216 
180 
120 
180 

9 996 

2 400 
Fen memuru 
sinatör 
Kâtib 
Hademe 

» 

veya de-
1 
1 
1 
1 

120 
80 
35 
30 

11 
12 
12 
11 

1 320 
960 
420 
330 

5 430 

İstanbul Üniversitesinde 1938 malî yık içinde, çahşhrıUıeak yabancı uzman ve yardımcılara aid 
isimsiz kadro 

692 5 Üniversite profesörleri 
ve yardımcıları. 

r'rot'esör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fardımeı 
» (biri bahçivan) 
» 
» 
» 

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

1180 30 
939 30 
899 13 
258 93 
818 81 
778 65 
700 00 
698 31 
698 31 
620 88 
551 00 
402 84 
350 00 
332 88 
291 80 
402 84 
332 88 
264 63 
260 00 
202 22 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 
12 
8 
4 
12 
12 
4 
12 
12 
12 
12 
12 

14 163 60 
67 629 60 
21 579 12 
22 462 08 
9 825 72 

95 438 00 
8 400 00 

25 139 16 
11 172 96 
44 703 36 
4 408 00 
1 611 36 
4 200 00 
3 994 56 
1 167 20 
9 668 16 

15 978 24 
22 228 92 
6 000 00 
7 279 92 



tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

- » ' -

Memuriyet unvanı 

Yardımcı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

1 196 80 12 
1 169 93 12 

16 149 05 12 
2 129 35 12 
6 100 00 12 

Tutan 

2 361 60 
2 039 16 

28 617 60 
3 104 40 

. 7 200 00 

498 372 72 

İstanbul Üniversitesinde 1938 malî yılı içinde çalıştırılacak profesör ve yardımcılara aid isimsiz 
kadroda yapılan değişiklik cedvelidir 

692 5 Tedris heyetine dahil îptal 
profesörlerle yardımcı- Profesör 1 778 65 5 3 893 25 
larına aid ücretler. Yardımcı 1 149 05 5 745 25 

Profesör 

Yardımcı 

6 824 95 

Ankara ve İstanbul Üniv er siteler il e Yüksek mskteblerde inkilâb dersi veren profesörlerin 
ücretleri hakkında 

692 7 Konferans vereceklerin 
ücretlerile konferans iş
lerinde çalıştırılan me
mur ücreti. 

Müfredatı belli olmayıp altı aylık takribi tutarı 10 392 liradır. 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesinde çalıştırılacak yabancı uzmanlara aid isimsiz kadro 

1 
1 
1 

İlâve 
698 31 
464 46 
202 22 

5 
5 
5 

4 638 50 

3 491 55 
2 322 30 [1] 
1 011 10 

>5 Fakültenin diğer bütün 
ücret ve masrafları 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Öğretmen 
» 
» 

1 
. 1 

1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

900 
640 
722 
500 
500 
565 
415 
342 
275 
200 
150 

12 
5,5 
6,5 
12 

5,5 
6,5 
12 
12 
12 
12 
12 

10 800 
. 3 520 

4 693 
36 000 
2 750 
3 672 50 
4 980 
8 208 
3 300 
2 400 
1 800 

82 113 50 
[1] 2 - III - 1939 tarih ve 2/10487 sayılı kararname ile tashih edilmiştir. 



- â ö -
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ankara Tarih, Dil, 

695 Fakültenin diğer bütün 
ücret ve masrafları. 

Ankara Tarih, Dil ve Coğrafya 

695 Fakültenin diğer bütün 
ücret ve masrafları. 

Coğrafya fakültesi kesenekli 

Doçent 
Asistan 
İlmî yardımcı 
Mütercim 

» 
» 

Sağlık öğretmeni ve 
doktor 
Beden terbiyesi öğ
retmeni 
Antropoloji enstitüsü 
müstahzırı 
Leylî kısım müzake-
reciliği 
Mütehassıs müstah
dem 
Kütüpane yardımcısı 

', Fakültesinde konferans 

Muzaffer Göker 
Hikmet Bayur 
Fuad Köprülü 
İbrahim Necmi Dilmen 
Şemsettin Günaltay 
Naim Hazim Onat 
Besim Atalay 
Hasan Reşid Tankut 
Fazıl Nazmı örkün 
Abdülkadir înan 
Saim Ali Dilemre 

11 
2 
2 
2 
2 
2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

öğretmen kadrosu 

150 
125 
150 
125 
100 

64 

75 

90 

75 

100 

70 
50 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

— 

1 650 
250 
300 
250 
200 
128 

75 

90 

75 

100 

70 
50 

3 235 X 12 
38 856 

şeklinde ders vereceklere aid kadro 

300 
200 
200 
200 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

=n 

300 
200 
200 
200 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
170 

2 090 X 12 
25 080 

695 Fakültenin diğer bütün Doçent 
ücret ve masrafları. 

2 150 2 100 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi tedris heyeti kadrosuna ilâve edilecek bir doçentlik kadrosu 

695 Fakültenin diğer bütün Doçent 1 150 675 [1] 
• ücret ve masrafları. 

[1] 15 -1 - 1939 dan itibaren 4,5 aylık tutan 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi yahcmcı uzman ve öğretmeni &.• kadrosuna ilâve edilecek bir 
profesörlük kadrosu 

695 Fakültenin diğer bütün Profesör 
ücret ve masrafları. 

1 350 875 [1] 

724 1 Yollar ve büyük köprü
ler inşaat ve müstacel 
tamirat masrafı. (Müs
tahdemler ücreti) 

Nafia vekâleti 

Soşe ve köprüler reisliği: 
Köprüler mühendisi 

» » 
» » 
» Ressamı 

§o. Mühendisi 
Daktilo 
Köprüler mühendisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Transit yolu birinci mıntaka 
Muamelât memuru 
Ambar memuru 
Odacı 

1 
1 
1 

Transit yolu ikinci mmtaka 
Muamelât memuru 
Muhasib 
Mutemed 
Odacı 

1 
1 
1 
1 

375 
300 
225 
135 
325 
100 
225 
: 
60 
50 
25 

: 
75 
60 
50 
25 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

4 500 
3 600 
2 700 
1 620 
3 900 
1 200 
8 100 

720 
600 
300 

900 
720 
600 
300 

16 29 760 

729 

735 

Ecnebi mütahassıs ve Şehircilik bürosu : 
mühendis ve tercüman- MütahassTS 
lan. 

1 1395 

Yapı işleri kadrosu 

Yapı işleri : İnşaat ve Kontrol şefi 1 350 
esaslı tamirat masrafları. Mühendis veya mi* 

mar 1 300 
Mühendis veya mi
mar 5 200 
Fen memuru veya 
Ressam 4 150 

12 16 740 

12 

12 

12 

12 

4 200 

3 600 

12 000 

7 200 

[1] 15 - III - 1939 dan itibaren 2,5 aylık 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

P. M. Adı 

735 2 İnşaat ve esaslı tamirat 

Memuriyet unvanı 

Sürveyan 
» 
> 

Muamelât kısma : 
Kısım şefi 
Muamelât memuru 

> » 
Daktilo 

Sürveyan 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 125 
16 
22 
50 

1 
2-
1 
3 

1 

100 
75 
50 

160 
130 
100 
80 

30 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

2 

Tutarı 

1 500 
19 200 
19 800 
30 000 

1 920 
3 120 
1 200 
2 880 

106 620 

60 
masrafları 

736 Hafriyat masrafları. Tarih kurumu : 
Mimar 
Ressam 
Fotoğrafçı 

1 300 
1 150 

1 150 

12 
12 
12 

2 400 
1 800 
1 800 

İktısad vekaleti 

6 000 

779 

Ecnebi mütvhasm tercümanları 

Ecnebi mütahassıslar, Mütehassısların tercü-
tercümanlar ve kâtibleri 

9̂ Ecnebi mütahassıslar 
tercümanları ve kâtibleri 

manı 
Mütehassısların tercü
manı 
Mütehassısların tercü
manı 

Voıı der Parteu 
"Weigrt 
Ernest Reuter 
Eppenştein 
Wilbarndt 
Paule Lefebre 
Bans Petersen 

i. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 

125 

75 

3136 ,95 
1189 ,75 
1180 

700 
700 
150 

1000 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3 000 

1 500 

900 

5 400 

37 643, 
14 277, 
14 160 
8 400 
8 400 
1 800 

12 000 

[1] 1 -IV - 1939 dan 31 - V - 1939 tarihine kadar 



— 39 -
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

779 Ecnebi mütahassıslar 

Memuriyet unvanı 

Güstav Wehl 
Palmer 
Derdesti tayin 

Vekâlet mütehasiisları 
tercümanları 

Ecnebi mütehassıs 

Tahlilâti ticariye laboratuarının l-VI-1938 tarihinden 31 -

785 2 Lâiboratuvarlar 

786 1 Türkofis ve haricî ticaret 

, 

786 1 Türkofis ve haricî ticaret 

Şef 
Şef muavini 

Mütehassıs kimyager 
Kimyager 
Asistan 
Alât ve ecza muhafı-
fızı ve mutemed 
Daktilo 
Hademe 
Hademe 

Dış kollar 
Konseyye 
Konseyye muavini 
Ataşe 

» 
» 

Raportör 
Daktilo mütercim 

» » 
» » 

Dış kollar 
Ticaret ataşesi 

» » 
» » 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 1000 
1 2447, 31 
1 1027 ,48 
1 750 
2 300 
4 200 
1 150 

1 902 53 

V - 1939 tdih 

1 400 
1 250 
1 200 
1 150 
1 75 

1 70 
1 50 
1 30 
1 25 

(Aylığı) 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

2 

Tutan 

12 000 
29 367, 72 
12 329, 76 

9 000 
7 200 
9 600 
1 800 

177 977, 88 

1 805 06 [1] 

ine kadar bir aylık kadrosu 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

haziran - temmuz 
6 600 
1 500 
4 500 
7 400 
1 300 
1 200 
1 150 
7 100 
6 80 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 -

Ağustos - mayıs 
5 600 , 
8 500 
7 400 

10 
10 
10 

4 800 
3 000 
2 400 
1 800 

900 

840 
600 
360 
300 

15 000 

(iki ayhk) 
• 

7 200 
1 000 
4 000 
5 600 

600 
400 
300 

1 400 
960 

21 460 

30 000 
40 000 
28 000 

[1] 16 -VI - 1938 den itibaren 



40 
Tatbik edilen kadroya aid 

tertibinin 
F. M. . Adı Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

40 

Tutarı 

Raportör 
Mütercim daktilo 
Daktilo 

» 

4 300 
4 150 
8 100 
4 80 

10 
10 
10 
10 

12 000 
6 000 
8 000 
3 200 

127 200 

786 1 Türkofis ve haricî ticaret 
Merkez ve iç kollar: 
Reis 
Muavin 
Müşavir 

» 
Raportör 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mütercim 
» 
» 

Turizm bürosu müdürü 
Turizm raportörü 
tç kol müdürü 

» » 
Başodacı 
Odacı 
» 

1 
o 
4 
9 
11 
o 
20 
10 
15 
1 
9 
6 
2 
11 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
18 

600 
500 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
130 
120 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
45 
300 
225 
200 
500 
300 
350 
300 
45 
35 
30 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 200 
12 000 
16 800 
32 400 
33 000 
5 400 
48 000 
21 000 
27 000 
1 560 
12 960 
7 200 
2 160 
10 560 
2 520 
2 160 
1 200 
1 080 
7 200 
2 700 
2 400 
6 000 
3 600 
8 400 
14 400 

540 
1 680 
6 480 

148 297 600 

1938 malî yılı Türkofis ie kolları kadrosunnda yapılacak değişikliklere aid cetvel 

786 1 Türkofis ve haricî tica
ret mümessillikleri teşki
lât ve umumî masrafları 

A) İlga edilenler: 
İçkol müdürü 
» » 

Müşavir 

2 350 
1 300 
2 300 

6 
6 
6 

4 200 
1 800 
3 600 

5 9 600 



— 41 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. • M. Adı 

• 

786 2 3018 No. İn Kanunun 
tatbiki masrafı. 

786 3 Satış kooperatifleri ve 
birlikleri teşkilâtına yar
dım, tedkik, neşriyat 

Memuriyet unvanı 

B) Yeniden ihdas edil 
I ekol müdürü 

» » 
Müşavir 
Memur 

İhracat kontrol İş. Md. 
İhracat başkontrolörü 

» başkontrolör mu
avini 
İhracat şef kontrolörü 

» » 
.» kontrolörü 
» » mua

vini 
İhracat kontrolörlük • 
memuru 
Hademe 

» 
» 

Kontrolör 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

Daktilo 
» 

Beheri 
Aded Lira K. 

enler: 
2 
1 
1 
1 

5 

1 
1 

3 
1 
4 

61 

15 

0 
5 
7 

12 

4 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

400 
350 
350 
100 

* 

400 
300" 

250 
300 
250 
200 

150 

100 
35 
25 
15 

350 
300 
250 
200 
150 
200 
150 
100 
80 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 
6 
6 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Tutarı 

4 800 
2 100 
2 100 

600 

9 600 

4 800 
3 600 

9 000 
3 600 

12 000 
146 400 

27 000 

10 800 
2 100 
2 100 
2 160 

223 560 

14 000 
6 000 
5 000 
8 000 
4 500 
2 000 
1 500 
1 000 

800 

19 42 800 

Nakil vasıtaları kadrosu 

788 Yük. Dnz. Tic. Mp. Kaptan 
masrafları » 

Makinist 
» 

Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

120 
90 
90 
80 

100 
60 

1 440 
1 080 
1 080 

960 
1 200 

720 

[1] 1 -VI - 1938 den itibaren 31 - V - 1939 tarihine kadar 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

— 42 — 

Memuriyet unvanı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

789 2 Kuvvet 
rosu. 

• 

algarinası kad-

G. Lostromosu 
» 

M. Lostromosu 
Tayfa 
Ateşçi 
Deniz şoförü 
Hademe 

Kaptan 
Makinist 
Gemici 

» 
Ateşçi 

1 
1 
2 
6 
6 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
35 
40 
30 
30 
60 
30 

90 
90 
40 
40 
40 

(Beheri) 
» 
» 

» 

12 
12 
12 
12 

12 

480 
420 
960 

2 160 
2 160 

720 
720 

14 100 

3 600 

22 - VI - 1938 tarih ve 2/9049 numaralı kararnameye hağh kuvvet algarinası kadrosuna ilâveten 
dokuz aylık munzam kadro cedvelidiv 

789 2 Limanların temizleme, Tayfa 
tarama masrafları 

40 1 080 

Müdürlük memurları 

793 ölçüler kanununun tat
biki umumî masrafları. 

Müdür 
Teknik muavini 
idarî muavin 

Fen heyeti 

Aza 
» 

Ayar fen memuru 

Büro memurları 

Büro şefi 
Mümeyyiz 
Kâtib 
Steno - daktilo 
Daktilo 
Odacı 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

500 
350 
300 

275 
225 
100 

140 
130 
80 
90 
65 
35 

12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 000 
4 200 
3 600 

3 300 
2 700 
2 400 

1 680 
1 560 

960 
1 080 

780 
840 

29 100 



tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

' 

Memuriyet unvanı 

Mtntaka memurl 

Başmüfettiş 
» 

Müfettiş 
» 

Ayar fen memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» • » » 

Ayar fen memuru 
namzedi 
Ayar fen memuru 
namzedi 

Beheri 
Aded Lira K. 

arı 

1 
2 
1 
7 
1 
1 
5 
1 
1 

12 
3 

1 

2 

325 
225 
225 
200 
150 
140 
125 
120 
110 
100 
80 

75 

60 

Hızmei 
müddeti 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

Gün 

«». 

• ' • • 

Tutari 

3 900 
5 400 
2 700 

16 800 
1 800 
1 680 
7500 

1 440 
1 320 

14 400 
2 880 

900 

1 440 

62 160 

Büro 
Büro şefi 

memurları 

Dosya memuru 
Kâtib 

» 
» 
» 

Daktilo 
Odacı 

> 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 

120 
100 
80 
75 
70 
60 
60 
30 
25 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 440 
1 200 

960 
1 800 

840 
720 
720 

1 800 
1 800 

11 280 

794 
1 ağustos 1938 tarihinden muteberdir. 

İş dairesinin 1938 bütçe Beis 
yılma mahsus kadrosu- » muavini 
dur. 

1 600 
1 450 

Meslek memurları stnıft 

iş genel müfettişleri 
» > 
» » 

îş başmüfettişleri 
» 

1 450 
1 400 
4 350 
5 350 
4 300 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 

6 000 
4 500 

4 500 
4 000 
14 000 
17 500 
12 000 



- 4 4 -
tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı 

îş müfettişleri 
» 
» 
» 

Beheri 
Aded Lira K. 

6 250 
11 225 
11 200 
20 175 

Hizmet 
müddeti 
Ay 

10 
10 
10 
10 

Gün Tutarı 

15 000 
24 750 
22 000 
35 000 

Kalem memurları sınıfı 

Başmemur 
Muamele memuru 

» 
» 
» 

Kâtib 
» 
» 

» 
•» 

» 

15 
7 
1 
3 
8 
6 

10 
5 

150 
135 
120 
110 
100 
80 
70 
60 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

22 500 
9 450 
8 400 
3 300 
8 000 
4 800 
7 000 
3 000 

Odacılar 

Odacı 

794 İş dairesinin 1937 bütçe Reis 
yılı teşkilâtına mahsus » muavini 
olub, haziran ve temmuz 
1938 aylarında dahi tat
bik edilecek iki aylık 
kadrodur. 

1 
6 
4 
9 

15 
4 

1. 
1 

45 
40 
35 
30 
25 
20 

600 
450 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 
2 

450 
2 400 
1.400 
2 700 
3 750 

800 

237 200 

1 200 
900 

Meslek mekteblerî sınıfı 

İs başmüfettişleri 
» 
» 

İş müfettişleri 
» 
» 
» 

2 
4 
7 
6 

10 
15 
19 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 600 
2 800 
4 200 
3 000 
4 500 
5 600 
6 650 

Kalem memurları sınıfı 

Başmemurlar 14 150 2 4 200 



- 4 6 -
fatbik edilen kadroya aid masraf İtizmet 

tertibinin Beheri müddeti 
F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Muamele memurları 6 135 2 1 620 
» 10 120 2 2 400 
» 3 110 2 660 
» 12 100 2 2 400 

Kâtibler 5 80 2 800 
» 12 70 2 1 680 

Odacılar 

Odacı 1 45 2 90 
» 6 40 2 480 
» 4 35 2 280 
» 9 30 2 540 
» 10 25 2 500 

46 100 

2/9059 sayılı kararnameye bağlı cedvelc, dahil olub bu defa iptal edilen 

794 3008 numaralı iş feanu- İş genel müfettişliği 1 350 5 1 750 
nunusn tatbiki umumî îş müfettişliği 1 225 ,5 1 125 
masrafları. Başmemurluk 1 150 5 750 

Odacılık 2 20 5 200 

5 3 825 

833 Ecnebi mütahassıslar ve 
tercümanları. 

Yeniden ihdas olunan 

îş genel müfettişliği 1 
iş müfettişliği 2 

3 

Ziraat vekâleti 

400 5 2 000 
175 5 1 750 

3 750 

Mütehassıs 
> 
> 
» 
» 

Tercüman 
» 
> 
» 

1 1136 47 
1 1053 48 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 

887 49 
850 
272 03 
300 
200 
180 
150 

4 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

1136 47 4 
1053 48 6 
887 49 5 
850 6 
272 03 6 
300 6 
200 6 
180 6 
150 6 



4 Ğ -
Tatbik 

¥. M 

833 

833 

833 

833 

edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

Adı 

Yerli, ecnebi tekniker ve 
mütahassıslar ve tercü
me büroları müstahdem
leri. 

Yerli, ecnebi tekniker 
ve mütahassıslar ve ter
cüme büroları müstah
demleri. 

Yerli, ecnebi tekniker 
ve mütahassıslar ve ter
cüme büroları müstah
demleri 

Yerli, ecnebi tekniker ve 
mütahassıslar ve tercü-
me büroları müstahdem
leri. 

Memuriyet unvanı 

Tercüman daktilo 
» » 

Mütehassıs müşavir 

Mütercim sekreter 

_ 

Yerli müşavir 
> > 
» > 
> > 

Sekreter daktilo 
» » 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 120 
2 

l 
1 

2 
2 
2 
5 
4 
4 

Mütercim sekreter daktilo 1 

20 

Mütehassıs 
» 
» 

Tercüman 
» 
» 
» 

Tercüman daktilo 
» > 

Mütehassıs 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 

1 

100 

. 1840 
1515 

200 

600 
500 
400 
300 
150 

80 
200 

1053,48 
850 
272, 03 
300 
200 
180 
150 
120 
100 

414 91 

Îİizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 

1 * [i] 
2 1 L±J 

7 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

Tutarı 

35 236 39 

6 27G 

8 400 
7 000 
5 600 

10 500 
4 200 
2 240 
1 400 

39 340 

26 253. 06 

2 489 46 

[1] Üç ay istihdam ediUcek birinci ay (1200) lira net ve iki ve üçüncü aylar (İ0ÖÖ) ner lirtt 
ücret verilecektir. 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

835 3 Ziraî kurslar ve köy 
eğitmenleri umumî mas
rafları. 

Memuriyet unvanı 

Köy eğitmenleri ye
tiştirme kursu zira
at eğitim şefi 

» » » 
» » daimî işçi 

Beheri 
Aded Lira K. 

9 150 
2 175 

22 20 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün Tutan 

6 
6 
6 

12 840 

835 3 Ziraî kurslar ve köy 
eğitmenleri umumî ma
sarifi. 

Köy eğitmenleri ye
tiştirme kursları zi
raat eğitimi şefi 

» » » 
Köy eğitmenleri ye. 
tiştirme kursu dai
mî işçi 

1 150 
4 125 

25 20 

900 
3 000 

3 000 

836 1 Muzır hayvan ve hasta
lıklarla mücadele mas
rafı. 

4 

836 1 Muzır hayvan ve hasta
lıklarla mücadele mas
rafı. 

Mücadele memuru 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

başmakinisti 
makinisti 
sevk memuru 
Muamelât M. 

» » 
» » 
» » 

başmürakibi 
Muaklrib 

» 

Mücadele memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

başmakinisti 
makinisti 
sevk memuru 
muamelât M. 

» » 
» » 
» » 

başmürakibi 
muakkib 

» 

/ 

1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 

24 
24 

1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
4 

24 
24 

108 
90 
80 

108 
108 
80 
70 
60 
70 
60 
45 

108 
90 
80 

108 
108 
80 
70 
60 
70 
60 
45 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 900 

23 904 

23 904 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

836 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas
yonları. 

836 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas
yonları. 

836 2 Merkez mücadele ensti
tüsü ve mücadele istas
yonları. 
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Hizmet 

Belleri müddeti 
Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Emraz mütehassısı 
Tercüman 

•1 804 50 
1 150 

5 751 

Ecnebi haşarat mü
tehassısı 

Emraz mütehassısı 
Tercüman 

1 946 35 

1 804 50 
1 150 

7 

6 
6 

6 624 45 

5 727 

Ecnebi mütehassıslar: 

847 2582 sayılı kanun mu
cibince merinos koyun
larının mubayaa, ıslâh 
ve yetiştirilmesile tevzii 
işleri umumî masarifi 
ve bu kabil işlere yardım. 

Elit sürü müdürü 
» » başçobanı 
» » tercümanı 

Marinos çiftliği müstahdem Teri: 

Mütehassıs 
» 

Asistan 
» 

Muhasib 
Kâtib 
Ayniyat memuru 
Veznedar 
Ambar memuru 
Kâtib 

» 
Çayır ve mera müte
hassısı 
Ziraat makinisti 

> » 
» » muavini 

Çayır ve mera işcibaşı 
Çayır ve mera işçisi 
Hademe 
Daimî amele 

» » 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 

10 
2 

574 
233 
100 

180 
150 
150 
120 
120 
70 
70 
70 
60 
60 
60 

150 
60 
45 
30 
50 
30 
30 
25 
20 

4 
4 
4 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 

tertibinin Beheri müddeti 
F. M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutan 

Kâhya 
Kalfa 

» 
Çoban 

> 
Döl çobanı 
Bekçi ve korucu 
Arabacı 

•» 

2 
20 

6 
46 
20 
20 
2 
3 

26 

70 
' 35 

35 
25 
25 
20 
30 
30 
25 

Sunî tohumluma lâhuratuan müstahdemleri: 

Laboratuar şefi 
Laborant 
Laboratuar hademesi 

Merinos hölr/e müstahdemleri', 

Şef 
» 

Asistan 
» 

Mutemed ve idare me
muru 
Mutemed ve kâtib 
Ayniyat memuru 
Atlı gardiyan 
Hademe 

Merkez: 

Başmüfettiş 
Muhasebe şefi 
Asistan 
Daktilo 
Kâtib 
Hademe 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
2 
1 
7 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

175 
70 
40 

175 
175 
150 
120 

120 
80 
70 
50 
30 

350 
150 
90 
80 
80 -
35 

6 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
6 

• 6 

6 
6 
6 

6 
1 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

56 063 
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847 2582 sayılı kanun muci

bince koyunların yetişti
rilmesi için 1938 malî 
yılı içinde yapılacak 
masraf formülü. 

umumî masraflar Mütedavil sermaye Ücretler Yekûn 
Lira Lira Lira1 Lira 

158 404 11 533 56 063 226 000 

Umumî masraflar formülü: inşaat, tesisat, istimlâk, tamirat ve arazi satın alma masraflar, muvakkat 
amele ücretleri, hizmet hayvanları satın alma' ve yevmiyeleri ve kendi varidatile idare edilen Meri
nos yetiştirme çiftliğine mütedavil sermaye olarak yardım, hara koyunculuk şubesine aid koyunların 
çiftliğe satın alınarak Merinos çiftliği damızlık kadrosunun tevsii, yetiştirme mmtakalarında vücu-
de getirilecek yoncalı çayırlık ve hayvan yem ziraati için lâzımgelen tohumların tedarik ve muba
yaası ile merinos yetiştiricilerine meccanen verilmesi, Merinos çiftliğinde ziraat , çayır ve mera 
işleri yapılması için lâzımgelen masraflar, Makine ve gereken tohumların mubayaası, merinos yetiş
tirilmesini teşvik için sürü, kısım mükâfatları tevzii ve yapağı primi verilmesi, Merinos yetiştirme 
çiftliği için haradan kiralanacak mera1, ve ağıllar için Karacabey harasına kira bedeli verilmesi, ve 
meraların ıslahı için lâzımgelen masraflar, merinos elit sürüsünün bilûmum masraf, tesisat ve muvak
kat amele ve çoban ücretleri; zootekni ve sunî tohumlama lâburatuarının ikmali masrafları, bay-
tarî, ecza ve alelûmum baytarî alât, ziraat makineleri ve edevat mubayaa ve tamirleri, koyun hasta-
lıklarile mücadele, staj ve kurs masrafları, ihtisas için Avrupaya gönderilecek memurların harcırah 
ve yevmiyeleri, memur ve müstahdemin harcırahları, sunî tohumlamada bilfiil çalışıb fevkalâde 
mesaisi gözükenlere vekâletin takdirile azami iki maaş nisbetini geçmemek üzere verilecek para mü
kâfatı, sunî tohumlama esnasında toplattırılan ahali koçlarile korunma ve tedavi banyolarından geçirilen 
koyunlardaki melhuz telefattan dolayı sahihlerine tazminat verilmesi, arteziyen kuyuları açılması kanal 
ve cedveller yapılması sulama tertibatı vücude getirilmesi, müteferrika, mefruşat, tenvir, ve teshin 
ile merinos tahsisatından şimdiye kadar ba'şlanmış olan tesisat ve işlerin ikmali, Merinos damızlıkları 
mubayaa, nakliye ve mubayaa heyeti harcırah ve yevmiyelerile sair masrafları, koyun ve sair hayvan 
yünleri kırkım, sağım, banyo amele masrafları, sayım vergisi, koyun ağıllarını ve koyunlara lâzım 
olan muhtelif eşyalar kırtasiye ve tabiye kitab ve risale masrafları koyunculuk aletleri ve levazımı 
ve ölçü aletleri, yetiştiricilere meccanen hayvan yemi verilmesi, ve kanunun istilzam eylediği üret
me işinin başarılması için yapılması icabeden bilûmum masraflar 

Vesaiti nakliye kadrosu 

Çalıştırılacağı yer Kamyonet Mülâhazat 

Karacabey merinos yetiştirme çift
liği* 1 
Bursa merinos yetiştirme müfettiş
liği [1] 2 

[1] Sunî tohumlama için seyyar lâburatuvar tertibatına malik 
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Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

847 2582 sayılı kanun mu
cibince merinos koyun
larının mubayaa, ıslâh 
ve yetiştirilmesile tevzii 
işleri umumî masrafları 
ve bu kabil işlere yardım. 

Memuriyet unvanı ı 

Merinos çiftliği müstdh 

Mütehassıs 
» 

Asistan 
» 

Muhasib 
Kâtib 
Ayniyat memuru 
Veznedar 
Ambar memuru 
Kâtib 

Çayır ve mera müte
hassısı 
Ziraat makinisti 

» » 
» makinist muavini 

Çayır ve mera işçibaşısı 
» •» işçisi 

Hademe 
Daimî amele 

» » 
Kâhya 
Kalfa 
Çoban 
Bekçi ve korucu 
Arabacı 

» 

Beheri 
ided Lira K. 

demleri: 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 

10 
2 
2 

20 
46 

2 
3 

26 

180 
150 
150 
120 
120 

70 
70 
70 
60 
60 
50 

150 
60 
45 
30 
50 
30 
30 
25 
20 
70 
35 
25 
30 
30 
25 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Sunî tohumlama lâhoratuvarı müstahdemleri: 

Lâboratuvar şefi 
Laborant 
Lâboratuvar hademesi 

1 
1 
1 

Merinos bölge müstahdemleri 

Şef 
Asistan 

» 
Mutemed ve idare me
muru 
Mutemed ve kâtib 
Ayniyat memuru 
Atlı gardiyan 
Hademe 

1 
2 
3 

1 
2 
1 
7 
3 

175 
70 
40 

; 

175 
150 
120 

120 
80 
70 
50 
30 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

Tutan 
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Tatbik edilen kadroya 

tertibinin 
F . M. Adı 

aid masraf 

Memuriyet unvanı 

Merkez: 

Başmüfettiş 
Muhasebe şefi 
Asistan 
Daktilo 
Kâtib 
Hademe 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 350 
1 150 
1 90 
1 80 
2 80 
1 35 

Hizmet 
müddeti 
Ay Grün 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

Tutan 

47 670 

847 2582 sayılı kanun muci
bince merinos koyunları 
yetiştirilmesi için 1938 
malî yılı içinde yapıla
cak masraf formülü. 

Umumî masraflar 
lira 

Ücretler 
lira 

Yekûn 
lira 

66.330 47.670 114.000 

Umumi masraflar formülü : inşaat, tesisat, istimlâk tamirat ve arazi satın alma masrafları, 
muvakkat amele ücretleri, hizmet hayranları satın alma ve yemleri, hara koyunculuk şubesine aid 
koyunların çiftliğe satın alınarak merinos çiftliği damızlık kadrosunun tevsii, yetiştirme mıntaka-
larmda vücude getirilecek yoncalık, çayırlık ve hayvan yemi ziraati için lâzım gelen tohumların teda
rik ve mubayaası ile merinos yetiştiricilerine meccanen verilmesi, merinos çiftliğinde ziraat, çayır 
ve mera işleri yapılması için lâzım gelen masraflar makine ve gereken tohumların mubayaası merinos 
yetiştirilmesini teşvik için sürü, kesim mükâfatları tevzii ve yapağı primi verilmesi, merinos yetiş
tirme çiftliği için haradan kiralanacak mera ve ağıllar için Karacabey harasına kira bedeli verilmesi 
ve meraların İslahı için lâzım gelen masraflar, merinos elit sürüsünün bilûmum masraf, tesisat ve 
muvakkat amele ve çoban ücretleri zootekni ve sunî tohumlama lâboratuvarmrn ikmali mas rafları, 
baytarî ecza ve alelûmum baytarı alât, ziraat makineleri ve edevat mubayaa, ve tamirleri, koyun 
hastalıklarile mücadele staj ve kurs masrafları, ihtisas için Avrupaya gönderilecek memurların har
cırah ve yevmiyeleri memur ve müstahdemin harcırahları, sunî tohumlamada bilfiil çalışıp fevkalâde 
mesaisi gözükenlere vekâletin taktirile azamî iki maaş nisbetini geçmemek üzere verilecek para mü
kâfatı, sunî tohumlama esnasında toplattırılan ahali koçlar ile koruma ve tedavi banyolarından geçi
rilen koyunlardaki melhuz telefatından dolayı sahihlerine tazminat verilmesi, arteziyen kuyu
ları açılması, kanal ve cedveller yapılması sulama tertibatı vücude getirilmesi, müteferrika, 
mefruşat, tenvir ve teshin ile merinos tahsisatından şimdiye kadar başlanmış olan tesisat ve 
işlerin ikmali, merinos damızlıkları mubayaa, nakliye mubayaa heyeti harcırah ve yevmiyelerile 
sair masrafları, koyun ve sair hayvan yemleri, kırkım, sağım, banyo amele masrafları, sayım 
vergisi, koyun ağıllarına ve koyunlara lâzım olan muhtelif eşyalar, kırtasiye ve tabiye kitab ve 
risale masrafları, koyunculuk aletleri, ve levazımı ve ölçü aletleri, yetiştiricilere meccanen hayvan 
yemi verilmesi ve kanunun istilzam eylediği üretme işinin başarılması için yapılması icab eden bilûmum 
masraflar, 
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Vesaiti nakliye kadrosu 

Çalıştırılacağı yer Kamyonet 

Karacabey merinos yetiştirme 
çiftliği 
Bursa merinos yetiştirme mü
fettişliği [1] 

Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

848 

Ecnebi mütehassıslar 1936 malî yılı kadrosu 

2582 sayılı kanun muci
bince pamuk ıslahı umu
mî masarifi ve yardım. 

Ecnebi mütehassıs 1 887 49 
1 (•) 

11 000 

Pamuk üretme işleri için muktazi 1938 malî yılı nakil vasıtaları kadrosu 

848 \ 2582 saydı kanunun 3 n-
cü maddesi mucibince 
1938 malî senesi Ziraat 
vekâleti bütçesinde açı
lan 848 nci fasla mevzu 
tahsisattan pamuk islâh 
ve üretme işleri için 
nerelere sarfiyat yapıla
bileceğini gösterir for
mül. 

Tahsisat yekûnu Umumi 

Kamyonet 
Kamyon 
Binek ve yük arabası 
Traktör arabası 
Öküz 
Beygir 
Katır 
Merkeb 

L masraflar için ayrılan 

5 
5 

20 
4 

24 
30 

6 
4 

300 000 289 000 

ikinci ecnebi mütehassıs ücreti 

11 000 

Umumî masraflar formülü: 

İler nevi tesisat, inşaat, teçhizat, tamirat, istimlâk ve icar masrafları, ziraat aletleri, tohum ayırma, 

[1] Sunî tohumlama için seyyar lâboratuvar tertibatına malik 
(*) Mukavelesi net 430 dolar üzerindendir. 
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•temizleme, çırçırlama ve tazyik makineleri motörler, traktörler, dinamo ve elektrik aletleri ve bun
ların yedek pa'rçalannın satın alınması ve bunların inşletme ve tamir masrafları; pamukçuluğa aid 
tabı neşriyat, tercüme ve telif masrafları, pamuk müsabakası ikramiyeleri. 

Pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, satın alma, dağıtma ve deneç masrafları ve pamuk mm taka1 

ve çırçırlarının ve deneçlerinin kontrol ve tedkik masrafları; pa'mıık mevzuu üzerinde memleket 
dahil ve haricinde tedkik ve teftiş ve kontrol yapacak memurların yol masrafları ve üretme işinin 
başarılması için lüzumlu tahakkuk eden diğer bütün masraflar. 

Not: 

Pamuk işleri için kontrol, tedkik ve teftişe çıkacak bilûmum memurlara harcırah kararna'mesine 
göre harcırah verilir. Yalnız kendi mıntakaları dahiline münhasır olmak üzere tohum tarla ve çırçır 
kontrolü yapacak kontrol ve baş kontrol memurlarına harcırah ve yevmiye verilmeksizin yalnız na
kil vasıtaları masrafları verilir. 

848 2582 sayılı kanunun 3 n- . 
cü maddesi mucibince 
1938 malî senesi Ziraat 
vekâleti bütçesinde açı
lan 848 nci fasla mevzu 
tahsisattan pamuk islâh 
ve üretme işleri için 
nerelere sarfiyat yapria-
bileeeğini gösterir for
mül. 

Tahsisat yekûnu Umumî masraflar için ayrılan İki ecnebi mütehassıs ücreti 
Lira Lira Lira 

300 000 289 000 11 000 

Umumî masraflar formülü: 

Her neva thsisat, inşaat, teçhizat, tamirat, istimlâk ve icar masrafları ziraat aletleri, tohum ayır
ma, temizleme çırçırlama, ta'zyik makinalan, motörler, traktörler, dinamo ve elektrik aletleri ve 
bunların yedek parçalarının satın alınması ve bunların işletme ve tamir masrafları; pamukçuluğa1 

aid tabı neşriyat, tercüme ve telif masrafları, pamuk müsabakası ikramiyeleri. 
Pamuk tohumu çırçırlama, ayırma, satın alma, dağıtma ve deneç masrafları ve pamuk mıntaka1 

ve tarla ve çırçırlarının ve deneçlerinin kontrol ve tedkik masrafları, pamuk mevzuu üzerinde 
memleket dahil ve haricinde tedkik ve teftiş ve kontrol yapacak memurların yol masrafları ve 
üretme işinin başarılması için lüzumu tahakkuk eden diğer bütün masraflar. 

Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı- Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

848 2582 sayılı kanun muci- Doktor 2 100 8 
bince pamuk islâhi unm-
mî masarifi ve yardım. 11 , ! ' ' 1 600 



55 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
P. M. Adı 

848 2582 sayılı kanun muci
bince pamuk İslahı ve is-
ilâh edilmiş pamuk to
humu mubayaa, üretim 
ve tevzi işlerinde kulla-

'nriacak ecnebi mütahas-
sıslara aid 1938 malî yılı 
kadrosu. 

Memuriyet unvanı 

Ecnebi mütehassıs 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 887 49 

11 000 

854 

854 

Enstitü ve laboratuarlar 
ve umumî masrafları. 

İlmî yardımcı 
Şarapçı 
Soğuk hava cihazı ma
kinisti 
Camcı ustası muavini 
Camcı kalfası 
Bahçivan 
înekçi 
Ahırcı 

1 
1 

1 
- 1 

1 
2 
1 
1 

100 
75 

40 
80 
60 
40 
50 
30 

6 
6 

6 
6 
6 
1 
6 
6 

Enstitü ve laboratuarlar 
levazım işletmeleri 
umumî masrafları. 

ve 
îlmî yardmıcı 
Nebatat yetiştirme ensti-
titüsü grafik memuru 
Camcı ustası muavini 
Camcı kalfası 
Sağuk hava C. makinisti 
înekçi 
Ahırcı 
Ziraat alâtlan enstitüsü 
hangarcısı 
Meyvacılık ve sebzecilik 
bahçivanı 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 

100 

80 
80 
60 
40 . 
50 
30 

30 

35 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

2 690 

3 210 

857 Ecnebi mütahassıslar ve Profesör 
tercümanları. » 

1 1136 47 
2 1053 48 
1 970 49 
1 721 51 
1 564 61 
1 1033 48 

12 970 49 
1 970 49 

6 
6 
2 
6 
6 
6 
6 
5 

(*) Mukavelesi net 430 dolar üzerinden 



— 56 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F . M. Adı 

857 Ecnebi mütahassıslar ve 
tercümanları. 

, 

857 Ecnebi mütahassıslar ve 
tercümanları. 

859 Umumî 
siliği. 

masraflar kar-

Memuriyet unvanı A( 

Beden terbiye muallimi 
Almanca muallimi 
Kütüpane memuru 
Mücellid 
Camcı 
Tercüman 

Profesör 
> 
» 
» 
» 
> 

Beden terbiye muallimi 
Almanca muallimi 
Kütüpane memuru 
Camcı ustası 
Tercüman 
Mücellid ustası 

Profesör 
Enstrüktör 
Lektör 

Enstilâtör 
> 
» 

Gümrük iş takib me. 
Suculuk makinisti 

Hava tahrik cihazı ma
kinisti 
Demirci 

» 
Tornacı 
Marangoz 

> 
» 

Cilâcı 
Başmürettib 

Beheri 
led Lira K. 

1 459 83 
5 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

10 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

272 03 
414 91 
244 11 
244 11 
180 

1136, 47 
1053, 48 

970,49 
946, 35 
887, 49 
564, 61 
459, 83 
272, 03 
414, 91 
244,11 
180 
244,11 

970, 49 
130,14 
272, 03 

85 
70 
60 
50 
80 
60 

30 
110 
50 
90 

110 
90 
50 
60 

120 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 
6 
4 
G 
G 

6 
G 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 

3 
5 
3 

6 
6 
1 
1 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
6 

Tutarı 

127 097 33 

106 723,20 

5 194, 35 



57 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M; Adı 

\ 

Memuriyet unvanı 

Matbaa makinisti 
Mürettib 

» 
Mücellid muavini 

» » 
Mücellid kalfası 
Foto ve filim memuru 
Bahçivanbaşı 
Bahçivan yamağı 

» .» 
Ateşçi 
Ütücü 
örücü 

» 
Kunduracı 

» 
Berber 
Terzi 
Kapıcı 

» 
Arabacı 

> 

..... .->; 
Beheri 

Aded L i ra K. 

1 80 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

• 4 
3 

65 
50 

120 
80 
50 
50 
80 
30 
25 
25 
25 
30 
25 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
40 
35 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

6 
6 
6 
6 
6 . 
1 
6 
6 
6 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
6 
6 

Tutarı 

859 
şılığı. 

Aşçıbaşı [1] 
> muvını 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Başgarson 
Garson 
iaşe muamelât memuru 
îaşe ambar memuru 

1 
1 
7 
4 
1 

12 
1 
1 

130 
50 
20 
25 
80 
20 
70 
60 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

859 Umumî 
şılığı. 

masraflar kar-

I • ' • • ' ; 

' 

Anstilâtör 
» 

Suculuk makinisti 
» » • • . 

Hava tahrik cihazı 
makinisti •••.;.. 
Demirci 

; • » 

1 
, 1 

1 
1 

1 
• ; , . : . i : : 

1 

'• 8 5 :,-..•: 

70 
80 
60 

30 
110 
50 

:....2. 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

14 240 

5 220 

[1] Üç yamağile beraber 



- 68 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F, M. Adı Memuriyet unvanı 

Tornacı 
Marangoz 

» 
Başmürettib 
Matbaa makinisti 
Mürettib 

» 
Mücellid muavini 

» » 
Foto ve filim memuru 
Bahçivan başı 

» yamağı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Ütücü 
Örücü 

» 
Kunduracı 

» 
Berber 
Terzi 
Kapıcı 

» 
Arabacı 

» 
Aşçıbaşı 

» muavini 
» çırağı 

Bulaşıkçı 
Baş garson 
Garson 
iaşe muamelât M. 

» ambar memuru 

Beheri 
Aded Lira K. 

1 90 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

L 1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
7 
4 
1 

12 
1 
1 

110 
90 

120 
80 
65 
50 

120 
80 
50 
80 
30 
60 
30 
25 
30 
25 • 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
40 
35 

130 
50 
20 
25 
80 
20 
70 
60 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

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

Tutarı 

859 
siliği. 

Tahakkuk memuru 
Enstilâtör 

» 
Suculuk makinisti 

» » 
Hava tahrik cihazı ma
kinisti 
Demirci 

» 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

100 
85 
70 
80 
60 

30 
110 
50 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

5 810 



— 59 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı Memuriyet unvanı A 

Tornacı 
Marangoz 

» 
Başmürettib 
Matbaa makinisti 
Mürettib 

» 
Mücellid muavini 

» » 
Foto ve filim memuru 
Bahçıvanbaşı 
Bahçıvan yamağı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Ütücü 
örücü 

» 
Kunduracı 

» 
Berber 
Terzi 
Kapıcı 

» 
Arabacı 

» 
Aşçıbaşı 
Aşçı muavini 

» çırağı 
Bulaşıkçı 
Baş garson 
Garson 

Beheri 
.ded Lira K. 

1 90 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
7 
4 
1 

12 
iaşe ve muamelât memuru 1 

» ambar memuru 1 

110 
90 

120 
80 
65 
50 
90 
80 
50 
50 
30 
60 
30 
25 
30 
30 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
40 
35 

130 
50 

.20 
25 
80 
20 
70 
60 

Hizmet 
müddeti 
Ay Gün 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Tutarı 

13 520 

Milli Müdafaa vekâleti Kara kısmı 

903 İnşaat ve tamirat. Mühendis 1 300 12 
Mimar 6 250 ' 12 
Sürveyan 2 160 12 
Teksir ve daktilo 4 100 12 

30 340 



— 60 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf , Hizmet 

tertibinin s Beheri müddeti 
F . M. Âdı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

903 inşaat ve tamirat ve sa- Mimar 6 250 3 4 500 [1] 
bit tesisat masrafları. 

Kara ordusunda müstahdem bulunan yabancı mütehassısların 1938 malî yılı kadrosu 

Vergiler dahil olmak üzere 
904 Ecnebi mütahassıslar. Harb akademisinde 3 

neü sınıf tabiye mü- , 
tehassısı . 1 1385 50 12 16 626 00 
Harb akademisinde 
yabancı harb tarihi 
mütehassısı 1 1219 50 12 14 634 00 
Harb akademisinde 
yüksek levazım müte
hassısı 1 970 49 12 11 645 88 
Harb akademisinde 
tank mütehassısı 1 970 49 12 11 645 88 
Süvari binicilik mek
tebi mütehassısı 1 519 50 12 6 234 00 
Nakliyat mektebi mo
tor mütehassısı 1 519 50 12 6 234 00 
Harb akademisinde 
büyük komuta kursu 
mütehassısı 1 1385 50 12 16 626 00 

6970 48 83 645 76 

Millî Müdafaa vekâleti Hava kısmı 

1938 malî yılı içinde Hava birlik ve müesseseleHnde istihdam edilecek yabancı 
mütehassıslar kadrosu 

950 Yabancı mütahassıslar. Teknik müşaviri (Ha-
ve fen şubesinde) 1 2786 87 12 33 442 44 [2j 
Mütehassıs (Eskişehir 
tayyare fabrikasında) 1 450 3,5 1 560 [ 31 

fi] 1 mart 1939 dan 31 mayıs 1939 tarihine kadar 
[2] 1- VI ~1938 - 31 -V-1939 a kadar 
[31 1*7111-1938 - 14-IX-1938 e kadar 



— 61 — 
Tatbik edilen kadroya aid masraf 

tertibinin 
F. M. Adı 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

Makinist (Müstakil tay
yare taburunda) 
Tayyare ve motor ma
kinisti (îzmir tayya
re alayında) 
Mütehassıs öğretmen 
(Hava akademisinde) 
Mütehassıs öğretmen 
(Hava akademisinde) 
Uçuş öğretmeni (Ha
va okulunda) 

950 Yabancı mütahassıslar. Uzman 

950 Yabancı mütahassıslar Mütehassıs (Etüd bü-
ücret ve harcırahları. rosu şefi) 

950 Yabancı mütahassıslar Uzman makinist 
ücret ve harcırahları. 

2 342 26 

2 624 50 

, 1 1304 75 

1 1136 48 

1 450 

O 
1 625 [6; 

1 453 

2 703 
Dolar 

Takr 

4 

6 

12 

12 

12 

Dolar 

1 
Takribi 

8,5 

8 

Lbî lira 

2 738 (*)[1] 

7 494 [2] 

15 657 [3] 

13 637 76 [4] 

5 400 [51 

77 191 20 
2 738 

• 

5 000 

3 865 60 [7] 

11 248 [Şl 
Dolar 

15 184 

950 Yabancı mütahassıslar Tayyare ve motor 
ve harcırahları, makinisti 2 610 320 [91 

[1] 1 VI - 1938 - 30 - IX - 1938 e kadar 
[2] 1 -VI - 1938 - 30 - XI - 1938 e kadar 
[3] l-.VI - 1938 -31V- 1939 a kadar 
[4] 1 -VI - 1938 - 31 V - 1939 a kadar 
[5] 1 -VI - 1938 - 31 V - 1939 a kadar 
[6] Diyarbakır tayyare alayında; memleketimize ayak bastığı tarihten 31 - V - 1939 tarihin( 

kadar 
[7] 15 - IX - 1938 den 31 - V - 1939 a kadar Eskişehir tayyare fabrikasında 
[8] Müstakil tayyare taburu. 
[9] îzmir tayyare alayında istihdam edilecektir. 



Tatbik edilen kadroya aid masraf 
tertibinin 

F . M. Adı 

950 Yabancı mütahassıslar 
ücret ve harcırahları 

— 62 

Memuriyet unvanı 

1 - öğretmen 
(Yarbay rütbesinde 
İngiliz hava subayı) 
(Hava harb akade
misi. istanbul). 
2 - Öğretmen 
(Binbaşı rütbesinde 
ingiliz hava subayı) 
(Hava okulunda. Es
kişehir) 
3 - Öğretmen 
(Yüzbaşı rütbesinde 
İngiliz hava subayı) 
(Hava okulunda. Es
kişehir) . 

Hizmet 
Beheri müddeti 

Aded Lira K. Ay Gün 

1 1266 01 

1 1022 61 

1 925 26 

Tutan 

6 330 05 [1 

5 113 05 [2] 

4 626 30 [3] 

16 069 40 

No. 1 — Bu subaya sigorta bedeli net olarak birinci sene için sene sonunda 146, 18/6 ve diğer 
yıllar için her sene sonunda yine net olarak 120 ingiliz lirası ve mukavele bir senenin hitamından 
evvel biterse ayrıca net 26, 18/6 ingiliz lirası verilecektir. 

No. 2 — Bu subaya sigorta bedeli net olarak birinci sene sonunda 142, 3/6 müteakib her yıl ıqm 
120 ingiliz lirası ve mukavele bir sene hitamından evvel biterse ayrıca net olarak 22, 3/6 ingiliz 
lirası verilecektir. 

No. 3 — Bu subaya da sigorta bedeli net olarak birinci sene sonunda 142, 3/6 ve müteakib her yıl 
için net 120 ingiliz lirası ve mukavele on iki ayın hitamından evvel biterse ayrıca net olarak 22, 3/6 
ingiliz lirası ödenecektir. 

Millî Müdafaa vekâleti Deniz kısmı 

990 Ecnebi mütahassıslar. Dz. Hr. akademisi ta
biye, sevkülceyş ve Hr. 
tarihi mütehassısı 

Dz. Hr. Mp. yüksek 
makine mütehassısı 

1 1219 48 
1 1219 49 
1 1219 49 

1 970 49 

4 

12 
12 
12 

12 

14 633 76 
14 633 76 
14 633 76 

11 645 88 

55 547 16 

[1,2,3] İngütereden memleketimize hareketleri tarihinden 31 - V - 1939 sonuna kadar 



— 63 — 
A s k e r î fabrikalar u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 

Tatbik edilen kadroya aid masraf Hizmet 
tertibinin Beheri müddeti 

F . M. Adı Memuriyet unvanı Aded Lira K. Ay Gün Tutarı 

1 - VI -1938. tarihinden 31 - V 1939 tarihine kadar askerî fabrikalarda istihdam edilecek ve 
ücretlerini ecnebi mütehassıslar faslından alacak ecnebi mütehassıslar kadrosu 

1022 Ecnebi mütahassıslar. Mütehassıs [1] 
[23 
[3] 

» [4] 
[5] 
[6] • 

1 800 
5 500 
1 400 
1 350 
1 300 
1 215 

12 
2 
4 

12 
12 
12 

]1[ Kırıkkale çelik had. de 
[2] Karıkkale nitroselilolozlu barut fabrikasında 
[3] Ankara silâh fob. 
[4] Ankara fişek fob. 
[5] Ankara silah fab. 
[6] Kırıkkale kuvvet Mr. 

26 580 





İCMAL 
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Başvekâlet 

Bütçedeki tah- A L I N A N K A D R O N U N 
sisatın mikdarı Tarihi Numarası Tutarı 

35 000 15 - 6 -1938 2/ 9011 33 450 

İstatistik umum müdürlüğü 

5 990 15 - 6 -1938 2/ 9006 5 985 

Maliye vekâleti 

61 000 10 - 6 -1938 2/ 8984 55 560 
15-12-1938 2/10019 3 480 

59 040 

110 000 
81 000 
90 000 
20 000 

2 520 
360 000 

10-
10-
24-
10-
24-

28-
10-
22-

6 
6 
6 
6 
12 

6 
6 
6 

-1938 
-1938 
-1938 
-1938 
-1938 

-1938 
-1938 
-1938 

2/ 8984 
2/ 8984 
2/ 9123 
2/ 8984 
2/10076 

2/ 9134 
2/ 8984 
2/ 9056 

108 
81 
80 
10 
3 

13 

2 
325 
5 

330 

676 

780 
000 
760 
440 
037 

477 

520 
680 
000 

680 

257 

50 

50 

50 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

6 000 
10 500 

1 - 6 -1938 
1 - 6 -1938 

2/ 9005 
2/ 9005 

5 982 
9 744 

15 726 



Matbuat umum m4idürlüğü 

Bütçedeki tah- A L I N A N K A D R O N U N 
F. M. sisatm raikdarı Tarihi Numarası Tutarı 

424 1 114 320 22 - 6 -1938 2/ 9058 19 500 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

565 

566 

567 

568 

569 

570 
570 

583 2 

584 
584 

584 

586 
586 

565 
584 

95 000 

245 000 

295 000 

4 000 

46 430 

1 217 000 

1 23 000 

400 000 

230 760 

22 - 6 -1938 

22- 6 -1938 

22- 6 -1938 

22- 6 -1938 

22- 6 -1938 

22- 6 -1938 
15- 8 -1938 

22 - 6 -1938 

22- 6 -1938 
22 - 6 -1938 

15 -12 -1938 

22- 6 -1938 
8 - 8 -1938 

24 - 2 -1939 
24- 2 -1939 

2/9046 

2/ 9046 

2/ 9046 

2/ 9046 

2/ 9046 

2/ 9046 
2/ 9434 

2/ 9046 

2/ 9046 
2/ 9046 

(*) 

2/10031 

2/ 9046 
2/ 9425 

2/10442 
2/10441 

42 900 

199 980 

222 960 

960 

35 820 

834 240 
23 760 

858 000 

9 360 

220 218 
53 820 

274 038 
6 630 

267 407 
2 903 

270 310 
129 192 

180 

129 372 
2 550 
2 180 

1 774 392 

50 

50 
22 

72 

72 

(*) 6 - XII - 1938 den itibaren iptal edilen 1 137 lira ücretli bir kadronun sene sonuna kada^r 
tutarı 



F. 

621 

Bütçedeki tah-
M. sisatın mikdarı 

40 000 

- es — 
Adliye vekâleti 

A L I N A N K A D R O N U N 
Tarihi Numarası Tutan 

22 - 6 -1938 2/ 9053 4 380 

Maarif vekâleti 
655 
655 
657 
658 
658 
659 
660 
660 

661 
661 

661 
661 
661 
661 

1 
3 

2 
5 

ilâve 

4 000 
10 000 
3 200 
40 000 
2 500 
30 000 
8 000 

187 520 
12 000 

199 520 
• • 

25 -10 -1938 
15 - 6 -1938 
15 - 6 -1938 
15 - 6 -1938 
15- 6 1938 
15 - 6 -1938 
•15 - 6 -1938 
24 -12 -1938 

10 - 6 -1938 
15 - 6 -1938 

15 - 6 -1938 
15 - 6 -1938 
28 - 6 -1938 
5 -10 -1938 

2/ 9764 
2/ 9005 
2/ 9005 
2/9005 
2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9005 
2/10064 

2/ 8986 
2/ 9005 

2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9136 
2/ 9726 

2 040 
450 

1 530 
3 900 
2 100 
10 540 
4 090 
200 

4 290 
108 840 
55 187 

8 830 
8 328 
1 680 
6000 

663 
663 
663 
663 
663 

671 
671 

1 

12 
12 

Tenzil olunan iki aded 200 liralık 
kadronun 12 aylık tutarı. 

5 -10 -1938 2/ 9726 

448 080 

4 970 

188 915 

4 800 

10-
10-
5-
8-
15-

15-
15-

• 6 
• 6 • 

• 10 
• 10 
• 12. 

- 6 
• 11 

-1938 
-1938 
-1938 
-1938 
• 1938 

-1938 
-1938 

2/ 8986 
2/ 8986 
2/ 9722 
2/ 9737 
2/10020 

2/ 9005 
2/ 9909 

184 115 
114 675 
10 620 
32 600 
22 760 
37 090 

217 745 
2 450 
2 520 

(Takribi) 

4 970 



F. 

661 

Bütçedeki tah-
M. sisatın mikdarı 

A L I N A N K A D R O N U N 
Tarihi Numarası Tutan 

674 
674 
674 
674 
674 
674 
674 

676 
676 
676 

683 
684 
684 

685 
686 
686 
692 
692 

692 

692 
692 

695 
695 
695 
695 
695 

ıo-
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 

2 
1 
3 
5 

7 

2 
7 

40 000 

125 700 

125 150 
69 660 

10 250 
10 000 
5 520 

498 850 

30 000 

205 610 

15 - 6 -1938 
15- 6 -1938 
15- 6 -1938 
15- 6 -1938 
28 -11 -1938 
30 -12 -1938 
28- 1 -1939 

10 - 6 -1938 
11-10-1938 
30-12-1938 

10- 6 -1938 
10- 6 -1938 
28- 9 -1938 

10-6 -1938 
15 - 6 -1938 
22 - 6 -1939 
15 - 6 - 1938 
13 - 2 -1939 

13 - 2 -1939 

• 7 - 7 -1938 
6 - 1 -1939 

15 - 6 -1938 
15- 6 -1938 
28- 6 1938 

15-11-1938 
28 - 1 -1939 

2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9910 
2/10129 
2/10312 

2/ 8986 
2/ 9749 
2/10122 

2/ 8986 
2/ 8986 
2/ 9688 

2/ 8986 
2/ 9005 
2/ 9054 
2/ 9005 
2/10379 

2/10379 

2/ 9199 
2/10184 

2/ 9005 
2/ 9005 
2/ 9133 
2/ 9838 
2/10320 

23 566 
1 149 
1 274 
11 682 
1 260 
375 
495 

39 801 
115 844 
5 949 
'3 104 

124 897 
114 260 
58 252 
1 275 

59 527 
6 115 
9 996 
5 430 

498 372 
4 638 

493 734 
6 824 

500 559 
10 392 
10 392 

20 784 
82 113 
38 856 
25 080 

' 2 100 
675 

2 - 3 -1939 2/10495 

(*') İptal olunan iki kadro tutan 
(**) tahsisattan fazlası kadro tasarrufatıle karşılanacc!:!u' 

148 824 

12 003 
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F. 

684 
685 
695 
683 
658 

M. 

2 

1 
2 

Bütçed eki tah-
sisatın mikdarı 

A L I N A N K A D 
Tarihi 

20 - 3 -1939 
24 - 2 -1939 
20- 3 -1939 

9 - 4 -1939 
9 - 4 -1939 

Nunı arası 

2/10606 
2/10424 
/210604 
2/10721 
2/10722 

R 

= 

O N U N 
Tutarı 

800 
3 552 

875 
21 500 

300 

1 500 904 

Nafıa vekâleti 

724 1 
729 
735 
736 
735 2 

29 820 
38 400 

18 570 

14 - 7 -1938 
14- 7 -1938 
14 - 7 -1938 
14- 7 -1938 
30- 3 -1939 

2 / 9246 
2 / 9246 
2 / 9246 
2 / 9246 
2/10677 

29 760 
16 740 

106 620 
6 000 

60 

tktisad vekâleti 

770 231000 22-6-1938 2/9049 
779 25 - 6 -1938 2/ 9126 
779 22- 7 -1938 2/ 9347 

785 2 23 000 21 - 6 -1938 2/ 9045 
786 1 500 000 15 - 6 -1938 2/ 9007 
786 1 15- 6.-1938 2/ 9007 
786 1 15 - 6 -1938 2/ 9007 
786 1 24-12-1938 2/10107 

159 180 

5 
177 

1 

185 

15 

400 
977 
805 

182 

000 
21 460 

127 
297 

9 

200 
600 
600 

470 860 
786 1 İptal edilen 24-12-1938 2/10107 9 600 

461 260 

786 2 300 000 15- 6 -1938 2/ 9007 223 560 
786 3 95 000 8 - 8 -1938 2/ 9427 42 800 
788 90 000 15 - 6 -1938 2/ 9007 14 100 
789 2 23 000 22 - 6 -1938 2/ 9049 3 600 
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F. 

789 

793 
794 
794 

794 

794 

M. 

2 

Bütçedeki tah
sisatın mikdarı 

115 000 
321 500 

iptal edilen 

-

A L I N A N 
Tarihi 

10-

16-
26-
26-

24-

24-

• 10 

• 6 

• 6 

• 6 

12-

• 12 

-1938 

-1938 
-1938 
-1938 

• 1938 

-1938 

Nunu 

2/ 

2/ 
2 / 
2/ 

K A D R O N U N 
ırası 

9745 

9015 
9059 
9059 

2/10108 

2/: 10108 

Tutarı 

1 080 

4 680 

102 540 
-237 200 

46 100 

283 300 
3 825 

279 475 
3 750 

283 225 

'1 332 347 

Ziraat vekâleti 
833 
833 
833 
833 
833 

835 
835 

836 
836 

836 
836 
836 

847 
847 
847 

3 
3 

1 
1 

2 
2 
2 

200 000 

85 000 

200 000 

62 000 

340 000 

4 - 7 -1938 
21-10-1938 

3 -12 -1938 
30 -12 -1938 
30 -12 -1938 

14 - 7 -1938 
24 -12 -1938 

14 - 7 -1938 
30 -12 -1938 

2 9 - 6 -1938 
21 -10 -1938 
30 -12 -1938 

2 - 7 ,1938 
2 - 7 -1938 

30-12-1938 

2 / 9158 
2 / 9804 
2/ 9980 
2/10128 
2/10128 

2/ 9263 
2/1.0102 

2 / 9263 
2/10130 

2/ 9141 
2/ 9804 
2/10127 

2 / 9151 
2 / 9151 
2/10121 

35 236 
6 270 

39 340 
26 253 

2 489 

109 588 

12 840 
6 90G 

19 740 

23 904 
23 904 

47 808 

5 751 
6 624 
5 727 

18 102 

56 063 
169 937 
47 670 
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F. 

847 

848 
848 

848 

848 

848 

848 

854 
854 

857 
857 

859 
859' 
859 

857 
859 

Bütçedeki tah-
M.« sisatın mikdarı 

300 000 

Umumî 
masraftan 
tenzil 

Ücret kıs
mına zam 

Umumî 
masraftan 
tenzil 

Ücret kıs
mına zam 

120 000 

395 000 

50 000 

A L I N A N K A D R O N U N 
Tarihi 

30-12-1938 

2 - 7 -1938 
2 - 7 -1938 

11-10-1938 

11 -10 -1938 

15 - 2 -1939 

15- 2 -1939 

14 - 7 -1938 
15-12-1938 

14 - 7 -1938 
15-12-1938 

14 - 7 -1938 
25- 7 -1938 
15-12-1938 

11 - 3 -1939 
1 1 - 3 -1938 

Numarası 

2/10121 

2 / 9153 
2 / 9153 

2 / 9752 

2 / 9752 

2/10362 

2/10362 

2 / 9245 
2/10021 

2 / 9245 
2/10021 

2 / 9245 
2 / 9303 
2/10021 

2/10566 
2/10566 

Tutan 

66 330 

340 000 

11 000 
289 000 

300 000 

1 600 

298 400 

1 600 

300 000 

11 000 

289 000 

11 000 

300 000 

2 690 
3 210 

5 900 

127 097 
106 723 

233 820 

14 240 
5 220 
5 810 

25 270 

5 194 
13 520 

33 
20 

53 

35 

1 118 944 24 
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Millî Müdafaa vekâleti (Kara) 

Bütçedeki tali- A L I N A N ' - K A D R O N U N 
F. M. sisatm mikdarı Tarihi Numarası Tutarı 

903 1 402 200 15 - 6 -1938 2/ 9008 30 240 
904 100 000 15- 6 -1938 2/ 9008 83 645 
903 25- 3 -1939 2/10639 4 500 

118 385 

Millî Müdafaa vekaleti (Hava) 

950 130 000 15 - 6 -1938 2/ 9008 77 191 
950 15 - 6 -1938 2/ 9008 3 422 
950 22- 8 -1938 2/ 9483 5 000 
950 6 - 9 -1938 2/ 9535 3 865 
950 15 -11 -1938 2/ 9746 15 184 
950 24-12-1938 2/10099 7 320 
950 15 - 2 -1939 2/10373 16 069 

128 052 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz) 

990 57 050 10- 6 -1938 2 / 8983 55 547 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

1022 26 800 15 - 6 -1938 2 / 9008 26 580 

(*) 2738 doların 125 kanıştan tutan 

t^G<i 





S. Sayısı: 62 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesi 
ve bazı bütçelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihasile İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması ve Büyük Millet Meclisince 
sarfiyatı muvakkate suretile yapılan tediyatın sureti mah

subu hakkında kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/135,2/2,3) 

îdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi (2/2) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 17 -V - 1939 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 943/20042 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur Umumî kâtibliğinin sureti bağlı olarak sunulan 12 - V -1939 tarih ve 4/726 sayılı 
tezkeresinde 25 nisan 1939 tarihinde kullandığı otomobil ile kaza çıkararak bir kişinin ölümüne ve iki 
kişinin yaralanmasına sebebiyet veren ve mevkuf en muhakemesi yapılmaktar olan daire müdürü Lût-
fi Altınokun vekâlet emrine almdığı anlaşılmış olduğundan mayıs 1939 açık maaşının tediye edilebil
mesi için 1938 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesine açık maaşı namile bir fasıl açılarak 128 lira tah
sisat konması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
H. Bayrak Dr. 8. Vzel 

MAX>DE 1 — 1939 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinde açık maaşı namile bir fasıl açılarak 
128 lira tahsisat konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MAjDDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisince sarfiyatı muvakkate suretile yapılan tediyatm sureti 

mahsubu hakkmda kanun teklifi (2/3) j 

T.B.M.M. 
îdare Heyeti - 18-V-1939 

Muhasebe Müdürlüğü 
' • Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesi kararı üzerine 1939 yılı haziran ihtidasından teş
rinievvel gayesine kadar olan beş aylık müddet için aza tahsisatı olarak tediyesi tahakkuk eden 
(520 006) lira 90 kuruşun itasına müteallik aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve 
teklif eyleriz. 

idare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
H. Bayrak Dr, S. Vzel 

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisince sarfiyatı muvakkate suretile vaki olan (520 006) lira 90 
kuruşluk tediyat 1938 senesi hesabı katğisinde açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydi suretile mahsub 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

1938 malî yüı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi ve bazı bütçelerde değişiklik yapılması, hakkmnda kanun lâyihası (1/3-35) 

T. G. 
Başvekâlet . 17 - V - 1939 

Kararlarmüdürlüğü 
Sayı: 6/2564 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkal
âde tahsisat verilmesi ve bazı bütçelerde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V - 1939 tarihinde Yüksek M/eclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
I Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Birinci madde : 
F. M. Lira 

Jandarma Genel Komutanlığı 
479 1 327 764 Bazı mmtakada karakol adedinin çoğaltılması dolayısile fazla olarak celbe-

dilen eratın iaşeleri karşılığıdır. 

Hariciye vekâleti 
509 1 20 000 Son günlerde hadis olan beynelmilel siyasî vaziyet dolayısile tahmin fev

kinde artmış olan telgraf muhaberatı karşılığıdır. 

( S. Sayısı : 62 ) 



P. M. Lİra 

520 45 000 
524 1 11 000 

775 1 300 000 

791 48 550 

Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
Balkan Paktı dolayısile Romanya ve Yunanistana giden heyetlerin harcırah 
ve sair masraflarına tediye edilecektir. 

îktısad vekâleti 
3495 sayılı kanunla Nevyork sergisine iştirak masrafları karşılığı olarak veri
len 500 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
Devlet Reisinin rükûbuna mahsus yatlarla motörlerin masrafları karşılığı 
olarak bütçeye mevzu tahsisat, malî sene sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıya-
mryacaktır. 

ikinci madde : 
Maliye vekâleti 

250 70 000 îzmirde hali inşada bulunan doğum ve çocuk hastahanesinin inşaatının bir an 
evvel ikmalini temin için belediyeye bu mikdar yardımda bulunulmasına lü
zum görülmüştür. 

251 30 000 Akarları icarınm düşmesi ve bazı alacaklarının tahsil edilememesi yüzünden 
malî sıkıntıya maruz bulunduğu anlaşdan Balıklı hastahanesinin ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere Vakıflar idaresine verilecektir. 

252 100 000 izmir Enternasyonel Fuarına geçen sene olduğu gibi bu sene de umumî mu
vazeneden yardım yapılması muvafık görülmüştür. 

253 250 000 Ankara belediyesine bu mikdar ikraz edilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 
Mikdarı yukarıda yazılı ihtiyaçları karşılamak üzere verilecek munzam ve fevkalâde tahsisatı bu 

seneki tahsilat mikdarında bütçe muhammenatile geçen senenin son bir aylık tahsilâtına göre görülen 
fazlalık teklif edilen mikdarı karşılamaktadır. 

Üçüncü madde: 

74 400 

63 6 000 

163 1 

177 

450 

13 000 

183 
186 
188 
190 
193 
199 
202 
202 
216 

2 
3 

1 
1 
2 

3 500 
23 900 
280 500. 
15 000 
12 200 
12 500 
75 000 
12 740 
22 000 

Başvekâlet 
Tertibindeki tahsisat sene sonuna kadar vukubulacak masrafları karşrlıyamı-
yacaktır. 
b0 sene bilfiil hizmet ettikten sonra tekaüde sevkedilen bir memura 1683 
sayılı kanunun 58 nci maddesine tevfikan tahakkuk ettirilen ikramiyesi ve
rilecektir. 

Diyanet işleri Reisliği 
Senelerden beri icarsız olarak oturulan bir çok müftülük daireleri maksa
dı inşaları nazarı dikkate alınmaksızın vakıflar, belediye ve hususî idare
lerce kendi namlarına tescil ettirilip tahliye ettirilmiş olduğundan, bu se-
beble yeniden bina kiralanmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
Bilfiil 30 seneyi ikmal eden memurlardan tekaüdlüğünü taleb edenlerin tah
minden fazla çıktığı görülmüştür. 

Tertiblerindeki tahsisatın senelik ihtiyaca kâfi bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Satın alınan îstanbuldaki italyan sefareti binasının ikinci taksiti karşılığıdır. 
Kuvarshan bakır madeni mubayaa bedelinin son taksiti karşılığıdır. 
Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

( S. Sayısı : 62 ) 



4 -
F. M. Lira 

Düyunu umumiye 
260 195 000 :i523 sayılı kanunla gayri mübadil istihkaklarına mukabil verilen tahvillerin 

bu sene ödenecek olan ilk kuponları bedellerini tamamen ödiyebilmek içindir. 
261 2 2 560 Tertibindeki tahsisatın bilhesab tahakkuk ettirilen mikdardan noksan olduğu 

görülmüştür. 
272 5 000 Tahakkuk eden, ilâma bağlı borçlar tediye edilecektir. 

Tapu ve kadastro umupı müdürlüğü 
280 2 1 000 Teşkilât kanununun tatbiki dolayısile bu sene kadro dışında kalan memurla

ra verilecektir. 
286 2 250 Fosfat makinesi için mubayaası icab eden eczalı kâğıd bedeli karşılığıdır. 
292 7 850 Tapu teşkilât kanununun tedricen tatbiki için tayın olunan üç senelik müd

det bu haziranda nihayet bulacağı cihetle içinde bulunduğumuz sene zar
fında teşkilâtın ikmali iktiza etmiş ve yeni kadroların tatbiki dolayısile bazı 
zarurî tayin ve nakiller yapılmış olduğundan, bu mikdar tahsisata ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

293 200 Arazide çalışan Kadastro memurlarının istihkakları karşılığıdır. 
295 200 Bu tertipteki tahsisat sene sonuna kadar olan ihtiyaca kâfi gelmjiyeeektir. 
298 1 000 Sanatoryumda tedavisine lüzum hasıl olan memurların tedavi ihtiyaçla

rını karşılamak üzere bu mikdar tahsisata ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
312 12 876 Bilfiil 30 sene vazife görmek suretile tekaüd edilenlerin tahakkuk eden ik

ramiyeleri karşılığıdır. 
Malî yıl sonuna kadar tertibindeki tahsisattan fazla olarak vukubulacak 
ihtiyaçların karşılığıdır. 
Bir kısım memurların daha sıhhî müesseselerde tedavilerine lüzum hasıl ol
muştur. 
Yeni celbedilen eratın tathir masrafı karşılığıdır. 
Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
Nisan celbine aid eratın sıhhî vaziyetlerinin tesbiti için mıhtakaları dahi
linde seyahat eden doktorların harcırahları karşılığıdır. 

363 2 230 Hayvanları ölen muhafaza memurlarına verilmesi tahakkuk eden tazminat 
karşılığıdır. 

366 2 500 Yeniden celbedilen efradın kıtalarına ve terhis edilen efradın memleketlerine 
sevk masraflarıdır. 

Dahiliye vekâleti 
377 8 000 30 sene bilfiil hizmet edenlerden tekaüdlüklerini taleb edenlerin adedi tah

minden fazla zuhur etmiştir. 
383 3 1 500 Merkez ve taşra teşkilâtının genişlemesi dolayısile artmış olan kırtasiye 

ihtiyacı karşılanacaktır. 
395 2 200 Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

Matbuat Umum müdürlüğü 
424 1 7 000 Geçen senelere nisbeten propaganda ve neşriyatın arttırılmış olmasından bu 

tertibteki tahsisat ihtiyacaca kâfi gelmemiştir. 

326 
327 
333 

353 
354 2 
356 

2 500 
3 000 
500 

200 
700 

5 500 
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Lira 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
500 Teşkilât genişlemiş olması dolayısile hasıl oları mobilyc ihtiyacına sarfedile-

cektir. 
1.0 000 Son zamanlarda hadis olan idarî vaziyet dolayısile bir çok memurların 

tayin ve nakilleri yapılmış, bu sebeble tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmemiştir. 

1 000 Vazifelerinin ağırlığı dolayısile sık sık hastalalan memurların müdavatı evveli-
yeleri karşılığıdır. 

500 Polis motosikletleri tamir ettirilecektir. 

Jandarma genel komutanlığı 
Yeniden celbedilen efradın maaşları karşılığıdır. 
30 sene bilfiil hizmet edib tekaüdlüğünü taleb eden albayın ikramiyesi verile
cektir. 
Hataya gönderilen jandarma mensublarmın zat ve aile harcırahlarile mınta-
ka ve vilâyet kumandanlarının mutat teftişlerinden mütevellid harcırahları 
için tertibindeki tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. ' 

Hariciye vekâleti 
5 800 Türkiye - İran ve Türkiye - Yunanistan hudud taşlarının dikilmesine memur 

edilen heyetlerin istihkaklarına verilecektir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
2 344 Yeniden tekaüde sevkolunacak memurlardan 30 sene bilfiil hizmet etmiş olan

ların ikramiyeleri verilecektir. 
2 200 Sicil karneleri ve diğer bazı evrakın tabına lüzum hâsıl olmuştur. 

25 596 Yeni açılan Diyarbakır numune hastanesi için almacak olan levazım ve iaşe mad-
delerile bu sene hasta mikdarı artan Ankara Numune hastanesinin ilâç ve iaşe 
maddeleri karşılığıdır. 

2 000 Tıb talebe yurdu talebesinin melbusat ihtiyacı karşılığıdır. 

Adliye vekâleti 
42 516 Bilfiil otuz sene hizmet edib bu kere tekaüdlükleri icra kılınanların kanunî is

tihkakları tediye edilecektir* 
1 700 Teşkilâtın genişlemesi dolayısile ayrı binaya nakline mecburiyet hâsıl olan 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün su ve sair masrafları karşılanacak
tır. 

500 Tertiblerindeki tahsisatın sene sonuna kadar kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. 
3 650 Bazı vilâyet ve kazalarda elektrik tesisatı yaptırılmış olması ve mahrukat fi-

500 Tertiblerindeki tahsisatın sene sonuna kadar kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. 
atlarının artmış bulunması dolayısile bu tertibdeki tahsisat ihtiyaca kâfi gel
memiştir. 

3 000 Bazı kazalarda yeniden ihdas edilen ağır ceza ve asliye mahkemelerinin kır
tasiye ihtiyaçları temin edilecektir. 

2 600 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü için tutulan binanın kira bedeli kar
şılığıdır. 

2 300 Şehirler arası telefonlarında fazla mükâleme yapılmıştır. 
1 000 Hastalanan memurların tedavi ve yol masraflarına verilecektir. 
7 000 Bu tertibdeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

226 333 
1 092 

6 000 

( S. Sayısı : 62 ) 



f. M. Lba 
6 

639 
650 
646 
647 

662 

665 

673 
681 
682 

701 
711 
727 

1 

1 

4 
6 
1 

500 
300 

2 500 
3 000 

800 

2 000 

3 000 
8 500 
500 

800 
300 

3 500 

Maarif vekâleti 
633 11 000 30 sene bilfiil hizmet edenlerden tekaüdlüklerini taleb edenlerin istihkakları 

karşılanacaktır. 
Tertiblerindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelnıiyeeeği anlaşılmıştır. 
Tertiblerindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelnıiyeeeği anlaşılmıştır. 
Yeniden bazı binaların kiralanmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Yeni açılan okul ve şubelere tayin olunan öğretmen ve memurların tahak
kuk eden harcırahları tediye edilecektir. 
Meslekî tedkikatlarda bulunmak üzere ecnebi memleketlere gönderilen öğ
retmenlerin harcırahları karşılığıdır. 
Ecnebi memleketlerdeki talebe müfettişleri arasında değişiklik yapılmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 
Akademi için bazı tablolar satm alınacaktır. 
Yeni açılan şubelerin ihtiyaçları karşılanacaktır. 
Yeni açılan şubelerin ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Nafia vekâleti 
Münakalât vekilinin iki aylık tahsisatı karşılığıdır. 
Münakalât vekâleti otomobilinin bir aylık işletme masrafı karşılığıdır. 
Mühendislerin fennî eserlere olan alâkaları göz önünde tutularak vekâlet 
kütübanelerinin kitab ihtiyacı ve Nafia neşriyatı karşılığıdır. 

732 10 000 Fen memurlarının malûmatlarını arttırmak ve bunlardan daha ziyade is
tifade edebilmek için 89 memurun Teknik okulda kursa sevkedilmesi hase-
bile bu tertibe mevzu tahsisat kâfi gelmemiştir. 

733 6 750 1937 malî yılında yapılan Çorum orta okulu inşaatından tahakkuk eden ve 
senesi bütçesinde bakiye tahsisatı bulunan ve bu sene bütçesinin tekabül 
ettiği tertibde tahsisat bakiyesi mevcud olmamasına binaen muvazenei umu
miye kanununun 13 neü maddesi mucibince tediyesi yapılmayan mebaliğ 
karşılığıdır. 

îküsad vekâleti 
Yeni Ticaret vekilinin iki aylık muhassasatı karşılığıdır. 
Ticaret vekâleti için alınacak otomobil bedeli karşılığıdır. 
Tertiblerindeki tahsisatın malî yıl sonuna kada^rki ihtiyaçları karşılığı kâfi 
gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

» » » » » » 
Geçen yıl borçları tahminden fazla zuhur etmiş ve bütçe kanununa göre de 
münakale icrasına imkân bulunmamıştır. 

261 3 300 Ticaret vekâleti otomobilinin bir aylık işletme masrafı karşılığıdır. 

Ziraat vekâleti 
813 5 240 Vekâlet binası için satın almması zarurî görülen yangın söndürme aletlerile 

yangın vukuunda evrakı taşımağa mahsus çuvallar ve sair müteferrik bazı 
ihtiyaçların temini için bu mikdar munzam tahsisata ihtiyaç hasıl olmuştur. 

815 4 400 îçme suyu bedellerile temizlik malzemesi gibi mübrem ve zarurî ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için bu mikdar tahsisatın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

751 
761 1 
767 

771 
796 

800 
400 

4 000 

2 500 
2 000 
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Lira 

Mülî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
263 292 Tekaudlüklerini taleb edenlerden 30 sene bilfiil hizmet edenlerin ikramiyeleri 

tediye olunacaktır. 
4 250 Genelkurmayca neşredilmesi icabeden mühim neşriyata müteallik malzeme 

bedellerine verilecektir. 
7 500 Kıta vaziyeti ve sa^re dolayısile mevkileri değiştirilen subay ve memurların 

harcırahları için ihtiyaç hasıl olan mikdardır. 
758 Sa(tın alınan malzemenin muayene ve sair mühim işlerin görülmesi için gön

derilen subay ve memurların istihkaklarına tediye edilecektir. 
8 000 Bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

23 000 Eslâhanm tecrübe, muayene ve teslimleri için Avrupaya gönderilenlerin is
tihkaklarına verilecektir. 

3 000 Orduya nafi bir çok telif ve tercümede bulunanların ikramiyeleri tediye olu-
nacaiktır. 

Millî Müdafaa vekaleti (Hava kısmı) 
500 Gazetelerle yapılan münakaşa ilân bedellerile diğer müteferrik ihtiyaçlar 

karşılığıdır. 
6 500 Muvakkat memuriyetle muhtelif mahallere gönderilmelerine lüzum hâsıl ötem 

subay ve askerî memurlara verilecek harcırahların karşılığıdır. 
250 Hava birliklerinin telefon mükâleme masrafı karşılığıdır. 

6 000 Melbusat ihtiyacının temini içindir. 
42 000 Yeni mubayaa olunan levazım ve teçhizatın birliklere nakil masrafları kar

şılığıdır. 
11 000 Son zamanlarda bazı müessif kazalar dolayısile şehid olanların tazminatları 

karşılanacaktır. 
1 250 Memleket dahil ve «haricindeki ücretli müesseseatı sıhhiyede tedavi ettirile

cek subay ve memurların tedavi masrafları tediye olunacaktır. 

Milli Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
28 056 Tekaüdlüklerini taleb edenlerden 30 sene bilfiil hizmet etmiş olanlara 1683 

sayılı kanun mucibince tahakkuk eden ikramiyeleri verilecektir. 
2 570 Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
5 900 Muvakkaten muhtelif mahallere gönderilen subay ve askerî memurların 

harcırahları karşılan acaltır . 
2 000 istanbul ve izmir telefonlarının Devlete intikal etmiş olmasından ücretli 

muhabere ve mükâleme tertibinden verilmekte olan ücretlerin bu tertibden 
tediyesine başlanmış ve bu itibarla tertibindeki tahsisat ' ihtiyaca kâfi gel
memiştir. 

800 Hastalanan subay ve askerî memurların tedavi ücretleri tediye edilecektir. 
2 153 Almanyadan getirilecek Overhal mütehassısının ücreti verilecektir. 

62 500 Yeni gemi siparişleri dolayısile îngiltereye gönderilen heyetin harcırahları 
karşılığıdır. 

4 000 Uzun senelerdenberi kullanılması dolayısile kullanılamıyacak derecede hur
da hale gelen makineler tecdid edilecektir. 
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Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1009 740 Muhtelif kanunlarla verilen salâhiyetlere istinaden girişilecek taahhütler 

için açılan eksiltmelerin gazete ile yaptırılan ilân bedelleri için bütçeye mev
zu tahsisat kâfi gelmemiştir. 

1031 1 160 Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelemiyeeeği anlaşılmıştır 
2 500 Kırıkkalede yaptırılan fabrikaların kabul işleri için gönderilecek heyetle

rin harcırahları karşılığıdır. 
4 60 Kırıkkale için mubayaa edilen lokomotifin fabrikasında yapılan muayene

sine memur edilen heyetin harcırahına tertibindeki tahsisat kâfi gelmeni iştir 
1012 500 Muhtelif kanunlarla verilen taahüd salâhiyetleri dolayısile işler çoğalmış ol

duğundan, fazla muhabere yapılmasına lüzum hâsıl olmuş biımetiee bu ter-
tibdeki tahsisat yetişmemiştir. 

1025 2 25 040 1938 malî yılı içinde Millî Müdafaa vekâletinden yapılan fazla siparişlerin 
ikmali için arttırılmış olan amelelerin yevmiyeleri verilecektir. 

Harita umum müdürlüğü 
İ038 1 400 Laboratuar ve bahçenin artan su ihtiyacı karşılığıdır. 
1047 2 582 Harita postalarının uzak nırutakalara şevki ve vesaitsiz mmtakalarda her 

sene daha fazla devam eden faaliyet dolayısile tahakkuk edecek masraflar 
karşılığıdır 

Yukarıda yazılı tertiplere ilâve edilecek tahsisat 3 numaralı cedvelin tenzil sütununda yazılı 
tertiplerden karşılanmıştır 

Dördüncü madde : 
Maliye vekâleti 

248 75 000 Kastamonu vilâyetinee yaptırılmakta olan hastanenin bir kısım inşaat ve 
tesisat masraflarına karşılık olmak üzere muvazenei uıtıumiyeden hu 
mikdar yardım yapılması lüzumlu görülmüştür 

249 780 Yeniden mazuliyet maaşı tahsis edilen memurların istihkakları tediye edile
cektir. 

Dahiliye vekâleti 
385 3 6 000 Vekâlet otomobilinde son zamanlarda sık sık mühim ve büyük arızalar zu

hur etmekte olduğundan yeniden otomobil satın alınmasına lüzum hâsıl 
olmuştur. 

Nafia vekâleti 
711 3 4 000 Münakalât vekili için alınacak otomobil bedeli karşılığıdır. 

Yeniden açılan yukarıda yazılı tertiblere konulması teklif edilen tahsisatın karşılığı 4 numaralı 
cedvelde yazd tertiblerden temin edilmiştir. 

Beşinci madde: 
3596 sayılı kanunla Maarif vekâleti bütçesinin 684 ncü faslından tenzil edilen 9 000 lirayı karşı-

Iryacak tahsisat bakiyesi mevcud olmadığı sonradan anlaşıldığından bu fasıldan tenzil edilen raik-
darrn 8 500 lira ve 632 nci fasıldan tenzil edilen mikdarı da 194 500 lira olarak tashihi zarurî görül
müştür. 

İkinci madde mucibince Maliye bütçesinde açılan 253 ncü fasla konulan 250 000 liranm Ankara 
belediyesine ikraz edilmesi için Maliye vekiline mezuniyet itası maksadile teklif olunmuştur. 

Yedinci madde: 
Birinci madde mucibince Iktisad vekâleti bütçesinin 775 nci fasbnra 3 ncü maddesine munzam 
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tahsisat olarak konulan 300 000 liranın evvelce olduğu veçhile Etibanka toptan verilmesini temin 
maksadile teklif edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 - V - 1939 
Mazbata No. 27 
Esas No. 1/135 

Yüksek Reisliğe 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesi ve bazı bütçelerde değişiklik 
yapılması hakkında olub Başvekâletin 17 - V -
1939 tarih ve 6/2564 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası ve îdare Heyeti
nin iki kıta kanun teklifi Encümenimize verilmiş 
olmakla idare âmirleri ve Maliye vekili Puad Ağ-
ralı, Dahiliye vekili Faik öztrak hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu: 

1938 malî yılı bütçesinin tatbikatı sona ermek
te olub mezkûr bütçenin bazı tertiblerindeki tah
sisatın bu tertibi ere müteallik hizmetleri karşılı -
yamadığı görülerek bu hizmetleri müteessir etme
mek için tahsisatlarında tasarruf temin edilmiş 
olan bazı fasıllardan münakale yapılmak ve bir 
kısmına da varidat fazlasından karşılanmak üzere 
munzam ve fevkalâde tahsisat verilmek ve yeni
den açılması zarurî görülen dört fasla da yine 
münakale yapılarak 83 908 lira fevkalâde tahsisat 
konulmak suretile lâyihaya bağlı cedvellerde gös
terilen değişikliklerin lüzum ve zarureti Encü-
menimizce de anlaşılarak lâyiha esas itibarile ka

bul edilmiş ve yalnız Büyük Millet Meclisi ve 
Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki 17 ve 18 - V - 1939 
tarihli idare Heyetinin iki kıta kanun teklifi de 
mezkûr lâyiha ile birleştirilerek istenilen tahsisata 
müteallik fasıl cedvele idhal edildiği gibi Hükü
metin lâyihasına da bir madde eklenmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 

istanbul 
G. Bahtiyar 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Muğla 

H. Kitaba 
Trabzon 
Sırrı Vay 

R. V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Çanakkale 
R. Bulayırh 
Kastamonu 

Köker T. Coşkan 
Kocaeli 

A. Said A\kbaytuğan 
Ordu 

U. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kırklareli 
B. Denker 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
S. Içöz 
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HÜKÜMETİN TEKKLÎFÎ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağ
lı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1938 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (I) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerine 
(1 094 314) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı Maliye bütçesi
nin ilişik (2) numaralı cedvelde gösterilen ve 
yeniden açılan fasıllarına (450 000) lira fevkalâ
de tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı muvazenei umu 
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (3) 
numaralı cedvelde yazdı tertibleri arasmda 
(1 676 038) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 4 — 1938 malî yılı muvazenei umu 
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (4) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerinden 
(83 908) lira tenzil edilerek yeniden açılan (5) 
numaralı cedvelde yazdı fasıllara fevkalâde tah
sisat olarak konulmuştur. 

MADDOE 5 — 3596 sayılı kanunla 632 nci 
faslm 1 nci maddesinden tenzil edilen (194 000) 
lira (194 500) lira olarak ve 684 ncü fasıldan 
tenzil edilen (9 000) lira da (8 500) lira olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 6 <— Maliye bütçesinin 253 ncü fas
lına fevkalâde tahsisat olarak konan (250 000) 
liranm, vade ve faizi icra Vekilleri Heyetince 

tesbit edilmek üzere, Ankara belediyesine ikra
zına Maliye vekili mezundur. 

MADDE 7 — 1938 malî yılı Drtısad vekâleti 
bütçesinin 775 nci faslmm 3 ncü maddesine mun
zam tahsisat olarak ilâve edilen (300 000) lira, 
Nevyork sergisine iştirak masrafı karşılığı ola
rak, topdan Etibanka verilir. 

MADDE 8 — Büyük Millet Meclisince sar
fiyatı muvakkate suretile vaki olan 520 006 lira 
90 kuruşluk tediyat 1938 senesi hesabı katğisin-
de açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydi suretile 
mahsub olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun «hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

1 3 - V - 1 9 3 9 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel A 

S. î. M. V. 

Ad. V. 
T. F. Silay 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. î. V. 

M. M. V. 
İV*. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan Muhlis Erkmen 
Mu. Mü V. 

A. Çetinkaya 
Ti. V. 

C. Ercin 
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[1] NUMARALI OEDVEJL 

Muhassasatm nevi 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Lira 

327 764 

HARİCÎYE VEKALETİ 

509 1 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mek-
tublar ve paketler masrafı 

520 Ecnebi elçiler ile misafirlerin ibate,"izaz, ziyafet ve bahçe 
masraflarile mihmandarlarının harcırah ve masrafları 

524 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edilecek
lere verilecek harcırah ve kongrenin sair masrafı 

20 000 

45 000 

11 000 

İKTISAD VE ALETİ 

775 3 Nevyork ve Hükümetçe iştirakine karar verilecek diğer dış 
sergiler masarifi 

791 Devlet Reisine aid deniz vasıtalarınmmasrafları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKALETİ (KARA KISMI) 

890 1 Tayinat 

YEKÛN 

300 000 

48 550 

342 000 

1 094 314 

[2] NUMARALI CEDVEL 
1 r 

MALİYE VEKALETİ 

250 Çocuk hastanesi için İzmir Belediyesine yardım 

251 Balıklı hastanesi için Evkafa yardım 

252 îzmir enternasyonal fuarma yardım 

253 Ankara Belediyesine ikraz :~ ~ 

•\-mr- 70 000 

30 000 

100 000 

250 000 

YEKÛN 450 000 
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[S] NUMARALI CEDVEÎ. 

Mıüiîissasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 

İ683 nunnarali kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

İşletme 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Tenzil, cdiloıı kanırt ledileii 

6 000 

400 

400 

•-

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

125 1 Memurlar maaşı 18 000 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

163 1 icar bedeli 450 
164 Daimî memuriyet harcırahı 122 

165 Muvakkat memuriyet harcırahı 328 

MALİYE VEKÂLETİ 

176 1 Memurlar maaşı 124 820 

177 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 13 000 

178 1 Daimî müstahdemler 20 000 

179 1 Daimî müstahdemler 40 000 

183 Merkez müteferrikası 3 500 

186 2 Kırtasiye 23 900 

188 3 Defatir ve evrakı matbua 280 500 

190 Muvakkat memuriyet harcırahı 15 000 

193 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 12 200 

199 1 Kıymetli evrak ve levazım bedelile tabı masrafı 12 500 
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fr. M. Muhassasatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

202 Emval alım bedeli : . 
1 İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunacak emval bedeli 75 000 

2 2805 numaralı kanun mucibince Etibank sermayesine mahsu
ben mezkûr bankaya devredilen kuvarshan bakır madeni taksiti 12 740 

Fasıl yekûnu 87 740 

255 2094 numaralı kanun mucibince çıkarılan ikramiyeli dahilî 
istikrazın faiz ve itfa bedellerile komüsyon, sigorta ve sair bil
ûmum masrafları karşılığı 6 000 

258 1885 numaralı kanun mucibince İstanbul mecburî istimlâk 
bedeli 25 000 

263 Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare mas
rafı olarak isabet eden 350 000 

265 664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 numaralı kanunlar mu
cibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 150 300 

267 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksiti 62 000 

216 Masarifi gayrimelhuza1 22 000 

DÜYUNU UMUMİYE 

254 3322 numaralı kanun mucibince çıkarılan 1938 ikramiyeli 
dahilî istikrazın faiz ve itfa bedellerile komüsyon, sigorta ve 
sair bilûmum masrafları karşılığı 3 000 

260 1932, 1935 muvazene kanunlarının 11 nci maddelerile 2248, 
.2808 numaralı kanunlar mucibince verilecek tahvillerin 1932-
1938 seneleri faiz ve amortismanlarile nakden verilecek tah
vil kesirleri, komüsyon, sigorta, muhafaza ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 195 000 

261 2 Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı nakdiye mukabi
li verilmiş olan bonoların faiz ve amortismanları ve sermaye
nin tam teminatı 2 560 

272 Mahkûıninbih borçlar 5 Q00 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

28Û 2 Açık maaşı ı 000 
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%\ M. Mulıassasatm nevi Tenzil edilen 2aanme<İiİeın 

286 2 Kırtasiye 

288 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

289 1 Tenvir ve teshin 

292 Daimî memuriyet harcırahı 

293 Muvakkat memuriyet harcırahı 

294 Müfettişler harcırahı 

295 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

298 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

299 4 Belediye ve köy mümessilleri tarafından intihab olunacak 
komisyon azaları ve vukuf erbabile amele ve muvakkat ja-
loncu yevmiyesi 

300 Tapu işlerine yardım etmek için istihdam edilecek muvak
kat memurlar ve daktilolar ücreti 

301 iskândan müdevver muamelâtın tescili için istihdam oluna
cak muvakkat memur ve daktilolar ücret ve harcırahile sair 
masraflar 

900 

300 

3 000 

1500 

600 

250 

7 850 

200 

200 

1 000 

GÜMRÜK VE İNH İŞARLAR VEKÂLETİ 

311 1 Memurlar maaşı 

312 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

325 Daimî memuriyet harcırahı 

326 Muvakkat memuriyet harcırah-: 

327 Müfettişler harcırahı 

329 Yüksek tahsilini bitirmiş ve bir ecnebi lisanına sahib olan ve 
gümrük muamelelerini bilenlerden yabancı memleket güm
rüklerine staj için gönderileceklerin harcırahı 

52 876 

4 500 

1 500 

12 876 

2 500 

3 000 

( S. Sayısı : 62) 
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333 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi ve yol ve saire 
masrafları 

353 MKiteferrika 

354 2 Mahkemelere celbedileceklerle mahkûmlann ve muhafızlarının 
yol masrafları ve sair masraflar 

356 Muvakkat memuriyet harcırahı 

358 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

359 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

362 2 3303 sayılı kanun mucibince verilecek yem bedeli 

363 2 1841 sayılı kanuna göre subayların ve muhafaza teşkilâtının 
atlı memurlarının vazife dolayısile ölen ve sakatlanan hay
vanlarının tazmin bedeli 

364 3 îaşe, tenvir, teshin ve mahrukat masrafla!! 
366 Nakliyat 

367 Tercûmıe masrafı 

9 00 

325 

1 330 

4000 

575 

500 

200 

700 

3 500 

230 

2 500 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

367 1 Memurlar maaşı 

377 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 ncü maddesi 
mucibince verilecek ikramiye 

383 3 Kırtasiye 

392 Müfettişler harcırahı 

395 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

396 Ücretli muhabere ve mükâleme beden 

406 2 Tamir 
406 3 İşletme 

8 000 

8 000 

Fasü yekûnu 

1000 

700 

1000 
1000 

2000 

1 500 

2 200 

( S. Sayısı: 62) 
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MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

422 Yabancı memleketler harcırahı 3 000 

423 Kongre ve konferanslar masrafı. 4 000 

424 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, filim, klişe, tabı ücreti 
ve masrafları. 71 000 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

430 Merkez mefruşat ve demirbaşı. 500 

438 Daimî memuriyet harcırahı. 

446 1 Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurların tedvisi 

ve kazazedelerle mecruhların müdavatı evveliye masrafı. 

447 2 Tamir 

454 1 (Ecnebi mütehassısları ve masrafları 12 000 

10 000 

1 000 

500 

JANDARMA UMUM KOMUTANLIĞI 

461 Maaşatı umumiye. 226 333 

462 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi micibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi. 1 092 

463 Müstahdemler ücreti. 1 092 

474 Muvakkat memuriyet harcırahı. 6 000 

482 Nakliyat 6 000 

HARİCİYE VEKALETİ 

528 Tahdidi hudud komisyonu ücreti ve harcırahı ile idare ve 
kule masrafları, 5 800 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 

542 Memurlar maaşı. 1 168 

( S . Sayıs ı : 62)' 
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543 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüd ikramiyesi 

546 Vilâyet müstahdemleri ücreti 

556 2 Defterler ve matbu evrak 

573 Millî Türk Tıb kongresi masrafı 

576 İnşaat; tesisat, tamirat ve istimlâk 

,581 Tekâmül tedrisatı masrafı 

583 2 Sıhhat merkezleri 

586 2 Numune hastaneleri 

9 Leylî Tıb talebe yurdu 

Fasıl yekûnu 27 596 

586 Doğum ve çocuk bakım evleri 5 000 

5 000 

2 700 

113 996 

6,100 

2 000 

2 344 

2 200 

25 596 
2 000 

589 Memurlar maaşı 1 176 

ADLÎYE YWK4mTl 
592 1 Memurlar maaşı 42 516 

593 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

597 Merkez mefruşatı 

â98 1 Tenvir ~~ 

599 Merkez müteferrikası 

600 2 İşletme 

601 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

602 1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl y*kfcnu 

608 Vilâyetler müteferrikası 

( S, Sayısı : 62 ) 

3 000 

300 

2 800 

4^516 

1 700 

500 

3 650 
3 000 

&6Ö0 

500 
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604 1 îcar bedeli 

605 Daimî memuriyet harcırahı 

606 Muvakkat memuriyet harcırahı 

610 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

611 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

613 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

614 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin har
cırahı, ehlivukuf ve ehlihibre ve şahidlerin yol masrafları 
ve ücretleri, müdavatı evveliye ve fethi meyit masrafları 
ve cürmün zahire ihracı için ihtiyarı lâzımgelen sair mas
raflar 

615 1 Mubayaa 
2 işletme 

621 Mahkûm çocuk ıslah evleri umumî masrafları 
622 3 Geliri müsaid olmayan niharî, talebenin iaşe masrafları 

' " MAARİF VEKÂLETİ 

633 1683 numaralı kanunun 58 iıci maddesi mucibince verilecek 

: • tekaüd ikramiyesi 

639 Merkez- mefruşat ve demirbaşı 

646 1 îcar bedeli 

647 Daimî memuriyet harcırahı 

650 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 
662 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve ilmî 

tedkik için gönderileceklerin harcırahı, beynelmilel meslekî 
•'•';•• tedrisat cemiyetine iştirak hissesi 

664 1 Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 
••'/:;-ı 2 Nafia vekâleti -

1 000 

3 000 

150 

26 600 
6 000 

2 600 

2 300 

1 000 

7 000 

Fasıl yekûnu 

srafları 

700 
300 

1 000 

10 000 
1 000 

11 000 

2 

3 

500 

500 

000 

300 

800 

( S. Sayısı : 62 ) 
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.3.JI-3T 

4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 3 370 

Fasıl yekûnu 35 9?0 

665 1 Harcırah 2 000 

673 4 Dershane levazımı ve bilûmum ders âletleri, demirbaş ve 
mefruşat 3 000 

, . , ; . • - / -" A \ 
677 1 Leylî teşkilâtına aid olmayan mahruk at, tenvirat, yem be

deli ve benzin masrafı 1 500 
3 öğretmen okullarının mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathi-

rat, mualecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında " T 

yemek ücreti 1 500 

Fasıl yekûnu 

678 Kamp masrafı 

679 1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri melbusat, kitab ve sair 
masrafları 

681 6 îdare masrafı, matbu evrak ve defatir, laboratuar ve atelye 
ve temrin masrafı, meccani talebenin kitab, kırtasiye, resim . 
ve ozalit kâğıdlan, perger ve sair ders levazımı, meslekî ki : 

tab, mecmua ve gazeteler ve abone bedeli 8 500 

3 000 

ı Wo[* 

4 650 .,. 

682 1 Umumî muvazeneye dahil bilûmum meslek ticaret, kız ensti- ' 
tüleri,- bölge sanat okulları, dersane, yatakhane, mutfak 
hastane ve sair tesisatı, mefruşat ve ders âletleri, nakil 
vasıtaları mubayaası ve tamir masrafı, meslek kitabları, te
lif, tercüme ve tabı masrafı, mütemadi tamir masrafı, elek
trik, havagazı ve su tesisatı, Ankarada açılacak meslek mek-
tebleri sergilerinin bilûmum masrafları • 500 

NAFİA VEKÂLETİ 

701 Vekil tahsisatı 800 

702 1 Memurlar maaşı 70 000 

711 2 işletme 300 

727 Kitab ve fennî risaleler bedelile fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve neşir masrafları, alelûmum telif, tercüme ve Na-
fia eserleri modelleri için verilecek mükâfat ve Mühendisler 
birliğine nakden yapılacak yardım . 3 500 

( S. Sayısı : 62 ) 
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730 

732 

7İ3? 

746 

EcniM memleketlere gönderilecek m omurlar m &âfen,atkî: 

Teknik okulu mamMfİ 

Geçen yıl borçları 

Ankara kanalizasy^nttt*HÖiİp*#ı 

751 Vekil tahsisatı 

752 1 Memurlar maaşı 

759 2 Teshin 

761 1 Mubayaa 
3 İşletme 

768 Muvakkat memuriyet harcırahı . 

770 Ecnebi memleketler harcırahı 

771 Resmî telefon tesis ve mükaleme masrafı 

796 Geçen yıl borçları 

tfasıl yekûnu 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

806 1 Memurlar maaşı 

813 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

814 1 Tenvir 
2 Teshin 

815 Merkez müteferrikası 

816 1 Mubayaa 

817 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

7-500 

30 0Ö0 

14 233 

600 

3 435 

10 000 

6^730 

800 

5 000 

2 500 

6 000 

4 000 
300 

4 300 

4 000 

2 500 

2 000 

Fasıl yekûnu 

2 000 
880 

2 880 

5 240 

4 400 

( S: Sayisf *: 62 ) 
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Tenvir, teshin 

İcar bedeli 
Melbusat 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Fasıl yekûnu 

1 800 

500 
425 

925 

50 000 

50 880 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 263 202 

Temsil tahsisatı ve akçe fa*rkı 22 650 

Defatir ve evrakı matbua 4-250 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Yabancı memleketler fabrikalarına gideceklerin harcıralı 
masrafları 

Staj ve tahsil masrafları 27 500 

7 500 

758 

8 000 

23 000 

Ecnebi mütehassıslar 5 300 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 3,000 

Maznun olarak askerî mahkemelere celbolunacakiarla şahid 
ve ehlivukuf olarak davet edileceklerin masrafları 4 0Ö0 

Konkuripiklere iştirak masrafı 35Ö 

MİLLİ MÜDAFAA V. (HAVA KISMI) 

Maaşatı umumiye 7 500* 

Daimî müstahdemler ücreti . 3 500 

(S* Sayısı- 62') 
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Müteferrika 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmi telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Muayyenat: 
Tayinât 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 

-Nakliyat 

2047 sayılı kanun mucibince verilecek zamaim ve tazminat 

Manevra masrafı 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek hasta ve malûlinin tedavi masrafları 

Tenzil edilen 

32 524 
330 

13 500 

49 354 

646 

Zammedilen 

500 

6 500 

250 

' 

6 000 

42 000 

11 000 

1 250 

MİLLÎ MÜDAFAA V. (DENİZ KISMI) 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 28 056 

Müstahdemler ücreti 21 000 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 4 409 

Mefruşat ve demirbaş 2 570 

Muvakkat memuriyet harcırahı 5 900 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 2 000 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 1 000 

Torpedo, paravan ve sis cihazları işleri 
Mayn ve ağ işleri 
Tahkimat ve-top işleri 

~~ Fasıl yekûnu 5 500 

1 000 
500 

4 000 

( S . Sayısı :Mi£) 
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981 Devri çark 59 000 

986 1493 numaralı kanun mucibince veriieck ikramiye 700 

987 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhiyede teda
vi ettirilecek malûlin masrafı. 800 

990 Ecnebi mütehassıslar . 2 153 

991 Ecnebi memleketler harcırahı 62 500 

992 2 Askerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebe masrafı. 13 000 

993 2 Demirbaş eşya 4 000 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1006 2853 numaralı kanun mucibince verilecek ihtisas yevmiyesi 2 000 

1009 Müteferrika ve muhafız, köpekleri iaşesi. 

1011 1 Daimî memuriyet harcırahı. 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı. 

4 Yabancı memlel "lere gönderilecek komisyonlar harcırahı. 

Fasıl yekûnu 

1012 Resmi telefon tesis ve mükâleme masrafı. 

1015 1 Erat ve stajiyer okullar için iaşe masrafı. 

1023 1 Staj için gönderileceklerin tahsisat, harcırah, masarifi zaruri
ye ve okul ücretleri 

1025 2 Amele ücretleri 

. 16 000, 

9 000 
• 

740 

160 

500 

60 

720 

500 

25 040 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1037 Kırtasiye 850 

1038 Müteferrika 1 400 

1040 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 320 

( S. Sayısı : 62 ) 



F. m. 
— 24 — 

Muhassasatm. nevi 

İ044 1 Erat yiyecek masrafı. 

1047 Nakliyat 

1049 Hayvan alımı 

1050 -3 İşletme 

1054 -3 İşletme 

UMUMİ YEKUN 

Tenzil edilen Zammedilen 

1 852 

360 

9 500 

600 

2 582 

1 676 038 1 676 038 

176 1 MJemfarlar maaşı 

[4] NUMARALI CEDVEL 

MJULtYE VMEÂLETÎ 

DÜYZPtfU UMUMÎYE 

254 3322 numaralı kanun mucibince çıkarılan 1938 ikramiyeli da
hilî istikrazın faiz ve itfa bedellerile komusyon, sigorta ve sair 
bilûmum masrafları karşılığı 

NAFIA VEKÂLETİ 

735 2 Maliye vekâleti 

780 

4 000 

265 

382 

384 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 numaralı kanunlar mu
cibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mterkez müteferrikası 

128 

4 500 

1 500 

YEKÛN 

73 000 

83 908 

(S. Sayısı : 62 ) 
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RİYASETİ CUMHUR 

37 Açık maaşı 

3 Mubayaa 

3 Mubayaa 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

NAMA VEKÂLETİ 

ıSgjjçif****"--

Lira 

128 

MALİYE VEKÂLETİ 

Hastane inşaat ve tesisatı için Kastamonu idarei hususiyesine yardım 75 000 

Mazuliyet maaşı 780 

4 000 

4 000 

YEKÛN 83 906 

( S. Sayısı : 62 ) , ı 
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