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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Başvekil İsmet 
Paşanın, bazı gazetelerin neşriyatı hakkındaki beya
natının, memleketin her tarafmda neşir ve ilânma dair 
takrir kıraat ve kabul edildikten sonra ceza kanununun 
bir maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyiha
sı ikinci defa olarak müzakere ve kabul olundu. 

Müteakiben salı gününden itibaren bütçe müzakere

sine başlanılması ve ayni zamanda her gün inikat edil
mesi karargir olduktan sonra salı günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refct Avni II. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Dahilî istihlâk vergisi kanununa bazı madde

ler tezyiline ve ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe Encümenlerine) 

2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi hesabı 
katisi hakkında kanun lâyihası (Divanı Muhasebat En
cümenine) 

3 — istanbul Darülfünununun 1931 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe Encümenine) 

4 — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda ka
nun lâyihası (Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümenle
rine) 

5 — Türk ceza kanununun 158 inci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Adliye Encüme
nine) 

Tezkereler 
6 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 45 inci 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Da

hiliye Encümenine) 
7 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve 

tahsiline mahal veya imkân görülemiyen borçların ter
kini hakkında Başvekâlet tezkeresi (Bütçe Encümenine) 

8 — Memurin kanununun 75 inci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe Encü
menlerine) 

Takrirler 
9 — Konya Mebusu Refik Beyin, 1452 numaralı ka

nunun 2 inci maddesine merbut cetvelde muharrer Ad
liye Vekâleti vilâyat memurları kısmının hâkimler ka
nunu ile telifi hakkmda takriri (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
10 — tsyan mmtakasmda işlenen efalin suç sayıl

mamasına dair 1/49 numaralı kanun lâyihası ve Adli
ye ve Dahiliye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

11 — Vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkmda 1/43 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14. 10 
Reis — Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHİSAR ) , Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Reis —- Meclis inikat etmişt ir . 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ Ü H U M l Y E Y E MARUZATI 

/ — Âzayi Kiramdan bazı zevatın mezuninet
leri hakkında B. M. M. Riyaseti te-keresi 

H E Y E T İ UMUMÎYEYE 
Aşağıda isimleri yazılı Âzayi Kiramın hizala

r ında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Riyaset 
Divanının l l -VII-1931 tarihli onuncu inikadında 
karargi r olmuştur. 

Heyeti Um um. iyen in tasvibine arzolunıır. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 

(Afyon Karalı işar) İzzet Bey ; bir uy mazere
tine binaen, 

(Çorum) Bekir Kara Memet Bey; on beş gün 
mazeretine binaen, 

(Kastamonu) Halil Bey; yirmi beş gün maze
retine binaen, 

( Kocaeli ) Sırr ı Bey; on beş gün mazeretine 
binaen, 

(Samsun) Memet Bey; bir buçuk ay ailevî ma
zeretine binaen, 

(Trabzon) Hali l Nihat Bey ; yirmi beş gün ma-
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zeretine binaen, 

(Van) Münip Bey; bir ay mazeretine binaen, 
(Siirt) Halil Hulki Bey; bir ay sıhhî mazeretine 

binaen. 
Reis — Birer birer reye konacaktır. 
tzzet Bey ( Afyon Karahisar ). Bir ay maze

retine binaen. 
Reis — Kaimi edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Bekir Kara Memet Bey (Çorum) On beş gün, 

mazeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Halil Bey (Kastamonu) Yirmi beş gün maze

retine binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Sırrı Bey (Kocaeli) On beş gün, mazeretine 

1 — 1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata-
n[l] 

Reis — Efendim; bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında Maliye Vekili Beyefendi izahat verecek
lerdir . 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Muhterem arkadaşlar; 1931 bütçesini hu
zuru âlinize takdim ve tasvibinize arzederken di
ğer bütçelerden farklı olan noktalarını arza mec
burum. 

Bu bütçenin varidatını takdir ve tahmin eder
ken; malî tahmin usullerinde olduğu gibi bir kaç 
senelik varidatın yekûnunu alarak vasatisini almış 
değiliz. Bütçenin manzarası geçen seneki bütçeden 
yüzde yirmi derecesinde bir tenzilâtı ihtiva etmek
tedir. 1927, 1928, 1929 bütçelerinin varidat vasati
si alınarak takdim edilseydi o zaman bütçenin 
2Ö1 milyonluk bir rakamı ifade etmesi lâzım gelir
di. 

Halbuki hayatı biten an yakın bütçe senemizde 
aldığımız varidat 189, 190 milyon arasmdadır.Büt-
çe hazırlanırken bütçede sağlam bir rakkama vasıl 
olmak için esas olarak en yakın sene varidatını 
ve bu varidatın tahakkukatını değil, tahsilatını 
nazarı itibare aldık. Huzuru âlinize bu suretle gel
dik. Binaenaleyh bu bütçemiz normal hesapla yapıl
mış bütçelerden, bu noktadan farklıdır. Bu noktayı 
tebarüz ettirdikten sonra, rakamları arzedeceğim. 

1930 senesi zarfında tahsilatımız 189 ilâ 190 
milyon arasındadır. Ondan evvelki senedeki tah
silatımız 206 milyondur. Tahsilatımız bu kadar te
nakus edince, bizim için en muvafık ve selâmetli 
usul son sene tahsilatımızı esas tutmak olmuştur. 

fil 50 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. ; 

binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Memet Bey (Samsun) Bir buçuk ay, ailevî ma

zeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Halil Nihat Bey (Trabzon) Yirmi beş gün, ma

zeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Münip Bey ( Van) Bir ay, mazeretine binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
Halil Hulki Bey (Siirt) Bir ay sıhhî mazeretine 

binaen. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

Varidatımızı bu.suretle tahmin ettikten sonra, 
istediğimiz tahsisat miktarım varidata uydurmak 
çaresi, Hükümetin mühim bir düşüncesini teşkil 
etmiştir. Bütçe tevazününü bütün devlet işleri 
üstünde telâkki eden hükümet, 1931 bütçesi ile 
teklif ettiği tahsisatı yüz seksen altı milyon dört yüz 
elli bin lira olarak tesbit etmiştir. Eğer bu rakamı 
baha evvelki dört sene bütçesile, yani 927, 928, 
929, 930 seneleri bütçelerile aldığımız tahsisat ile 
mukayese edersek, en az tahsisatı ihtiva eden 927 
bütçesine nazaran takdim ettiğimiz tahsisat « 8 » 
milyon lira noksandır. Bunun içinde bir taraftan 
irat, bir taraftan masraf kaydedilen Tayyare Ce
miyetinin vereceği 2 422 000 lira da dahildir. O 
halde doğrudan doğruya vergilerimizden almak 
istediğimiz 184 milyon liradan ibarettir. Bu vaziyet 
dahilinde 927 bütçesine nazaran bu bütçenin irae 
ettiği fark 10 milyon liradır. 

Müteakip senelerde verdiğiniz tahsisatlar ile 
bu tahsisat, bidayeten, Büyük Millet Meclisinin 
kabul ettiği münakaleler ve tahsisatı munzamalarla 
kabul edilen tahsisat hariç olmak üzere, arasındaki 
fark daha çoktur. 1929 senesinde 220 milyon 800 
bin, 930 da 222 milyon 646 bin liradır ki; bu rak-
kamlar iptidaen Büyük Millet Meclisinin kabul et
tiği tahsisattır. 

Bu sene tayyare cemiyetinden hem varidat hem 
masraf ilâve etmek suretile alacağımız iki milyon 
dört yüz bin lira da dahil olduğu halde, istediğimiz 
tahsisat 186 milyon 450 bin lira olmasına göre, 
Yüksek Meclisin geçen sene kabul buyurmuş oldu
ğu 222 milyon liradan birden bire 184 milyon lira
ya inmek için ne kadar büyük bir gayret sarfo-
lunduğu tahmin olunabilir. Şunu da ilâve etmeli
yim ki, fevkalâde tahsisatla ve sonra muhasebei 
umumiye kanununun terviç ettiği tahsisat dahi 
nazarı itibara alınırsa, geçen senenin tahsisatı 
230 milyondur. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Malî işlerde daima ihtiyatlı davranmaktayız, 

bunun için vaziyeti dünya buhranının bize olan 
sirayetini de nazarı dikkate alarak, bu bütçeyi bu 
suretle huzuru âlinize takdim ettik. Hatta doğru
dan doğruya adî masraflarımız için istediğimiz 
para bu miktardan da daha azdır. Çünkü bütçemi
zin içinde, teşekkül etmiş olan Cumhuriyet Mer
kez Bankasına ayrılmış olan 1 843 000 liralık bir pa
ra vardır. Bu vaziyete göre, yalnız Devletin hizmet
leri için bütçenin içinde görülen miktar 182 184 000 
liradan ibarettir. Geçen sene kabul buyrulmuş 
olan tahsisata göre, munzam ve fevkalâde ve mali
yenin doğrudan doğruya muhasebei umumiye 
kanunu mucibince ilâve etmekte olduğu tahsisat 
hariç olarak, 40 milyon liralık bir fark vardır. 

Açık bütçenin tevlit edeceği malî felâketi daima 
nazarı itibare almak mecburiyetinde olduğumuz 
içindir ki; geçen sene filen yaptığımız tahsilat 
fevkinde tahsisat istemeği doğru görmedik, bütçe
yi takdim ettiğimiz esnada henüz varidat kanunla
rı Meclisi Âlide tetkik ve tasdik buyrulmamıştı. 
Bunlar tetkik ve kabul olunduğu zaman 189 mil
yon liralık, teklif ettiğimiz bütçe üzerinde, umu
mî bütçeden daha, beş buçuk milyon liralık bir 
tenzilât yapmak lâzım geldi. Bundan maada Büt
çe Encümeninde vuku bulan müzakerat neticesin
de, mülhak bütçelerin masrafları üzerinde dahi 
tenzilât yaparak oradan aldığımız varidat ile doğ
rudan doğruya vergilerden aldığımız varidatı ce-
ettik. 

Eğer Bütçe Encümeninin kabul buyurduğu ra
kamları nazarı dikkate alırsanız göreceksiniz ki: ge
çen seneki bütçe ile bu sene bütçesi arasında hemen 
her bütçede, dört bütçe müstesna olmak üzere, 
mühim dereee tenakus vardır. Hatta Maliye, Dü
yunu umumiye, Müdafaai Milliye, İktisat bütçele
rinde görülen yekûn hemen hemen tenzilâtın dört
te üçünü teşkil etmektedir. Bütçeyi tetkik buyur
duğunuz zaman, devaire verilen tahsisattan yal
nız arzettiğim gibi dört bütçede - onlar da, Adliye, 
Jandarma, Deniz ve Hava bütçeleridir - gecen se
neden fazla tahsisat görülebilir. Senenin vaziyeti 
ve raevadı iaşedeki ueuzluğu nazarı itibare alarak 
iaşe tertipleri mevcut olan idarelerin bütçelerin
de mümkün olan miktarda tenzilât yapılmıştır. 
Müdafaai Milliyede, bu noktadan yapılan tenzi
lât bilhassa nazarı dikkate çarpar. 

Bu; Jandarma bütçesinde vaki olmak icap 
ederse de jandarma kuvveti bu sene bütçesi ile tezyit 
ve tensik edilmek dolayısiledir ki; bu bütçede gö
rülen fark, geçen sene jandarma bütçesinde mü
nakaleden sonra aldığı otuz beş bin liralık tahsi
sat derecesinde kalmıştır. Kolaylıkla anlaşılacağı 
üzere bu bütçeye de konulmamasmm sebebi, halkın 
emniyet ve huzuruna taallûk eden hizmetlerin sek
teye uğramaması ve bilâkis bu hizmetlerin daha 
iyi ifa edilmesi düşüncesi olmuştur. 

Fazla görülen diğer bir bütçe de, adliye bütçe
sidir. Bütün bütçelerde tenakus olduğu halde bu
rada 824 bin liralık bir tezayüt göreceksiniz. Ma

lûmu âlileridir ki; halkın ihkakı hak için en ziya
de müracaat ettiği yer, mahkemelerdir. Şimdiye 
kadar tebligat jandarma vasıtasile icra edilmekte 
idi. İşlerin intacı tebligatın zamanında ve usulile 
vuku bulmamasından dolayı, daima taahhurata 
maruz kalıyordu. Tebligatı teshil için, bu sene 
mübaşiri ar ilâve ediyoruz. 

Adliye bütçesine ilâve edilen diğer tahsisatta, 
mahkemelerden çıkan ilâmları yazmak için makine 
tedariki içindir. Diğer bütçelerde görülen tenakusa 
mukabil, adliyede yapılan bu tezyit münhasıran 
halkın muamelâtını teshil gayesi 1 e icra edilmiştir. 

Bundan başka deniz ve hava bütçelerinde 
bir fazlalık yoktur, bilakis iaşe tahsisatında, kara 
bütçesinde olduğu gibi, tenzilât yapılmıştır. De
nizde fazlalık manzarasını veren miktar, tamiri 
ikmal edilen Yavuz gemisinin bu seneye ait veri
lecek taksitinden ibarettir. 

Hava bütçesinde görülen iki milyon üe yüz kü
sur bin liralık zam da, hakikatta umumî bütçeden 
ayrılmış ve ilâve edilmiş mahiyette bir zam de-
ğildir. Bilâkis hava bütçesinden yüz küsur bin li
ralık bir tasarruf yapılmış ve ötedenberi halkın 
ianelerile ve piyongo hasılâtile hava kuvvetlerimi
zin idare ve takviyesine yapılan yardımların bütçe 
dahilinde görünmesi ve Heyeti Celilenizin muraka
besine arzolunması maksadile, bu paraların bir ta
raftan Devletin varidat bütçesinde iraesinden mün-
baistir. 

Tasarruflarımızı yaparken cumhuriyet hizmet
lerinden mütevellit taahhütlerimizi tamamen ve 
harfiyen tatbik edecek tedbirler almağı düşündüğü
müz gibi, şimendifer inşası programımıza halel gel
memesi, bilhassa dikkat ettiğimiz noktalardır. Bu 
inşaat için taahhüdatımız ve yapacağımız işler ka
dar bütçeye para koyduk. 

Müdafaai memleket için siparişte bulunulan bü
tün malzemenin mukabilini tamamile muhafaza et
tik ve faslı mahsusunu aynen bütçeye vazettik. 

Tasarrufatta bulunurken, bunun büyük bir kıs
mını memur kadrosunda iera ettik. Şimdiye kadar 
açık kalmış olan yerlerimizi, kadro haricinde te
lâkki ederek, yüzde on beşe kadar tasarruflu fi
lî bir kadro yaptık, yeni kadrolar mucibince açık
ta memur bırakılmamasını temin edici tatbikata ait 
düşüncelerimiz, bütçe kanun lâyihasında arz ve 
ifade kılınmıştır. Bütçe Encümeni ile müştereken 
tesbit ettiği esaslar; memur çıkarmak ve açık ma
aşı vermek gibi neticeleri bertaraf edeceğine ka
niiz, öyle ümit ediyorum ki; bu tasarrufat dola-
yısile bir müddet için vazifesinden ayrılacak olan
lar, hem kanunî olan maaşlarını alacaklar ve hem 
de bütçe kanunu maddelerinde görüleceği veçhile, 
münhal vukubulduğu zaman, tercihan hizmete ta
yin edileceklerdir. 

Kezalik işbu tasarruf ata ait tedbirlerlerden ol
mak üzere, bütçe kanununun bir maddesi muci
bince, terfilerden mütevellit farklar, bir sene müd
detle verilmiyecek ve bundan elde edilecek mebaliğ 
il 30 seneyi ikmal edipte tekaüt olanların alacak-
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lan para, temin edilmiş olacaktır. 
Bu seneki masraf bütçesinin tesbitinde başlıca pren
sibimiz, kendi varidatımız nisbetinde masraf kabul 
etmektir. Bütçede varidatımızın fevkinde bir mas
raf kabul etmek bizi yarın, öbür gün şimdiye ka
dar çok kudret ve kuvvet sarfederek tesis ettiğimiz 
istiklâli maliden fedakârlık etmeğe bais olabilir. 
Şüphe edilemez ki; istiklâli malî, bütün istiklâlle
rin fevkindedir. Maliyemiz sağlamlaşmadıkça di
ğer işlerin yapılması imkânı yoktur. Onun içindir ki; 
bu bütçeyi tanzim ederken varidatımız kadar masraf 
kabul ve teklif etmeği esas prensip ittihaz ettik. 

1930 senesinde, dünya krizimin tesirleri, her 
memlekette daha ziyade hissedildiği sırada, bizde 
de bu tesirleri ve buna munzam kambiyo tedbirleri, 
varidatımızın yüzde on beş derecesinde tenezzülü
ne badi olmuştur. Şu vesile ile arzetmek isterim 
ki; hakikatte vergi nispetleri bilhassa ağır adde
dilemez. 

Dünya bütçeleri tetkik edildiği zaman umumi
yetle hemen her memlekette ayni tesir altında va
ridatın tenakusu görülür. Bizde de varidatın tena
kusu, dünya buhranının tevlit ettiği şeraitten 
başka bir şey değildir. Bir sene evvel varidatı adi-
yeden 206,5 milyon lira tahsil ettiğimiz halde, bu 
sene ayni varidattan 17,5 milyon lira noksan tahsil 
edilmesinde başlıca âmil, bu hadise olarak kabul 
edilebilir. 

Varidatta nazarı itibare aldığımız mesailden 
biri de; Heyeti Celilenize evvelce takdim edilip, 
kesbi katiyet eden kanunlarla yaptığımız tenzilâttır. 
Milletin verim kabiliyeti nazarı itibare alınarak ya
pılmış olan bu tenzilâtla bu makine ancak idare 
olunur. Daha fazla tenzilât yapmak devletin mua
melâtını sektedar eder. Esasen yapılan tenzilât 
mühim bir miktardadır. Kanunlar Heyeti Celile-
rıizden çıkmıştır, pek âla bilirsiniz ki; kabul buyur
muş olduğunuz yeni arazi kanununda, hem muafi
yetler çoktur, hem de ııisbetler tahfif edilmiştir. 
Bina iratları vergisi kanununda da geçen seneki 
mükellefiyet yüzde (17) iken bu sene (12) ye in
dirilmiştir. verginin gayri safî irat yerine safî irat
tan alınmasını temin için başkaca tenzilât yapılmış 
ve bunlardan maada muafiyetler de tevsi edilmiştir. 
1930 senesinde muamele vergisinden 16,5 milyon 
lira tutmaktadır. Henüz encümenlerde bulunan 
bu vergiye ait tadilât kanunile dahilde sınaî mü
esseselerden alınmakta olan kısımdan; Bütçe En
cümeni % 50 ye yakın bir nisbette tenzilât yaptığı 
gibi, ihracata ait olan muamele vergisi de kamilen 
ilga edilmiştir. Bu suretle yapılan tahfifin derecesi 
3 600 000 lira tutmakta ve muamele vergisinden 
alınacak miktar, varidat bütçesine 13 milyon lira 
olarak konulmuş bulunmaktadır. Yeni vergi kanun-
larile yapılan tenzilât yekûnu (8) milyon liraya 
baliğ olmuştur. Sayım vergisi üzerinde yapılan ten
zilât çok mühimdir. Bu sene hayvan adedinde his-
sohınaciak derecede tezayüt olmasına rağmen vergi
nin tenzilinden dolayı (600) bin lira daha az vari

dat alacağız. Kabul buyurmş olduğunuz hayvanlar 
vergisi kanuni le gelecek seneden itibaren tatbik 
olunacak nisbetlerin vücude getireceği tenzilât 
bundan daha fazladır. 

Vergi kanunlarında yapılan tahfifatın dereeei 
şümulü hakkında varidat bütçesinin müzakeresi sı
rasında, ait olduğu fasılların müzakeresi sırasında 
maruzatta bulunacağım. Varidat hakkında burada 
başka bir şey söyliyemiyeceğim. 

Bir az da paramızın vaziyetinden bahsetmek is
terim. («ecen sene kabul buyurmuş olduğunuz ka
nunla millî paramızın kametinin tesbitine doğru 
bir vaziyet hazırlanmış oldu. Millî paranın kıyme
tinin tesbit edilmiş olması, memleketimiz için çok 
mühim bir meseledir. İttihaz ettiğimiz tedbirlerle 
para kıymetini bir seneden beri ayni vaziyette tut
mağa muvaffak olduk. 

(»ecen sene türk parasının isterline nazaran kıy
meti, en yukarı (1034), en aşağı (1030) idi. Kıy
met vasatisi (1033) idi. Görülüyor ki, bir seneden 
beri kıymet sabit bir haldedir. Ticareti hariciye te
vazüne doğru olan hayırlı vaziyet, filî istikrarı te
min ve idame edecek mahiyettedir. Öyle ümit ede
rim ki, önümüzdeki sene zarfında da ithalât ve ih
racatımızda tam tevazün hıısulile arzettiğim raİs
kamda hiç; tebeddül olmıyacaktır. Muhterem arka
daşlar, paramızın kıymetinde istikrar bulunmak 
meselesi bizim için ve bütün muamelâtı tüccariye-
miz için çok ehemmiyetli ve hayatî bir mevzudur, 
ona bütün dikkatimizi sarf etmek mecburiyetinde
yiz ve l)iı suretle hareket ediyoruz. 

(«eç.en sene kanunu çıkardığımız ve teşkiline ka
rar verdiğimiz Cumhuriyet Merkez Bankası serma
yesi hakkında da bir az malûmat vermek istiyorum. 

Kabul buyurduğunuz kanunla banka sermayesi 
yüz elli bin hisse ile on beş milyon liradan ibaret
tir. Bunun yirmi iki bin beş yüz hissesi mukabili 
altın olarak tediye edilmek şartile hükümete aittir. 
Bir buçuk milyon liralığı da ecnebi müessesatı ve 
imtiyazlı şirketlerle ecnebi bankalara, mütebakisi 
millî bankalarla, halka aittir. Bir marttan, on 
beş nisana kadar kayit müddeti ilân edilmişti, o 
müddet zarfında hazineye ait olan kısım tamamen 
kapanmış, ecnebi kankalara ve şirketlere ait olan 
1,5 milyon liraya mukabil (2,300,000) liralık talep 
vaki olmuştur. 5,185,300 liralık millî bankalara ve 
millî müesseselere, 6 milyonu da eşhasa ait olmak 
üzere susception hitam bulmuştur. 

Arkadaşlarım; biz başka zamanlarda da banka 
teşkil etmiştik. Fakat bu kadar kısa zamanda de
ğil, pek çok zaman sonra güçlükle iki milyon lira
lık bir para temin edebilmiştik. Bu gün kemali fa-
hir ile arzetmeliyiz ki; millî bankalarımız, bu ban
kaya iştirak ederken ihtiyat akçalarının tamamını 
bile vermemişlerdir. Halkımızdan memur olan ve 
olmıyanlar cumhuriyetin bu mühim müessesesine 
ve eserine tehalükle iştirak etmişlerdir. 

Hariçten yapılan (susception) tetkik edildiği 
zaman, bütün vatandaşların iştirakini gördük, bun-

- 7 7 -



İ : 2 7 1 4 - 7 - 1 9 3 1 C : 1 
dan dolayı onlara bütün kalbimle teşekkürü vazife 
bilirim. 

Gerek millî ve gerek ecnebi bankalarda bu hu
susta bize büyük mikyasta yardım etmişlerdir. Bu 
hususta kendilerine teşekkürü keza bir vecibe ad
dediyorum. 

Bizim en büyük malî menbalarımızdan biri de 
inhisarlarımızdır. Geçen sene kabul buyurduğu
nuz bir kanun ile inhisarların bütçeleri müfreda-
tile huzuru âlinize takdim olunacaktır. Bütçe En
cümeni bunları tetkik etmiştir. İnhisarlar dediği
miz zamanda, evvelce elimizde bulunan tuz inhisa
rından maada tütün ve müskirat inhisarları anlaşı
lır. Tütün inhisarından 1925 ten, yani elimize al
dığımız tarihten itibaren hazinenin aldığı varidat 
altı senede 109 milyon 500 bin liraya baliğ olmuş
tur. Sabit ve mütedavil sermaye bu miktardan ha
riçtir. 

Biz tütün inhisarının idaresini filen ele aldığı
mız zaman dört milyon lira, yani kırk milyon 
frank vermiş idik. 

Altı sene zarfında hazineye giren paranın mik
tarı (110) milyon lira olduğu gibi kendi bütçesin
de görüleceği veçhile (21) milyon liralık sermayei 
mütedavilesi de vardır. 

İspirto inhisarından da dört senede (14) mil
yon lira aldjk ve bu iki inhisardan aldığımız me-
baliğin yekftaıu (123) milyon liraya baliğ olmak
tadır. 

Arkadaşlar bu paralarla Sivas, Samsun, Ereğ
li, Malatya, Balıkesir, Kütahya hatları yapılmış
tır. Eski vaziyetlerinde senede dört beş milyon li
ra varidat alırken Cumhuriyet Hükümetinin işlet
tiği bu müesseselerin temin ettiği fazla varidat ile 
memleketin inkişafına hadim şimendiferlerimizi 
yaptık, öyle ümit ediyorum ki; gelecek sene Sıvas-
la Samsun, Kayseri - Ulukışla hatları da birleşe
cek ve 1934 de Fevzi Paşa hattı Ergani Madenine 
ulaşmış olacaktır. 

Bütçeleri tanzim ederken bir sene evvelki hesa
bı katiyi de elimizde bulundurduk, hesabı katileri
miz senejıin hitamından altı, yedi ay sonra ve ya* 
hut muhasebei umumiye ve teşkilâtı esasiye kanun
larında muayyen olan miattan 8, 10 ay evvel hazır
lanmakta ve Heyeti Celilenize arzedilmektedir. Bun
ları bu suretle ihzar edip takdim etmeğe saik, He
yeti Celilenizin murakabe zeminini daha ciddî ve 
daha ince temin edebilmektir. Bu gün elinizde 1929 
hesabı katileri vardır, ondan maada her ay için I 
yaptığımız mizanı katilerinden de, üç ay evveli
sine ait olanı, yani nisana ait olanı takdim ettik. 
Sağlam hesaplara istinat eden maliye, her halde 
daha sağlam ve selâmetli yollarda yürüyebilir. O-
nun için buna verdiğimiz ehemmiyet ve yaptığımız 
itina diğer mühim hususlar gibidir. 

Bu seneki bütçe lâyihasında ve bütçe mevadında 
diğer bir fark ta Bütçe Encümenile müştereken tes-
bit ve huzuru âlinize arzettiğimiz borçlara ait mad
delerdir. 

Biz bilhassa Cumhuriyet maliyesi teahhüdatmıl 

1 günü gününe ifa etmekle iftihar edebiliriz. Mua
melâtın ikmal edilmemesinden veyahut şu ve bu 
sebepten dolayı teehhür eden 928, 929, 930 borçla
rımızı da yukarıda arzettiğim bir madde ile ödemek 
esasını koyduk. Evvelce kabul buyrulmuş olan 1513 
numaralı kanunla dalgalı borçlan da tesbit ettik 
ve bu kanun mucibince bu borçların tesbitinden 
sonra muayyen senelere taksim edilerek tediye 
edilmesi kararlaştırılmıştır. Borçlarnnımzı tesbite 
başladığımız ilk sene (200) bin lira kadar tediyat 
yapılmıştır, geçen sene (7775) bin lira tediye edil
di. Bu sene de bütçeye beş yüz bin küsur lira kon
muştur. Esasen şimdiye kadar vuku bulan müra
caatların yekûnu 28,790 dır. Bunlardan (11,307) 
müracaat kabul edilmiş, bonoları verilmiştir. Bun
ların muhteviyatı 3,411,931 liradan ibarettir ve 
10,057 adedi noksanından dolayı iade edildi ve 
(7,406) adedi de reddedildi. Demek oluyor ki ; da
ha 2 - 3 sene zarfında Cumhuriyetin bu kısım 
borçlan dahi tamamen tesviye edilmiş olacaktır. 

İşte arkadaşlar; Heyeti Celilenizin doğrudan 
doğruya ilham ettiği gaye ve ruhları temsil eden 
Cumhuriyet maliyesi; azamî tasarrufu, taahhüt
lerine kat'î riayeti, alacaklıların hakkını günü 
gününe tediye, umumî hizmetleri ancak halktan 
aldığı para ile ifa etmeği prensip ittihaz ederek 
yürümektedir. 

Varidatından fazla bir masraf ihtiyar ederek 
Devlet hayatını ve müstakbel nesilleri daha ağır 
yükler altında bırakmak fikir ve tasavvurunu as
la taşımadık, esasen böyle bir fikre Heyeti Celi-
leniz kat'iyyen müsaade etmemiş ve etmez de. 
Biz her ne bahasına olursa olsun istiklâli maliye
mizi müdafaa ve muhafaza etmek istiyoruz. Diğer 
istiklâlleri kaybetmek tehlikesi, evvelâ istiklâli 
malinin bozulmasından ileri geldiğini müdrikiz. 
İstiklâli malî durduktan sonra diğerlerini daha 
emin bir şekilde müdafaa etmek imkânı hasıl olur. 
(Bravo sesleri, alkışlar) . 

Sözüme nihayet verirken, bütçenin tetkikatında 
muhterem Bütçe Encümeninin göstermiş olduğu 
teyakkuzu ve dikkati ve bize gösterdiği muaveneti 
lisanı şükran ve minnetle arzetmeği bir vazife bili
rim. 

Arkadaşlar, burada bütçe müzakeresi esnasında 
hepinizin bize yapacağınız irşadat bizim âmili 
muvaffakıyyetimiz olacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir (Alkışlar). 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Muhterem arkadaşlar; yüksek 
tasvibinize arzolunan 1931 malî senesi bütçesi hak
kında Maliye Vekili Beyin, gerek umumî hutut 
itibarile ve gerek bütçenin terkibindeki bariz hu
susiyetler itibarile verdikleri kıymettar izahata, 
bizim encümen namına ilâve edeceğimiz çok bir 
şey yoktur. Yalnız Maliye Vekili Beyefendinin 
izahatında bir nokta üzerinde tavakkufu lüzumlu 
addediyoruz ki, o nokta da şudur: 

Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki; geçen 
seneki tahsilat yekûnu ondan evvelki senenin tah-
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siiâtına nazaran 17 milyonluk kadar bir tenakus 
arzetmektedir ve tenakusun bu esbabını da izah 
buyurdular, dediler ki; bu tenakusun sebep ve âmili, 
cihan iktisadiyatının geçirmekte olduğu buhrandır. 
Encümenimiz istihlâk vergileri hakkında bu tesi
rin muhakkak olduğuna kanidir, fakat irat ve ser
vet vergileri üzerinde bunu münferit bir âmil 
olarak görmemektedir ve buna geçen sene zarfın
da memlekette geniş mikyasta yapılan propagan
dalarında mühim bir tesir ika ettiğine kanidir. 
(Çok doğru sesleri). Bu ciheti tavzihen arzctmcği 
lüzumlu addettik. 

Bütçe hakkında mazbatamızda münderiç bulu
nan umumî mülâhazata ilâve edeceğimiz başka hiç 
bir şey yoktur. Yalnız mazbata matbaaya sevkedil-
diği zaman, hesaplar bağlanamamıştı. Malûmu âli
niz bu mesele epeyce uzun bir zamana tavakkuf eder. 
Mazbatada bu sene temin edilen tasarrufata ait bir 
yekûn vardır. Bu yekûn 41 906 268 liradır, bu ye

kûnu biraz tavziha muhtaç gördük onun için huzu
ru âlinizde biraz izahat vermeği faydalı addettik. 
Yekûnlar mukayese edilirse, zahiren bu tasarrufun 
mevcut olmadığı görülecektir. Onun için mesele 
muhtacı tavzihtir. Bir kere geçen senenin masraf 
yekûnu, Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları 
yekûndan ibaret değildir. Sene içinde alınan tahsi
satı munzamalan da buna ilâve etmek lâzımdır. 
fazla olarak muhasebei umumiye kanunile açılan 
mütehavvil tahsisatı da nazarı dikkate almak lâzım
dır. Biz burada mütehavvil tahsisatı nazarı dikkate 
almadık. Yalnız geçen sene alınan tahsisatın yekûn
larını nazarı dikkate alark ona göre hesabımızı yap
mış bulunuyoruz. Sözümü fazla uzatmıyacağım. 
Müsaadenizle bu alınan tahsisatı münzammalarla 
beraber, geçen sene her kısmın yani her daire büt
çesinin baliğ olduğu yekûnlar ile bu seneki yekûnu 
ve her dairede temin olunan tasarrufu kısaca arzet-
mekle iktifa edeceğim. 

Tahsisatı munzammalarile beraber 

Bu sene 
Geçen seneki • encümence 

masraf yekûnu kabul edilen 
Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 2 802 789 2 423 467 
Riyaseti Cumhur 339 202 324 452 
Divanı Muhasebat 802 582 657 020 
Başvekâlet 1 054 314 810 162 
Şurayi Devlet 224 694 192 386 
İstatistik Umum Müdürlüğü 53 888 43 296 
Diyanet işleri 1 653 119 640 350 

Bu fark hakikatta tasarruf dolayısilc temin edilmiş değildir 
devredilmesinden mütevellittir. 

Noksanı ya
ni tasarrufu 

Fazlası Lira 

379 322 
14 750 
127 562 
244 152 
32 308 
10 592 

1 012 769 
Cami, mescit hademelerinin Evkafa 

Maliye Vekâleti 
Düyunu Umumiye 
Gümrükler Umum Müdürlüğü 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğü 
Umum Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 
Adliye Vekâleti 

Bu fazlalığın sebebini demin Vekil 
Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekâleti 
İktisat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti (Kara) 
Millî Müdafaa Vekâleti (Hava) 

Hakikatta hava bütçesinde 219 bin 

18 912 243 
33 822 450 

035 038 
328 725 
740 134 
533 264 
778 584 
077 959 
500 216 
076 214 

12 
26 

1 
4 
4 

292 315 
446 850 
4 226 
111 018 
150 569 
185 524 
723 268 
061 791 3 

3 721 043 
7 377 833 301,619 

Beyefendi izah buyurdulardı. 
8 196 709 
33 005 867 
11 585 854 
55 348 136 
1 253 980 

liralık noksan vardır. 

6 
26 

582 938 
406 377 
515 280 
026 363 

Millî Müdafaa Vekâleti (Deniz) 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Harita Umum Müdürlüğü 
Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 
Umumî yekûn 

6 346 550 
3 996 431 

619 816 
5 830 810 

225 919 568 

44 
3 456 814 2,202,834 

7 860 451 1,513,901 
3 467 417 0 

646 479 26,663 
5 067 659 0 

186 435 480 4,045,017 

012 769 
375 600 
808 680 
217 707 
589 565 
347 740 

55 316 
016 168 
779 173 

0 

1 613 771 
6 599 490 
3 077 574 

11 821 773 

0 
529 014 

0 
763 151 

43 529 105 
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Bu rakkamları mazbataya dercetmek istiyorduk, 

fakat yetiştiremedik, burada şifahen arzettim. 
Bundan dolayı afi'inizi istirham ederim, sorulacak 
her hangi bir suale cevap arzetmeğe daima amade 
bulunacağız. 

Suat B. ( Kastamonu ) — Muhterem arkadaş
lar, tetkikimize vazedilmiş olan 1930 senesi bütçesi
nin ilk tetkikinde nazarı dikkati celbedecek nokta, 
zannederim ki; 40 küsur milyon liranın varidattan 
tenakus etmiş olmasıdır. Malumualinizdir ki; dün
yanın en son talakkiyatına göre hükümetler de; di
ğer maddî eşhas gibi eczadan ve azadan terekküp 
ederler. Onların da bir nevi gıdaları vardır, tegad-
di ederler, kuvvet alırlar ve bu suretle vazifelerini 
daha emin bir surette ifa ederler. 

Bizim gerek ferden ve gerek cemaaten bu vatan 
hududu dahilinde maruz kalabileceğimiz her türlü 
mesaibe karşı iltica edeceğimiz yegâne yer, hüküme
tin sadridir. Hükümet kendi vatandaşlarını bütün 
mesaibe karşı müdafaa eden bir teşekkül olduğu 
cihetle, hükümetin varidatının her hangi bir su
retle azalması hepimizin elemimizi mucip olmak lâ
zım gelir. Bütçenin bundan sonra nazarı dikkati 
celbeden bir hususiyeti de, rakamlar arasında ma-
aşatca olan masarifin bütçede mühim bir mevki 
işgal etmesidir. Geçen 1930 senesinin memurlar 
maaşat ve masarifi, nisbeti yüzde (34) hesap 
edilmiştir. Maliye Vekili Beyefendinin grup içti-
mamda söylemiş olduğuna muttali olduğum veçhile, 
memurlar maaş ve masarifinin devlet varidatının 
yüzde 30, 40 nisbetini işgal etmesi hakikaten bizim 
için islahî lâzım gelen bir noktadır. Zira iktisadî 
mübahasede böyle müsmir olmıyan masraflara 
mümkün olduğu kadar az mevki verilmesi, bütçeyi 
kemiren masrafların mutlaka müsmir olması âti 
için en zarurî bir keyfiyettir. Memurin adedinin 
seneden seneye artmış olması keyfiyeti haddi za
tında basit bir mesele değildir. Çünkü Türk cami
ası cümhurî idarenin faziletlerinden müstefit ola
rak, maarifi umumiye sahasında günden güne te
kâmül etmektedir. Tekâmül eden cemiyetlerin u-
mumî vezaifiıu gösteren kanunları tatbik edecek o-
lan da icraî memurlardır. Bu itibarla memur mik
tarının artması keyfiyeti, alelitlak mucibi itiraz 
olamaz, bilâkis iktisadî bir zaruret ile ifade oluna
bilir. Ancak bendeniz şahsen zannediyorum ki; 
memurların ve bu kabîl vezaifinin fazla miktarda 
artmasında bu zaruretten başka bir de devam keyfi
yetinin ehemmiyetli bir mevkii vardır. Üç sene ev
vel Yunus Nadi Beyefendi İstanbulda bir makale 
yazmıştı. Diyordu ki; Mektebi mülkiye program
lan arasında iktisadî mebahisi fazla koymak lâzım 
gelir. Çünkü devletin icraatı daha ziyade iktisadî 
sahada inkişaf etmektedir. Kendisini gördüğüm va
kit dedim ki; bu makalenin yerine daha ziyade 
memurların devamını istilzam ettirecek yazılar yaz-
sanız daha isabet olurdu. Filhakika hükümetin dai
relerinde memurların devam keyfiyetinin azalması 
memur ihtiyacının çoğalmasına sebebiyet vermiştir. 
Bu devam azaldıkça memur adedi çoğalıyor. Me

murların adedinin çoğalmasında bu devamsızlığın 
büyük alâkası vardır. Bilhassa bizim için devam 
avni zamanda vaktin kıymetini ifade eden bir sev
dir. 

Efendiler, esasen geniş bir saha olan memleke
timizde 14 milyon nüfus vardır. Yani bu geniş sa
hada az bir nüfus vardır, biz iki misli çalışmak mec
buriyetindeyiz ki; bu boşluğu doldurabilelim. E-
ğer daha noksan çalışırsak şüphesiz ki; bu boşluğu 
dolduramayız. Onun için vekâletlerin yaptıracak
ları tefrişatm bu hususta mühim bir mevkii vardır 
zannederim. 

Bendeniz İzmirde bir mülkiye müfettişile gö
rüştüğüm vakit, onun not defterine de kaydettir-
mişimdir. Bir müfettiş bir daireye gittiği zaman 
bu günkü umumî zaruretimize nazaran naktin hır
sızından evvel vaktin hırsızını aramak lâzım gelir. 
Çünkü bizler için vakit nakitten daha çok kıymetli 
bir şeydir. Halbuki bizim müfettişlerin teftişatı: 
ayrıca bir teftişi istilzam edecek surette vaktin kıy
metini bilmemek vadisindedir. Binaenaleyh bu 
meselede, devam ve vakit meselesi üzerinde faz
laca İsrar tmekte bir mahzur yoktur. Bendeniz bir 
vaka olarak söyliyeyim ki, vilâyetlerimizden birin
de bu devam meselesi çok bariz bir surette nazarı 
dikkati celbedecek mahiyettedir. Şükrü Kaya Be
yefendi çok halkçı ve mantıkî hareket ederek hü
kümet memurlarının devam saatlerinin tayin ve 
takdir işini mahallerine terketmişlerdir. 

Bu hareket çok makuldür. Halbuki bazı vilâyet
lerde memurların bu devam keyfiyeti cidden Mec
lisi Âlinizin de hoşuna gitmiyecek bir surette tes-
bit edilmiştir. Meselâ yaz gelmiştir, hava sıcaktır, 
ter ve yorgunluk oluyor, onun için memurlar işle
rine sabahtan saat 7,5 ta gelsin, meselâ kaç saat 
çalışacak, altı saat mi? öyleden sonra saat birde 
tatil edilsin, şeklinde tesbit etmişlerdir. Halbuki 
muhterem efendiler, bu memleketin büyük zimam
darları, bu memleketin muhtaç olduğu inkişafı te
min etmek ie-in cidden fevkalbeşer bir surette ça
lışmağı bir meslek ittihaz etmişlerdir ve bu her za
man mucibi iftihar olarak görülmektedir. Memurla
rın da bu tariki ihtiyar etmeleri lâzım gelirken, aksi 
cihet iltizam edilmektedir, çünkü sıcak denilen şey 
memleketin her tarafında vardır, güneşe karşı aça-
ack bir şemsiye bile bulamıyan, sabahtan akşama 
kadar hayatını kazanmak için didişen vatandaşlar, 
kendi işini gördürmek için kalkarlar, gelirler de 
öğleden sonra devlet dairelerinin kapılarını kapalı 
bulurlarsa, elbette hoşnut olarak ayrılmazlar. 
Binaenaleyh devam esaslarını tesbit ederken mem
leketin yükselmesini istilzam eden zihniyetlerin 
hususiyetine nüfuz ederek daha geniş bir surette 
çalışırsak, öyle tahmin olunabilir ki; fazla memur 
ihtiyacı da kalmaz ve memlekette münevver taba
kayı teşkil eden memurlar, diğer vatandaşların faz
la çalışmalarına rehber olurlar. 

Muhterem arkadaşlar; Dahiliye Vekâletinin 
işlerindeu bahsederken bilhassa jandarma ve em-
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niyet işlerinden bahsetmeği vazife telâkki ederim. 
Her memleketin dünya üzerindeki şeref ve itibarı 
her şeyden evvel, dahildeki emniyet, itimat ve asa
yiş esaslarına istinat öder. Malûmualinizdir ki ; 
Cumhuriyetimiz teessüs ettiği vakitte ve ondan evvel
ki senelerde bilhassa büyük muharebelerde ve ondan 
sonraki anarşik devirlerde bazı muzur unsurlar 
dağlarda çeteler kurarak, memleketin asayişini ih
lâl ettiler, ondan daha evvelki zamanlarda dahi 
memleket asayişini ihlâl etmekle kendi hayatını 
idame eden zümreler vardı, bu suretle belki yüzler
ce seneden beri şurada burada teessüs etmiş şekavet 
ocakları vardı ki; bir sanatı mahsusa halinde me
darı taayyüş olarak, memleketin emniyetsizliğini, 
asayişzisliğini istismar ediyorlardı. 

Cumhuriyetimizin bu işe vaziyet etmesini takip 
eden senelerde, şimdi içimizde bulunan Emin Fikri 
Beyin de âzami gayretile îzmirin şekavet ocağı olan 
dağlarında mütemadi müstemir ve sistematik bir 
surette tethirata başlandı ve az zaman zarfında o 
dağlarda vaktile şekaveti şiar edinmiş olan vatan
daşlar, şimdi kahraman birer vatandaş sıfatile ken
di hayat ve maişetlerini tedarik etmekte ve memle
ketin asayişi her hangi bir zamandankinden daha 
iyi devam etmektedir. Yüzlerec senedenberi orada 
görülmemiş bir asayiş üç beş senelik bir ihtimamla 
teessüs etmiştir. Dahiliye Vekâletinin bu büyük mu
vaffakiyetinden dolayı tebrik etmek bir vazifedir. 

Çünkü ondan evvelki zamanlarda efendiler, ta
bur tabur asker sevkedilir ve bir şaki için beş tabur, 
on tabur asker dağlarda kezdiği halde bu şakiyi tut
mağa muvaffak olamazlardı. 

Bu şerait dahilinde tüccarı, esnafı, ahalisi 
icrayi sanat edecek müsait bir muhit bulamazlardı. 
Bu şekavet, dahilden ziyade harice de tesir ika 
ediyordu. Memleket asayişini temin ettiğinden 
dolayı Dahiliye Vekâletini tekrar olarak tebrik et
meği vazife bilirim. 

Efendiler; 1927 senesinde Müsyü Kamil Jakar 
umumî nüfus tahririnde bir (İstatistik Müdüri -
yeti) teşkil etmişti. Bu zatin burada iken memle
ketimizde yetiştirmiş olduğu genç türkler - şahıs
larını tanımıyorum . - fakat eserleri itibarile; bizi' 
Kamil Jakarın vefatından sonra kendisine muhtaç 
bırakmıyacak kadar mazharı feyiz ve tekâmül ol
muşlardır. Bu gençlerin yakın zamanda neşrettik
leri fasikülde cümlemizi memnun edecek ve ben
denizin de okuyarak çok müstefit ve memnun: 
olduğum bir kayit vardır. Orada diyor ki: Tür-
kiyenin umumî nüfusunun % 48 i yirmi yaşından 
aşağıdır. Bu kayit bütün türkleri sevindirecek bir 
mahiyettedir. 

Bu kayda nazaran türkler in umumî nüfusu 14 
milyon olduğuna göre, bunun yedi milyonu 20 ya
şından aşağı, yedi milyonu da 20 yaşından yuka
rıdır. Şu halde vasatî bir hesapla her sene 350 
bin nüfûs bir yaş evvelden bir yaş sonraya git
mektedir. 

Bu suretle yirmi senede (7) milyon nüfusa 
baliğ olur. Bunun ilk nazarı dikkati celbeden şe

yi bilhassa sebebidir. Hepinizce malûmdur ki ; 
belki beş altı yüz senedenberi bu aziz vatanımızın 
bütün vatandaşları harbü darpten azade beş on se
ne kendi evinde kalmamıştır. Mütemadiyen, bitmez 
tükenmez mesaibe karşı çare olmak üzere harp 
eder dururlardı. Fakat memlekette teessüs etmiş 
olan aziz cumhuriyetin memlekete vermiş olduğu 
ilk eser, ilk feyiz, memleketin huzur ve sükûnunu 
temin etmek, harice karşı emniyet ve itimadı te
sis etmek olmuştur. O sayededir ki ; vatandaşlar 
kendi evlerinde, kendi işlerinin başında çalışmak
tadır ve zannediyorum ki yalnız bu eserledir ki; 
burada Jakarın vermiş olduğu netice hasıl olmuş
tur. Bu netice memlekette cumhuriyetin tesis et
miş olduğu ilk şayani şükran bir noktayi teşkil 
eder. Ondan sonra efendiler her sene (350)bin nüfu
sun böyle intikal edegelmesi Vekâletlerimizden 
en ziyade Maarif ve İktisat Vekâletlerini alâka
dar eder. Acaba Maarif Vekâleti bunun böyle ol
duğunu bilerek ona göre hazırlanmış mıdır? (350) 
bin nüfusun böyle sekizden dokuza, dokuzdan on 
yaşına geçmiş olması, memlekette maarif müesse
selerinin fevkinde artmasını ve bu işe her vekâ
letten ziyade Maarif Vekâletinin ihtimam etmesi
ni istilzam eder. Halbuki bu bütçenin umumî ra
kamlarını tetkik ettiğimiz vakitte görürüz ki, di
ğer vekâletlerin içerisinde Maarif Vekâleti de 
kendi tahsisatından mühim miktarda bir tenkihat 
yapmıştır. Gerçi umumî zaruretten dolayı bütün 
vekâletler namına yapılacak umumî tenzilât me-
yaranda tabiidir k i ; maariften de tenzilât yapıl
ması lâzım gelirdi. (irdirdi ama bizzat Vekil 
Beyefendi Adliye Vekili kadar işi ihtimamla ta
kip ederek bu lasaltaaaâ ve tenkihat meselesini diğer 
vekâletlere ve gayri müsmir islere tahmil ettirme
ğe çalışması lâzım gelirdi zannederim. 

Ondan başka muayyen bir tahsisat alınmış ol
ması takdirinde dahi bazı hususat var ki, bu şerait 
altında, dahi Maarif Vekâletinin bir takım varidat 
melihalarını temin etmesini mümkün kılmaktadır. 
Meselâ; memleketimizin muhtelif yerlerinde mu
allim mektepleri vardır. Aşağı yukarı her vilâyet
te muallim mektepleri vardır, son neşriyata göre, 
meselâ; Konya Erkek Muallim Mektebinden 28 
efendi, İzmir Erkek Muallim Mektebinden 40, 
Kastamonudan on kadar efendi mezun olmuşlar
dır. Bu mektepler muallim mektebi ve leylî mek-
tejplerdir. Bunları her vilâyette ayrı ayrı idame 
edip masrafı fazlaya patlamaktansa, meselâ Kas
tamonu gibi yüksek, havadar, suyu bol ve mevadı 
gıdaiyesi ucuz, mükemmel ve mebzul bir şehirde 
büyük mikyasta bir erkek muallim mektebi açıp 
talebeyi ve masrafı orada toplamak mümkün ol
maz mı? 

Bu gibi leylî mektepler bazı anasır tarafından 
memleketimizde tesis edilmiştir. Meselâ, Kayseri-
de Erciyaş eteklerinde tesis edilmiş böyle müesse
seler vardır. Biz istanbulda yüksek fiyatla mevadı 
gıdaiye temin ederek leylî talebeyi beslemeğe ça
lışırken onlar Kayseride ayni mevadı gıdaiyeyi 
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daha ucuza tedarik ediyorlar. Binaenaleyh Maa
rif Vekâleti Büyük, Harbiye Mektebi gibi geniş 
tesisatlı bir muallim mektebi tesis etse daha ziya
de tasarruf edilmez mi? Tasarrufa bu kadar itina 
edildiği zamanda, gazete ilânlarında da okudum, 
bir vilâyette bir muallim mektebinin yalnız mer
diveni için 23 bin liralık keşif yapılıyor. 

Halbuki ondan mukaddem, bir kaç gün evvel 
maarif vekâleti ile temas ettim. İnebolu, Karade-
nizin en güzide, bir kazasıdır. Sağ tarafında Ayan
cık arkasında Cide ve solunda Devregâni vardır. 
Bu mühim kazaların ortasında bulunan böyle bir 
kazanın halkı da çok maarif perverdir ve iptidaî 
mektepleri daima fazla, fazla talebe yetiştirir. 
Orada bir orta mektep yoktur. Vekâletten sordu
ğum zaman, bunun için asgarî beş bin lira ister 
dediler. Böyle beş bin liranın bulunamayıpta ora
daki halkın ihtiyacı bu suretle temin edilmezken, 
diğer taraftan bir mektebin merdivenine verilen 
23 bin lira bedeli keşif hakikaten çok bir şeydir. 
Maarif idaresinin mühim işlerinden birisi - mem
leketin cumhuriyet idaresinin başlıca menbaı in
kişafı maarif olduğu için - Halkın maarif ihtiyacını 
ziyadesile temin etmenin çarelerini bulmak ve hal
ka bunu hazırlamaktır. 

Memlekette en büyük dertlerden biri evlât okut
mak belasıdır. Dört, beş evlâdı olupta onları adam 
etmek derdinden, belâsından kurtulan kimse yok
tur. Bunu belâ haline sokan en birinci sebep; ley
lî mekteplerin çok pahalı olmasıdır. Dört çocuğu 
bulunupta onları leylî olarak okutabilecek adam na
dirdir. Mektepler niçin bu kadar pahalı oluyor? 
Efendim bu meselede mühim bir nokta vardır. Al
manca gazetede geçen sene okumuştum. Bir Ame
rikalı profesör diyor ki; dünya üzerinde insanlar 
eğer yemek yemeği bilselerdi maslahatı harbiye ve-
silesile beşeriyetin üstünde yerleşmiş olan yükün 
ehemmiyeti kalmazdı. Fakat bunun derecei isabe
tini takdire gidemem, ilimle iştigal eden bir ada
mın fikrine göre; insana yevmiye üç bin kalori lâ
zımdır, bu miktar kalori çok basit gıdalarla temin 
edilbilecek bir şeydir. Geçen sene Mazhar Osman 
Beyin gazetelerde intişar etmiş olan bir yazısı var
dı. Bunun ehemmiyetle nazarı dikkata alınmadı
ğına teessüf ettim. 

Cidden yemek yemeği, bütün dünyadaki in
sanlar bilmezler. Yani demek isterim ki; gıda için 
sarf olunan miktar pek çoktur. Bu miktar fennî bir 
surette tedricen azaltılabilir. Bu yüzden de çok ta
sarruf edilebilir. Maarif Vekâleti isterse kendi mü
tehassıs adamlarından mürekkep bir heyetle bu işi 
tetkik edebilir ve leylî ücretlerini basit bir şekle 
indirebilir. Çünkü muhterem arkadaşlar, gerek ye
mek ve gerek konfor, gerek istirahatçe gençleri 
başka suretle yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Çün
kü zevkini istirahatta arayan bir genç hayata atıl
dıktan sonra kendisine, ailesine, muhitine, mem
leketine daha az faidement olur. Gençliğin birin
cisi şuuru daha ziyade mütehammil ve kudretli se
ciye sahibi olmaktır. Eski bir kitapta yazıyordu; 

büyük bir adam bir gün yolda giderken bir mas-
luba rastgelmiş, hemen ona dua etmeğe başlamış, 
yanındakiler bu adamı tanıyor musun, bu adam 
ölmüş, nesine dua ediyorsun demişler. Demiş ki; 
bu adamın şahsını bilmem, tanımam, yalnız kira 
olursa olsun, ölünciye kadar sebat etmiş, bunun 
için Allahtan affını diliyorum demiş ve bununla bir 
ders vermek istemiştir. Hakikaten bir ideal uğrun
da canını verecek kadar sabırlı olan adamların ye
tişmesi için daha başka tedbirler almak lâzımdır. 
Bu tedbirler de konförden, istirahatten, zevkten 
fedakârlık etmekle olur. 

Bu da çocukları küçük yaştan bu şerait daire
sinde yetiştirmekle mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlar; İktisat Vekâleti hakkın
da biraz maruzatta bulunmak isterim: dünyada 
mevcut memleketler, hangisi olursa olsun, bir mem-
iktısat ilmine göre, memleketin teşekkülâtı arziyesini 
ve mümkünse mevkii coğrafisini nazarı dikkate almak 
lâzım gelir. Türkiye için bu şeraiti tetkik ettiğimizde 
görüyoruz k; hakikaten bu memlekette bütün bu 
şerait emsalsiz bir surette teessüs etmiştir. 4 bin 
kilometre murabbaına yakın sahası su ile ihata edil
miştir. Bilhassa garbî Anadoluda deniz havası 
memleketin orta yerlerine kadar intişar ettiği için 
dünyanın hiç. bir tarafında yetişmiyen bir takım 
imtiyazlı mahsuller yetişmektedir. Meselâ Türk 
inciri, türk üzümü, türk tütünü. Kendisinde bu 
şerait teessüs etmiş olan bir memleketin iktisadi
yatı diğer devlet umuru arasında zannederim ki; 
en ziyade nazarı dikkati caliptir. 

Filvaki memleketin bu tabiî teşekkülüne daya
narak memleket evlatları ötedenberi memleketin 
ihtiyacı olan mahsulâtını kendi ellerde, kendi 
emeklerile meydana getirmişler, millî bir sanayi 
tesis etmişlerdir. Fakat müruru zamanla Avrupa
lım makineleşmiş olan sanayii memleketimizin 
kol sanayiini, gerek nefaset Ye gerek ucuzluk ci
hetinden geri bırakmıştır. Onlar adım 
adım ileri gittikleri halde, biz adım adım ge
ri gitmişiz. O zamanın hükümetleri de bu 
tedenniyi teshil edecek surette lakayt 
kalmış ve bu suretle iktisadiyatımız günden güne 
berbat bir hale gelmiştir. Fakat muhterem arka
daşlar, bu vaziyetin cumhuriyeti idrak ettikten 
sonra, artık durması ve memlekette iktisadî men
faatleri temin edecek surette müsmir bir şekilde 
çalışılması lâzım gelir. Fakat maruz olduğumuz 
iktisadî buhran karşısında bu gün buna daha faz
la bir para tahsis edilmesini istemek bir az da in
safsızlık olur. 

Fakat arkadaşlar, memlekette iktisadî teşkilâ-
tın ve teşekkülâtın memleketin ihtij'fK'ma uygun ol
masını talep etmekte, zannederim ki; bir zarurettir. 
Meselâ hepimiz biliriz ki, İktisat Vekâleti iki müs
teşarlıktan ve üç müdürü umumilikten müteşek
kildir. Bu müsteşarlıklar, meselâ Ziraat Müsteşar
lığı ve müdürlükleri - hepimiz memleketin her ta
rafını biliriz - bu günkü halile, bu günkü teşkilâ-
tile daha yüz sene geçse acaba memlekete müfit ola-
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bilecek mi? Binaenaleyh mesele yalnız para mese
lesi değildir, bütçe meselesi değildir, ayni zaman
da zannederim ki, bir az da teşkilât meselesidir. 

Meselâ farzedelim ki, vilâyetlerden bir tane
sinde ziraat müdürünün odası valinin odasının 
yanındadır, kazada kaymakamın odasının yanın
dadır, lâkin nahiyelerde köylerde hiç yoktur, 
Böyle bir ziraat teşkilâtının memlekette müfit ola
cağını düşünmek zannderim ki, zor keyfiyettir. 
Vakia her ziraat müstahsilinin yanı başına bir zira
at memuru ikame edilemez. Fakat, meselâ Sıhhiye 
Vekâleti memlekete avarızı sıhhiye zuhur ettiği 
takdirde o avarızı izale edecek ve mevcut müşkülâtı 
azaltacak tesisatı meydana getirmeğe, vatandaşla
rın hayatî kudretinin devam etmesine çalışır. Zira
at teşkilâtının da hiç olmazsa böyle olmasını talep 
etmek hakkımızdır. Fakat Ziraat Vekâleti, ziraat 
müsteşarlığı, müdürlüğü ve teşkilâtı; gayet basit 
meselelerde köylünün ihtiyacına yetişiyor olduğunu 
farzederde köylü ve müstahsil olan sınıfın iktisadî 
v? malî zaruretlerine yardım etmez. 

Kezalik sanat âleminde meselâ teşviki sanayi 
kanunu, sanatkârlara prim vermek ve bazı emtia
sının gümrükten ucuz geçmesini temin etmek şek-
lüe yardım ediyor farzedelim, fakat sanatkârların 
çok muhtaç olduğu kredi buhranına medar olacak 
bir merci yoktur. Fakat bizim memleketimizde esa
sen ziraat kabiliyeti fevkalâde olduğu cihetle ipti
daî mevadın heman hepsi yetişmektedir ve vatan
daşlarımızdan sanatkâr olanlar büyük gayretler 
göstererek ve kendi kendilerine bir takım tedbirler 
bularak millî sanayi tesis etmenin yolunu bulmuş
lardır. elverir ki o himaye edilsin. Şunu da söyliye-
yim ki ingiltere denilen memlekette şerait böyle 
değildir. îngilterede mevcut olan halkın gıda ihti
yaçları o memleket topraklarında ancak senenin 
iki üç ayında tatmin olunabilir. Senenin dokuz a-
yında yiyeceği hariçten getirmeğe mecbur olduğu 
gibi îngilterenin sanayi mevadı iptidaiyesinin kâf-
fesi de hariçten gelir ve orada imal edilerek ihraç 
edilir. îngilterenin, son mayıs ayındaki sanayi ih
racat miktarı 260 milyon türk lirasına baliğ ol
maktadır. Halbuki bizim bu sene yapmış olduğu
muz ihracat miktarı ancak 151 milyona baliğ ol
maktadır. Şu halde mevaddı iptidaiye memleketi
mizde çıkmış olduğuna göre, mevaddı iptidaiyeyi 
mamul hale getirmek için Avrupaya göndererek 
servetimizi kaybetmektense, memleketimizde teessüs 
etmiş olan millî sanayii takviye ederek kendi me
vaddı iptidaiyemizi kendi memleketimizde mamul 
bir hale getirip o yüzden servetimizi himaye ederek, 
millî sanayii yükseltmek lâzımgelir. Çok şayanı 
dikkattir ki ; Avrupalıların memleketimize vuku-
bulan ithalâtı, kendi memleketlerinden başlıyarak 
Avrupa simsarları, Avrupa bankacıları, Avrupa 
acenteleri ve saire tarafından her türlü himayeye 
mazhar olduğu halde bizim yerli sanayicilerimizin 
iki elile bir başından başka hiç bir yardımcısı yok

tur. Uğramış oldukları bu kadar müşkülâta karşı 
bunları bu müşkülâttan kurtaracak memleketimizde 
hususî hiç bir teşekkül olmadığı gibi zaten mevcut 
bankalar da ihtiyaçlarını tatmin edemiyorlar, çok 
fazla faiz alıyorlar. Yerli malı imal eden sanayici
lerimiz de hiç himaye görmüyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, burada Meclisin kütüp
hanesindeki ekonomi mecmuasından aldığım rak-
kama nazaran on sekiz sene zarfında ithalât mik
tarı 1 milyar 680 milyondur. 

Bu müddet zarfında bir milyar 240 milyon lira
lık ihracat olmuştur. Arayerde bizim millî serve
timizden 8 sene zarfında (400) milyon lira servet ga
ip olmuştur. Bunun sebebi memlekette millî sermaye
nin gereği gibi himaye edilmiş olmamasıdır. Eğer 
millî sanatımızı himaye edecek olursak tabiidir k i ; 
bu hal başka türlü tecelli eder. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiyedeki tüccar
lar, sanatkârlar ve ziraî müstahsiller iktisat ordu
sunun bir nevi amelesi halindedir. Malûmu âliniz-
dir ki, istiklâl harbinde memleketin her tarafı 
düşmanlarla ihata edilmiş olmasına mukabil elde-
mevcut kuvvet her neden ibaretse bunu toplayıp 
bu düşmanlara cephe yapmak istiyen büyük fik
rin amilleri; memlekette mutlaka bir müdafaa 
kuvveti tesis etmek ve memleketin istiklâlini kur-
tarmıya azmetmiş bulundukları cihetle, eldeki ve
sait her ne olursa olsun mutlaka muvaffak olmak 
niyetile çalışmışlar ve bu orduların vesaiti gayet 
basit ve iptidaî şekilde olmasına rağmen kuman
da heyeti aliyesi lâyik olduğu gibi çalışarak, mev
cut vesaitten azamî surette istifade ederek istiklâli 
tam bir muvaffakiyetle temin etmeğe muvaffak ol
muşlardır. Gerçi şimdi iktisadî mücadelenin için
deyiz ve bu mücadelede tabiî bir çok müşkülâta 
maruz kalmaktayız, vesaitimiz de noksan, fakat 
böyle olmakla beraber iktisat mücadelesinde bu ik
tisat ordusunun erkânı harbiycsi makamında olma
sı lâzım gelen İktisat Vekâleti ve heyetleri gereği 
gibi vazifelerini yaparlarsa, bu millet iktisadî istik
lâlini dahi kurtarır. 

Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri biraz evvel 
kambiyo meselesine temas buyurmuşlardır. Kam
biyo meselesinin en kudretli teminatı ithalât ve ih
racatın mütevazin olmasıdır, ithalâtla ihracat 
mütevazin olduktan sonra kambiyo meselesi kö
künden halledilir. Bunu yapa bilmek için hakika
ten memlekette bir istidat var mı? evet bu istidat 
memlekette fazlasile vardır. Biz oldukça uzun yaş
lı adamlarız memleketin içinde cereyan eden ahva
le yakından vukufumuz var. 

Şu son sekiz senedenberi hiç bir himayeye maz
har olmıyarak çalışan yerli san 'atkârlanmız cid
den inanılmıyacak surette bir çok eserleri vücude 
getirmişlerdir. Gözümdeki gözlük ve cebimdeki sa
atten başka ne taşıyorsam hepsi yerli olarak mev
cuttur. Sanayiimiz himayeye mazhar olsa daha 
çok inkişaf edecektir. Millî iktisat ve Tasarruf Ce
miyeti gibi hususî çalışan cemiyetler, her halde 
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devlet himayesine mazhar olmalıdırlar. Bundan 
üç sene evvel îzmirde bir Yerli Malları Koruma Ce
miyeti vardı. Bu cemiyetle ben uzaktan yakından 
alâkadar oluyordum. Muttali olduğum haller var
dır. Meselâ Bursanın ipekli mamulâtı memlekette 
revaç bulmağa başlamıştı. Az zaman içinde yahu-
diler oraya giderek engin malları, kıymette nok
san şeyleri, ucuz mal diyerek sattılar, meselâ krep-
döşenin metrosunu 150 kuruşa kadar satmağa ça
lıştılar. Çünkü tüccarlar ticaretlerinden başka bir 
sey düşünmezler. Bu vaziyet karşısında cemiyet, 
İktisat Vekâletinin nazarı dikkatini celbetti. Ucuz 
ve muhtelif mallar piyasaya sürülüyordu. Vekâ
letten kontrol istendi. Sanayi müfettişi bunu yap
mazsa kim yapacak dediler. Cevap dahi alamadı
lar. Bu memleket kendi kahramanlığı eseri olarak 
kendi kendine yapacağı şeyleri yapıyor. Fakat hi
maye görmezse geriye gider. 

Muhterem arkadaşlar; Müdafaai Milliye Vekâ
letine ait bir noktayı da arzetmek isterim: 

Hizmeti askeriye zamanı gelmiş olan gençlerden 
meselâ 24 lü olanlar daha bir kaç ay evvel hizmete 
çağırılmışlardır. Halbuki yine gazetlerde okunu
yor ki; 27 li olanlar muayeneye davet ediliyor. 
Şimdi muayeneye dahil olan genç, filen kendisini hiz
mete davet edilmiş addettiği cihetle bulunduğu va
zifede, ticaretinde, san'atında, hangi işte olursa 
olsun, kendisini bigâne addetmeğe başlar. Onun 
için müddeti gelmiş olan gençleri, bu askerî vazi
feyi ifaya daha yakın bir zamanda çağırmakla, 
yaptıkları işlerde daha müfit bir surette çalışabil
melerine âmil olmak lâzımdır. Bu suretle zannede
rim memlekete daha müfit bir şey yapılmış olur. 
Gençler hem vazifesini suhuletle ve vaktinde ifa et
miş ve hem de işini muallâk bırakmamış olurlar. 

Adliye Vekâletine söylenecek şey, sadece bir tak
dirden ibarettir. Muhterem Vekil Beyefendi Mec
liste, encümenlerde her şeyden evvel âza ile işini 
yoluna kor, tahsisatını alır gider. Bütün halkın 
nazarında cumhuriyet mahkemelerinin şeref ve iti
barı günden güne artmaktadır. Bu hakikaten mü
himdir. Yalnız işlerin sürüncemede kalması muci
bi şikâyet olmaktadır. Müfettişlerin bu noktaya da 
itina etmesini bilhassa kendilerinden rica ederim. 

Sıhhiye meselesi: arkadaşlar; cumhuriyetten 
evvel Osmanlı İmparatorluğunun sıhhiyesine, hü
kümetçe tahsis edilen meblâğ ancak 46 bin lira idi. 
46 bin lira ile Yemenden Kafkasa kadar memleketin 
sıhhati umumiyesine itina edilmiş olurdu. Halbuki 
cumhuriyet sıhhiyesinin 1930 bütçesi dört buçuk 
milyona kariptir. Yalnız şu rakam, cumhuriyetin, 
memleketin sıhhati ile ne kadar alâkadar olduğunu, 
vasi bir surette- gösterebilir. 

Fakat öğrenilecek olan şey, yalnız rakamın yük
sekliğinde değildir. Ayni zamanda bu tahsisatı al
mış olan vekâletin bu işi görmek kabiliyetini de 
öğrenmek lâzımdır. Malûmu Âlileridir ki, uzağa 
gitmeğe hacet, yoktur., Ankara ve civan" sıtma ya
tağı denilen bir memleket iken, bir kaç. sene zar

fında sıtmal» adam bulunamaz bir hale gelmiştir. 
Demek ki. Sıhhiye Vekâletinin emrinde şimdikin
den fazla tahsisat ve daha fazla memur bulundu
rulursa bütün memleketi tanıamiîe bu hastalıktan 
kurtarmağa muktedirdir. Bu nokta mühimdir. 
Zira millî idare memlekette teessüs ettikten sonra. 
«Türkiyede uzun seneierdenberi temekküu etmiş 
olan bir çok doktorlar memleketten çıkarıldı, ar
tık Türkiyede doktor yoktur, hayat tehlikededir» 
diye aleyhimizde bir takını neşriyat yapıldı. Sıhhi
ye Vekâletinin bu kıymetli faaliyeti, bu düşman 
tel'matına filî bir cevap teşkil eder. 

Bu muvaffakiyet diğer hususatı silıhiyede de 
hasıl olıııuştnur. Meselâ kolera, tifo gibi bir eok 
hastalıklar vardır ki bunlar zaman zaman Türki
yede büyük hasarlar husule getirirdi. Halbuki 
şimdi her hangi bir yerde iki üç. vakadan sonra 
alınan tedbirler sayesinde bunların önüne derhal 
geçilmektedir. Bunu Türk Milletinin kabiliyeti 
temeddüniyesi hakkında bir misal olarak alabiliriz. 

Sonra efendiler; vekâlet namına hakikaten mu
cibi iftihar olacak bir şey vardır. O da; Fransanın 
mesahai sathiyesi 540 bin kilometre murabbaıdır. 
Türkiye ise onun bir buçuk misline yakındır. Fraıı-
sada (32,100) doktor vardır. Türkiyede ise iki bin 
bile yoktur. Yani eldeki vesait bu kadar az olması
na rağmen, milletimizin fennî kabiliyetinin yardı-
nıile bunu temin etmiş bulunuyoruz. 

Yalnız burada Sıhhiye Vekili Beyefendiden bir 
noktaya ehemmiyet vermelerini rica edeceğim; 
memleketimizin nüfus meselesi, diğer mesail me-
yanında tabiî daha çok şayanı dikkattir. Çünkü 
arazi çok geniş, nüfus ise az olduğu cihetle, nüfusu 
çoğaltmak meselesi, memleket müdafaası kadar dik
katimizi celbetmeğe lâyik bir keyfiyettir. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, nüfusa icrayi tesir eden ve
rem, firengi ve sıtmadır. Yoksa kolera, veba gi
bi afetler değildir. Bunlar beş on bin kişi alır gö
türür. Fakat sıtma, firengi ve verem böyle değil
dir. Sıhhiye Vekâleti sıtma hususunda çok ciddî 
çalışmış ve muvaffak olmuştur. Nüfus meselesinin 
çoğalıp azalmasında âmil olan verem ve firengi me
selesi ile de daha fazla iştigal etmesini temenni ede
rim. Verem için İstanbul ve îzmirde teşekkül etmiş 
ve kendi halinde çalışan hususî müesseseler vardır. 
Vekâlet eğer kendilerini millî müzaheretlerile takvi
ye ederse güzel bir eser maydana çıkar ve zama
nında bütün Türkiyeye teşmil olunabilir. 

Firengi işine gelince: hakikaten bu memlekette 
firengi mücadelesi fennî bir surette teessüs etmiş
tir ve (During Paşa) zamanında bazı vilâyetlerde 
yapılmış hastanelerimiz de vardır. Fakat vekâlet 
onlara lâyik olduğu kadar tahsisat vermiyor. Di
ğer vilâyetler de olmadığı için bunlara fazla tahsi
sat vermeği prensibe muhalif addediyor ve memle-* 
ket te lâyikile müstefit olmıyor. Ondan dolayı bu 
müesseselere de fazla yardım yapılmasını Sıhhiye 
Vekili Bevden rica ederim. 
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Çok temenni ederim ki gelecek seneki bütçe mü

zakeresi daha başka türlü olsun ve daha ge-
nis müzakere edelim. 

Reis — Efendim, on beş dakika istirahat için 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 16,20 

Reis — Kâzım Paşa 
KAtipler: Ruşen Eşref B. ( AFYONKARAHİSAR ), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır. 
Sırrı B. (Kocaeli) — Tevzin edilmiş bir bütçe 

ile Meclis karşısına gelen Hükümet, iftihar duy
makta haklıdır. Ancak biz murakabe hakkımıza 
istinat ederek, bu tevzinin ne gibi malî esaslara 
istinat ettiğini tetkik ve bunun leh ve aleyhinde 
mülâhaza dermeyan edeceğiz. 

lfadatımı, Hükümetin ve encümenin esbabı mu
cibe ve mazbatasından aldığım fıkralar üzerine 
hulâsatan arzedeceğim ve müselsel beyanattan iç
tinap edeceğim. Tek muhataplarım muhakeme ede
bilmek kudretini zayi etmesinler. 

Hükümet; tarihi millimizde tasarruf bütçesi is
mini alabileceğini ümit ettiğim bu bütçede dört 
noktayı nazarı dikkate aldığım söyliyor. 

Birisi; ucuzluğun memlekette vücuda getirdiği 
müsaadeler, ikincisi; hazine hesabına yapılan sar
fiyatın tahakkuk eden miktarı, üçüncüsü; Osmanlı 
borçlarından bize tahmil edilen miktarın taham
mülümüz nisbetinde tahdidi, dördüncüsü ; memur
ların mesai saatlerinin temdidi. 

Birinci ve ikinci noktalar üzerinde söz söyle
meğe lüzum görmiyorum üçüncü noktaya gelince: 
biraz Maliye Vekili Beyefendiye hitap etmek isti
yorum, geçende burada verdiğim bir sual takriri 
üzerine Osmanlı İmperatorluğundan bize devredi
len borçların sureti tediyesi hakkında, Dahiler Ve-
killerile yapılan müzakeratm aldığı safhalar ve 
verdiği neticeler hakkında söylediğim sözleri cerh 
ederek, Maliye Vekili Beyefendi buyurmuşlardı 
ki; (bizim nıüzakeratımız inkitaa uğramamıştır.) 
halbuki bendeniz bu gün de tekrar edeceğim. O 
günkü izahatlarına rağmen müzakere inkitaa uğ
ramıştır. Dainler Vekillerinin son günlerde Pariste 
verdikleri karar matbuatta neşredildi, o kararın 
metni zannederim ki ; bendenizin ifademi teyit eder 
mahiyetindedir. O gün dainler Vekillerile bizim 
murahhaslarımız arasında cereyan eden mükâle-
menin inkitaa uğradığı havadisi üzerine ve o mü
zakerenin devam ettiği müddet esnasında düyunu 
muvahhide yirmi kuruş tenezzül etmiştir. Eğer 
son günlerde dainler Vekillerinin resmî beyanatı 
olmamış olsaydı, ben de hamiyeten şimdi sükût 

ederdim. Fakat mesele aleniyete döküldüğünden 
bu hususta söz sölemekte bir mahzur görmiyorum. 
O müzakere esnasında inkita olmuştur, anlaşılma
mıştır, sözleri maliye erbabı arasında cereyan eder
ken tabiî makûs mülâhazalarla, düyunu muvah-
hade 17 gün zarfında 20 kuruş tenezzül etmiştir. 

Maliye Vekili Beyefendi burada sarahati kati
ye ile müzakere münkati olmamıştır, dediği gü
nün ertesi günü bendeniz îstanbulda idim. 24 saat 
zarfında sekiz kuruş tereffü etmiştir. Demek olu
yor ki; her hakikat tamamile açıkça söylenerek 
münakaşasından içtinap edilmemiş olsa idi, Devlet 
lehine daha muvafık bir hareket olmuş olurdu. 
Bendeniz bunu sölediğim zaman, Vekil Beyefendi
nin bu hakikati cerh etmeyipte, bize bildiklerini 
açıkça söylemiş olmalarını temenni ederdim. Malî 
kanunların bazılarının tadili, ilgası veya yeniden 
vazı için Hükümet ufak bir esbabı mucibe göste
riyor. 

Diyorki: harbi umumiden sonra her memleket 
vergiden müştekidir, vergiden memnun olan mem
leket yoktur. Şüphesiz bu doğrudur, zaten vergi 
ne kadar müsait olursa olsun halkın hiç bir zaman 
Allah razı olsun; bu da kâfidir demesine imkân 
yoktur. Daima müştekidir. Yine mazbatada bu 
vergilerin ilgası, tadili veya ihdası için gösterilen 
sebepler üç noktaya iptina ediyor. Şikâyet tevlit 
eden noktalardan birisi: kanunların ihtiyacata te
vafuk etmemesi, ikincisi: bir kısım vergilerin ağır
lığı, üçüncüsü: kanunların küçük memurlar elinde 
aldıkları elim vaziyet. Bunu Hükümet lisanından 
umum millete izafetle, Büyük Millet Meclisine hi
taben söylenilmiş bir itirazname olarak kabul edi
yorum. 

Arkadaşlar; hepimiz biliriz ve duymakta idik ki; 
senelerden lx'ri bu noktalar üzerinde milletin şikâ
yeti ayyuka çıkıyordu. Bir çok şikâyetler tevali edi
yordu. Her kes söyliyordu, fakat dinlettiremiyor-
du. Tabiî memleketimizin menafiine muvafık olan 
mesailde Hükümetle beraber olmak, memleketin 
menafime muvafık ol mıyım mesailde yine Hükû-
metleberaber olmak hamiyet meselesidir. Onun için 
maalesef soyuyorum, bir takım gayri memnunların 
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meydana gelmesine bizzat Hükümetin mesleki se
bebiyet vermiştir. 

Onun için ben memleketin menfaati namına 
temenni ederim; Hükümet bundan sonra gayri 
memnunların peyda olmasına sebebiyet verecek 
kadar, efkârı umumiyeye karşı lakayt bulunmasın, 
onlara ehemmiyet versin, Hükümet badema bu 
noktaya dikkat ederse hakikaten kendi lehine ve 
binnetice memleketin menafime h: dini bir tedbir 
ittihaz emiş olur. 

Bunu hassatan rica ederim ve bu sözlerimi hüs
nü niyetime bağışlasınlar. 

Şimdi Bütçe Encümeninin mazbatasında bir 
fıkrayı zikredeceğim, arzettim ki ; müselsel söyle-
miyeceğim, mazbatalardan alacağım fıkralar üze
rine beyanı mütalea edeceğim, onun için belki bir! 
fıkranın diğer bir fıkra ile irtibatı olamaz. 

Encümen diyor ki; nasıl ki Vekil Beyefendiye 
izah buyurmuşlardır bütçeye Tayyare Cemiyeti
nin vereceği iki milyon şu kadar bin lirayı dahi 
ilâve ettik, bu, iktisatçıların ve maliyecilerin dü
şüncesine tevafuk etmiyen bir şekildir. 

Hiç bir milletin bütçesinde buna benzer bir mi
sal bulunamaz. Çünkü Tayyare Cemiyeti, halkın | 
teberrüatından meydana gelmiş bir teşekküldür. 
Ben milletin bir ferdi sıfatile öyle istiyorum ki; 
Tayyare Cemiyetinin biriktirdiği paralarla, hükü
met bütçesi ile meydana getirilen hava filosuna 
zamimeten işler yapılsın bu para Hükümetin bütçe 
noksanlarını tamamlamasın. Hava filosu için hü
kümetin bütçesine koyacağı para ne olursa olsun 
Tayyare Cemiyetinin alacağı tayyareler ona mun
zam olarak yapılsın ki; fazla bir eser meydana gel
sin. 

Yoksa Tayyare Cemiyeti,* Hükümetin noksanla
rını tamamlıyacak bir teşekkül değildir. 

Bu şeklin mahzuru ilmîsi de vardır. Oda, teber-
rüatla meydana gelen şu paranın vergi haline in
kılap etmesidir. Bunu milletin hüsnü telâkki ede
ceğine kail değilim. Bunu vergi gibi telâkki ede
ceklerdir. Bunu bir şekli diğere ifrağ etmek daha 
muvafıktır. Bu sözümün mukabilinde söylenecek 
itiraz ne olursa olsun bu şekle ilmi. malî katiyen 
cevaz vermez. 

Süleyman S i m B. ( Yozgat) — Cevaz verdi
ren sebepler vardır. Onu siz bilmezsiniz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Bendeniz aczimle bera
ber söylüyorum kn; söylediğim sözler cihan ikti
sat ulemasının söylediği sözlerdir- Ona itiraz ede
bilmek için çok tahsil görmek lâzımdır. 

Diğer bir meseleden daha bahsedeceğim. Deni
yor ki ; memurlar alınırken onların karakterleri 
iyi tetkik edilsin ve bilâhare hakkı müktesepleri 
husule geldiği vakit, onlar hakkında Hükümet teb
dil tebeddül, azil gibi tedbirlere tevessül edeceği 
vakit, kanunun himayesini karşısında görmesin, 
bir kere hakkı müktesep husule geldimi,onlar hak
kında kanunî takibat yapılması imkânı hasıl ola
mıyor. Bu izale edilsin. Çok doğrudur, ancak in-1 

sanların inkişafına meydan veren bazı usuller var
dır ki ; bazı insanların bu usuller tahtında daha iyi 
bir surette inkişaf ettiği, diğer bazı insanların da 
bu usullerin ademi mevcudiyeti sebebile söndük
lerini görürsünüz. Size bu hususta bir misal arze-
deceğim. Cemal Bey merhum: Ziraat Bankasını 
vücude getirdiği zaman bir takım usuller vazet
miştir ki ; bu ifademi teyit eder bir mahiyettedir. 
Çünkü Ziraat Bankasının mevzuatı orada yolsuz
luğa meydan vermiyecek surette tesbit edilmiştir. 

Bununla beraber farzı muhal olarak, diyece
ğim ki; acaba Ziraat Bankası memurları içinde 
fenalığa meyyal olan adamlar yok mudur1? vardır, 
fakat mevzu olan usullerin sağlamlığı; onların ka
rakterlerinin inkişafına meydan veremiyor. Onun 
için Devlet usullerinin de memurlar üzerinde bu 
tesiri yapması lâzımdır. Mantıkta bunu icap et
tirir. Şimdi bu yolda diğer bir misal öyliyeceğim. 
Kıbris ile Adana yan yanadır. Kıbrısta bir ana
dan ve bir babadan doğmuş, birisi 28, diğeri 29 
yaşında iki genç farzedelim. Bunlar ayni terbi
yeyi almış, ayni mektepte okumuş bulunsunlar, 
birisinin Kıbrısta, diğerinin Adana vilâyetinde 
jandarma yazılmış olduğunu ve müruru zamanla 
ikisinin de ayni zamanda karakol kumandanı ta
yin edildiklerini farzedelim. Kıbrıstaki karakol 
kumandanını gider görürseniz masasının başında, 
kondrası lostralanmış, tıraşını olmuş çalışmakta
dır, Ayni zamanda Adanadaki karakol kumanda
nını tetkik ederseniz, ayağından konduralarını çı
karmış, tavuklara yem verir görürsünüz. Ayni ana 
ve babadan terbiye gören bu kardaşlardan birinin, 
burada böyle, diğerinin öyle olmasının saiki nedir? 
zannederim ki bu usullerden ileri geliyor. Bu ha
kikattir. ve bu söylediğim sözde bunu teyit eder. 
Onun için bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. 

Bütçe Encümeni, .mazbatasında Hükümetten 
bir temenni de bulunuyor. Matbaaların tevhidi 
doğrudur. Ancak ben de buna ikinci bir temenni 
ilâve edeceğim. Her vekâletin kendine mahsus 
bir daktilo odası olsun, bütün medenî memleket
lerde böjde gördüm. 

Necip Ali B. ( Denizli ) — Meclisde de öyledir. 
Sırn B. (Devamla ) — Bilmiyorum. 
Vekâletlerin her odasında daktilo işlerken o-

nun tıkırtısı arasında çalışmak mümkün değildir. 
her halde bu teklifimin kabulü veçhen minelvücuh 
muhassenatı daidir. 

Encümen diyor ki ; muhtelif maddeler hakkın
da dairelerin istihdam ettikleri muhafaza memur
ları da tevhit edilsin, bendeniz diyeceğim ki ; en 
mükemmel tedbiri ittihaz eden kaçakçıları takip 
ve tecziye hususnda ittihaz edilen en mü-
kemmmel tedbiri Rusyada gördüm. Çok yer gez
dim, çok yer gördüm, fakat kaçakçıları takip ve 
tecziye hususunda en iyi usuller Rusyada carî ol-
maktadır. Bunun oradan tetkik ettirilmesi memle
ketimiz için faydalı olur. 

Encümenin mazbatasında bir mülâhaza daha 
var. Bendeniz anladığıma göre söyliyeceğim. Eğer 
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yanlış anlamışsam lütfen söylerler. Diyorlar ki ; 
mekteplerde bir çok meccani talebe okuyor. Bun
ların meccani okumalarına mukabil, şark vilâyet
lerinde ifayi hizmetle mükellef tutulması lâzımdır. 
Bendeniz böyle anladım. Bilmiyorum doğru mu
dur? şark vilâyetlerinde ifayi vazife ile mükellef 
tutulması onun meccani okutulması ile meşrut 
kalmamalıdır. Her memur müddeti memuriyetinde, 
memleketin her noktasında, ayrı ayrı zamanlarda 
hizmet ettirilmelidir. Böyle bir mecburiyetin yal
nız meccani tahsilde bulunanlara tahmil edilmesi 
doğru değildir. Bunda hikmeti idare tasavvur olu
namaz. 

Sonra yine encümen bir yerde diyor ki ; İkti
sat Vekâleti bütçesinde ayrıca talebe tahsili için 
bir milyon iki yüz bin lira vardır. Bu da doğru 
değildir. Eğer bu tahsisat, hariçte tahsil için ko-
nulmuşsa bu gayet doğrudur. İktisat Vekâleti ken
di talebesini hariçte tahsil ettirmelidir. Kezalik 
encümen jandarma zabitlerinin tahsili için bütçe
de ayrıca bir miktar para konmuş olmasına itiraz 
ediyor ve diyor ki ; bunlar harbiye mektebinde o-
kur ve orada ikmali malûmat ederler. Artık hariç
te bulunan ikmali malûmat etmesi için bütçeye 
para koymak doğru değildir. Halbuki Mektebi 
Harbiyeden çıktıktan sonra madem ki jandarma 
zabiti olacaktır, jandarma vazifesini yapabilmesi 
için bilmesi icap eden kanunları ayrıca okuması lâ
zımdır. Çünkü mektebi harbiyede bunu okutmaz
lar. Bir Harbiye mezunu bunu bilmez. Munzam 
olarak bunları tahsil etmeleri lâzım gelir ki, jan
darma kumandanlığının bu husustaki noktai na
zarı doğrudur. 

Deniyor ki ; bu muvazene cetvelinin sene niha
yetinde tamamen tahmin edildiği gibi tahakkuku 
vatandaşların tediye kabiliyetinin derecesine bağ
lıdır. Hükümet lisanından söylenen bu sözün senet 
ittihazına lâyik olduğunu söylerim. Vatandaşları 
tediye kudreti ile teçhiz etmek, Hükümetin teda-
birinden alınır bir feyiz ile husule gelir. Çünkü 
Hükümetin tedabiri vatandaşları tediye kabiliyeti-
le teçhiz etmezse o vatandaşlar bunu nereden ve
recektir? onun için Hükümet evvelâ kendisinde 
aramalıdır, sonra halktan talep etmelidir. 

Hükümetin geçen sene mefadını tatbik edece
ğini ve bununla memlekette refah ve saadet te
min edeceğini vadettiği bir programı vardır. Ben 
şimdi o programın tatbik olunmıyan noktalarını 
veyahut tatbik olunmuşta benim bilmediğim ci
hetlerini söyliyeceğim. Eğer benim bir ifadatım 
tekzip edilirse cidden memnun kalacağım. 

Bu programın bir maddesinde (deniz ticaretini 
tevsi için evvelâ Türkiye limanlan birbirine rap-
tedilmeli; ve sonra Türkiyede haricî pazarlara 
raptolunmalıdır) deniliyor. Çok güzel. 

Buna Hükümet tevessül etti mi? Bence etme
miştir. Çünkü âsarı görmekteyiz. Meseleyi çok 
uzatmamak şartile söyliyeceğim; bizzat Hükümetin 
hiamayesinde bulunan bir müessese, Seyrisefain 
İdaresi Hükümetin bu nazariyesini kökünden mah-
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vetmektedir. Çünkü millî müesseselerle rekabet 
ediyor, onların sermayesini imha ediyor. Fer
din sermayesi Hükümetin sermayesile rekabet 
edebilir mi? ederse daima izmihlale mahkûmdur. 
Seyrisefain İdaresinin bu memlekette yapacağı 
rol, ancak büyük limanlar arasında sürat posta
ları yapmak ve Türkiyeyi hariç limanlara rap
tetmektir. Mısıra giden ve gelen postalarımız 
hakikaten iftihara lâyik bir surette intizamlıdır. 
Bu tedbiri diğer limanlara da teşmil lâzımdır. 
Ancak teşmile kudret var mıdır, yok mudur? onu 
da zati âlini::n hitap ederek diyeceğim ki ; teşmil 
kudreti yoktur. Çünkü bu gün Seyrisefain İda
resinin Mısıra giden vapuruna süpürke almağa pa
rası yoktdur. Onu Ada vaporlarmdan tedarik 
etti. Seyrisefain o kadar basit nazariyelerle 
- korkarım, kimsenin izzeti nefsine dokunmuş ol-
mıyayım - fen noktai nazarından idare olunmakta
dır ki haricî bir nazar bunu hiç bir zaman tasvip 
etmez. Meselâ İzmire işliyen vaporlar o kadar za
rar vermektedirler ki; haddi ve hesabı yoktur. 
Ayni seferleri yapmak şartile bunun islâhı kabil
dir. Fakat islâh olunabilmesi için düşünmek lâ
zımdır, tecrübe lâzımdır. Seyrisefain İdaresi 
başka bir meseledir, öteki başka bir meseledir. 
Bunları mütehassıs eller tetkik etmelidir. Ben 
zannediyorum ki ; bizde denizcilik henüz tekem
mül etmemiştir. Binaenaleyh bunu mütehassıslar 
vasıtasile islâh ettirmek lâzımdır. Hükümetin, 
millete karşı ifasını vadettiği İslâhatı vücuda ge
tirmek buna tevekkuf eder, yoksa bu vait keen-
lemyckün hükmündedir. 

Maddede deniliyor ki ; memleketimizin coğrafî 
vaziyeti itibarile bizde transit muamelâtı ayrıca 
memleketimize servet verecek bir iştir, öyle 
efendim; doğru, fakat biz bizzat tabiatın bize 
verdiği bu istidadı inkişaf ettireceğimiz yerde 
kendimiz baltalıyoruz. Adeta kendimiz refediyo
ruz. Halbuki; Komşu milletler bu istidadı tevlit 
edecek vesait hazırlıyorlar. İşte İstanbul limanı, 
işte Pire limanı. 

Muhittin Nami B. ( Muş ) — Ne var ne olmuş ? 
S i m B. (Devamla ) — Efendim; ben burada 

meşhudatıma nazaran söyliyorum. Yoksa hikâye 
kabilinden söylemiyorum. Orada mevcut olan vinç
ler 22 dir. Istanbulda kaç tanedir, sorarım? Pire 
limanının ticaretteki inkişafı, bizim eski devirle
rimizde, bayram gecelerinde büyük çarşıların 
gösterdiği manzaraya makıstır, bunu görerek ken
dimize acımalıyız. 

Muhittin Nami B. ( Muş ) — Katiyen acınacak 
halde değiliz. 

Sırır B. (Devamla) — İnşallah . . . . inşallah. 
Arkadaşımın dediğinin husule gelmesini ansamim 
temenni ederim. Fakat ağlıyarak ifade edelim ki ; 
katiyen ifadeleri hakikate mukarin değildir. 

Süreyya B. ( Kocaeli ) — Fazla soyuyorsunuz 
S i m B. (Devamla ) — Tetkikat yaptım, ista

tistiğe müsteniden söyliyorum. Hava değildir 
Beyefendi. Yani bu kadar cüretkârane söz söyli-
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yen bir adanı karşısında bulunuyorsunuz. Bu tet
kike şayan değil midir? Emin olun ki, hiç, bir 
kimse hakkında bir şey düşünmeksizin elemle 
soyuyorum ki, İstanbul Liman Şirketi, limanı mah
vetmektedir. Bunu daha katiyetle arzedebilmek 
için, bilmiyorum ne söyliyeyim. Sizin vasi mülâ
hazalarınız mananın mahiyetini daha eyi takdir 
eder. Liman şirketi teessüs ederken, orada imha 
ettiği bir çok hukuk vardır. Bilirmisiniz Pire li
manında rıhtım yapıldıktan sonra vaporlar limana 
yanaşacaktır diye kayıkçılar hakkında ne muame
le yapılmıştır? bir kayıkçıya binlerce lira veril
miştir. Bir onu nazarı dikkate alalım, bir de bi
zim Liman Şirketinin, mavunacılar hakkında yap
tığı muameleye bakalım. İnsafla düşünmek lâ
zımdır. Bu insafı millet en ziyade sizlerden bek
lemektedir. Memlekette bir serbest mıntaka vü
cuda getirilmesinde Hükümet faide görmektedir. 
Şenelerdenberi bu tetkikat yapılmıştır, raporlar 
verilmiştir. Hiç bir eserini görmüyoruz. Halbuki 
başka komşularımız bu mmtakayı yapmak üzere
dirler Tesis edildikten sonra oraya teveccüh ede
cek yolları tekrar bize çevirmek için çok güçlük 
çekeriz. Onun için bu tesiste onlara tekaddüm 
etmek lâzımdır. Zannederim k i ; bu sözlerim bey
hude değildir. 

Diğer bir mülâhaza da memleketin ümranına 
yanyaeak tedabir zümresinden olmak üzere söyle
niyor. Gelen muhacirleri şimendifer güzergâhında 
iskân olunmaları . . . . bu, şimdiye kadar yapıl
mamıştır. Yalnız kâğıt üzerinde kalmıştır. Çünkü 
bir muhacir siyaseti takip edilmemiştir. Muhacir
lerden ne suretle istifade edileceği düşünülmemiş
tir. Lâalettayin mıntakalara ayrılmışlardır. Bu, ge
lecek sene derpiş edilmeğe lâyik bir mevzudur. 

Yunanistan sırf muhacirleri sayesinde müreffeh 
ve mesut olmuştur. En büyük müesseselerini biz
den giden Rumlar yapmış, en büyük binaları, en 
büyük apartmanları bizim ramlarımız yapmıştır. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Elinizdeki program, 
Hükümetin programı değildir, ne Hükümetçe ve 
nede fırkaca kabul edilmiş bir program değildir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Sabık iktisat 
Vekili Şak ir Beyin hazırladığı bir şeydir. Kabul 
edilmemiştir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Bu Hükümetin programı 
değil mi? (Hayır sesleri, gürültüler). 

Yusuf B. (Denizli) — Onun bütçe ile alâkası 
yoktur. 

S i m B. (Kocaeli) — Serlevhası iktisat progra
mı diye yazıyor. 

Artık programda mevcut olsun olmasın meni 
leketin ne f ine taallûk eden başkaca bir sözüm 
vardır. Zannederim fuzuli söylememiş bilâkis Hü
kümetin ve sizin nazarı dikkatinizi celbetmiş bulu
nuyorum. (Elbette, elbette sesleri). 

Bu gün Yunanistana ithal olunan hayvanatın 
% 80 ni Türkiyeden gitmektedir. Fakat bilir mi
siniz buna ne gibi avarız karşı geliyor? Orada; A-
nadoluda hayvan hastalığı vardır diyerek hayvan

larımız karantineye konuyor ve bu muamele sene
lerden beri devam ediyor. Ehemmiyetle nazarı 
dikkatinizi celbederim ki; bu senelerden beri de
vam ediyor. Niçin böyle oluyor? 
Hastalık varsa niçin izale edilmedi, yoksa niçin 
izah olunmadı, bu muamelenin bir kaç. noktada tet
kik edildiğini gördüm. Mesaili iktisadiyeyi en 
büyük alâka ile tetkik eden sefaretimiz de tetki
kat yaptı fakat bir netice çıkaramadı. ıMemleket-
te hastalık var mıdır, yok mudur? bunun nıeçhu-
liyeti, ticaretimizi sektedar etmektedir. 

Dr. Mazhar B. (Aydın) — Buna rağmen %80 
çıkarıyoruz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Beyefendinin bu sözlerine 
cevap vereceğim. Oraya sürü gidiyor. Karantina 
lâzımdır diye dört duvar arasına konuyor, hayvan
lar zayıflıyor ve bittabi fiyatı düşüyor. 

Mazhar B. (Aydın) Maamafih yine fiyatı koru
yor. 

Sırrı B. (Devamla) — İsmen söyliyeceğim ki; 
Memduh Bey isminde Malatyalı bir tüccarımız 
götürdüğü malıu sermayesini dahi alamıyarak ge
ri dönmüştür, sırf bu tedbirin mahzuru dolayısile... 

Mazhar B. (Aydın) — Bu mesele ona hastır. 
Sırn B. (Devamla) — Siz, burada soyuyorsu

nuz; ben ise gördüğümden ve işittiğimden bahse
diyorum. 

Dr. Mazhar B. (Aydın) — Ben sizin söylediği
niz rakamlara istinaden söylüyorum. 

Sırn B. (Devamla) — Bu noktaya çok ehem
miyet vermemiz lâzımdır. 

Bir nokta daha; gerçi programda vardır, fakat 
bu izahatımı programın metnine istinat ettiremiye-
ceğim. Buna da diyeceğiniz yokya (Handeler). 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Söyleyiniz, kemali 
lezzetle dinliyoruz. 

Sırrı B. (Devamla) — İstikraz meselesinde, ha
riçten memlekete para getirmek için istiklâli mali
yi gözetmek lâzımdır, buyurdular. Tabiî bu böy
ledir, hilafı kabul alunamaz. Fakat bu gün istik
razdan müstağni hiç bir Hükümet yoktur. Hiç bir 
millet kendi varidatile kendi memleketini idare 
edemiyor. Mutlaka hariçten para istikraz ediyor. 
Yunanistan her istediği zaman para buluyor ve o 
refah kendisine dışarıdan gelmektedir. G-etirdiği 
para ile faideli ve verimli işler yapıyor. Ondan son
ra haricin emniyetini kazanıyor ve bu sayededir 
ki; istediği zaman para buluyor. Harici sarafîarın, 
alacağınız parayı verimli işlere sarf edeceğinize 
kanaat ve emniyeti'. ri varsa para verirler. Onları 
temin etmek lâzımdır. 

Bu hususta Hükümetimizin nazarı dikkatini 
celbederim. Böyle, alınacak olan paranın mahalli 
sarfını göstererek para almağa, para bulmağa ça
lıştılar mı, çalışmadılar mı? 

Hariçten p;:ra alamazsak kendi bütçemizle re
fah bulamayız ve iş yapamayız. 

Muhittin N<>ıni B. (Muş) — Hariç bedava para 
vermez. Bu .muhakkaktır. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Yımanistamn maliyesi mu-
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rakaba altındadır. Bunu biliyorum,diyorum ki; biz 
de bunu kabul edelim, fakat nasıl oluyor ki ; yuna-
ııistan maliyesi murakabeyi kabul ederek bu pa
ralan buluyor ve her istediğini yapıyor. Demek 
ki, bu kabili teliftir. 

Yusuf B. (Denizli) — Bize bedava para vermez
ler. Kapitülâsyon olur. 

S i m B. (Kocaeli) — Kelimeden tevahhuş et-
miyelim. Demek ki, Yunanlıların bunu yapması, 
bu'noktayı kabul ve tasdik etmeleri gösteriyor ki ; 
bu kabili teliftir. 

Muhittin Nami B. (Muş) — Bizim düyunu umu
miye tecrübelerimiz var. 

Sırtı B. (Kocaeli) — Hükümet bu esaslarla 
ahaliyi zengin etmek çarelerine bakmalıdır ve bi
raz evvel arzettiğim gibi, bu bütçenin, gelecek 
sene nihayetlerinde, halkın kudreti maliyesile ka
bili husul olması ve bir muvazene temin edilmesi 
için, evvel emirde halkın zengin olması çaresine 
bakmalıdır. 

Yusuf B. (Denizli) — Cümlemizin arzusu bu
dur. 

Sırrı B. (Kocaeli) — En büyük iktisat vazu 
kanunları soyuyorlar. Hükümetin hazinesi hal
kın kesesidir. Halkın kesesinde para olmazsa Hü
kümetin hazinesi bom boştur. Binaenaleyh Hükü
met evvel emirde, halkın kesesini doldurmağa bak
malıdır. Sözüm bu kadardır. 

İfadatımda fazla bir şey varsa hüsnü niyetle 
söylediğime kani olmanızı rica ederim. Hiç bir za
man burada didişmek niyetinde değilim. Sözlerim
de böyle bir şey varsa, istirham ederim, af buyu
runuz (Estağfurullah sesleri). 

Enver B. (Balıkesir ) — Muhterem arkadaşlar, 
Yeni intihabat maksatlarının en başında, mem

lekette hüküm süren iktisadî buhrana çare bulmak 
olduğu gibi Hükümetin Meclise vâki olan beyana-
trna nazaran bu çarelerin başında da vergilerin 
indirilmesi olduğu malûmdur. Fakat yapdan bü
tün gayretlere rağmen bu vergiler ancak bu gün 
müzakeresine başladığımız bütçe derecesine indiril
mesine imkân hasıl olmuştur. 

Devletin mecburî sarfiyat ve mukavelât ile bağ
lı bulunduğu taahhüdata dokunmak kabil olmadı
ğından yalnız bir kısım fasıllarda tasarruf imkân
ları görülmüştür. Diğer fasıllardan tasarruf müm
kün olup olmadığını bu kısa zaman zarfında tetkik, 
kabil olamadığından, bunu böylece kabul etmek 
icap eder. 

Hükümetin tesbit ettiği varidat bütçesi 1930 
senesi tahsilatının esas tutularak ve yeni yapdan 
varidat kanunlarının yapacakları malî tesirleri na
zarı itibarc alınmıyarak tesbit edilmiştir. 

Bütçe Encümeni ise yeni varidat membalarının 
yeni şerait altında yapacakları tesirleri kısmen göz 
önüne getirerek Hükümetin tayin etmiş olduğu 
miktarı, beş buçuk milyon kadar tenzil ederek, 186 
milyonda karar kılmıştır. 

Buraya kadar çok güzel. 

Fakat Bütçe Encümeninin mazbatasındaki şu 
satırları aynen okuyalım: 

Cihan iktisadiyatının geçirmekte olduğu buhra
nlı devrede iktisadî tekallübatın geniş ve kısa müd
detler zarfında büyük tahavvülât arzedebilecek 
mahiyette bulunmasına nazaran haddi zatinde ka
rarsız bulunan umumî vaziyet içinde velev bir se
nelik bir zaman için olsa dahi yapılacak tahmin
lerde fazla isabet aramak mümkün değildir. Bu 
itibarla mülhak bütçeler varidatının kat'î neticesi 
de dahili hesap edilerek yüksek Meclise arzeylediği-
miz 186 435 599 liralık varidat yekûnu tahmin hu
susunda isabete en ziyade yaklaştıran esas ve ka
rinelere istinat etmekle beraber vatandaşların 1931 
malî senesi zarfındaki tediye ve iştira kabiliyetle
rine göre tahavvülâta maruz kalabilmekten masun 
değildir. 

İşte asıl endişeyi mucip nokta budur. Bu tah
min ve takdirlerin menfi netice vermesi halinde 
alınacak tedabir düşünüldü mü? düşünüldise de 
nelerden ibarettir? 

Geçen senenin 222 küsur milyonluk bütçesinden 
190 milyon tahsilat yapıldığı gibi bu sene de ayni 
vaziyetin ve hatta daha kötüsünün tahaddüs etmesi 
halinde bütçe açığı ne olacaktır? 

Muhterem arkadaşlar; 
Şüphesiz hepimiz dünya buhranını biliyor ve 

bizde de mevcudiyetini teslim ediyoruz. Yine bili
yoruz ki bu buhranın tecelli sureti her memleke
tin hususiyetine göre başka başkadır. Fen terakki 
ediyor, nüfus çoğalıyor, istihsal ziyadeleşiyor; 
işsizlik artıyor, cesaret ve emniyet kalmıyor, is
tihlâk azalıyor. Bütün bu müessirler, iktisadî mu
vazeneyi bozuyor, buhranı doğuruyor. Bu faktör 
lerin her memleketteki cins, miktar ve şiddetine 
göre iktisadî buhranın tekevvün ve tecelli sureti 
değişiyor. 

Biz de bunun pençesi altındayız, hem de sene
lerden beri bunun zebunuyuz. Millet sessiz ve inilti-
siz bu yükün ağırlığını taşımaktadır. Türk bilir ki ; 
emniyet ve muvaffakiyetin anahtarı, azim ve ta
hammül, nizam ve sükûndur. 

O derdini söylemez, keşfedilmesini ister. Siz der
dini keşfeder ve tedavisine koşarsanız size gönlünün 
içinde sevgi yeri ayırır. Anlamazsınız içini hüzün 
dolu ve küskündür. Haline bakmak; içini okumak, 
derdini anlamak için kâfidir. 

Müstahsile bakıyoruz: borç içinde. Tarlasının 
mahsulünü bizzat çalışıp yetiştirenlerin eline; bir 
amelenin gündeliğinden çok daha az bir miktar ge
çiyor. Ne borcuna, ne vergisine ne de geçinmesine 
yetiştiriyor. Senelerden beri borcun üzerine borç, borç 
faizi biniyor. Borç alıp borç ödemekle borçları çığ 
gibi büyüyor. Diğer taraftan bakımsız ve müteza-
yit bir sefalet içinde azim ve tahammülle çalışıyor. 

Mahsulünü amele kullanarak yetiştirenler, bü
yük müstahsiller, mahsul bedelinin el işine, istih
sal masrafına yetişmediğini gördüğü halde işler dü
zelir, hülyasile menkul sermayesini, bulabildiği 
krediyi bitirinciye kadar sebatla devam etmiş ve fa-
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kat bu gün istihsal sahasından tamamen çekilmiş 
bulunuyor. Bir çok büyük arazi ve fiçtlikler bu 
gün meradan başka bir işe ayaramıyor ve rand-
manı ancak vergisini ödeyebilecek derecededirler. 

Muhiddin Namı B. (Muş) — Onu bizzat gördü
nüz mü? 

Enver B. — Gördüm beyefendi. 
Muhiddin Nami B. (Muş) — Nerede. 
Enver B. (Devamla) — Lütfen neticeye inti

zar buyurunuz. 
Mahsulâtın fiyatları düşmüş maliyeti ise ya 

artmış ve yahut hiç olmazsa yerinde kalmıştır. 
Fiyatların mütemadi sukutu, şehirlerde mah

sulât ticaretine tahsis edilmiş olan sermayeyi de si
lip süpürmüştür. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Her taraf böyle mi? 
Enver B. (Devamla) — Bunların içinde, bir 

bakıma göre, muhtekir ve süllümcü vaziyetinde 
olanlar, mahsulünü yok bahasına almak için köy
lüye ödünç para verenler, alverciler de bu akibet 
içindedirler. 

İstihlâk eşyası üzerinde ticaret yapanlara ge
lince : istihlâk azalmıştır. Ancak veresiye iş var
dır. % 50 kârla bile veresiye satanların menkul 
sermayesi ve temin edebildikleri krediler, bu gün 
bağlanmış bir haldedir. Veresiyenin bir senede 
yüzde onunu tahsil etmek mümkün değildir. Çünkü 
borçlu müstahsiller bunu istihlâk etmişler muka
bilini istihsal edememişlerdir. Şüphesiz bu vazi
yette tüccar taahhütlerini ifa edememkte hali ac
ze düşmektedir. Tüccarların pilânçoları, iflâslar, 
icra dairelerindeki dağlar gibi dosyalar bunu be-
lâgatile ifade etmektedirler. Piyasa emvali gayri 
menkulei mobilizc etmek suretile tutunmağa çalış
maktadır. Aynî menkulât kıymetlerinin müthiş 
sukutu buna kâfi bir delildir. 

Müstahsilin işi ve geçimi ile yakından alâkadar 
olanlar bilirler ki; tarlasında çiftiyle, çubuğile 
çalışan bir köylü eline bir amele yevmiyesi bile ge
çiremiyor. 

Bu parayı geçinmesine mi, borcuna mı, faizine 
mi, vergisine mi tahsis etsin? 

Biz müsrif bir millet değiliz. Biz, başka memle
ketlerdeki mükellef ameleden de daha kanaatkar 
geçiniriz. Bir kaç metre amerikan bezi, bir az iplik 
bizim kisvemizi ;kuru bir ekmek, bir kaç zeytin 
tanesi bizim gıdamızı teşkil eder. Kilerimizin san
dık veya dolabımızın, kesemizin bir gün dolduğu 
görülmüş değildir. Esasen bunların da birden bire 
dolması iyi değildir. Bunların birden bire dolması; 
şuurumuzda muvazenesizlik ihdas eder. 

Ancak bir parça bez, bir az buğday ve hiç ol
mazsa ierasız ve hapissiz verilecek vergi parasına 
malik olmak hakkımızdır. Ambarımızı sipekülâs-
yoncular, kesemizi vergiler şimdiye kadar silip sü
pürdü. Vücudumuzu açlık içinde amelelik yıprattı. 
Ticaretimizdeki temettülerimiz, hayattaki tasarruf
larımız, paramızın kuvvei iştiraiyesinin sukutile 
teadül etti,: mahvoldu. Asırlarca silâh taşımaktan 

omuzlarımızda yumruk gibi nasırlar hasıl oldu, 
dayandık ve icap ederse buna yine dayanırız. Fa
kat omuzlarımızdaki bu bütçe yükü, bizi dermansız, 
diz üstü çöktürdü. Artık bu millet bu yükü taşıya
maz bir hale geldi. 

Takdir edersiniz ki bu yükü hafifletmek pek çok 
hafifletmek mecburiyetindeyiz. Bir çok arkadaşlar 
bu vadide bu kürsüden pek çok ve kıymetli şeyler 
söylediler. Bir hammal nefes almak için yükünü, 
bir makine temizlemek ve istirahat etmek için faali
yetini muvakkaten bıraktığı gibi, millet te nefes 
almak için vergi yükünden muvakkat bir zaman 
için kurtulmak ister. Bütçe varidat yekûnunun bu 
sene için 140 milyona inmesi elzemdir. Bunu yap
mağa mecburuz, bu gün yapmazsak, gelecek sene, 
öbür sene, nihayet üç sene nihayetinde olacak. Fa
kat ne çare ki o zamanda bitik ve dermansız olaca
ğız, yorgunlukta yük ağır basar, o zaman bunu da 
taşıyamayacağız. ( Ne yapalım sesleri) 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Çok şairane 
oluyor. 

Kâzım Paşa ( Diyarbekir ) — Memleket nasıl 
yaşar. ? 

Enver B. ( Devamla ) — Bir az daha sabır bu
yurunuz, çaresine geliyorum. 

Bizde vergi hayat pahalılığını ihdas etmekte
dir. Binaenaleyh buna müessir olan vergiler ilga 
edilmelidir ki; küçük müstahsil kendisine kalan 
25-15 kuruş yevmiyesile geçinebilsin, taahhüda-
tını yapabilsin. 

Şüphesiz dünya piyasasına tabi olmak mecbu
riyetindeyiz. Küçük büyük müstahsillerimizin te
şebbüslerinden kâfi derecede kârlı neticeler alabil
meleri için mahsullerinin maliyeti, cihan piyasa 
fiyatlarının dununa düşmesini temin edecek ted
birler almak lâzımdır. Bu da, hayatın ucuzlama-
sile, yani bütçenin hayatı pahalılaştıran vergile 
rinin ilgasile olabilir. Hayat pahalılığının sebebi 
yalnız vergi değildi r,fakat bu hususta birinci de
recede bir mevki işgal etmekte olan vergi mülâ-

„yim bir miktara irca edilince diğer sebeplerin de 
izalesi kolaylaşır. İktisadî mücadelede ayakta du
rabilmek için bunun esbabına tevessül etmek, iş
lerimizi hesaba ve milletin kabiliyeti tediyesine 
istinat ettirmek lâzımdır. Paramızın sukutundan, 
kuvvei iştiraiyesinden bahsetmiştim. Bu nokta 
üzerinde bir az durmak faydalıdır. Paramızın su
kutuna başlıca sebep olarak ticareti hariciye mu
vazenemizin aleyhimize açık gösterdiği söyleniyor. 
Hepimizin bildiği meşhur gümrük istatistikleri
mize bakılırsa bu açık, senesine göre yirmi milyon
dan elli milyon liraya kadar tehalüf etmektedir. 

Türk lirası ecnebi memleketlerde tedavül et
mediğine göre paramızın kıymetini daha ziyade 
memlekete giren ve çıkan ecnebi parası yani itha
lât ve ihracat arasındaki tevazün tayin eder. Bu 
farkın leh veya aleyhimizde olması, paramızın 
kıymetine aynı şekilde tesir eder. Ticareti harici
ye, şüphesiz bunun kısmı mühimminin amilidir ve 
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giren çıkan ecnebi kambiyosunun, ithalât ve ihra-1 
çatımızla bir nisbet ve münasebeti muayyenesi 
yardır. 

Gümrük istatistikleri, meselâ ticareti hariciye
mizde bu sene (30) milyon lira aleyhimizde açık 
olduğunu ifade ederken ben ticareti hariciyemiz
de tevazün vardır diye iddia edersem, daha çok 
kuvvetli olarak hakikati ifade etmiş olurum. 

Kâran Paşa: (Diyarbekir) — Tabiidir. 
Enver B. ( Devamla.) —̂  îzah edeyim. Bir de

fa ihracatın kaydına esas olan. tüccar faturaları, 
ihraç edilen emteanın hakikî kıymetini ifade ede
mez; Çünkü ihracat üzerinden muamele vergisi alın
maktadır. 

Mal komisyonculara gönderilir, fiatları satıl
dıktan sonra teayyün eder. Sonra muvazenesizlik 
ithalât ve ihracatımızın miktarları arasında değil, 
mevsimleri arasındadır. Mahsul mevsimi ihraca
tımız fazladır. Çok kambiyo girer; en çok ithalâ-
tıda mahsul mevsiminin hitamından sonra yani 
şubat ve mart aylarında yaparız. Bu sırada da mem
lekete girmiş olan kambiyo meselâ istirlin 50 ku
ruş düşmüş ise, ithalât zamanında da (100) kuruş 
yükselmiştir. 

Netice itibarile her sene yüzde ona yakın mik
tarında bir tereffü kaydedilmiş yani paramız yüz
de on düşmüştür. (Hangi sene sesleri). Umumiyet
ten bahsediyorum. Staplizasyondan evvelki vazi
yetten bahsediyorum. Bunun istatistikte tesiri 
şudur; Meselâ eylülde 1 000 istirlin kıymetinde bir 
mal ihraç edilmiş olsa ve isterlin 950 kuruşa ise 
gümrük kanunu defterine 9 500 lira ihracat yazar. 

Bilâhare martta 1000 isterlin kıymetinde bir 
mal ithal edilmiş olsa ve isterlin 1050 kuruş 
ise gümrük ithalât sayfasına bu da 10 500 lira di
ye geçer. 

tşte.hiç yoktan ithalâtla ihracatımız arasında 
aleyhimizde % 10 fark, bu şüphesiz kıymetlerin 
takdiri için ölçü ve esas olarak alınmış olan türk 
lirasının sabit bir kıymet olmamasından tevellüt 
etmiştir. 

Hükümetçe senelerdenberi aleyhimizde tera
küm eden kambiyo açığının miktarı, yani piyasa
mızın borcu, ecnebi parası olarak tesbit edilmiştir. 
Tahminler hilâfına olarak bunun pek az 
olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Hükümetin 
geçen sene spekülâsyonu esasından darbelemiş olan 
ve bir.sûa.'edenberi türk lirasına sabit ve müstakar 
bir kıymet veren tedbiri burada minnet ve şükranla 
yad ve tezkâr etmek lâzımdır. 

Bu tedabirden sonra istatistikler ticareti harici
yemizde--tevazün-göstermiştir. Buna istihlâkin azlı
ğı .sebebüe ithalâtın tenezzülü muvazeneyi hasıl et
miştir, deniliyor. Halbuki ithalâtın tenezzülü nisbe-
tinde ihracat mallarımızın kıymeti do sukut etmiş
tir, hakikat budur. 

Millet senelerden beri kendi yağile kavrulabil-
meği şiar edinmiştir. Bu da onun iktisat sahasında 
da yaşamak ve idamei mevcudiyet edebilmek kudret 
ve kabâHyetinden doğmuştur. îktisadeh* çok millet-

I lere nasip olmıy an kudret ve hasletleri cami olduğu
muza rağmen bizim öz paramıza yine kendimizin 
şimdiye kadar emniyet etmemekliğimiz, yanlış ista
tistiklerle bu emniyetsizliği şişirmemiz, ithalât, ih
racat arasında mevsim muvazenesizliği, spekülâs
yonla sırtımızda tufeyli olarakservet itharedeıi ' 
bir takım müessese ve bezirganların gayri meşru 
efalini şimdiye kadar göremeyişimiz bir nakisadır. 
ve paramızın sukutuna sebep olmuştur. Bu suretle 
on seneden beri evrakı naktiyemizin kuvvei iştirai-
yesi sukut ede ede bu günkü derekeye düşmüştür. 
Bu hakikat anlaşıldıktan sonra gayri meşru olarak 
bizden aparılmış olan milyonların istirdadı zamanı 
gelmiştir. Adalet yerini bulmak için isterlin 700 ku^ 
ruşa düşürülmelidir. Fakat hayır, bu fena bir tedbir 
olur. Bunun yerine piyasaya elli milyon liralık ev
rakı naktiye ihracile isterlinin hakikî olarak kıy
metinin 1000 kuruşta kalması daha doğrudur. Yani 
Bu günkü vaziyete göre Hükümet ödememek şartile 
50 milyon lira çıkarmalı ve bu parayı varidat olarak 
bütçeye koyarak vergileri daha azaltmalıdır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — 20 dakika ta
mam oldu. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Devam, devam oku 
bakalım. 

Enver B. (Devamla) — Hayatı pahalılaştıran 
vergileri haddi asgariye indirelim, el emeği ücreti
ni, nakliye tarifelerini, kuvvei muharrike ve meva-
clı iptidaiye fiyatlarını düşürelim, görülecektir ki; 
hayat, bize mahsulümüzün cihan piyasasında reka
bet edebilecek kudret ve imkânını verecek ve her 
şey ucuzhyacaktır. 

Bu suretle gelecek seneki bütçemizden hayatın 
ucuzluğu nisbetinde maaşlardan, idare masrafla
rından büyük tasarruflar yapmak imkânı hasıl 
olacak ve bir istikraza tekrar lüzum görmeden 
mütevazin bir bütçe tanzim edilebilecektir. 

Tekrar ediyorum paramızın bu derece düşkün 
vaziyeti bu gün için anormaldir. Binaenaleyh ta
biî hali vüeude getirmek için 50 milyon liralık bank
not ihraç etmek lâzımdır. Böyle bir vaziyet kar
şısında ecnebiler ve mütehassıs,geçinenler bizi pa
ramızın tekrar sukutile enflasyonla korkudacak-
lar, bütün ecnebi muhafili ve mal iyonu dile gele
cekler telgraflar, ajanslar ve nihayet meselâ Lon
dra borsasında bir istirlin 20 türk lirası edecektir. 
Fakat bundan zerre kadar korkmıyalım ve endişe 
etmiyelim. Çünkü paramız beynelmilel müteda-
vil bir para değildir. Ecnebilerin kendi mali ol
mak üzere tek bir türk lirası yoktur ve Londra 
borsasında bin ingiliz liralık türk lirası satın al
mak imkânı bulunmaz. 

Nitekim türk lirası dünya borsalarında 11 lira
ya düştüğü halde memlekette 1030 kuruşla piyar 
sanırzın arz ve talebi kapatılmış ve kapatılmakta
dır. Yeterki bu son zamanlarda olduğu gibi Hü
kümet ithalât ve ihracatımıza hâkim olabilecek 
bir vaziyet alabilsin. 
| Ecnebi piyasalarında bizim paramızı istedikleri 
gibi düşürmek imkânı olsaydı bunun şimdiye ka-
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dar her halde ihmal etmezlerdi. Bu suretle ku
ponlar vesilesile üzerimizde işkence ve mengene 
vaziyetlerini tatbik etmiş olurlardı. Bir isterlin 
yüz türk lirası etmiş olsa ticari mecburiyet yok
ken bir istirlin bozdurupta yerine! 00 türk lirası 
hıfzetmeyi tercih edecek, bu günkü vaziyette bile, 
hariçte bir ecnebi bulunmaz. 

Nitekim Viyanadaki bir doktor yüzde bir çey
rek faiz farkı için Londradaki parasını Nevyorka 
nakletmeğe tehalük gösterirken ve bu gün parası
nı bu bankalarda % birden aşağı bir faizle tutar
ken parasına asgari % 5 faiz bulacağı şüphesiz 
olan memleketimize bir istirlin bile göndermez. 
Bunlar feci hakikatlerdir. Fakat bunun böyle ol
ması, bu gün bizim için aynile nimettir, bundan 
istifade ederek maksada vusul için en emin olan 
bu yolu takip edelim. Başka yola saparsak veya 
şimdiye kadar yürüdüğümüz yolda devam edersek, 
sonra ezelî ehveni şer düsturu galebe çalacak ve 
çaresiz bir enflâsyona müracaata mecbur kalaca
ğız. Taki köylü bir şinik buğdayla dağlar gibi 
borcunu ödeyebilmek imkânını bulsun. 

Fakat bunun ne hazin ve feci akibetler doğu
racağını şimdiden göz önüne alalım. Makul ve 
cesur olarak hakikati rehber ittihaz edelim. Bu 
sene halkımızdan yalnız 140 milyon lira toplıya-
lım. Vergi yükünü çok hafifletelim. Bütçemizin 
(50) milyonunu da arzettiğim şekilde tedarik ede
lim. 

Aranıza yeni giren bir arkadaşınızın bu samimî 
düşüncelerini hüsnü telâkki ederek tetkik ve tah
kik için imkân vermenizi istirham ederim. 

Reis — Encümen bir şey söyliyecek mi? 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-

müşane) — Sözler bitsin de öyle söyleriz . 
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı

r ı ) — Hatip arkadaşlarım burada idarei kelâm 
ederken muhtelif vekâletlerin teferruatına ka
dar bahsettiler. Eğer Heyeti Celile diğer 
vekâletlere ait münakaşaları kendi bütçelerinde 
değil de bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresin
de icraya karar verirse bendeniz vuku bulacak 
beyanatımdan sonra vekil arkadaşlarım ayrı ayrı 
kendilerine taallûk eden hususlara ait cevaplan 
vermeğe amadedirler. 

Reis — Şu halde kendi bütçeleri müzakere edi
leceği vakit lâzım gelen cevabı verirler. 

Maliye Vekili (Devamla) — Suat Beyefendi 
burada saati mesainin altı olduğundan, taşrada 
memurların sabahleyin gidip 6 saat sonra ayrıl
dıklarından bahsettiler. Bu belki eski bir malûmat 
olacak. 

Bir kaç aydanberi devam eden mesai müddeti 
sekiz saattir. Yevmî mesainin mebdei taşrada va
lilerin reyine bırakılmıştır. Bazı mmtakalarımız 
çok sıcaktır, iklimi müsait olan mıntakalarda tat
bik ettiğimiz bir buçuk saat tatil fasılasının ora
larda tatbikma imkân görülemez, öğle zamanı 
çalışmak kabil olamaz, öğle fasılası bir az uzun
ca tutularak daima sekiz saatlik mesai ikmal edi

lir. Bu gün cari olan usul budur. 
Belki kendileri iki üç ay evvelki usulü hatır

lıyorlar. 
Memurların adedinden bahis buyurdular. Me

murların adedi, saati mesaiyi tezyide karar ver
dikten sonra filî kadroları tesbit ettik. 

Diğer mütaleaları doğrudan doğruya sair vekâ
letler bütçelerine aittir. Vekâletler bütçelerinin 
müzakeresi sırasında vekil arkadaşlarım hepsine 
ayrı ayrı cevap vereceklerdir .Sırrı Beyefendi yi
ne geçenlerde vaki olan sualinden ve kendilerine 
verilen cevaptan bahis buyurdular. Burada cevap > 
verirken müzakere için gelenlerle müştereken 
yazılmış tebliği okudum. Buna itimat etmiyorlar. 

Kendileri bu tebliğden başka bir mana çıkarı
yorlarsa söylesinler, ona göre cevap vereyim. Bu
rada müşterek tebliğ şudur : 

KOMMUNlQUK 
Le 28. V. 19Ü1 

Sur l'invitation du gouvernement de la Repııb-
lique Turquie, les delegues des Porteurs se sont 
rendus â Ankara. Du 14 aıı 28 mai coıırant, üs ont 
etudie les documents, renseignements et chiffres 
communiques par le (îouvernement sur la situation 
J'inanciere et economique aetuelle du pays et ils ont 
poursuivi des entretiens avec I e Representant 
du (îouvernement. 

Bien qııe ces pour parlers se soient deroules 
dans un esprit de mutuelle conıprehension, on 
n'est pas arrive a un accord pour le moment. 

Son kelimesi "hali hazır için bir itilâfa vasıl 
olunmuştur" diyor. Bilmiyordum. Bunu belki 
bendeniz iyi tercüme edemiyorum. Bel
ki Sırrı Beyefendi başka suretle tercüme bu
yuruyorlar, başka türlü mana anlıyorlarsa 
hariçte bunu alırlar, okurlar ve izah ederler. Ben
deniz de cevabını arzederim. Pariste neşredilen 
Oomünikeyi aynen getirttim. Orada da bizi tekzip 
edecek bir cümle görmedim. Kendileri bilmiyorum 
nerede okudular. Aynen Düyunu Umumiye Mec
lisi İdaresinden bize gelmiştir. Kendilerine tak
dim edeyim, okusunlar. 

Sırrı Beyefendinin diğer mütaleaları kısmen 
arkadaşlarımın bütçelerine taallûk eden mesailden 
olduğundan bütçelerin müzakere sırasında arkadaş
larım icap eden izahatı arzedeeeklerdir. 

Enver Beyefendi uzun mütalealarda bulundular'. 
Bilhassa biraz eski vekayiden de bahsettiler. Ev
velce paramızın kıymetinin sukut ettiğini, bir sene-
denberi ittihaz edilen tedabir ile parayı tesbit et
tiğimizi izah ettiler. İhracat ve ithalâtta, bilhassa 
ihracat emtiasının kıymetinin takdirinde doğrudan 
doğruya muamele vergisi verildiği için aşağı yazıl
dığını söylediler. Bilmiyorum böyle ise aksi olmak 
lâzım gelir. Vergi, çıkarılan eşyanın kıymeti nis-
betinde alınır. Bundan fazla veya aşağı yazarak 
almak doğru değildir. Kıymetleri aşağı yazılırsa 
bu lehimize bir farktır. Tevazün bir kat daha hasıl 
olur, geçen Sene rüsumat idaresince neşredilen is-
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tatistikte iki milyon liralık ihracatta bir fark var-
di. Diğer kıymeti hakikiyesinden dun yazılmışsa. 
bizim için eyi bir farktır. 

Bütçeyi (140) milyon liraya indirmeğe muka
bil masraflarımızın, çıkarılacak elli milyon liralık 
banknotla temin edileceğinden bahis buyurdular, bu
nu bendeniz anlıyamadım. Yalnız biz bilâkis para
mızın kıymetini muhafaza için bir kanun yaptık, 
bir banka da teşkil ettik. Elimizdeki altınları tev
di ettik. Varidat getiren şimendifer aksiyonları
mızı ve sair bir çok tahvilleri bankaya verdik, bü
tün bunlarla istihdaf ettiğimiz gaye, bir an evvel 
paramızın istikrar kesbetmesidir. Acaba refiki 
muhteremin paranın tesbit edilmesinden ve iktisadî 
hayatımızda tevellüt eden zararı eğer mukayese bu
yurmuş olsalardı, her halde böyle havadan elli mil
yon liralık kâğıt çıkarıpta piyasaya atmağı teklif 
buyurmazlardı zannederim. Bendeniz zannederim 
mümkün olduğu kadar süratle paramızı tesbit et
mek ve bu suretle gerek ithalâtta ve gerek ihracatta 
doğrudan doğruya sabit ve müstakar bir para ile 
işlerimizi tedvir etmek ve bunun için uğraşmak lâ
zım geldiği fikrindeyim. 

Arkadaşlar bir kısmı iktisattan ve bir kısmı 
Bütçe Encümeni tarafından ve diğeri vekil arkadaş
lara taallûk eden hususatta da onlar tarafından iza
hat verilecektir (Muvafık sesleri). 

Reis — Rüştü Bey; eğer heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyorsanız buyurunuz. 

Rüştü B. (Bursa) — Muhterem arkadaşlar bu 
bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasın
da söz söylemek niyetinde değildim. Yalnız arka
daşların ve Maliye Vekili Beyefendinin sözleri ü-
zerine bu hususta fikrimi ifade etmekten meni ne
fis edemedim. Ezcümle Vekil Beyefendi buyurdu
lar ki: 1929 senesi tahsilat miktarı iki yüz altı 
buçuk milyon lira olarak tahakkuk ettirilmiştir. Bu 
seneki, yani 1930 senesi tahsilat miktarı ise 189 
milyon liradır. 

Arada 17,5 milyon lira fark olduğunu ve mu
vazeneyi geçen seneki tahsilat miktar ve nisbeti 
esas tutarak bu seneki bütçeyi tanzim ettiklerini 
söylediler. Bu ifadelerle anlaşılıyor ki ; önümüz
deki sene ile geçen senenin bütçesi arasında pek 
büyük bir başkalık olmıyaeaktır. Zannediyorum 
bu noktada bir yanlışlık olsa gerektir. Devlet tah
minde mümkün olduğu kadar isabet etmelidir. Ge
çen seneden bu seneye kadar memleketimizde sa
tılan bir çok emtiamızın kıymetleri düştüğü hepi
mizin yakinen malûmudur. Acaba önümüzdeki 
senede bu varidat daha noksan tahsil edilemiye-
cek midir? noksan tahsilat hasebile yapılacak bir 
çok imar işlerinin geri kalması bütün memleketi 
müteessir ve müteellim etmiyecek midir. Bu önü
müzdeki senede noksan tahakkuk ettirilecek bir 
bütçe ile memlekette bazı inkişaf işlerinin geri 
kalmasından endişe ettim. Bu hususta mütalea 
dermeyan etmek istemiyorum. 

Ezcümle varidatın azalacağına delâlet edecek 
bir kaç kelime arzetmek isterim. Devlet bütçesinin 

takriben yüzde on beş nisbetinden fazla 
bk* miktarda tenakus etmesi de memle
kette hasıl olacak buhranı idame eder. Memur ma
aşları azalacak, bu suretle memurun mubayaa ka
biliyeti azalacaktır. Köylünün satacağı malların 
dünyanın her tarafında olduğu gibi - fiatları dü
şecek ye köylünün mubayaa kabiliyeti de azalacak
tır. Mubayaa kabiliyeti azalınca gümrüklerin va
ridatı da düşecektir. Çok şayanı şükrandır ki; yeni 
çıkardığınız kanunlarla vergi yükleri azalmıştır. 
Bu suretle halk yeni bir refaha kavuşacağım der
ken malının kıymetinin tenakusu yüzünden hasıl 
olacak mubayaa noksaniyeti, bütçemizde bir nok
sanlık husule gelmesi ihtimal ve endişesini tevlit 
etmektedir. Bu hususta Maliye Vekili Beyefendi
nin daha ziyade izahat vermelerini ve geçen kiriz 
senesile bu seneyi, arada bir fark gözetmeksizin 
nasıl mütalea ettiklerini anlamak isterim. 

Matbuatın tevlit etmiş olduğu fena hislere de 
temas etmek istiyorum. Bir muhabir veya bir mu
harrir ticaretin (T) sinden anlamadığı halde ikti
sadî makale yazıyor, ve memlekette betbinî tevlit 
ediyor. Üzümlerimizde hastalık varmış, hastalık 
tevlit edermiş diye Avrupadaki müşterilerimiz 
rağbetsizlik gösteriyor. Kalifornıyadan alıyorlar. 
Böyle kalemleri kırmak lâzımdır. Gazetelerimizin 
her hangi bir nüshasını açarsanız açınız, bu gün 
dört intihar vaki olmuştur, üç intihar vaki olmuş
tur diye intiharın bütün tafsilâtını yazıyorlar. 
Hatta evlilerin odalarının resimleri vardır. Üzer
lerine darp işareti koymuşlardır. Bu intihar ma
kalelerini yazan muharrirler, acaba hiç ruhiyata 
dersi görmediler mi? Memleketin gençliğine, in
tihar etmeleri için bilmiyerek telkin yapıyorlar. 
Ben iptidaî mekteplerde hocalık yapmış bir arka
daşınızım. Telkinin insanlar üzerinde yapacağı 
tesiri hepimiz pek âlâ biliriz. 

Sonra sanayi hakkında gazetelerimiz hiç yazı 
yazmıyorlar. Sanayi için de hususî sütunlar olmak 
lâzımdır ve bu sütunlarda salâhiyettar zevatın 
yazıları olmalıdır. Köylülerimiz malını ucuz sa
tıyor, eline az para geçiyor. Halbuki gazete fi
atları pahalı olduğundan alamıyor. Köylü gaze
telerde roman okumak sevdasında değildir. Gaze
telerin fiatı fazladır. On beş yirmi sayfalık bir 
gazete beş kuruşa, beş altı sayfalık bir gazete de 
yine beş kuruşa satılıyor. 20 sayfalık bir gazeteyi 
beş kuruşa sattıklarına göre alâkadarlar bundan 
kâr ediyor demektir. 

Köylülerimiz için çıkacak gazeteler ikişer, üçer 
sahifelik, fakat memleketin ruznamei siyasisinden, 
ruznamei iktisadisinden, ruznamei ahlâkisinden 
bahis yazılarla dolu olmalı köylü gazetedeki ro
manı okumak gayesini istihdaf etmiyor. Memle
kette roman okumak arzu edenler için, gazetecile
rimiz, ayrıca kitap halinde heveslerini tatmin ede
cek insanlara roman neşretsinler. Köylümüzün ih
tiyacını düşünen hakikî gazete isteriz. 

Arkadaşlar; inhisar idaresine taallûk eden, bil-
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hassa Tütün inhisarına dair bir kaç sö^ soyliyece-
ğim: 

Biliyoruz ki, memleketimizde, hatta bütün dün
yada ufak tefek kaçakçılık vardır. Eğer kaçakçı
lığın önüne geçmek mümkün olsaydı hiç bir mem
leket kaçakçılık kamum yapmazdı. Bu sebepten 
Hükümetimize haddinden fazla tariz edilmekte 
mana yoktur. Memlekette kaçakçılık neden ileri 
geliyor? Halk malî sıkıntı içindedir. Haikın malı
nın fiyatı düşmüştür. Bu gün 30 kuruşa bir kile 
arpa satarken diğer taraftan altı kuruşa tütünü
nü mubayaa edemediği içindir ki ; kaçakçılık olu
yor. Eğer inhisar idaresi kaçakçılığın önüne geç
mek istiyorsa sigarayı altı kuruşa değil, iki kuru
şa indirmelidir. Böyle yaparsa hem iktisadiyatı 
yükseltecek, hem de kaçakçılığın önünü almak 
suretile milletin ahlâkî, içtimaî terbiyesini yüksel
tecek ,.. memlekete karşı rabıtasını takviye et
miş olacaktır. (Bravo sesleri). 

Seyrisefain muvakkat bütçesi müzakeresi edi
lirken Heyeti Celilenize bir kaç söz söylemiştim. 
Seyrisefainin daha faideli olmasını temenni etmiş
tim. Bu büyük bütçe konuşulurken de bu mesele
ye temas etmeden geçemiyeceğim. 

Ezcümle şunu söylemek istiyorum ki, iktisadi
yata taallûk eden yazılan az çok okumuş ve haya
tın icabatını öğrenmiş ve hayatta muvaffak olmuş 
ve bu gün işi iyen bir fabrikaya malik bir arkada
şınızım. Bu itibarla salâhiyetle arzediyorum ki; 
insanlar para kazanmak için muhakkak rekabet 
sahasından uzak kalmamalıdır. Seyrisefain memle
ketin vapurculuğunu inkişaf ettirmek ve eski Türk 
gemiciliğinin şerefile mütenasip bir dereceye çıkar
mak için çalışıyor. Bunun hüsnü niyetine hiç biri
mizin şüphesi yoktur. 

Arkadaşlar; halbuki millî vapurculuğumuzla 
birbirimizi batınyoruz. ve rekabet bizi mahvediyor, 
diye uzlaşıyorlar, bu uzlaşma inkişaf caddesinde 
bir engel oluyor. Bütün vapurlarımız Karadenizde 
bir az kâr gördüklerinden oraya gidiyorlar. Seyri
sefain İdaresi bu uzlaşmalardan ürküyor, hiç ürk
mesin arkasında kos koca bir devlet bütçesi vardır. 

Muhittin Nami B. (Muş) — Seyrisefain onların 
menfaati için öyle yapıyor . 

Rüştü B. (Devamla) — Devletin bütçesine da
yanarak millî vapurculuğu yıkmak lâzım gelmez, 
rekabet lâzımdır. Fakat Seyrisefain devletin bütçe
sine dayanarak millî vapurculuğu ezmeğe kalk
mamalıdır. O, millî vapurculuğun elini uzatami-
yacağı yerlere gitsin ( Kabutaj ne olacak sesleri ) . 

S i m B. (Kacaeli) —r Bravo, Bravo. 
Rüştü B .(Devamla) — Bütçenin masraf fas

lında nazarı dikkati celbeden bir teşvikat faslı 
vardır. Sanayi için iki bin liraya ayrılmıştır. Zi
raat teşvikatı da vardır. Bendenizce sanayia ay
rılan bu miktar çok azdır. Evvelki bütçede bir 
milyon iki küz bin liralık bir prim veriliyordu. 
Şimdi iki bin lira ayrılmış, primi de kaldırmışlar. 
Bu miktar çok azdır, memleketimizde yüz elli 

milyon lira mamul mala para veriyoruz. Sanayii 
teşvik için fazla para vermek lâzımdır. Maddeler 
üzerinde bendeniz varidat göstererek bu hususu, 
Heyeti Celilenize arzedeceğim ve mutlaka varidat 
göstereceğim {Güzel sesleri). Sonra bankalarda, 
diğer millî müesseselerde, Tayyare Cemiyetinde 
ve saire bu gibi yerlerde ihtilaslar oluyor. Bunla
rın müsebbiplerine pek hafif ceza veriliyor. Meselâ, 
yirmi bin lira yemiş, iki sene yatıyor, hapishanede 
iki bin lirasını yiyor, on sekiz bin lirasile dışarıda 
keyif sürüyor: 

Muhittin Nami B. (Muş) — Böyle bir mahkûm 
yoktur. 

Rüştü B .(Devamla — Bunu görenler cesaret 
alarak bu gibi ihtilaslara sebep oluyorlar. Adliye 
Vekili Beyefendinin bu hususta nazarı dikkatini 
celbederim. Bu noktada bir çok misaller arzoluna-
bilir. 

Hatip arkadaşlarımın mütalealarma iştirakten 
de vazgeçemiyeeeğim. 

Diyorlar ki; istikraz yapalım. Arkadaşlar; pa
rasız para kazanmış insanlar borca girmeği hiç dü
şünmezler. İstikraz miras yeyioilik demektir. Eski 
Osmanlı Devletinin yapmış olduğu borçların altın
da ini iyen memleketimiz, tekrar böyle bir feciaya 
doğru kendisini asla atmıyacaktrr. Biz kendi yağı
mızla kavrulacağız, günden güne dünya buhranı 
hasebile çoğalan bir kriz bizde de vardır., iztırap 
vardır, buhran vardır, tehlike vardır. Buna hiç 
şüphe yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim de 
memleketimizde daha az, daha hafif bir şekilde 
bu buhran mevcuttur. Fakat istikraza koşmak su
retile bu endişeden kurtulabileceğimiz zehabına 
düşmek manasızdır kanaatmdayım. 

Sonra bir arkadaşımız; millet vergi vermeği.iste-
imez, diyor. Bu kat'iyyen yanlıştır, belki başka millet
lerde olabilir. Fakat bizim milletimin vergi, verme
ği çok iyi bilen bir millettir. Bilhassa Türk mil
leti vatanının selâmet ve saadeti için değil vergi, 
hatta canını bile vermekten çekinmez (Bravo ses
leri). 

O hiç bir zaman vergi vermekten imtina etmez, 
yalnız küçük memurların tahsilatta yapmış olduk
ları fenalıklardan mtıztarip olabilir. Bunun için
dir ki, heyeti umumiyei milletin vergi vermez, 
vehmine düşülmesi doğru değildir. 

Bendeniz muamele vergisinin müzakeresi esna
sında söz söylemek istemiştim. Fakat kifayeti 
müzakere takrirleri verilmişti. O zaman söz söy-
lemeıkliğim mümkün olmadı. Onu da maddeleri 
geldiğinde arzedeceğim. Sanayi vergisi tatbika
tında yapılan hatalar dolayısile vergi tahsili müş-
külleşiyor. Yoksa sanayiciler vergi vermekten 
imtina etmiyorlar. Bir çok vergi kanunlarımızın 
tadilinde halkın üzerinde yapılan kolaylıklarla 
vergi tahsili kabil olabilir. Eğer Sırrı Beyefendi
nin bir endişeleri varsa bu hususta rakam ve nok
ta göstererek izah ederler ve tadil teklifi yaparlar. 
Heyeti Celilede müzakere olunabilir. Bendeniz 
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burada bir köylü hakkında müşahedeme ait bir 
şey söylemek isterim. Aşarın kalkacağı günlerde 
bir ziraatçi arkadaşımızın intihabı için köy köy 
gezdik, intihabın şekli o zaman zannedersem baş
ka türlü idi. 

Bursamızda mebusluk intihabında yirmi dört 
namzet vardı. Buna mukabil sekiz mebus intihap 
olunacaktı. Bu yirmi dört namzetten herkes ken
di arzu ettiği hakkında propagandada bulunuyor
du. Bendeniz de uhdeme düşen propagandayı yap
mak içjn köylerde dolaşırken köylülere: aşarı 
kaldıracaklar, bunlara rey veriniz, demiştim: Köy
lü, efendi, sen beyhude düşünüyorsun farzedelim-
ki aşarı kaldırdılar. Bu Devlette bir çift öküz var
dır, çift sürüyor. Birisi çizgiden gidiyor, diğeri 
çizgi haricinden gidiyor, dedi. 

Malûmu âliniz çizgiden giden öküz daha ağır 
yük çeker, diğeri adeta boşta gider. Köylü çiz
giden gideni kendisine teşbih etti. Asırlardanberi 
âşann yaptığı tahribatı anlattığımda hiç okuyup 
yazmakbilmiyen köylü; bu vergiyi ben vereceğim, 
dedi. Devlete maliyesini çevirmek için para lâzım. 
Aşar kalkınca bu vergiyi nereden alacak dedi. 

Tüccarlardan, dedim. Köylü buna karşı da: 
tüccarlar onu yine bize yükletirler. Evvelce bas
manın arşınını altı kuruşa verirken bu vergi üze
rine altı buçuk kuruşa çıkaracak yine biz zarar 
göreceğiz dedi. 

Görülüyor ki; hiç. okuyup yazması olmıyan 
köylü dahi Devletin şeref ve haysiyetini alâkadar 
eden hususatr çok ey i biliyor (Alkışlar). 

Enver B. (Balıkesir) — İhracatımızın lehimize 
bir fark gösterdiğini Vekil Bey söylediler. Ben de 
esasen bunu iddia ediyorum ve diyorum ki ; güm
rük istatistikleri ihracatımızı noksan kayt ediyor. 
Binaenaleyh aleyhimizde şimdiye kadar görülen 
açık doğru değildir. Ticareti ̂ hariciyemizde teva
zün olduğunu söylüyorum. Paramızın sabit olması, 
şüphesiz elzem olan bir noktadır ve ben bunu bun
dan evvelki sözlerimde sarahaten söyledim. Bunun 
için de ticareti hariciyenin muvazenesi kâfidir. 
diyorum. Kaldı ki Vekil Beyefendinin paranın tes-
biti için muhakkak altunu alet etmek istemesidir 
ki; ben buna itiraz ediyorum. Müsaadenizle şu ga
zeteden bir kaç satır okuyayım. 

Reis — Gazeteden okumayın, hulâsatan söy
leyin. 

Enver B. ( Devamla) — Hulâsası şudur: 
v «Altın para diye kullanılmamaktadır. Altın, 

nakit olmaktan çıkmıştır » diyor. Bunu söyliyen 
de İngiltere Devlet Bankası Müdürü ( Bazil Bla-
ke t ) dir. Bu gazeteyi Vekil Beyefendi de okudu
lar. 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Son olarak Bütçe Encü
meni Reisi söyliyecektir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da söz söyliyen muhterem arkadaşlara, Bütçe En
cümeninin mazbatasmdaki temenniyata taallûk 

eden kısımlarına,kısaca arzı cevap edeceğim. 
Sırrı Bey, Tayyare Cemiyetinden hava işlerine 

«BRÖedilmek üzere Millî Müdafa emrine verilen pa
ranın Devlet bütçesine,girmesinin muvafık olmadı
ğını ve bunun usule ve ilmi maliye mugayir oldu
ğunu binaenaleyh bu sene mevcut olsa büe gelecek 
sene bunun .girmemesini, bütçeden çıkarılmasını 
istediler. Tayyare Cemiyetinin bu sene hava işleri 
için Millî Müdafaa Vekâleti emrine vereceği para
nın miktarı, Tayyare Cemiyeti ile hava işlerini ida
re eden makam arasında görüşülerek taayyün et
miş olan bir miktardır. Bu para şimdiye kadar her 
sene muntazaman hava işleri için verilmekte olan 
paradır. Bunun bütçe harieinde fealması, yani usu
lü sarfının ve murakabesinin hiç bir suretle nazarı 
dikkate alınmaması, elimizde mevcut olan ve ahkâ
mı meri bulunan muhasebei umumiye kanununun 
hükümlerine muhaliftir. Bu parayı ilâve etmekle 
Müdafaayı Milliye Vekâletine hava işleri için Dev
let tarafından tahsis, edilmiş olan paradan hiç bir 
şey tenzil edilmemiştir. Bu para onun yerine ikame 
edilmemiştir. 

Bilâkis ilâveten vazolunmttş bir paradır. Ma
demki Devlete ait her hangi bir iş için Müdafaai 
MdMiye Vekâletinin mesuliyeti altında teberruat 
kabilinden olsa dahi sarf edilecek bir para vardır. 
Bu parayı miktar itibarile devlet bütçesi meyanı-
na almak hem usulü-maliyeyi hem de mevcut mu
hasebei umumiye kanunu ahkâmını yerine getir
mektir. Hükümet istedi böyle bir para vardır. 
Bunu bütçeye koyun murakabeye tabi olsun, 
dedi. Encümeniniz de bunu maalmemnuniye kabul 
etti, gelecek sene Tayyare Cemiyeti bu iş için ne 
miktar para verirse yine o miktar para bütçede 
bu suretle ahzi mevki edecektir. Bu vesile ile ilâ
veten şunu da arzedeyim ki, böyle.menbaı devlete 
ait varidattan gelmiyen fakat devairi resmiye elile 
sarfedilen paralar için bütçe kanununda göreceği
miz veçhile bu seneden itibaren bir hesabatı nazıma 
açılması ve varidatın varidat hesabatı nazımasına 
ve masarifi masraf bütçesindeki hesabatı nazımaya 
alınmasını ve hesabı katilerde Heyeti Celilenizin 
murakabesine arzedihnesi, : yine Hükümetin teklif
leri meyanradadır. Bunları -encümenimiz de kabul 
etmiştir. Bu demektir' ki; Devlet işleri için her han
gi bir membadan gelirse gelsin, Devlet teşkilâtı 
elile sarfedilen para daima hesap ve murakabeye 
tabi olmuş oluyor (Güzel sesleri). 

Yine Sırrı Beyin esbabı mucibe mazbatasında, 
hakkında mütalea dermeyan buyurduğu fıkralar
dan birisi de; mekteplerde meccanen okutturulan 
talebenin vekâletler tarafından masrafları temin 
edilmek üzere bazı vilâyetlere memur olarak gön
derilmesi fıkrasıdır. Sırrı Bey bu fıkrayı mücer
ret olarak almışlar ve onun üzerinde beyanı mü-
taleada bulunmuşlardır. Eğer esbabı mucibenin 
bütün bu kısmına ait olan tafsilâtı birden mütalea 
ederlerse görürler ki, böyle bir fıkra almakla me
seleyi izah etmek mümkün olmaz. Bilmünasebe 
pansiyonlar kanunu vesilesile de izah olunduğu gi-
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bi, ücretli mekteplerimizde meccani talebe adedi
nin çok olması, Maarif Vekâletini günden güne 
tazyik eden bir vaziyet olduğu görülüyor. Diğer 
taraftan meecanen okutturulan talebenin hangi 
mesleke salik olacakları hakkında hiç bir kayit bu 
gün mevcut değildir. Tali lise tahsilini bitirdik
ten ve âli tahsili ikmal etmek için meslekî mektep
lere dahil olduğu zaman vekaletlerce bunların tah
silin için bir para sarfolunuyorsa o zaman muay
yen bir zaman için bir taahhütname alınır. Hal
buki yeni bütçeyi tetkik münasebetile anlıyoruz ki 
meslekî mekteplerin bir kısmında talebe mevcudu 
günden güne eksilmektedir. Meselâ: İktisat Vekâ
letine merbut olan baytar ve orman mekteplerinde 
olduğu gibi, hatta memleketin pek çok muhtaç ol 
duğu tıbbiye mektebinin talebesi geçmiş senelere 
nisbten azalmaktadır. İktisat Vekâleti bütçesine 
bir miktar para koyarak bu meslek mekteplerinde 
meccani okuyacak talebelerin masrafını koyarak 
bunları kendisine mal etmek ve binnetice baytar 
mektebine, orman mektebine daha orta tahsilden 
başlıyarak talebe hazırlamak lüzumunu hissetti. 
Bu lüzum yerindedir. Diğer vekâletler de bu lü
zumu takdir ederek bu meccani talebenin ihti
yaçlarına göre masraflarını kendi bütçelerine 
koymak sureti!e daha orta ve lise tahsili sırala
rında bu talebeyi benimserlerse meslek mekteple
rine talebe almak hakkındaki ihtiyaçlarını daha 
evvel karşılamış olurlar. Maarif bütçesi de umu
mî ihtiyaçlara yetişmek için mektep teşkilâtını 
tevsin etmiş bulunur. Bu mütalea iledir ki İkti
sat Vekâletinin başladığı bu usulü diğer vekâlet
lerin de nazarı dikkate alması ve bu meccani tale
benin ücretlerini ihtiyaçlarına göre kendi bütçe
lerine koymak suretile muayyen birer meslek 
mektepleri kabul etmeleri ve binnetice memleke
tin muhtaç olduğu tıbbiye talebesi adedinin tezyi
dini ve keza diğer meslek mekteplerine ait talebe 
adetlerinin tezyidini temin edecek bir usulü te
mennidir. Binaenaleyh burada tenkidi tazaınmun 
eden bir cihet yoktur. Bilâkis diğer vekâletlerin 
de bütçelerinde böyle bir fasıl açmaları ve âti se
nelerde buna riayet etmeleri temenni edilmiştir. 

Halen uzak vilâyetlere gönderilen bazı me
murlara uzaklık zammı vermek vaziyetinden kur
tul m amışızdır. 

Her hangi bir daire doğrudan doğruya, hatta 
ilk tahsilden sonra âli tahsile kadar talebeyi ken
tli hesabına okutturursa o talebe elbette ki mesle
ğine daha merbut: olur ve vekâletin tevdi ettiği 
vazifeye daha süratle koşar ve gider. Esbabı mu-
cibemizde umum hakkındaki mecburî, hükümleri 
kaldıracak, takyit edecek hiç. bir kayit ve işaret 
yoktur ki, umum üzerinden kaldırıyoruz diye bir 
şikâyet vaki ve varit olsun, bu husustaki telâkki
lerinin yanlış olduğunu arzederinı. Encümen maz
batasının yalnız bir cümlesini alarak bunun doğ
ru olmadığını beyan buyurdular, kanaatimiz ve gö-
rüşümüzce, memleketin muhtaç olduğu fennî 
mesleklere ait talebeyi-yetiştirmek için zaten mec

cani okuyan talebeyi vekâletlerin kendi bütçele
rine tahsisat koymak suretile bunların adedini tez
yit etmek elbette memleket için daha faideli bir 
netice verir. 

Encümen mazbatasının jandarma bütçesindeki 
talebe tahsisatına mütedair olan noktası da zan
nederim ki; yine yanlış anlaşılmıştır. Bunun yerin
de olmadığından bahsettiler. Mesele şudur: Sırrı 
Beyin izahatlarından bunu anlamadıklarını anlıyo
rum. Encümen mazbatasında zikrettiği bu tahsi
sat Harbiye Mektebini bitirdikten sonra jandarma 
mesleğine ait tahsil için sarf edilecek para değildir. 
Malûmu âlileri Harbiye Mektebi, ücretli mektep
lerden değildir. Bilûmum masrafı Devlet tarafın
dan verilen bir mekteptir. Jandarma mevcut ka
nunlara göre doğrudan doğruya bir kara ordusudur. 
Memleketin emniyet ve asayişi umumiyesilc tavzif 
edilmiştir. Bundan sekiz ay evvel kabul ettiğiniz 
bir kanunla da; jandarmanın, ordunun haiz olduğu 
evsaf ve şeraiti tamamen haiz olduğunu tasrih bu
yurdunuz. Bu evsaf ve şeraiti haiz olan jandarma 
zabitlerini Harbiye Mektebinden çıkan efendiler
den Jandarma Kumandanlığının ihtiyacına göre 
tefrik edip alması ve yahut Millî Müdafaa Vekâleti
nin tefrik edip vermesi gayet tabiidir. Harbiye Mek
tebinde gerek ordu ve gerek jandarma zabitlerinin 
teşkilâtının ihtiyacına tekabül edecek miktarda 
talebe kadrosu meydana getirmek ve onun para iti
bari Le masarif atı umumiyetini de bütçe ile temin et
mek tabiî bir iştir. Fakat Harbiye Mektebinde jan
darma için okuyacak talebenin masrafı diye jandar
ma bütçesinde bir fasıl açmak biraz gayri tabiî bir 
vaziyettir. Çünkü, o para oradan kaldırılarak doğ
rudan doğruya Harbiye Mektebi masarif atı faslına 
ilâve edilmekle bu maksat temin ve tatmin edilmiş 
olur. Encümeniniz buna işaret etmiştir. Encümeni
nizin bunu resen yapmasının sebebi de elde mevcut 
bir kanun olduğundan, kanun hükmüne riayet ede
rek bu hüküm mevcut bulundukça faslı aynen ipka 
etmiştir. Fakat Heyeti Celilenizin nazarı dikkatine 
de arzetmiştir ki, Türkiye Cumhuriyetinin bir Har
biye Mektebi vardır. Ordusu için, jandarması için 
ve saire askerî vezaifi ifa etmek üzere mevcut teş
kilât için yetişecek efendiler bu mektepten çıkar, 
mektep masarifatı umumiyesi eksikse tamamlanır, 
fakat bütçede bir vekilin - ki Müdafaai Milliye 
Vekilidir - onun emir ve idaresinde bulunur. Jan
darma bütçesinden, Devlet hesabına meccani olan 
Harbiye Mektebine para vermek suretile talebe 
okutmak, şekle muvafık görülmemiştir. Bu nokta
dan da encümenin mazbatasında işaret ettiği bir 
fıkra üzerine ki talâkkileri yanlıştır. Eğer jandar
ma teşkilâtı kanununun her hangi bir zamanda ta
dili mevzubahis olursa o maddenin tayyı ile bu pa
ranın doğrudan doğruya Millî Müdafaaya nakli 
yapılması lâzım gelen bir ameliyedir. 

Muhterem genç arkadaşımız Enver Beyin al'le-
rine mağruren arzedeyim ki, feryatnamesini dinle
dim. Vergilerin çok ağırlığından, keselerimizi silip 
supürdüğüııdeıı ve vergilerin tenzili lüzumundan 

- 96 -



İı 3H .14- .7- . -I931 C : 2 

^bahsettiler, ıBeyaımtlarjatda en ziyade taveih ettik
leri nokta budur. Varidatın 140 milyon liraya ten
zil edilmesinden bahsettiler ve • sonra-çok çalışan 
k ı lan ı çok; muhtaç* olduğundan, ve bunlara bakılma-

ndığmdan, -borlarının günden güne arttığından ve 
binnetice elli milyoululsre^Bakı naktiye ihraç edile
rek para miktarının artı«Jn%asınd<m, altının, para
ya, istinatgah olamıyacağmdan .bahsettiler. -Bende
niz +para hususunda-bir.,kısım .vatandaşların borç
larının artmasından ve seneden soneye kabarmasın
dan ve ıbunun neticesinde elli milyonluk evrakı 
naktiye ihraç .edelim .. mütalaasından alacak 
verecek.noktai nazarından para kanalile büyük 
tasfiye,Jşten^ilsni istidlal ettim. Son beyanatları-
•uın ımu^yafcterinde, ,diğer bir cümle ile bunu daha 
vafâh olacak i gah; ettiler. O da bir ölçek buğday
la .bütün vergisini verejjdleeek bir devrenin hulûli 
demekle.benim suladıklarımı .kendileri açıkça izah 
buyur4ular. Vergilerimiz üzerindeki nishetler, 
.mjjktarlary son.kabul buyurduğunuz kanunlarla ta-
,dil ^edilen- nispetlere ve İslâhata ait tafsilâta gir-
miyeçeğinı, vergilerimiz haddi »atinde arzettiğim 
yüzde, ınisbetleri itjbarile ağır bir nisbet ifade et-
,miyer arkadaşlar. 

,Bizdeki nisbetler küsuratın tevhidi nıünasebe-
tile mahallî idarelerin kesri munzamları da yüz
de, nisbetlerine dahil.olarak eibayet ediliyor. Bi
naenaleyh rbaşka .memleketlerin yüzde nisbetlerile 
mukayese » edildiği .zaman o , memleketlerde doğru : 
dan,doğruya mahallt idarelerin gerek ^belediyelerin, 

(gerek idarei hususiyelçrin yani vilâyetlerin kesri 
munzam olarak vergi, ndsbetleri üzerine ilâve ettik
leri miktarları da dahili hesap edersek, karşılaştı
rırsak biz de.vergi kanunlarının tadilinden evvel 
dahi yüzde rağbetlerimizin .ağırbiı nisbet ifade et
mediğini görümüz. Vergilerimizin tevziinde kadas-
tur-alr vergilerin,-•. tahrir muamelâtının tekâmül et-
ıuemesv arazi VQ servete ait olan ve diğer vergile
rin tevzi -usullerinin -»kanunlar bir-kaç sene evvel-
çıktığı İçin - tatbikatında; islâh ve tensik edilmemesi 
bir çok şikâyetlere sebebiyet verdi. . Bunları Hey--
eti Çelileniz nazarı dikkate alarak Hükümetin bu 
-hususta sevkettiği kanun lâyihasının her birini* 
ayrı ayrı ikişer, üçer (encümenden, hatta bazıları
nı dörder encümenden geçirmek, şuı?etile, gerek 
yüzde nisbeti üzerinde ve gerek tevzii noktaların
da azamî. -ieaalât yoptoaız -Bu tenzilâtı yaptıktan 

;&onra, (biz&e ,mev>cut -ıvergiierin yüzde nisbetleri 
• ağırdır,, -sökünü söylemek hiç bir zaman doğru de
ğildir. r-Irat' ve servet vergileri,, son kabul ettiği
miz kanunlarda, kesri munzamlar da dahil olmak 
üzere, yüzde-nisbeti (12) dh\ Çok rica ederim, 
bu gün bir çok hariç memleketleri misal alalım. 
Burada mütalea beyan eden arkadaşlarıma arze-
diyorum. Oralarda kesri, munzamlar da dahil ol
mak üzere arazi ve servet vergileri üzerinden % 
12 dununda bir vergi gösterilebilir mi? (Gösterile-

,mez, sesleri) Tabiî gösteremezler. Oralarda % 30r 
dahi i mevcuttur. 

Fazla çaJUşan .vataudflşların \ borçlu • olduğunu 

ve bu borçların seneden.seneye kabardığını ve 
bunlara bakılmadığını söylediler. Belki mahsulâ
tın para etmemesi dolayısile vatandaşlarımız borç
lu kalmıştır. Geçen sene mahsulleri para etmedi
ğinden dolayı eski borçlarını ödeyememişlerdir 
ve yeni istihsale geçmek j için yeni borçlara gir
miş olanlar da vardır. Fakat bunlara bakılmamış 
sözlerini hiç bir suretle kabul etmiyorum. 

Arkadaşlar, nihayet bu iddiada bulunan ar
kadaşların elinde bir bütçe vardır. Bu bütçede 
vergiler sekiz on kısma ayrılmıştır. Ben belli 

. başlı üç kısım üzerinde tevakkuf «deceğim. Çün
kü büyük rakamlar bu üç kısmı ihtiva eder. Mem
lekette servet ve irat vergilerinden Devlet hesabı
na verilen miktar kırk milyon liradan ibarettir. 

Bunda yedi yüz bin kilometre ile ifade edilen 
arazi vergisi ve on dört milyon nüfusun ikamet 
ettiği veya ticaret ettiği akarlarla meskenlerin 
vergileri de dahildir. 

Keza baş itibarile gerek küçük ve gerek, büyük 
hayvan diye ifade edilen (30) milyonu mütecaviz 
hayvandan alınan vergi de yine bu rakamın içinde
dir. Binaenaleyh bu kadar geniş bir memleketin 
akar ve meskenlerinden (30) küsur milyonu te
cavüz eden hayvanattan alınan vergi hakkında 
memleketi ezecek mahiyettedir demek hiç bir 
zaman doğru değildir. 67, 68 milyonluk istihlâk 
vergisi doğrudan doğruya hariçten memleketimize 
akıp gelen emvalden muhtelif namlarla alınmakta
dır. Bunu istihlâk dolayısile vatandaşlar veriyor 
diyorlar. Hariçten gelen eşyanın kıymeti ve o 
kıymet ve sıklet üzerindeki verginin nisbetile va
tandaşların istihlâk ettikleri diğer eşyanın kıymet 
veya sıkleti üzerindeki verginin nisbet ve mahiye
tini biraz tahlil buyurmuş olsalardı ki, gümrük is
tatistiklerinden, de bahis buyurdular ve onu daha 
vakıfane tahlil ettiler, biraz zahmet çekipte bu 
noktayı da tahlil etmiş olsalardı görürlerdi ki ; ba
kılmadı, bakılmıyor, feryadında bulunduğu vatan
daşların vergileri haddi asgarisinin asgarisine in
dirilmiş ve imkân dahilinde her ne yapmak lâzım 
gelirse-bu idare, buîMeelis, bu Hükümet, bu ekse
riyet ©nu yapmıştır. Binaenaleyh. biz> takılmadı 
ve bakılmıyor gibi bir iddiaya ve söze katiyen işti
rak etmeyiz. Arzu ederlerse riyazi rakamlarla ve 
yine kendilerinin istinat• ettiği gümrük istatistikle
ri hesabatı üzerinde günlerce tevakkuf edebiliriz 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Efendim, 50 milyonluk kâğıt ihraç edelim, al
tın kıymettir, değildir, para kıymetini tesbite me
dar olacak bir maddedir, değildir,bunu mevzuubah-
setmek istemiyorum, yalnız kısaca söyliyeyim ki ar
kadaşımın fikirleri para üzerinde enflasyon yap
maktır, bunun neticesi memlekette hesap tasfiyesi 
ise bunu açıkça söylesinler. Tavsiyeleri yerindedir. 
Maksatları bu değilse, bilsinler ki yürümek istedik
leri yolun müııtehası mutlaka burâya vasıl olur. 
Başka bir yere gitmez. Bunun hakkında başka bir 
söẑ  söylemiyeoeğim. 

Bütçemizin (140), milyona indirilmesi veyahut 

— Q 7 



İ : 2 7 1 4 - 7 - 1 9 3 1 C : 2 
vergilerden vaz geçilmesine gelince: bir az düşünü
yorum. Dünyada böyle bir devre gelmiş mi? yalnız 
hatırıma bir tarih parçası geldi. Kurunu vustada 
müsevliler gittikleri yerlerin bütün servetini yağma 
«ttikleri zamanlarda, meşhur Nadir Şah Hindistan-
dan avdet edince îran ahalisini iki sene vergiden 
atfetmiştir. 

Bu; asrın ne zihniyetine uyar ve ne de imkân 
dahiline girecek bir hadisedir. 

Fakat arkadaşım bütçeyi 140 milyona indire
lim diye fikrini tasrih ettiler. Devlet teşkilâtı sene
lerden beri kökleşmiş, tevessü etmiş, anime hizmet
lerini ifa edecek memurinin o teşkilâtın istilzam 
ettiği idere masraflarını bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında izahatta bulunan gerek Maliye Vekili Be
yefendi ve gerek Bütçe Encümeni mazbatasında 
muf assalan arzedildiği veçhile - munzamına ve mü-
tahavvile ile beraber - 230 milyona çıkan bir bütçeyi 
bir sene içinde 186 milyona indirmek fevkalâde 
mühim bir ameliyedir Bunun üzerinde bu gün için 
bir santim daha çekmeğe imkân yoktur. Evet 186 
milyon nasıl oldu ise 140 milyon da öyle olur, teş
kilâtın bir tarafını yıkalım. Âmme hizmetlerinden 
bir kısmını mühmel bırakmak suretile. Fakat mev
cut mekteplerinizi devam ettirmek, okuyan talebe
nin bir tanesini açıkta bırakmamak ve yeniden az 
çok talebe almak, mukavelâta müstenit demiryolları 
ve saire işlerini yerine getirmek, tevhit ve teadül 
kanunile kabul ettiğiniz teşkilâtın bu gün filen mev
cut olmıyan vezaifi, yani münhal bulunanları mün
hal tutmak, mevcut olanları aynen muhafaza 
ederek hususî kanunlarımıza riayet etmek suretile 
186 milyondan aşağı bütçe yapmanın imkânı mad
disi yoktur. Çok açık ve samimi arzediyorum. Eğer 
bunun içinden beş kuruşun daha çekilmesi mümkün 
olsaydı encümenimiz bunu da ihmal etmiyecekti 
arkadaşlar! ( Bravo sesleri ) . 

Müsaadenizle arkadaşlarımızın bütçenin 140 mil- j 
yona indirilmesini istemesinden; varidatın geçen 
seneye nisbetle eksik olması karşısında çok tered
dütle acaba âtinin nasıl bir tehlikeli netice vereceği 
endişesi içinde kaldıkları hissi bendenize geldi. Bu 
cihetten de arkadaşlarımı tatminen arzediyorum ki, 
bu memleket fena havaya maruz kalsa da yaşaya
caktır. Fakat o an için bir tesir bırakabilir. He
yeti Celilenizin kabul ettiği, usulünü ıslah buyur
duğu vergi kanunlarile temin edilecek varidat, tah
min edilen varidatı tahtı emniyete alabilir. Arka
daşlar endişe etmesinler, bu gün içinde bulundu
ğumuz şeraiti iktısadiyeye göre bu kanunlar bu ci
heti tahtı emniyete alır. Fevkalâde hadise çı
karsa?... Efendim, buna keramet, kehanet derler, 
böyle şeylerin burada yeri yoktur. 

Varidatın hangi usul ile tahmin edildiği, 3 veya 
4 senenin vasatisi mi, yoksa senenin hususiyeti mi 
veya geçen senenin tahsilatı mı esas ittihaz edildi ? 

Biz vergi kanunlarının tevlit ettiği netayici bil-
hesap tenzil ettik ve her varidat üzerinde ayrı ayrı 
tevakkuf ederek - tereddütle değil - bu neticeye va-1 

Isıl olduk. Fakat bu para behemehal hazır ve şu
radadır, denemez. 

Kanaatimizin mahsulünü Heyeti Celileye arzet-
tim. Fevkalâde vaziyetler için de Hükümetin na
zarı dikkatini celbetmekten hali kalmadık. Hükü
met te zaten bu fevkalâde vaziyetlerin hudusunda 
kendisine terettüp eden vazifeyi bilir. 

Esasen bu kanaatte olmasaydık böyle kırk mil
yon liralık büyük bir tenzilâtı birden yapıpta hu
zuru âlinize böyle bir bütçeyi sevketmezdik. Mil
letimiz fedakârdır, kazandıkça verir, buldukça ve
rir, memleketine çok merbuttur, toprağını kendi 
hayatı kadar sever, onun yaşamasını, onun refa
hını, onun saadetini her şeyden evvel düşünür. Bu 
memleket ve bilhassa ve cumhuriyet 1226 lira ile tees
süs etti. Gördüğünüz bu azameti, bu heybeti, (Bravo 
sesleri) bu orduları, bu zaferleri, (Bravo sesleri) bu 

I demiryollarını, bu tesisatı (Bravo sesleri) ve bu 
teşkilâtı yalnız vatandaşlara ve vatandaşların eme
ğine, bileğine ve o emek ve bilekten çıkan servete 
istinat ederek meydana getirdi (Şiddetli alkışlar, 
bravo sesleri). Hiç bir zaman genç arkadaşlarımız 
endişeye düşmesin, biz gençlikten, bundan ileri
sini bekliyoruz, hiç bir zaman ricat beklemiyoruz. 
Gençlikten, bıraktığımız noktadan daha ilerisini 
bekliyoruz. 

' Küstü Bey arkadaşımız bazı temennilerde bu
lundular ; zannediyorum ki bunlara da cevap ver
miş oldum. Kendileri de ayni surette tahmin usul
lerinde endişe gösterdiler, bendenizce endişeye lü
zum yoktur. Çok açık ve çok samimî olarak arzedi
yorum. Bütçede; kanaatimizin mahsulü - eyi veya 
fena her ne ise - olduğu gibi noktası noktasına He
yeti Celilenize arzolunmuştur. Bütün ihtimallerin 
en fenasını arzediyorum, bu sene bu varidattan üç 
milyon eksik olursa ne olacaktır. Hiç endişe etme
yin 186 milyonluk bir bütçede üç milyon eksik ol
makla ne âmme hizmetlerinden birisi geri kalır, ne 
hiç bir şey olur. O açık, tasarrufatla dahi karşıla
nabilir, bu itibarla endişeye mahal yoktur (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Reis — Efendim, bütçe kanununun heyeti umu
miyesi hakkında başka söz istiyen yoktur, madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

1931 malî senesi bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairele

rin 1931 malî senesi masrafları için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 186 435 480 li
ra tahsisat verilmiştir. 

Reis — (A) işaretli cetvelin ihtiva ettiği er-
kamı fasıl fasd müzakere edeceğiz. 

(A) CETVELİ 

A - Büyük Millet Meclisi bütçesi : 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

no 
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F. 
1 

F. 
2 

F. 
3 

F. 
4 

F. 
5 

F. 
6 

F. 
7 

F. 

Tahsisat 
Reis <— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 359 600 

Lira 
165 244 

Lira 
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 109 956 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Müstahdemler ücreti 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
9 

F. 
10 

F. 
11 

F. 
12 

F. 
13 

F. 
14 

F. 
]5 

F. 
16 

Mefruşat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Levazım 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Masarifi muhtelife 
Reis •— Kabul edilmiştir. 

Riyaset otomobili masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Reis 
Memurlar harcırahı 

Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
76 420 

Lira 
19 992 

Lira 
121 000 

Lira 
17 500 

Lira 
21 000 

Lira 
6 000 

Lira 
10 430 

Lira 
2 000 

Lira 
3 250 

Lira 

F. 
17 

F. 
18 

F. 
19 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 700 

Lira 
6 000 

Lira 

1 500 

Lira 
492 700 

Lira 
2 000 

Lira 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Matbaa işletme masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Kütüpane masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel parlamentolar ittihadına 
iştirak hissesi 

Reis — Kabul edilmiştir. 

tnşaat ve tamirat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Tahsisat ve demirbaş 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
20 Geçen sene düyunu 

Reis — Kabul edilmiştir. 
B - Kiyaseticümhur bütçesi: 

F. 
31 

Lira 
3 675 

Lira 
173 760 Reisicumhur muhassasatı 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
32 Memurlar maaşı 28 92C 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
33 Müstahdemler ücreti 37 380 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
34 Yaverler tahsisatı 4 080 

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

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
36 Mefruşat ve demirbaş 3 500 

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

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

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
39 Otomobil ve vesaiti nakliye masarifi 42 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

40 Masarifi mütenevvia 4 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
41 Harcırah 2 800 

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

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

masrafı 400 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
44 Masarifi gayri melhuza 5 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 
C - Divanı Muhasebat bütçesi 
Reis — Divanı Muhasebat bütçesinin heyeti 

umıımiyesi hakkında söz istiyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

F . Lira 
51 Memur maaşları ve tekaüt ikra

miyesi 423 248 
Reis — Kabul edilmiştir. 

9 9 -
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F. 
52 
Reis — 

F. 
53 
Reis — 

F. 
54 
Reis — 

F. 
55 
Reis — 

v . 
56 

Reis — 
F. 
57 

Müstahdemler ücreti 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
Kabul edilmiştir. 

Levazım 
Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
58 Harcırah 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
59 Resmî telefon masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 

60 'ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

Reis — Kabul edilmiştir. 

61 Kitap bedeli ve tercüme masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

62 Staj için Avrupaya gönderilecek 
murakipler harcırahı ve tahsi
satı (beherine ayda yüz elli lira 

tahsisat veril'ir.) 15 000 
Reis — Kabul, edilmiştir. 

F. ' Lira 
63 İnşaat 125 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
64 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
65 (iecen sene düyunu 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Ç - Başvekâlet bütçesi: 
Reis — Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. 

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

F. Lira 
71 Başvekâlet tahsisatı 8 400 
Reis — Kabul edilnıştir 

F. Lira 
72 Memur maaşları ve tekaüt ikrami

yesi 60 168 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
14 640 

Lira 
58 992 

Lira 
9 000 

Lira 
8 000 

Lira 
4 000 

Lira 
8 190 

Lira 
5 000 

Lira 
l 200 

Li ra. 

50 

Lira 
1 500 

Lira 

F. 
73 
Reis 

F. 
74 
Reis 

F. 
75 
Reis 

F. 
76 
Reis 

F. 
77 
Reis 

F. 
78 
Reis 

F. 
79 
Reis 

F. 
80 
Reis 

F. 
81 
Reis 

F. 
82 

Reis 
F. 
83 

Daimî müstahdemler ücreti 
— Kabul edilmiştir. 

Muvakkat tazminat 
— Kabul edilmiştir. 

Mefruşat ve demirbaş 
— Kabul edilmiştir. 

Levazım 
— Kabul edilmiştir. 

Müteferrika 
— Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet otomobili masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Masarifi mütenevvia. 
— Kabul edilmiştir. 

Harcırah 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî telefon masrafı 
— Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Matbaa masrafı 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
84 Tahsisatı maktua 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
85 Masarifi mütenevvia 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
86 Harcırah 
Reis — Kaimi edilmiştir. 

87 
Reis 

F. 
88 

Reis 
F. 
89 

Reis 
F. 
90 
Reis 

Âza hakkı huzuru 
— Kabul edilmiştir. 

Kitap ve 'uuile 
— Kabul edi;mistir. 

788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

— Kabul edilmiştir. 

Lira 
13 560 

Lira 
7 794 

Lira 
1 000 

Lira 
1 550 

Lira 
900 

Lira 
7 000 

Lira 
1 290 

Lira, 
1 800 

Lira 

1 000 

Lira 

450 

Lira 
38 450 

Lira 
651 000 

Lira 
900 

Lira 
3 000 

Lira 
8 000 

Lira 
950 

Lira 

2 200 

Lira 
750 Ciecen sene düyunu 

Kabul edilmiştir. 
Yarın saat on dörtte toplanmak üzere celseyi 

ca] »atıyorum. 
Kapanma saati: 19 
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1931 senesi bütçesi hakkında 1/80 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 25 - V - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/14 37 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 24 - V - 1931 tarihli 

içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 1931 - 1932 malî senesine ait bütçe 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasmm ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasmı rica ederim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 
Dünya iktisadiyatının gidişlerinde hadis olan gayri tabiilikler teşrinisani 1930 

iptidasında Meclisi Âliye takdim olunan 1931 - 1932 bütçe lâyihasının zamani tan
ziminden sonra daha mahsus bir vaziyete inkılâp etmiş ve bunun memleketimizde 
de az çok gösterdiği akislerin tabiî neticesi olarak teşrinisani 1930 iptidasında 
Yüksek Meclise takdim kılman Cumhuriyetin 8 inci yılma ait 1931 - 1932 bütçe lâ
yihasının yeniden tetkikile azamî tasarruf esaslarına müstenit yeni bir lâyihanın 
tadilen tanzimine zaruret hasıl olmuştur. 

Güzel vatanımızın inkişafile alâkadar ve iktisadî ve malî hayatımıza müessir 
olabilecek her türlü tedbirlerin alınması ve bu gayeye matuf hizmetlerin ifası 
hususuna itina edilmiş ve yaptığımız tasarruflar en ziyade ucu^Jjığun temin eyle
diği müsaadelere ve ayni zamanda Devlet hizmetlerinin ifası için sarf ve istimal 
olunan tahsisat neticelerini gösteren hazine hesabı kafilerinin verdiği malûmata 
ve ayni zamanda malî istitaatımızm takati fevkinde olması hasebile iktisadî haya
tımızı bozan sakıt Osmanlı Hükümeti borçları tahsisatına istinat ettirilmekle be
raber mesai saatlarmm memurin kanununda derpiş edilen azamî miktara çıkarıl
ması suretile temin edilen fazla mesaiye mukabil memur adetlerinden tenkis sure-
tile maaş tertiplerinden tasarruf vaki olmuştur. Kadroların tenzili suretile yapı
lan tasarrufların devamlı olacağını kayit ve işaret etmeği faideli görürüm. Memur 
kadrolarında yapılan tasarrufatta bilhassa itina edilen cihet açıkta memur bırakıl
maması ve açık maaşı verilmemesidir. Bunun için dahi kanun lâyihasında muhte
lif tedbirler derpiş edilmiştir. 

1 - 1 0 uncu maddeler, diğer sene bütçelerinde de mevcut esasları ihtiva etmek
tedir. 
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Madde 11 — Bu bütçe tasar ruf atının en mühim kısmı kadrolara matuf olup 

barem kanununun esası muhafaza edilmek üzere tasarruflar filî kadrolarla bu ka
nuna raptedilmiştir. Bu sene zarfında ancak bu filî kadrolar mer'i olacaktır. 

Mesai saatinin sekize iblâğı suretile Devlet hizmetlerinin ifası için kazanılan 
vakit filî kadrolarla gösterilen memurlarla vazifelerin ifasına hiç bir halel gelmi-
yeceği muhakkaktır. 

Madde 12 — Filî kadroların tatbikini teminen alınması lâzım gelen tedbir ve 
salâhiyetleri ihtiva eder ki bu madde ile istihdaf edilen gaye hiç. bir memurun 
açıkta kalmaması, hiç bir müktesep hakkın ziyaa uğramaması şeklinde hulâsa 
edilebilir. 

Memleketi malî vaziyetinin istilzam ettiği esaslı tedbirleri alırken memurları
mızın müktesep haklarından emin olarak muvakkat bir müddet için bazı gûna fe
dakârlıklara katlanacakları şüphesizdir. Malî vaziyetin takviyesi namına ve mak
sadına matuf olan bu tedbirler ancak bir seneye münhasır olacaktır. 

Madde 13 — Azamî tasarruf esasını istihdaf eden Hükümet, memurların men
sup oldukları vekâlet veya muhtelif vekâletlere ait hizmetlerin velevki o memu
run vazifei asliyesi haricinde ve hatta mesai saati haricinde görülmüş olsun ayrı
ca bir ücret verilmesinden sarfı nazar edilmesi münasip görülmüş ve bu madde 
bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 14 — Devletin azamî tasarruf gayelerini takibe mecbur olduğu sırada 
açıkta kalmış olan her hangi bir memurun bulunduğu derece maaşına muadil üc
retli bir vazifeyi kabul etmesi zarurî görülmüş ve bunda adle münafi bir cihet bu
lunmamıştır. 

Madde 15 — Dahiliye, Emniyeti Umumiye, Posta ve Telgraf İdareleri filî kad
ro vermemiş ve ancak alınacak tedbirleri umumî ve tabiî tasarruf at haricinde 
olarak maaşat tertibinde gösterecekleri tasarrufatı ayrıca yapacaklarından bu 
mecburiyeti tayin eden madde yazılmıştır. 

Madde İ6 — Tasarruflu kadrolarla umumî hizmetleri ifa edecek olan Hükü
met her hangi bir ihtiyaç halinde Devlet işini halelden kurtarabilmek için filî kad
ro dahilindeki bir memuru derecesi ne olursa olsun ve vazife mahalli nerede bulu
nursa bulunsun <f**nazif ey i ve o hizmeti ifa etmek salâhiyetinin Hükümete bahşo-
lunması lüzumlu görülmüş ve bu madde bu maksatla yazılmıştır. 

Madde 17 — Yukardaki maddede izah edilen sebep ve mülâhazalarla tevhit 
ve teadül kanunundaki münhal vazifelerin vekâletle idaresi tahdidinin ref'i ba
zı hizmetlerin halelden vikayesi için zarurî görülmüş ve ancak vekâleten bir vazi
feye gönderilecek memurlara harcırah kararnamesine tevfikan yevmiye değil 
ancak kanunen muayyen nisbetlerde vekâlet maaşı verilmesi suretile fazla sarfi
yat icrasından tevakki olunması düşünülerek madde bu esasa göre tanzim kılın
mıştır. 

Madde 18, 19 — B u maddelerle tekaüt hususu tahdit edilmiş ve kendilerine 
ait kanunların cari olması iltizam edilmiştir. 

Madde 20 — Tekaüde sevk edilenlere verilecek ikramiyenin bu sene bütçesin
de muvazeneyi ihlâle müeddi tesirini izale maksadile yazılmıştır. 



Hükümetin varidat bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Umumî mütalea 

1931 senesi için tahmin olunan varidat yekûnu, umumî muvazene kanunu lâyiha
sının ikinci maddesinde yazıldığı üzere (189 854 300) liradır. Bu miktar 1930 se
nesi muhammenatına nazaran (32 877 700) lira noksandır. 

1931 senesi varidat tahminatmda bulunurken, evvelki senelerde tatbik olunan 
tahmin usullerinden hiç birine gidilememiştir. Memleketin geçirmekte olduğu u-
mumî buhran, ehemmiyetle nazarı itibara alınarak, hali hazır vaziyeti esas tutulmuş 
ve 1930 senesinin on birinci ay gayesi itibarile alınmış olan tahsilat rakkamla-
rı, hesaben seneliğe iblâğ edilmek suretile bulunan miktarlar, ait odluğu fasıl ve 
maddelere, 1931 senesi muhammenatı olarak vazolunmuştur. 

Bütçe Encümeninin 1930 senesi varidat mazbatasında, varidat bütçesinde ver
gilerin tasnifine temas edilerek, senelerden beri devam edegelen bilâ vasıta - bilva
sıta vergiler taksimi yerine, matrahların mahiyetine göre (servet ve irat üzerine o-
lan vergiler), (istihsal, istimal muamele üzerine olan vergiler) unvanı altında bir 
taksimin kabulü tavsiye edilmişti. Bu tavsiyeyi daha mütekâmil bir şekilde icra et
mek ve vergilerden maada diğer varidat menabiini de tasnif altına alabilmek için, 
idarî ve ilmî tasnifleri gözden geçirdik. Vasıl olduğumuz esaslar şunlardır: 

1) Vergileri bilâvasıta - bilvasıta diye ikiye taksim ettikten sonra, damga, harç
lar ve kaydiyeleri ayrı bir kısımda irae etmek muvafık bulunmaz. Çünkü varidat 
bütçesinde, vergi, resim, harç, kaydiye namları altında yazılı bulunan bilûmum va
ridat, mahiyeten ve neticesi itibarile vergidirler. 

2) Malî inhisarlarla, devletçe idarî inhisar veya müessese şeklinde idare edilen 
müesseselerin yekdiğerinden tefrikile 1660 numaralı ve 31/V/1930 tarihli kanun 
mucibince mülhak bütçe ile idare edilecek malî inhisarlara ait varidatın (inhisarla
rın safî hasılatı) unvanı altında açılacak kısma derci; posta ve telgraf ve telefon 
ve darphane gibi idarî inhisarları da, (devletçe idare edilen müesseseler kısmına alın
ması muvafık olacaktır.) 

3) Varidat bütçesinde normal varidat ile fevkalâde varidat karşılık bir halde 
bulunmakta ve fevkalâde varidat, ekseriyetle müteferrika maddesinde gözükmek
tedir. Müteferrika hesabına, vazı aslisi verilmek ve fevkalâde varidatın da hususî 
bir hesapta vazihan görülebilmesi temin edilmek üzere (fevkalâde varidat) unvanı 
altında bir kısım açılmıştır. 

4) Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidine ve nisbetlerinin tadiline da
ir olan, 24/V/1929 tarihli ve 1454 numaralı kanunun mevkii tatbika vaz 'mdan son-
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ra bilâvasıta vergilerin tahakkukatı kesirleri de ihtiva etmekte ve tahsilatı ise 
münhasıran bu vergilerin devlete ait olan asıllarını göstermekte olduğundan, bu 
vergilerin tahakkukat hesaplarile tahsilat hesapları gayri tabiî bir nisbet irae et
mekte ve nisbeti tahsilat tayin olunamamakta idi. Bu vaziyete nihayet verilmek 
üzere, varidat bütçesinde (nazım varidat) unvanı altında bir kısım ayırarak bilâ
vasıta vergiler tahsilâtına vilâyet, maarif, idarei hususiye ve belediyelerle ziraat 
bankasına verilecek kesirlerin bu nevi irat kaydı ve Maliye Vekâleti masraf bütçe
sinden açılacak hususî bir fasıldan reddinin icrası muvafık görüldü. Bu suretle 
bilâvasıta vergiler tahsilâtına bu idarelere verilmekte olan hisselerin miktarını ve 
bunlardan ne kadarının tediye edilmiş bulunduğunu derhal anlamak imkânı hasıl 
olacaktır. 

Bundan maada, ancak hesaben varidat bütçesini alâkadar eden, muallim mek-
tepleririe muavenet hakkındaki (819) numaralı kanun ile bu kanunun zeyilleri mu
cibince alman mebaliğ keza şose ve köprüler kanunu mucibince Nafıa Vekâleti em
rine alınacak mebaliğ ve keza mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğin de evvelâ (nazım varidat) hesabına irat kaydedildik
ten sonra yukarıda yazılı hususî fasıldan reddinin icrası muvafık görüldü. 

Nazım varidat hesabının mahiyeti ve bu hesaba irat edilen mebaliğin hangi ter
tipten reddedileceği hakkında bütçe kanununda bir maddei mahsusa ilâve edildi. 

Bu esasları vazettikten sonra 1931 senesi varidat bütçesi taksimatı şu şekli al
mıştır: 

1) İ r a t ve servet vergileri, 
2) İstihlâk ve muaemle vergileri, 
3) Mülga vergiler bakayasından tahsilat, 
4) İnhisarların safi hasılatı, 
5) Devlete ait emval ve emlâk hasılatı, 
6) Devletçe idare edilen müesseseler, 
7) Umumî müesseseler ve şirketlerden devlet hisseleri, 
8) Müteferrik hasılat, 
9) Fevkalâde varidat, 

10) Nazım varidat, 

Bu taksimde, birinci ve ikinci kısımlar, bilûmum vergileri ihtiva etmektedir. 
Vergi tabiri içinde resim, harç ve kaydiye de dahildir. Askerlik mükellefiyeti, şim
diye kadar vasıtasız vergiler meyanmda idi. Bu mükellefiyetin vergi mahiyetini 
haiz olmadığı nazarı itibare alınarak vergiler arasından çıkarılmış müteferrik hası
lat arasına nakledilmiştir. 

İkinci kısmm unvanı olan (istihlâk vemuamele vergileri) en geniş manasile isti
mal olunmuştur. İstihlâk vergileri tabiri umumisi içinde, gümrük, muamele bilû
mum istihlâk vergileri, deniz ve kara ve av vergileri, nakliyat ve sefineler rüsu
mu dahildir. 

Muamele vergileri tabiri umumisi içinde; muamelât üzerine mevzu bulunan 
damga resmile tapu harçları ve kaydiyeleri ve diğer bilûmum harçlar bulunmak
tadır. 
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îstihlâk vergileri tabirinde, istihlâkin hariçten Türkiyeye ithal edilen mevat 

ile dahildeki mevada ait olmak üzere ( production ) ve (usaga ) tabirleri mukabil-
llerile ve geçen şene bütçe Encümeni mazbatasında yazıldığı veçhile ikiye taksimi-
de varit ise de, taksimin besateti tercih edilmiş ve nihayet bunların cümlesinin istih
lâk vergileri olduğu nazarı itibara alınarak talî taksimata gidilmemiştir. 

Harbi umumiden sonra her memleket vergisinden müştekidir. Yergiden mem
nun olan memleket kalmamıştır. Memleketimizde de vergiden şikâyet vardır. Bu 
şikâyet muhtelif sebeplere istinat ediyor. Mevcut şikâyetler tahlil edilirse, bir kı
sım kanunların ihtiyaca tetabuk etmediğine, bir kısmı vergi yükünün ağırlığına, 
bir kısmı da küçük memurlar elinde vergi tatbikatının aldığı eşkâle taallûk et
mektedir. Bu suretle üç kısma tefriki mümkün olan şikâyetlerin, her bir kısmı 
üzerinde ciddî surette meşgulüz. 

Meclisi Âliye takdim etmiş olduğumuz arazi, bina iratları, sayım, kazanç, vera
set ve intikal ve muamele vergileri kanun projelerinde şikâyetlerin kanunî hüküm
lere taallûk eden aksamını bertaraf etmek gayesini istihdaf ettiğimiz gibi bilhassa 
şikâyeti mucip olan küçük memurların takdir salâhiyetlerini de tamamen kaldır
mağa doğru yürüyerek, umumî vergi, tahfifi yolundaki vaitleri, kabil olduğu de
recede filiyat sahasına intikale gayret ettik. Arzularla imkânları telife çalıştık. 

Memleketin iktisadî ve malî inkişaf ile yakinen alâkadar olan vergilerimi
zin, bu inkişafın müsaadesile mütenasiben tekâmül ederek, pek uzak olmıyan bir 
zamanda, vergi teknikinin icabatı dairesinde kat'î safhasına gireceği tabiidir. 

1931 senesi varidat bütçesi (10) kısnn üzerine tertip edilmiştir. Kısım, fasıl, 
madde taksimatında esaslı tadilât yapılmış olduğundan 1931 senesi bütçesile 1930 
senesi bütçesinin mukayese edilebilmelerini temin için 1930 senesi bütçesi de, 1931 
senesi için teklif olunan taksimat dairesinde tertip ve tasnif edilmek zarurî olmuş
tur. Her fasıl ve maddeye ait malûmat sırasında bu hususta izahat verilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 
îrat ve servet vergileri 

Fasıl: 1 
Arazi, vergileri 

MADDE : 1 
Arazi vergisi 

1930 senesi varidat bütçesinde arazi vergisi için tahmin olunan miktar ile, el-
yevm araziye ait kısmı devam eden ,vilâyeti selâse maktu vergisi tevhit edilerek bu 
maddeye arazi vergisi unvanı altında dercedilmiştir. 
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Arazi vergisine ait şikâyetlerin başlıcası, kıymet takdirine teveccüh ve bu nok

tada tekasüf etmektedir. Kıymet takdirine müteveccih şikâyetleri tahrir tecrübe 
kanunile bertaraf etmek ve tahrir işini daha seri ve amelî bir şekle koymak iste
dik. Şimdiye kadar kıymetler komisyonlar tarafından tahmin edilmekte idi. Bu 
usulü değiştirerek halkın sahip olduğu arazinin kıymetini kendi takdir ve beyan 
etmesi ve dönümlerini de kendi bildirmesi usul ittihaz edildi. Mesaha usulü de yal
nız kontrol vasıtası olarak kullanılacak bir şekle ifrağ edildi. 

Memleketimizde şimdiye kadar müstakil bir arazi vergisi kanunu yapılma
mıştı. Arazi vergisi 1302 tarihli emlâk ııizamnamesile, bilâhara kabul edilmiş mü
teferrik kanunlarla, bazı irade ve kararlara istinat ediyordu. Bunların cümlesini ber
taraf ederek yeni bir arazi vergisi kanunu projesi ihzar ve Meclisi Âliye takdim et
tik. Bu kanunda, mükellef lehinde bir çok muafiyetler teklif edildiği gibi, arazi tahrir 
işinin kat ' î safhasına girmesine kadar devam etmek üzere vergi matrahının sabit 
esaslara istinat ettirilmesi ve kıymetler yeni bir tahrir ve tadil olmadıkça 
her hangi bir muamele sebebile arttırmaması ciheti ehemmiyetle nazarı itibara 
alındı. 

Arazi vergisi tahsilatı, tahakkukatma nazaran vasatı % 75 derecesindedir. Bu
nun sbebi, tahririn pek eski olması ve vergilerin bu günkü sahipleri namına tarhe-
dilmemesidir. Bu vaziyet tahsilatın ilerlemesine mani olmaktadır. 

Arazi vergisinden, vilâyeti selâse maktu vergisinin tevhidi suretile: 
1928 senesinde 5 860 883 lira 
1929 » 6 388 114 » 
1930 » 5 162 728 » (11 aylık) 

Tahsil olunmuştur, tahsilatın bu vaziyetine nazaran 1931 senesi için bu madde
ye (5 632 000) lira vazedilmiştir. 

Madde : 2 
Hususî ormanlar resmi 

Bu resim eşhasa ait korularla köy baltalıklarından, ticaret için kesilmiş ve ih
raç edilen ağaçlardan ve istihsal olunan kömürden alınmaktadır. Gümrük tarife 
kanunile, memleketimiz keresteciliği himaye edilmiş olduğundan hususî ormanların 
işletilmesinde seneden seneye bir inkişaf göstermektedir. 

Bu maddeden: 

1927 senesinde 153 337 lira 
1928 » 177 773 » 
1929 » 163 787 » 
1930 » 139 870 » (9 aylık) 

Alınmıştır. Hasılatın işbu seyrine nazaran 1931 senesi için (200 000) lira alına
cağı tahmin olunmuştur. 
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Fasıl : 2 

Müsakkafat vergileri 
Müsakkafat vergisi, müsakkafatın tahrir suretile tayin kılman gayri safî iradı 

üzerinden alınır. Gayri safî irat ahvali adiyedeki icar bedeli demektir. Bu vergi 
müsakkafat kanunu mucibince tarholunur. Türkiyenin her tarafında henüz mü
sakkafat kanunu mucibince tahrir yapılamadığından bazı şark vilâyetlerimizde 
1302 tarihli emlâk nizamnamesi mucibince müsakkafatın kıymetleri üzerinden 
vergi alınması usulü devam etmektedir. Müsakkafat kanunu mucibince, yapıl
makta olan tahrirlerin bir an evvel hitam bulması için sarfı gayret olunmaktadır. 
Memleketimizde mevcut 402 kazadan 1930 senesi gayesinde 367 kazanın tahriri 
ikmal edilecektir. Mütebaki 35 kazanın da tahririne devam olunmaktadır. Şu he
saba göre 1931 gayesinde memleketimizin bilûmum kazalarında tahririn ikmali 
kabil olacaktır. Memleketimizde İstanbul ile Karadeniz sahillerinde bazı mahal
lerde müsakkafatın tahriri 1331 senesinden evvelki altın rayiçlere göre yapılmış idi. 
Bilâhare bu rayiçler üzerinden tayin edil mis olan iratlarda, bu günkü rayiçlere 
nisbî bir tevazün vücuda getirmek istenildi. Bu iratlar 6 misle iblâğ edilerek ver
giye matrah ittihaz ediliyordu. Buradaki yeni inşaat içinde 1331 senesi rayicine 
göre irat takdiri ile 6 misle iblâğ usulü devam ediyordu. Bu gayri tabiî vaziyetin ö-
nüne geçmek memleketin her tarafında yeknesak bir usulün tatbikile vergiyi 
müsavat kaidesine takrip etmek istedik. Karadeniz sahillerindeki bazı mahaller ile 
îstanbulun bu günkü rayiçlere göre yeniden tahririne teşebbüs ettik. 

1326 tarihli müsakkafat vergisi kanunu zamanına göre, eyi işlenmiş bir kanım 
olmakla beraber bu günün ihtiyaçlarını tatmin etmiyordu. Hemen ekseri madde
leri, müteakiben kabul edilen kanunlarla tadile uğramış, bir kısmı filen hükümsüz 
kalmıştır. Bu günün ihtiyaçlarına göre, yeniden tanzim ve Meclisi Âliye takdim 
ettiğimiz bina iratları vergisi kanunu proj esinde ziraî müsakkafatı vergi mevzuu 
haricinde bıraktığımız gibi, verginin safi iratlar üzerinden alınmasını teminen 
gayri safi irattan tamir ve amortisman masrafı olarak altıda bir nisbetinde tenzilât 
yaptıktan sonra geri kalan iradı vergiye matrah ittihaz ettik. 

Kârgir ve ahşap farklarını kaldırdık. İratların tahmini muamelâtında, halkın 
komisyonlara daha fazla nisbette iştirakini kabul ettik. Tadilâtı hususiye için mev
cut sülüs nisbeti yerine beşte bir nisbetini vazettik. Yergi nisbetinde tahfif yaptık. 

Müsakkafat vergisinden: 

1927 senesinde 5 333 335 lira 
1928 » 6 133 178 » 
1929 » 7 508 920 » 
1930 » 7 077 357 » (11 aylık) 

Lira tahsilat olmuştur. Tahsilatın vaziyetine göre 1931 senesinde bu vergiden 
(7 710 000) lira alınabileceği tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 3 
Sayım vergisi 

Istihsalâtı ziraiyeden hayvan yetiştirme üzerine mevzu bulunan sayım vergisi, 
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memleketimizin en mühim vergilerinden biridir. Bu vergi hayvanatı senelik ha
sılatı nazarı itibare alınarak beher hayvan için maktuan tahakkuk ettirilmesi meb
deinden başlamış ve fakat seneler geçtikçe vazı aslisini gaybederek bu günkü 
halini almıştır. Alman hasılat ile vergi arasında bir tevazün bulunmasını istihdaf 
eden hükümet, vergiyi vazı aslisine irca için sarfı gayret etmekle beraber, bunun 
bir zaman ve bütçe meselesi olduğunu evvel emirde kabul etmek zaruridir. 

Bu sene Meclisi Âliye takdim olunan, davar ve ehlî hayvanlar kanun projesi, 
umumî vergi tahakkukatı mey anında, sayım vergisinden de mühim tenzilât ihti
va etmektedir. Projede, muafiyet yaşında bulunan hayvanların kasaplık olarak 
şevkleri halinde alman vergi kaldırıldığı gibi tiftikten ve çift hayvanatı vergile
rinden beşte bir nisbetinde bir tahfife de gidilmiştir. Bu verginin tarh ve tahsi
linde de mükellef lehine mühim teshilât teklif olunmuştur. 

Muhtelif senelerde, hayvanların envama nazaran alman vergi miktarları şöyle
dir: 

(9 aylık) 
1927 senesi 1928 senesi 1929 senesi 1930 senesi 

Lira Lira Lira Lira 

Koyun, Kılkeçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
inek, öküz 
At, kısrak, iğdiç, 
Eşek 
Domuz 

katır 

Yekûn 

6 779 903 
800 000 

87 170 
645 605 

3 685 213 
403 970 
224 288 

4 329 
12 930 932 

5 925 047 
923 119 

99 515 
576 871 

3 702 584 
448 568 
233 976 

3 875 
11 913 555 

7 891 892 
1 076 642 

110 479 
757 961 

3 522 338 
437 214 
279 467 

1 759 
13 927 725 

7 670 448 
957 861 
126 015 
553 386 

3 336 193 
430 348 
275 087 

2 142 
13 351 480 

Bu vaziyete göre ve 11 inci ay gayesinde tahsilatın (13 600 000) liraya vasıl ol
masına ve 1931 tadadmdaki vaziyete göre, 1931 senesinde sayım vergisinden alına
cak varidat: 

Koyun ve kılkeçiden 7 900 000 lira 
Tif t ikten 
Deveden 
Mandadan 
İ n e k ve öküzden 
At , kısrak, iğdiç ve ka
t ı rdan 
Eşek ten 
Domuzdan 

3 

13 

957 861 
126 015 
553 386 
355 161 

430 348 
275 087 

2 142 
600 000 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Lira alınabileceği tahmin olunmuştur. 

Fası l : 4 
Traktör resmi 

19 - VI -1930 tarih ve 1710 numaralı kanun mucibince traktör eshabına tazmi-
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nat verilmekte olduğu ve 1931 senesinden itibaren mazharı muafiyet mevaddı müş-
taile yakan traktör kalmıyacağı nazarı itibare alınarak, mazharı muafiyet mevaddı 
müşteile yakan traktörlerden alman bu resim için bir miktar tahmin kılınmamıştır. 

Fasıl : 5 
Kazanç vergisi 

Bu fasılda, 1930 senesi bütçesinde kazanç vergisine ait olan madde ile, ruhsat 
ve unvan tezkeresi maddeleri tevhit edilmiştir. Kazanç vergisi kanunu dört sene
lik bir tatbikat devresi ~ geçirdiği halde bu kanunda kabul edilen usuller, memle
ketin ticarî hayatına tamamen uygun bir şekilde yerleşememiştir. Memleketimizde 
erbabı ticaret, henüz ticarî defter tutmağa alışamadığı gibi, memurlarımız da ticarî 
hesaplarla kâfi derecede istinas edememiş bulunduklarından verginin tatbikatı indî 
takdirlere sebebiyet verecek manzara almaktadır. 

Şimdiye kadar kazanç vergisi tatbikatından alman neticelere göre bu vergiye 
ait kanunun başlıca maddelerini tadil eyleyen bir kanun projesi Meclisi Âliye tak
dim edilmiştir. 

Bu projede, beyanname usulü tahdit edilmekle beraber, kanunun vazı aslisini 
teşkil eden beyanname usulünden vaz geçilmemiş, haklarında beyanname usulü
nün tatbikmda ne mükellefler ne de hazine için. faide olmıyan serbest meslekler 
erbabı ve bazı erbabı ticaret ve san'at karine esasına göre vergiye tabi tutulmak 
istenilmiş, ikinci kısım mükellefler lehine vergi nisbetlerinde tahfif yapılmış, resen 
takdir salâhiyeti, tahakkuk memuru elinden alınarak, mükelleflerin mensup oldu
ğu meslekî teşekküllerden intihap olunacak azanın da iştirak edeceği komisyonlara 
verilmiş, devir ve terki ticaret vaziyetleri mazbutiyet altına alınmış, müstahdemin 
ve serbest işçilerin vergilerinin tahakkuk ve tahsilinde teshilât kabul edilmiştir. 

Unvan ve ruhsat tezkeresile birlikte kzanç vergisinden : 
1927 senesinde 13 794 119 lira 
1928 » 14 386 436 » 
1929 » 14 544 637 » 
1930 » 12 030 029 » (11 aylık) 

tahsilat olmuştur. 

Tahsilatın bu vaziyetine ve memur maaşlarından % 5 kesilmesi de, teklif edilmiş 
bulunmasına göre 1931 senesi için bu fasla ( 15 623 000 ) lira konulmuştur. 

Fasıl : 6 
Madenler rüsumu 

Yeni maadin kanunu lâyihasının 10 uncu bapları mucibince yeniden ihale edi
lecek madenlerin rüsumu nisbiyesi umumiyetle tenzil ve rüsumu mukarreresi tezyit 
edilecekse de bu hükmün eski madenlere şümulü olamadığından ve mevzuubahis lâ
yiha henüz iktisabı kanuniyet etmemiş bulunduğundan mevzuatın değişmesinin 
madenler rüsumu üzerinde büyük bir tesiri olmıyacaktır. Tesiri görülecek ami
lin istinsalât miktarlarının ve maden fiatlarınm tahavvülüdür. 
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Maadin istihsalâtımızda büyük bir rol oynıyaıı havza istihsalâtında mühim 

bir tebeddül tahmin edilmemektedir. Simli kurşun, çinko istihsalâtımızda şayanı 
kayit bir terakki vardır. 1931 senesi için krom istihsalâtımızm da tezauf edeceği 
ümit olunabilir. Yalnız rüsum noktasından havzadan sonra ehemmiyetli olan Sul
tan çayırı borasit madenlerinin istihsalâtı, şimali Amerikada göl suyundan pek ucuz 
fiatlarla boratlar çıkarılmasından dolayı yüzde elliden ziyade tenakus etmiştir. Bu 
keyfiyetin .100 000 liraya karip bir açık vereceği tahmin olunabilir. Bu açık 
kısmın diğer madenlerin ve bilhassa çimento fazla istihsalâtile telâfi edilebile
cektir. 

Maadin rüsumundan : 
1927 senesinde 351 780 lira 
1928 » 779 110 » 
1929 » 834 228 » 
1930 » 505 723 » (9 aylık) 

lira hasılat olmuştur. Yukarıda yazılı esbaba binaen bu fasla ancak ( 674 000 ) 
lira tahmini muvafık bulunmuştur. 

Fasıl : 7 
Veraset ve intikal vergisi 

Bu vergi, mevzuatımız meyanma son senelerde girmiştir. Her memlekette mev
cuttur. Yazındaki maksat ve gayede muhik ve adilânedir. Yergi tarhında müte
veffanın düyunatı nazarı itibare alınmakta ve mükelleflere bir kolaylık olmak üze
re verginin gayri menkulâta ait kısmı üç senede ve müsavi taksitlerle tahsil olun
maktadır. 

Yeraset ve intikal vergisi; biri veraset tarikile vaki intikalâta ve diğeri bilû
mum bilâ ivaz vaki intikalâta ait olmak üzere iki kısma tefrik olunabilir. Kanun 
yeni olmakla beraber, gerek veraset ve gerek diğer intikalâta ait aksamında bazı 
tadilâta ihtiyaç vardır. Yerginin matrahını tayin eden birinci maddesinin ihtiva 
ettiği hüküm vergi mevzuunu son derecede genişletecek, umuru hayriye ve di
niye için vaki teberrüatı da dairei şümulüne alabilecek bir mutlakiyeti ihtiva etti
ğinden bu noktadan şikâyetlere meydan vermektedir. Bundan başka, bu kanun
daki hükümlerin kanunu medeniye mutabık bulunmaması ve yeni kanunu medenî 
ile kabul edilen bazı hakların da vergi mevzuu haricinde kalması gibi noksanları da 
mevcuttur. Bu noksanların ikmali ve çıplak mülkiyet vaziyetinin vergi noktasın
dan tabi olacağı hükümlerin tayini intikal eshabmm derecelerinin tasrihi, ev eşya
sının vergi mevzuundan çıkarılması ve asgarî bir muafiyet haddi kabulü zarurî 
olduğu nazarı dikkate alınarak küçük tevarüslere ve küçük hisselere teşmili 
suretile kanun tadil edilmiş ve ihzar olunan proje Meclisi Âliye takdim olun
muştur. 

Yeraset ve intikal vergisinden: 
1927 senesinde 325 067 lira 
1928 » 576 664 » 
1929 » 612 910 » 
1930 » 690 534 » (11 aylık) 

Tahsil olunmuştur. 
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Bu verginin tatbikatına memurlarımızın seneden seneye alışmağa başlamaları, 

gayri menkulâtm vergilerinin üç senede alınması ve kanunun meriyetinden ev
vel bilâ bedel vuku bulan intikalât ve mevhubatm iki sene zarfında muamelei resmi-
yesinin ifasına tevessül olunduğu takdirde, mükellefiyetin ahkâmı sabıkaya tabi 
olacağı hakkındaki muvakkat hükmün kalmış bulunması ve verginin seneden se
neye tezayüdünü icap ettirmektedir. 

Tahsilatın vaziyetine göre bu fasla (750 000) lira vaz'ı münasip görülmüştür. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
İstihlâk ve muamele vergisi 

Fasıl: 8 
Gümrük vergileri 

Madde : 1 
Gümrük vergisi 

Memleketimizde gümrük vergisi, ithalât eşyasından sahil ve hudut gümrükle
rinde alınır. İhracat ve transit eşyası gümrük vergisine tabi değildir. Tarife siste
mimiz, umumî tarife ile, ahdî tarifelere istinat sistemindedir. Hariçten Türkiyeye 
ithal edilecek eşya bu sisteme-göre iki nevi tarifeye tabi bulunur. Umumî tarife, 
Türkiye ile ticaret muahedesi aktetmemiş veya muahede mahiyetinde bir itilâfname 
tanzim edilmemiş bulunan devletler müvaridatile, konsolide edilmemiş bulunan bilû
mum eşyaya ahdî tarifede, muahit devletlerin konsolide edilmiş bulunan varidatı
na tatbik olunur. Ticaret muahedelerinde, umumiyetle, en ziyade mazharı müsaade 
millet kay dinin ilâvesi usul. ittihaz edildiğinden^ devletlerde birine diğerinden fark
lı bir müsaade verilirse diğer müteahhit devletler de bundan derhal istifade eder
ler. Yeni tarifedeki himaye gayesinin netayiei gözükmiye başlamıştu'. Gümrük ta
rife kanunile temin olunan ^himaye ilâveten, Devlet devair ve müessesatının, ihti
yaçlarım dahilî mamulâtla temin etmeleri mecburiyeti memleketimizde şekercilik, 
ispirtoeuluk, dericilik gibi bazı sanayiin teessüs etmesi, gümrük varidatını tabia-
tile azaltmaktadır. Memleketin geçirmekte olduğu buhranın da bu varidatın azal
masında küllî tesiri olmaktadır. 

1931 senesi için gümrük varidatını tahmin ederken, içinde bulunduğumuz sene
nin hasılat itibarile, gayri tabiî olan vaziyetini esas tutamazdık. Tahminatta bizi 
müşkülâta sevkeden başka bir amil de yeni tarife kanununun normal bir senede ne-
tieesi alınmış bir hesabı da bulunmamasıdır. 1929 senesinin bir kısmı, eski bir kıs
mı da yeni tarifenin tatbiki zamanına tesadüf etmiş ve-senenin ilk dört ayında 
gayri tabiî bir inkişaf ve müteakip aylarında da gayri tabiî bir tenakus tesbit 
edilmiştir. 

1930 senesinin vaziyeti hesabiyesi, memleketin geçirmekte olduğu umumî buh
ran neticesi olarak ümit edilen varidatı verememiştir. 

Yeni tarifede, gümrüklerde alman istihlâk resimleri şeker ve petrol inhisarları 
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resmi ve eski gümrük resmi tevhit edilmiş olduğundan bunların, mukayeseyi teshil 
için tevhidi suretile yapılan bir hesapta, gümrüklerden muhtelif senelerde alman 
hasılat: 

1927 senesinde 60 265 469 lira 
1928 » 63 856 161 » 
1929 » 64 209 012 » 
1930 » 51 804 039 » (11 aylık) 

Tutmasına nazaran 1931 senesi için bu maddeye ( 57,000,000) liradan fazla bir 
rakam konulması imkânı görülememiştir. 

Madde : 2 
Ar siy e 

Gümrük ambar ve antrepolarında muhafaza edilen eşyadan alman resimden ve 
gümrüklerin bazı hasılatından terekküp eder. 

Bu maddeden: 
1927 senesinde 393 016 lira 
1928 » 353 201 » 
1929 » 330 000 » 
1930 » 206 357 » (9 aylık) 

Alınmasına göre 1931 senesi için (273 000) lira alınabileceği tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 9 
Muamele vergisi 

Muamele vergisi, harbi umumiden sonra muhtelif memleketler bütçe zarureti 
dolayısile ihdas ve tasdik edilmekte bulunan şifr daffer vergisinin memleketimiz
de muhtelif istihalelerden sonra almış olduğu son şekildir. Şifr daffer vergisi, her 
satış ve muamele vuku buldukça muamele ve satış bedeli üzerinden alınmakta ol
duğu halde, muamele vergisi daha amelî bir tarzla, dahilde tedavül ellerinin asga
risi hesap edilerek eşyanın ithal ve ihracı sırasında ve bazı müessesatm imalât kıy
metlerinden veya aldıkları ücretler üzerinden bir defada alınmaktadır. 

Muamele vergisi, kazançtan alınmayıp, yapılan muamele ve satış yekûnu üzerin
den hesap edilmesine göre, bu verginin vergi adaletile telifi kabil değildir. 
Muamele vergisi, esasen devam edecek bir vergi olmayıp bunun ithalâta ait kıs
mının, gümrük ithalât resmile tevhidi ve gümrük politikası vahdetinin temini 
nasıl lâzım ise, dahilde sınaî müesseselere ait olan kısmının da tedricen tahfifi 
ve nihayet ilgası da, vergi adaleti namına istihdaf ettiğimiz gayelerden biridir. 
Bu verginin vergilerimiz meyanmda idamei hayat edebilmesi ancak, bütçe endi-
şesile olduğu kabul edilmek ve ona göre mülâhaza edilmek icap eder. 

Muamele vergisi hakkında Meclisi Âliye takdim edilen projede, ihracata ait 
muamele vergisi tamamen kaldırılmıştır. Bu ilga ile, Geçen sene bazı ihracat me-
vadma ait ilga dolayısile yapılan vait tutulmuş bulunmaktadır. 



- 1 3 -
Muamele vergisinden: 

1927 senesinde 16 822 491 lira 
1928 » 18 920 378 » 
1929 » 19 241 164 » 
1930 >> 14 647 720 » (11 aylık) 

Hasılat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göte, muamele vergisinden ancak 
(16 000 000) lira alınabileceği tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 10 
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

Geçen sene kabul edilip haziran 1930 tarihinden itibaren mevkii tatbikte bu
lunan yeni eğlence ve hususî istihlâk kanunile, eğlence ve hususî istihlâk 
vergisinden şimdiye kadar edilmekte olan şikâyetler durmuş ve vergi istihlâ-
kâta atfen sabit bir matraha istinat ettirilmiştir. Bu yeni kanun ile eğlence ve hu
susî istihlâk vergisinin, senelik asgarî muamele miktarına istinat ettirildiği devre
ye nazaran tenakus'edeceği ve tadilâttan bir gayede vergi sıkletinin tahfif olduğu 
malûmdur. 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisinden: . 
1928 senesinde 725 645 lira 
1929 » 681 863 » 
1930 » 663 741 » (11 aylık) 

Varidat alınmasına göre bu vergiden 1931 senesinde, (724 000) lira alınması 
thamin edilmiştir. 

Fasıl : U 
Dahilî istihlâk vergisi 

1 teşrinievvel 1929 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren, gümrük tarife 
kanununda,, eski gümrük resmile, gümrüklerde bazı maddelerden alınan istihlâk 
resimleri ve şeker ve petrol ve inhisar resimleri tevhit edilmiş ve yeni tarifede re
sim miktarları bu tevhide nazaran tayin ve yeni tarife kanununun 31 inci madde-
sile şeker ve petrol inhisar resimlerine ait kanunlarda ilga edilmiştir. 

Yeni gümrük tarife kanununda şekere ait resim, gümrük, istihlâk ve inhisar re
simleri mecmuundan ibaret olarak tesbit kılındığı halde, petrola ait resim tenzil e-
dilmiş ve buna ilâveten tarifede, mayiatı madeniyenin tasnif ve resimlerinin tayi
ninde (0,830) kesafet derecesi esas tutularak, bu kesafetten aşağı olan mayiatm res
mi kilo başına (12, 60) kuruş ve bu kesafetten yukarı olan mayiatm vergisi de ki
lo basma bir kuruş olarak tayin kılınmıştır. 

Gümrük tarife kanununun muavkkat maddesindeki, kendilerile ticaret muka
veleleri aktolunarak konsolide edilmiş bulunan Devlet müvaridatı mey anında şe
ker ve şekerli mevat ile petrol, benzin ve müştekatından mukavele müddetlerinin 
hitamına kadar eski gümrük tarifesi mucibince gümrük, istihlâk ve inhisar re
simlerinin alınmasına devam olunacağı tasrih olunmasına binaen, konsolide edil
miş bulunan şeker müvaridatı hakkında, ticaret mukaveleleri hükümlerinin hita-
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mı olan 3 haziran 1930 tarihine kadar inhisarın filen devamı kabul edilerek o su
retle muamele olunmuş petrol ve benzin ise konsolide olmadığı için yeni tarife 
mucibince ithalât icra edilmiştir. 

Şeker için 3 haziran 1930 tarihinden sonra konsolide vaziyeti kalmadığından 
bu tarihten itibaren yeni tarifedeki resim alınmağa başlanılmış ve dahildeki şe
ker fabrikaları da, inhisar resmi kalkmış olduğundan fazla imtiyazlı bir vaziyete 
girmiş bulundukları gibi; mayiatı madeniyenin gümrük resmine sureti tabiiyeti 
de resim farkından mühim bir istifade menbaı ihdas ederek (0,830) dan fazla 
kesafetli yağların dahilde bir muamelei kimyeviyeye tabi bulundurularak petrol 
makamında kullanılan mayiatı madeniye istihsaline ve bu yüzden petrol üzerine 
mevzu gümrük resminin azalmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Bu gayri tabi 
î vaziyetin, önünü almak üzere, şeker fabrikalarının istİhsalâtile mayiatı made
niye tasfiyehaneleri 12/VI/1930 tarihli kanunla dahilî istihlâk vergisine tabi tu
tulmuştur. 

Kanunun tatbikatı yeni olmasına ve elde kat ' î erkanı bulunmamasına 
binaen; dâhildeki şeker fabrikalarının senelik istihsal âtına ve tasfiyehanelerin, 
tasfiye ettikleri mayiatm miktarlarına göre yeniden açılmış olan bu fasla (500 000) 
lira vazı muvafık görülmüştür. 

FasafL : 12 
Elektrik ve havagazı istihlâk resmi 

Ummmî elektrik ve havagazı, tesisatı olan memleketlerde, sanayide kullanılan
lar müstesna olmak üzere tenviratta müstamel elektrik ve havagazı sarfiyatı fatu
ralar üzerinden % 10 resme tabidir. Bu resimden: 

1927 senesinde 303 707 lira 
1928 » 309 147 » 
1929 » 322 023 » 
1930 » 284 197 » (9 aylık) 

Hasılat alınmıştır. Hasılatın bu vaziyetine ^öre 1931 senesi için» bu fasla 
(320 000) lira vaz'ı muvafık bulunmuştur. 

Fasıl : 13 
Oyun aletleri resmi 

Kahve ve gazinolarda bulunan bilardo, tavla ve satrançtan senevi maktuan 
alınmakta olan bu resimden: 

1927 senesinde 24 168 lira 
1928 » 22 411 » 
1929 » 23 890 » 
1930 » 24 060 (9 aylık) 

Lira alınmasına göre 1931 senesine 1930 senesinin ayni olarak (32 000) lira va
zedilmiştir. 
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Fasıl : 14 

Kara ve deniz av vergileri 
Bu vergiden alman variadtm, seneden seneye azaldığı görülmektedir. Muhtelif 

senelere ait erkanı bu ciheti teyit etmektedir: 
1927 senesinde 854 042 lira 
1928 » 694 679 » 
1929 » 630 345 » 
1930 » 442 413 (11 aylık) 

Lira hasılat alınmıştır. Bu vaziyeti hesabiyeye göre kara ve deniz av vergile
rinden 1931 senesinde ancak (482 500) lira alınabileceği tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 15, 16 
NakUyat vergisi ve sefineler rüsumu 

Nakliyat vergisi, memleketimizde muntazam tarif eli vesaiti nakliyenin seneden 
seneye çoğalması neticesi olarak tedrici bir inkişaf irae etmektedir. Muhtelif sene
lerin tahsilâtına göre, 1931 senesi için bu fasla ( 985*000 ) lira vazı münasip görül
müştür, 

Sefineler rüsumuna gelince, 1930 senesinde bu menbadan alınan varidat hesaben 
(144 000) lirayı tutacağı anlaşılmış olmakla bu miktar 1931 senesi için aynen vazo-
lunmuştur. 

Fasıl : 17 
Damga resmi 

Muamelât üzerine mevzu bulunan resim ve harçlarda umumiyetle müşahede 
ve tesbit olunan tenezzül gibi, damga resminde de tenezzül vardır. Damga kanunu 
ahkâmının tatbikatını teshil için sarfolunan bütün gayretlere rağmen, iktisadî va
ziyetle alâkadar olan bu resmin, tenezzülü bir emri muhakkaktır. Yeni damga ka
nununun hini tatbike vazolunduğu tarihten itibaren: 

1928 senesinde 7 921 024 lira 
1929 » 7 474 782 » 
1930 » 5 805 597 / (11 aylık) 

Lira hasılat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre bu fasla (6 333 000) lira va
zedilmiştir. 

Taşıl : 18 
Tapu harçları ve kaydiyeler ' 

Bu fasıl, 1930 senesi bütçesindeki tapu harçlarilekaydiyelerinin tevhidi suretile va-
zolunmuştur. 1929 senesi bidayetindenberi mevkii tatbikte bulunan yeni tapu harçları 
kanunu, en ziyade harç istifasını ıriüstelzem olan ferağ muamelâtında harç nisbet-
lerini yarıdan fazla indirmiş ve veraset vergisi kanuttu dolayısile intikalâttan eskisi 
gibi harç alınmamakla beraber, bir müddeti muvakkate için senetsiz tasarrufatı 
dahi harçtan istisna etmiş ve gerçi yeniden bazı harç ve kaydiye matrahları ittihaz e-
dilmiş isede memleketin geçirmekte olduğu iktisadî vaziyet, bu harçların verebilece-
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ği netayiç üzerine müessir olmuştur. Tapu harç ve kaydiyelerinden 

1927 senesinde 2 261 821 lira 
1928 
1929 
1930 

» 
» 
» 

2 590 188 » 
1 659 073 » 
1 263 597 (11 aylık) 

lira varidat olmuştur. İşbu vazifei hesabiye ve muamelât üzerine mevzu harçların 
umumî tenezzülüne göre bu fasla 1931 senesi için. (1 412 000) lira vazedilmiştir. 

Fasıl : 19 
Mahkeme harçları 

Mahkeme harçlarında da, mevzuatta değişiklik olmadığı halde, tenezzül müşahe
de ve tesbit kılınmıştır. Bu harçlardan : 

1927 senesinde 1 065 226 lira 
1928 » 1 366 496 » 
1929 » 1 150 737 » 
1930 » 791 421 (l laylık ) 

lira varidat alınmıştır. Varidatın bu seyrine nazaran 1931 senesi için ( 848 000) li
ra vaz'ı münasip görülmüştür. 

Fasıl : 20 
Pasaport, kançılarya ve saire 

Gümrük tarife kanunile takip olunan himaye gayesi ve millî istihsalâtm inki
şafa başlamış bulunması neticesi olarak rüsumu şehbenderî meyanmda mühim bir 
mevkii olan (menşei mahsul) harçlarının azalmakta olduğu tesbit edilmiştir. Bu 
itibarla rüsumu şehbenderî harçları yekûnunda da tenezzül vardır. Bu fasla dahil 
muamelât dolayısile: 

1927 senesinde 1 016 910 lira 
1928 » 1 105 151 » 
1929 » 946 537 » 
1930 » 661 770 ( 11 aylık ) 

lira varidat alınmıştır. Bu vaziyeti hesabiyeye göre fasla ( 721 000) lira konulma
sı münasip görülmüştür. 

Fasıl : 21 
Noterler 

Noterler hasılatı olarak : 

1927 senesinde 600 548 lira 
1928 » 984 562 » 
1929 » 951 326 » 
1930 » 485 820 ( 9 aylık) 

lira alınmıştır. Hasılatın bu seyrine görel931 senesi için ( 500 000) lira olarak va
zedilmiştir. 
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^ Fasıl : 22 ve 23 
Nüfus, eczane, ecza deposu - tıbbî müstahzarlar harçları, ihtira beratı, hayvan sağ

lık zabıtası resmi 
1930 senesine ait mevcut malûmatı hesabiyeye göre bu--melihalardan nüfus ha

sılatı olarak ( 53 000 ) lira, eczane, ecza deposu ve tıbbî müstahzarlar harçların
dan ( 10 000 ) lira ihtira beratlarından (7 000 ) lira, hayvan sağlık zabıtası res
minden ( 100 000 ) lira alınacağı anlaşılmış olduğundan 1931 senesi için de bu 
miktarlar aynen vazolunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Fasıl : 24 
Mülga vergiler 

Mülga vergiler bakayasından muhtelif senelerde vaki tahsilat : / • } 
1927 senesinde 1 879 804 lira ••** 

•*•• 1928 » 403 840 » 
' ' \ 1929 » 384 685 » T 

1930 » 586 381 (11 aylık) f 

lira tutmaktadır. 

Tahsilatın vaziyetine ve mütebaki makadirin, binnisbe kabiliyeti tahsiliyesi güç 
olanlardan ibaret bulunmasına göre bu fasla 1931 senesi için (500 000) liradan faz
lasına imkân görülememiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM ^ 
;§ İnhisarların safi hasılatı 

F a s ı l : 25 '* 
Tütün ve saire 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar 31 - V -1930 tarihli kamın 
mucibince, Maliye Vekâletine merbut ve malî gaye ile tesis edilmiş bulunan tütün, 
tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarları, şahsiyeti hükmiyeyi haiz devlet müesse
sesi olarak mülhak bütçe ile idare edileceklerinden ve umumî varidat bütçesine 
bu idarelerin hasılatı safî olarak geçirileceğinden bu kısmın unvanı (inlıisaT'ların 
safî hasılatı) şeklinde tadil edilmiştir. 
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rrütün inli işarının muhtelif senelerdeki safî hasılatı aşağıda gösterilmiştir: 

1926 senesinde 18 741 073 lira 
1927 » 22 036 138 » 
1928 » 22 397 249 » 
1929 » 24 000 000 » 
1930 » 21 350 000 » (11 aylık) 

Safî hasılatın sevrine 1931 senesinin vaziyetine göre bu fasla 1931 senesi için 
( 23 500 000 ) yaz'ı'ile iktifa olunmuştur. 

V 

Fasıl : 26 
Tuz İnhisarı-

Tuz İnhisarının 31 - V -1930 tarihli kanun mucibince şahsiyeti hukmiyeyi ha
iz bir müessese olarak mülhak bütçe ile idaresi 1931 malî senesi bidayetinde bağ
lıyacaktır. 1930 senesi bütçesinden tuz varidatı olarak irae edilen miktar; gayri safî 
hasılata ait bulunuyordu. 

işletme istirdadından mütevellit fark ayrılarak muhtelif senelerin tuz hasılatı 
gayri safiyesi tetkik edilecek olursa: 

1927 senesinde 7 960 507 lira 
1928 » 7 353 887 » 
1929 » 7 911 284 » 
1930 » 6 907 865 (11 aylık) 

Lira elde edildiği görülür. Ihı gayri safî hasılattan Tuz İnhisar İdaresine ait 
olarak umumî masraf bütçesinden tefrik edilen miktar tenzil edilmek suret il e bu 
fasla 1931 senesi için(6 750 000) lira vaz'ı münasip görülmüştür. 

Fasıl : 27 
ispirto ve ispirtolu i eh'it er 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarının muhtelif senelerdeki safî hasılatından 
hazineye gönderdiği miktarlar aşağıda gösterilmiştir: 

1927 senesinde 3 000 019 lira 
1928 » 4 273 819 » 
1929 » 3 658 825 » 
1930 » 3 002 418 » (11 aylık) 

Memlekette mevcut umumî buhran ispirto ve ispirtolu içkiler varidatına da mü
essir olmuştur. Satılan mevadı inhisariyenin kilo itibarile tenakus etmemesine rağ
men istihlakâtm ucuz nevilerinden bulunduğu tesbit kılınmıştır. Hu vaziyete 
binaen, 1931 senesi için müskirat inhisarından almaeak varidatın (4 500 000) li
rayı tecavüz etmiyeceği neticesine varılmıştır. 
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Fasıl : 28 
Kibrit ve çakmak 

1340 senesi muvazenei umumiye kammile inhisar altına alınmış olan kibrite 15 
mayıs 1929 tarihli kanunla çakmak ta ilâve kılınmış ve bu inhisar Maliye Vekâle
tine merbut bir müdiriyet tarafından idare olunmakta idi. Ahiren 15/VI/1930 ta
rihli ve 1722 numaralı kanun mucibince kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesi 
14/V1/1930 tarihli mukavelename mucibince (Di Amerikan Türki Invest ment kor-
poreşin) şirketine devredilmiştir. 

İşbu mukavelenamenin birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilin
de kısmen veya tamamen işlenmiş kibrit ve zurufu ile alev, kıvılcım ve hararet çı
kararak her hangi bir maddeyi tutuşturmak için kullanılan müşteil maddeli veya 
fitilli her nevi çakmakların ve sun'î çakmak taşlarının işletilmesi yani bunların 
imali, ithali ve satılması hakları 1 temmuz 1930 tarihinden itibaren 25 sene müd
detle yukarıda ismi yazılı şirkete devredildiği yazılıdır. Kibrit Şirketi mem
leketin istihlâkine kâfi kibrit imal edecek cesamette İstanbul Vilâyeti dahilinde 
bir kibrit fabrikası inşasını taahhüt etmektedir. Mukavelenamenin 17 inci madde
si mucibince, inhisar müddetinin hitamında fabrika bilâbedel hükümete terkolu-
nacak ve fabrikada mevcut mevaddı iptidaiye ve bunlardan mamul ve nim mamul 
olanlar şirkete mal olduğu fiyatla peşin bedel mukabilinde hükümete devredile
cektir. 

Şirket mukavelenamenin 4 üncü maddesi mucibince, hükümete senevi iki tak
sitte (1 750 000) lira itayı müteahhittir. Dundan maada mukavelenamenin 3 üncü 
maddesi mucibince şirket her türlü bilâ vasıta veya bilvasıta tekâliften ve oktruva-
dan sureti daimede ve mutlakada muaf tutulması mukabilinde (50 000) lira da ve
recektir. Şayet senevi satış miktarı 25 bin sandığı tecavüz ederse beher sandık 
için şirket (30) Türk lirası tediye edecektir. 

İşbu mukavelename ile tayin olunan miktarlarla ve senevi satışın da 25 bin san
dığı tecavüz edeceği ümit edilmemesine binaen 1931 senesi için bu fasla (1 750 000) 
lira bedeli taahhüt ve (50 000) lira bedeli maktu mukabili olarak cem'an 
(1 800 000) lira vazolunmııştur. 

Fasıl : 29 
Revolver, fişenk ve mevaddı infilâk iye 

Madde : 1 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 57 inci maddesile istimali caiz olan 

revolverlerin satışı dahi Devlet inhisarına alınmış idi. Bu inhisar, Devletçe filen 
idare veya bir şirkete ihale edilinceye kadar memlekette revolver ihtiyacının temi
ni için 1929 senesinin sonlarında (20 000) tabancanın ithaline müsaade edilmiş ve 
bundan da (52 000) liralık bir inhisar resmi alınacağı tahmin kılınmıştı. 1931 sene
si için ya evvelce olduğu gibi tekrar ve bir defaya mahsus olmak üzere ithale mü
saade verilecek veyahutta bu inhisarın şimdiye kadar bir usule raptedilmiyen 
tarzı idaresi diğer bir şekle bağlanacaktır. Her halde revolverlerden bir varidat te
min edileceğine göre bu madde için 1930 senesi için olduğu gibi 1931 senesinde de 
(50 000) lira vaz'ı münasip bulunmuştur. 
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Madde : 2, 3, 4 ! 

Bu maddeler fişek, mevaddı infilâkiye ve saçma inhisarlarına ait bulunmak
tadır. Bu üç inhisarın işledilmesi mukavelenameleri mucibince hususî şirketlere 
verilmiştir. Bu şirketlerden maktu ve nisbî olarak alınacak hasılat, mukavelename
lerinde mezkûr bulunmaktadır. Bu şirketlerden blâncoları mucibince hazinenin 
hissei iştiraki mukabili alınacak temettüat şimdiye kadar bu maddelere geçirilmek
te idi. Temettüat inhisarların işledilmesinden mütevellit bir hasılat olmayıp hisse 
senetlerinin getirdiği bir menfaat olmasına göre bu maddelerden tefrik olunarak 
Devlete ait esham ve tahvilât menafi meyanma naklolunmuştur. 

Fişek, mevaddı infilâkiye ve saçma inhisarlarına ait muhammenat işletme şir
ketlerinden mukavelenameleri mucibince alınacak • olan maktu bedellerle ban t 
inhisarında satış fiatları üzerinden alınacak % 5 lerden terekküp eylemektedir. 

/ .,v V • ^ s 1 1 : 30 p*% i . . ' 
]- Oyun kâğıdı 

İşletmesi Hilâli Ahmer Cemiyetine verilmiş olan oyun kâğıdı inhisarından 
elde edilecek varidatın % 75 si muavenet olmak üzere mezkûr cemiyete terk olun
maktadır. Bu fasla 1930 senesi için mevzu bulunan (40 000) lira 1931 senesi için
de aynen ipka edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Devlete ait emlâk ve emval hasılatı 

• Fası l : 31 
Devlet ormanları hasılatı 

Devlet ormanlarının fennî usulde idaresi ve işletilmelerinin intizam ve inzibat 
altına alınması ve mmtakalara taksim edilerek her mıntaka için tarifeler tanzimi 
son senelerde gösterilen faaliyet cümlesinden bulunmaktadır. Devlete ait orman
ların beherinden senevi ne miktar katiyatta bulunulacağı mütehassısları marifetile 
tetkik ve tayin olunduktan sonra işletileceklerin ihaleleri de icra kılınmıştır. 
Devlet ormanlarından: 

1927 senesinde 1 450 156 lira -
1928 » 1 564 233 » * 
1929 » 1 982 697 » 
1930 » 1 667 044 » ( 11 aylık) 

Hasılat alınmıştır. Hasılatın vaziyetine göre 1931 senesinde bu fasıldan (1 820 
000) lira alınması mümkün görülmüştür. 
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Fasü : 32 

işletilen emlâk hasılatı 

Madde : 1 
Arazi hasılatı 

Bu maddede mevzuu bahis hasılat devlete ait bazı arazi ve çiftliklerde çalışanlar
dan mahallî taamüle göre mahsulattaıı hisse veya: dönüm başına muayyen bir ücret 
almak suretile vücut oulmaktadır. . 

ö r f ve teamüle istinaden işledilen bu.. kabîl arazi ve çiftliklerin icara raptı için 
uğraşılmakta ise de buna henüz muvaffak olunamamıştır, işbu arazinin kamilen ica
ra raptı mümkün olduğu takdirde bu maddenin ihtiva ettiği varidat icar bedeline 
intikal edecektir. Bu maddeden : 

1927 senesinde 200 703 lira 
1928 » 142 966 » 
1929 » 102 201 » , 
1930 » 49 133 » ( 9 aylık) 

tşbu vaziyeti hesabiyeye göre • bu, i maddeye ( 65 000 ) lira vazedilmiştir. 

Madde : 2 
icar bedelleri 

İcar bedeli olarak muhtelif senelerde alman hasılat miktarları: 
1927 senesinde 1 632 164 lira 
1928 » 1 320;;734 » 
1929 » 744 253 » 
1930 » 274 857 (11 aylık) 

lira tutmuştur. Hasılatın bu seyrine göre icar bedellerinden 1930 senesinde.ancak 
( 3 0 0 000 ) lira alınabileceği tahmin kılınmıştır. 

Fasıl : 33 
Satılan emval ve emlâk hasılatı 

İB Madde : 1 
Satılan emval bedeli 

Devlete ait ve istimalden sakıt bir halde bulunan köhne -ve.büüzum veya iDevlet 
elinde kalmış olan bazı zait eşyanın satışlarına ait hasılat bu maddeye kay it olun
maktadır. Muhtelif senelerde satılan emvalden vaki hasılat miktarları: 

lira 
» 
» 

( 9 aylık ) 
lira tutmaktadır. Mevcut vaziyeti hesabiyeye göre bu maddeye ( 400, 000 ) lira ko
nulması kâfi görülmüştür. . ._.. 

1927 senesinde 
1928 » 
192^ » 
1930 » 

634 490 
708 817 
592 659 
321 676 
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Madde : 2 

Satılacak emlâk bedeli 
Muhtelif suretlerle devlet eline geçerek satılması lâzım gelen emlâk hasılatı 

bu maddeye kaydolunmaktadır. 

Satılan emlâkten muhtelif senelerde alman hasılat miktarları : 

1927 senesinde 2 009 566 lira 
1928 » 4 969 887 » 
1929 » 3 734 318 » 
1930 » 3 278 763 » (il aylık; 

Tutmakta isede, ahiren mevkii meriyete vazolunan 26 - 3 -1931 tarihli ve 1773 
numaralı kanun mucibince 8 senede ve 8 müsavi taksitte tahsilleri lâzım gelen 
matlubatm 12 senede tahsilleri icra edileceğinden 1931 senesi için bu maddeye ko
nulacak miktarın (1 500 000) lirayı tecavüz edemiyeeeği neticesine varılmıştı i*. 

ALTINCI KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 34 
Devlet Demiryolları 

Devlet Demiryolları varidatı, devlet demiryolları teşkilât kanunu mucibince Dev
let Demiryolları bütçesinin varidatını teşkil eylediğinden bu fasla bir rakkam ko
nulmamakta idi. Devlet Demiryolları varidatından 1931 senesinde iki buçuk milyon 
liranın Devlet bütçesine varidat olarak verilmesi kararlaştırılmış bulunduğundan 
bu fasla (2 500 000) lira vazolunmuştur. 

Fasıl : 35 
Posta, telgraf ve telefon 

Madde : 1 
Posta 

Posta varidatı olarak: 
1927 senesinde 2 640 876 lira 
1928 » 2 883 301 » 
1929 » 2 674 951 » 
1930 » 2 334 028 » (11 aylık) 

Hasılat olmuştur. Hasılatın seyrine nazaran bu maddeye (2 580 000) lira vazile 
iktifa olunmuştur. 
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Madde: 2 
Telgraf 

Telgraf varidatı son senelerde, telsiz telgraf ve telefon lehine olmak üzere bir 
tenakus irae etmektedir. Telgraftan alma)ı hasılatın seyri böyledir: 

1926 senesinde 2 783 644 lira 
1927 » 2 070 064 » 
1928 » 2 591 251 » 
1929 » 2 254 002 » 
1930 » 1 824 563 » (H aylık) 

Bu vaziyete göre telgraf için 1931 senesi muhammenatı olarak (2 120 000) lira 
vazolunmuştur. 

Madde : 3 
Telefon 

Telefon işlerinden dolayı cibayet edilen varidat: 
1927 senesinde 217 403 lira 
1928 » 237 034 » 
1929 » 346 003 » 
1930 » 301 405 » (9 aylık) 

Tutmaktadır. Bu vaziyete binaen, 1931 senesi için, maddeye (405 000) lira vazı 
muvafık görülmektedir. 

Madde : 4 
Telsiz telgraf ve telefon 

Telsiz telgraf ve telefon muamelâtından mütevellit varidat şöyledir: 
1927 senesinde 87 162 lira 

341 900 » 
459 451 » 
344 046 » (9 aylık) 

Bu vaziyeti hesabiyeye göre 1931 senesi için maddeye (360 000) lira vazedilmiş
tir. 

Fasıl : 36 
Darphane 

Darphane, devlete ait bir sınaî müessese olmak itibarile, bazı hasılat temin ey
lemektedir. Darphanenin meskukâttan vaki olacak darp ücreti pek cüzî olup el-
yevm meskukât darbedilmediğinden bu dahi hasıl olamamakta ve bu fasla mevzu 
varidat kalıp, damga, madalya imalinden bazı tamirattan altın, gümüş, mevat ve 

1928 
1929 
1930 

» 
» 
» 
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masnuata damga vazıudan zinet altınları imalinden vücuda gelmektedir. Darpha
neden: 

1926 senesinde 5 365 lira 
1927 » 25 033 » 
1928 » 13 485 » 
1929 » 13 798 » 
1930 » 16 956 » (9 aylık) 

Hasılat alınmıştır. Bu vaziyeti hesabiyeye göre 1931 senesi bütçesine (20 000) 
lira vazı muvafık telâkki edilmiştir. 

Fasıl : 37 
Resmi matbaalar 

Resmî matbaalardan. Devlet Matba-asından maadası harice iş yapmamakta ve 
resmî işlerle iştigal eylemekte bulunduklarından bu fasla mevzu varidat Devlet 
Matbaasından alınmaktadır. 

Hesabı kafilere göre resmî matbaalar hasılatı olarak alman miktarlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

1927 senesinde 46 254 lira 
1928 » 10 686 » 
1929 » 9 » 
1930 » 5 164 » (9 aylık) 

Hesabî malûmatın vaziyetine göre fasla 1931 senesi için (6 800) lira vazolun-
muştur. 

Fasıl : 38 
Umumî mektepler hasılatı 

Umum mekteplerden alınan hasılatın, muhtelif seneleri aşağıda yazılı miktarla
rı tutmaktadır: 

1927 senesinde 446 303 lira 
1928 » 246 228 » 
1929 » 281 375 » 
1930 » 166 388 » (9 aylık) 

Bu vaziyete göre 1931 senesi için fasla, (221 000) lira vazile iktifa olunmuştur. 

Fasıl : 39 
Madenler hasıl atı 

Devletçe idare edilmekte bulunan madenlerin hasılatı: 
1927 senesinde 73 759 lira 
1928 » 41 026 » 
1929 » 49 793 » 
1930 » 39 377 » (9 aylık) 

Tutmuştur. Vaziyeti hesabiyeye göre madenler için (52 000) lira konulmuştur. 
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Diğer müesseseler 
1930 senesi varidat bütçesinde bu fasıl, ziraî müesseseler, baytarı müessese

ler, sıhhî müesseseler unvanile üç ayrı fasılda ir^kılınMştır^ Beher faslrn temin 
ettiği varidatın cüziyetine binaen, bu müessesenin ayrı feyrı fasıllarda gösteril
mesinden sarfı nazarla cümlesi, (diğer müesseseler) unvanı altında tevhit edilmiş* 
1930 senesinin, 9 aylık tahsilâtına göre bu thüesseselerfleh (3& 961) lira hasılat 
olmuştur. Bu vaziyeti hesabiye nazaraıdikkltte alınarak İ M İ senesi için fasla, 
(52 000) lira vazolunmuştur. • V 

Fasıl :41 
Umumî müesseseler ve şirketler- Jmsılûtvtıdan devlet hissesi 

Madde : 1 
İmtiyazlı demiryollarından 

İmtiyazlı demiryollarından 1929 senesi işletme hasılatı 1928 senesine nazaran 
noksan olduğu 1930 senesi ilk altı aylık hasılatı yekununun tetkiki, netieeşinde de 
işbu sene hasılatının 1929 ve andan evvelki seneler hasılatından ehemmiyetli dere
cede noksan olacağı Nafıa Vekâtinden tahkik kılınmış ve binaenaleyh 193İ se
nesi için imtiyazlı demiryollarının hiçbirinden hazine hissesi olarak varidat aima-
mıyacağı neticesine vasıl olunmuştur. Bu itibarla fasla rakam konulmamıştır. 

Madde : 2 
Fenerler hasılatı 

Sahil fenerlerinin işletilmesi imtiyazı, yarım asrı mütecaviz bir zamandan beri 
bir ecnebi sermayedar grubu elindedir, imtiyaz sahipleri, son itilâf nameye göre ha
sılatın % 50 sini hükümete vermektedirler. Fenerler hasılatından hükümet hissesi 
olarak: 

1927 senesinde 566 321 lira 
1928 » 489 012 » 
1929 » 550 779 » 
1930 » 661 080 (11 aylık) 

Lira alınmıştır. Hasılatın bu seyrine nazaran 1931 senesi için (780 Ö00) lira va
zolunmuştur. 

Madde : 3 
Mükerrer sigorta sandığından 

Mükerrer sigorta hakkında 25 haziran 1927. tarihli kanunun birinci maddesi 
mucibince, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta hasılatile iştigal eyliyen millî 
ve ecnebi sigorta şirketlerince aktedilen her nevi sigorta miktarlarından kanunu 
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mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mecburî addedilen aksamı
nın mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar altına almağa ve bu mak
satla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine hükümet mezun kılınmıştır, tşbu ka
nunun 4 üncü maddesinde, mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletmesi tera 
Vekilleri Heyeti kararile yirmi beş seneyi tecavüz etmemek üzere bir Türk anonim 

. şirketine devredileceği beyan edilmiş olduğundan iş bankasile icra kılınan müza
kere neticesinde şirketin teşkili mezkûr banka tarafından taahhüt edilmiştir. Ban
ka ile yapılan mukavelenamenin beşinci maddesinde, hazinenin safî tahakkukat-
tan hissesi şu suretle tesbit olunmaktadır: 

1) % 10 ihtiyat akçesi % 7 bedeli tediye edilmiş hisse senetlerine birinci hissei 
temettü tevzi edildikten sonra bakiye kalan kısmının % 30 zu hükümete verilecek
tir. 

2) Bundan sonraki bakiyenin de % 5 şi müessese hisse senedatma, % 5 şi mec
lisi idareye % 5 şi meclisi idarenin münasip göreceği veçhile taksim edilmek üzere 
müdüriyete ve memurin ihtiyat sandığına ve % 40 ki hükümete ve % 45 şi de ikinci 
temettü olarak hisse senedatma tahsis olunacaktır. 1930 senesinde mükerrer sigor
ta sandığından, hazine hissesi olarak tahsil edilen mebaliğ (200 000) lira tutmuş
tur. îşbu miktar 1931 senesi için aynen vazolunmuştur. 

Madde : 4 
Cumhuriyet Merkez Bankası 

Cumhuriyet Merkez Bankası hisse senetlerinden (• A ) serisine dahil ve Hükü
mete ait bulunan ( 2 250 000 ) lira için banka kanunu mucibince % 6 kanunî faiz 
verileceğinden bu maddeye busuretle bilhesap ( 135 000 ) lira vazolunmuştur. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Müteferrik hasılat 

Fasıl : 42 
Müteferrik hasılat 

Madde : 1 
Askerlik mükellefiyeti 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 105 inci maddesi mucibince alman bedeli 
ııaktmin aslı bu maddeye irat kaydedilmektedir. 

Bedeli naktî olarak : 
1927 senesinde 2 013 491 lira 
1928 » 1 310 734 » 
1929 » 1 149 108 » 
1930 » 719 084 (, 11 aylık ) 

lira hasılat alınmıştır. Muhtelif senelerin tenakus seyrine nazaran bu maddeye 
( 785 000 ) liradan fazla konulmamıştır. 



-Tİ ^ 
' Devlette mt esham ve te^^^HmeitmvefaiSerir 

Devlete ait hasılâ/bm ta^v^tt^me0$^ ve ^tizleri' 

Muhtelif sebeplerle Devlet elinde ImhtBaaı* esham ve tahvilâttan hasıl alan temet
tü ve faizler bu maddeye- kaydolunmaktadır. Iftı maddeden : 

B9İf selesinde 1 084 763 lira 
1S28 » 643 48ft » 
1929 » 1 103 405 » 
1930 » 455 991 » ( 9 aylık ) 

hasılat alınmıştır. 

Ş& kadar kî  1931 senesinde Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete başlıyaea-
ğma ve haznede mevcut esham ve tahvilâttan mühim bir kısmı mezkur bankaya 
devredileceğine göre maddeye 1931 senesi muhammenati olarak '-'(600 000) lira- ko
nulması kâfi görülmüştür. 

Madde : 3 
Şirketler ve müteahhitle râen teftiş mukabili.alman 

. Bâ maddeye dahil ote» ha»lat^ şirkettercte» ve müteahhitlerden mufeavetena-
meİeri BwiöiWnce aİH4fflj«fcta olan mebaüği ihtiva etmektedir. Muhtelif senelerde 
şirketlerden ve müteahhitlerden alman mebaliğ aşağıda gösterilmiştir: 

1927 senesinde 92 334 lira 
••}• 1928 » 208 898 » 

1929 » 34£6§& » 
1930 » 263 583 » (9 aylık) 

Bu vaziyeti h#sabiyt§ye göre,. maddede, 1930- senesinin ayni olarak (350 000) 
lira aynen ipka oMam^ştur. 

Madde : 4 
C ezai nakiller 

Bilûmum kanunlarda mevcut olan cezalar, ister hukuku âmme cezai naktisi 
ister tâzmkıat maMyettnde bulunsun, bu maddeye irat edilmektedir. Bu sut?etle 
afaan eezalarçfenrt 

1927 senesinde 1 176 308 lira 
1928 
1929 
1930 

» 
» 
» 

1 544 811 » 
1 338 387 » 
1 459 758 .(11 aylık) ^ . 

Lira tahsilat olmuştur. Bu vaziyete göre 1931 senesi içm maddeye (1 600* 000*) 
lira konulmuştur. 

Madde :. 5 
Faiz 

Hazinenin bankalarla plan hesabı carisinden ve sair malî muamelâtında» dolayı 
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husule gelen faiz hasılatı bu maddeye kaydolunur. Faiz olarak: 
1927 senesinde 100 263 lira 
1928 » 358 202 » 
1929 » 365 838 » 
1930 » 673 143 (9 aylık) 

Lira alınmış ise de Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete başlayınca hazineye 
ait mebaliğ kamilen bu bankaya faizsiz olarak verileceğine göre, maddeye bir ra
kam konulmamıştır. 

Madde : 6 
Akçe farkı 

Hazine muamelâtı naktiyesinin icrası sırasında ve sair muamelâtta kur farkı 
dolayısile husule gelen akçe farkları bu maddeye kaydedilmektedir. Akçe farkı 
olarak: 

1927 senesinde 3 506 lira 
1928 » 19 751 » 
1929 » 12 014 » 
1930 » 67 807 (9 aylık) 

Lira hasılat olmuştur. Şehbenderî rüsumu dolayısile tehassül edecek akçe farkı 
da buraya kaydedileceği nazarı dikkate alınarak bu maddeye (100 000) lira vaz'ı 
münasip görülmüştür. 

Madde : 7 
Kıymetli evrak 

Maliye Vekâletince tab ve tevzi olunan bilûmum kıymetli evraktan mütehassil 
varidat bu maddeye kaydolunmaktadır. 1930 senesinin 9 aylık hesabında kıymetli 
evrak hasılatı olarak (73 248) lira alınmış olduğu nazarı itibare alınarak maddeye 
1931 senesi için 1930 senesinin ayni olarak (100 000) lira vazedilmiştir. 

Madde : 8 
Tavizen verilen mebaliğden istirdat 

- Muhtelif senelerde muvazenei umumiyeden zürraa verilen nukut, alâtı ziraiye be
delleri ve saireye ait olarak tevzi edilen mebaliğden vaki olan tahsilat bu maddeye 
kaydedilmektedir. 

Tavizen verilen mebaliğin bir an evvel tasfiyesi matlûbumuzdur. Bu menbadan 
vaki tahsilat 1930 senesinin 9 aylık hesabına göre ( 18 624 ) liradan ibaret olmak
tadır. Bu vaziyete binaen maddeye, 1931 senesi için ancak ( 25 000 ) lira konul
muştur; 

Fasıl : 43 
Diğer müteferrik hasılat 

Varidat bütçesinde fasıl ve maddesi olmıyan bilûmum hasılat bu maddeye kay
dolunmaktadır. 



- 29 -
Şimdiye kadar müteferrik varidat hesabında göriilen fevkalâde varidat için 

ayrı bir kışım açıldığı gibi; müteferrika hesabını şişiren bazı itibarî rakamlarda 
evvel emirde mutavassıt bir hesap alınarak, bunlardan ancak filen irada inkılâp 
edenlerin müteferrika hesabına kaydı usul ittihaz edilmiş bulundurandan badema 
müteferrika hasılatında evvelki senelerin hesaplarında olduğu gibi, şişkinlik görül-
miyeeektir. ' _ I 

1930 senesinin 9 aylık hasılatı (1 816 293 ) 
senesi içiır ( 2 000 000 ) lira konulmakla iktifı 

lira olmasına göre bu maddeye 1931 
olunmuştur. 

DOKUSUN Oü IŞSIM 
Fevkalâde varidat 

Madde : 1 
Mukavelenameler veya itilâf nameler mucibince veya sair suretlerle tahsil^ edile

cek varidat bu kısma kaydedilecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek varidatın 1931 senşsinde ( 2 000 000 ) lira tutabilece 
ği tahmin edilmiştir. 

Madde : 2 
Teberruat 

Hazineye vukubulacak teberruat bu maddeye kaydolunacaktır. Teberruatm tah
mini kabil olamayacağından maddeye bir rakam konulmamıştır, 

KISIM ONUNCU 
Nazım varidat 

îşbu lâyihanın ( umumî mutaleat ) kısmında 
kısma, vasıtasız vergiler tahsilatından muhtelifi 
zineyi ancak hesaben alâkadar eden mebaliğ irâı kaydedilecek, ve buraya irat kay
dedilen mebaUğ Mahiye ¥ekâleti masraf bütçesindeki hususî fasıldan alâkadar 
idarelere addolunacaktır. 

yazıldığı üzere yeniden açılan bu 
dairelere verilecek "kesirte ile, ha-
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Bütçe Encümeni mazbatası 

9 - VII -1931 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe tertip ve tanzim olunup Başvekâletin 25 mayıs 1931 tarih ve 6/1437 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim ve Yüksek Makamınızdan encümeni
mize havale buyrulan 1931 malî senesi bütçe kanunu lâyihası ve merbutatı birleşti
rilerek Maliye Vekili Bey ile her Bütçenin teallûk eylediği Vekâlet Vekili Beyler 
ve Muhasebei Umumiye Müdürü Bey hazır olduğu halde- encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Umumî intihabatm tecdidi üzerine 1931 senesi bütçesi ancak mayıs 1931 nihayetin
de encümenimize gelebilmiştir. Varidat kanunlarından arazi, binalar, hayvanlar, 
veraset ve intikal ve muamele vergileri kanunlarının dahi bu devrede Yüksek Mec
lisçe müzakere edilmesi lüzumu kabul buyrulması ve bahusus bu kanunlarla vergile
rin tenzili ve tatbikatının ıslahı istihdaf edilmiş bulunması dolayısile bunların da
hi encümenimizce tetkik ve müzakeresi icap etmiştir. Senenin hususiyetleri dolayı
sile de bir kat daha ehemmiyet kesbeden ve inhisar idarelerile Devlet Demiryol
larının çok geniş olan kadrolarının dahi tetkik ve tesbitini istilzam eyliyen bu mü
zakerelerin çok mahdut bir zaman zarfında intacı zarureti encümenimizi mutadın 
çok fevkinde mesai sarf etmek mecburiyeti karşısında bırakmıştır. Bu şerait dahi
linde çalışmak ve maddî imkânların hududundan hiç bir zaman geride kalmamak 
suretile verdiğimiz kararlarla, 1931 malî senesi Umumî bütçesini Yüksek Meclisin 
tasdik ve tasvibine arzediyoruz. 

Hükümetin teklifinde ilk teklifte dahil bulunan 189 778 055 lira, Tayyare Ce
miyetinden Millî Müdafaa emrine hava işleri için verilip Devlet bütçesine varidat 
ve masraf olarak ilâvesi istenen 2 422 2991ira ve Evkaf a olan borca mukabil verile
cek olan 200 000 lira ile birlikte masraf yekûnu 192 400 354 liradır. 

Yeni varidat kanunlarının malî neticeleri nazara alınmaksızın 1930 senesin
deki tahsilat esası üzerine tesbit olunan varidat miktarları ve tayyare cemiyetin
den Millî Müdafaa emrine verilen salif üz zikir 2 422 299 lira ile birlikte varidat 
yekunu da 192 276 599 liradır. 

Yüksek Meclisin kabulüne iktiran eden varidat kanunlarının hükümlerine ve 
henüz müzakere edilmekte bulunan varidat kanunlarının Encümenimizce kabul o-
lunan tadilâtına göre hesap ve tahmin olunan varidat hasılile diğer varidatın ge
çen seneki seyirlerine nazaran mülhak bütçelerden fazlai varidatı Devlete ait olanla
rın hakikî varidat miktarları bilâhare bütçelerinin müzakeresi esnasında tesbit edil
mek kaydile tahmin olunan miktarları ve Tayyare Cemiyeti hasılatından 
Devlet bütçesine nakledilen miktar yekûnu Encümenimizce 184 552 599 lira 
olarak takdir ve tesbit olunmuştur. 

Bu neticeyi nazara alarak Hükümet Başvekâletin 14 - VI -1931 tarih ve 6/1702 
numaralı tezkeresile masraf bütçeleri üzerinden 6 000 000 küsur liralık yeni bir 
tenkihat yapacağını ve fazlai varidatı Devlete ait olan mülhak bütçelerin tetkik 
ve hizmetlerinin hakikî icaplarına göre tadili ile daha bir buçuk milyon liralık 
bir tasarrufun temin olunacağını bildirmiştir. 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 

M. No. 58 
Esas No. 1/80 
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Maamafih Encümenimize havale buyrülan son tenzilât cetvelile ancak 5 426 630 

liralık tenkihat yapılabildiği anlaşılmakla beraber zarurî olan bu tenkihatın temini 
için Hükümetin derhal karar alıp encümenin tetkikatmı teshil eylemek noktai na
zarından gösterdiği itinayi şükranla kaydederiz. 

Cihan iktisadiyatının geçirmekte olduğu buhranlı devrede iktisadî tekallübatın 
geniş ve kısa müddetler zarfında büyük tahavvülât arzedebileeek mahiyette bu
lunmasına nazaran haddi zatinde kararsız bulunan umumî vaziyet içinde velev bir 
senelik bir zaman için olsa dahi yapılacak tahminlerde fazla isabet aramak müm
kün değildir. Bu itibarla mülhak bütçeler varidatının kat'î neticesi de dahili hesap 
edilerek yüksek Meclise arzeylediğimiz 186 435 599 lirahk varidat yekûnu tahmin 
hususunda isabete en ziyade yaklaştıran esas ve karinelere istinat etmekle bera-* 
ber vatandaşların 1931 malî senesi zarfındaki tediye ve iştira kabiliyetlerine göre 
tahavvülâta maruz kalabilmekten masun değildir. 

Bir taraftan varidat yekûnu üzerinde büyük bir tenezzülün mevcut bulunma
sı, diğer taraftan 1930 senesi bütçesinin 222 732 000 lira ile ifade edilmiş 
olan varidat muhammenatı üzerinden tahsilat ile tahakkuk eden varidat miktarı
nın ancak yüz doksan milyon küsur lira bulunması dolayısile hazinenin pek tabiî 
olarak cari malî seneye sağlam bir naktî vaziyetle girememesi masraf bütçeleri üze
rinden çok geniş tasarrufların temin edilmesini istilzam «etmekte idi. Bu lüzuma 
mebnidir ki Hükümet azamî tasarruf cihetini iltizam ederek tekliflerini ona göre 
yapmıştır. Encümenimizde müzakere neticesinde hizmetlerin mahiyetlerine ve 
geçen senelerdeki sarfiyat miktarları da nazara alınarak dahil bulundukları fas 
ıllarm eksikliklerini itmam ve fazlalıklarını tayyetmek suretiie yapılan tadilât da 
dahil olmak üzere bütçenin umumî yekûnu üzerinden geçen senenin yekûnuna 
nazaran [ muhasebei umumiye kanunu mucibince ilâve olunan mütehavvil tah
sisat hariç] yapılan tasarruflar 39 483 969 ve Tayyare Cemiyetinden hava işleri için 
verilip hava bütçesi dahiline alman 2 422 299 lira da nazara alındığı takdirde 
41 906 268 liraya baliğ olmuştur. Yalnız şu ciheti ilâveten arzedelim ki mas
raflar üzerinden yapılan tasarruf, bunlardan taahhüdat karşılığı olanlar, 
düyun tertiplerine dahil bulunanlar ve saire gibi tasarrufa mevzu teş
kil edemiyeeek fasıllarla bu sene zarfında umumiyetle kadrolar üzerin
deki tasarruf at dolayısile ittihazı derpiş edilen tedbirler neticesi olarak bilâkis te-
zayüt etmesi lâzım gelen memurin kanununun tatbik masarif i gibi masrafları alâ
kadar etmemektedir. Bunun neticesi olarak masraftan yapılan* tasarruflar bun
lardan gayri masraf fasılları üzerinden temin edilmiştir. 

Bu fasıllardan büyük bir nisbet dahilinde tasarruf yapmak, geçen sene
lerin varidat muhammenatma istinaden genişletilmiş olan memleket işlerini bu 
nisbet dahilinde daraltmak demek olacağına nazaran bunun ne kadar mühim bir 
ameliye olduğu zahirdir. Fevkalâde süratle seyretmiş bulunan iktisadî hadiseler 
bu mühim ameliyenin icrası için lâzım gelen geniş zamanın istimaline imkân bırak
mamıştır. 

Bu itibarla Yüksek Meclisin tasvibine arzeylediğimiz masraf bütçelerinde ta
hakkuk ettirilmiş bulunan tasarrufların muhtelif hizmetlerin icaplarına en uygun 
bir şekilde yapılmış olduğunu iddia edemeyiz. Dar bir zaman zarfında intaç edi
len bu ameliyelerin bir çok hizmetlerin ifasında, içinde bulunduğumuz malî sene 
zarfında, müşkülât ihdas etmekten hali kalmıyacağına da işaret etmek istiyoruz. 
Bu noktai nazardan vakit fevtetmeksizin umumî Devlet hizmetlerinin icabatını ve 
tatbikat cihetinden ihtiyaçlarım şümullü bir tarzda tetkike girişerek nakit bütçesi 
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esasma göre işleri tanzim ve rasyonel bir şekle getirmeği ve tahsisatın ihtiyaçlara 
daha kat ' î bir surette cevap verebilmesini temin edecek tedbirleri tayin ve tesbit 
eylemeği Hükümete terettüp eden vazifelerden biri addediyoruz. 

Malî vaziyeti tazyik eden sebeplerden biri de bütçe kanununa merbut (G) cet
velinde toplanan muhtelif kanunların verdikleri salâhiyetlere istinaden akdedilmiş 
bulunan ve gelecek seneler varidatı üzerin e ağır yükler tahmil eden muhtelif sene
lere sarî taahhüdattır. Çok acil ve behemehal yapılması mecburî olan işler kıs
men ifa veya taahhüde raptedilmiş bulunduğundan yeniden gelecek seneler bütçe
lerine sarî taahhüdata girişmek hususundaki kanunî salâhiyetlerin en dar bir şe
kilde ve büyük ihtiyatla istimal edilmesinde zaruret görüyoruz. Ve bu cihete Hükü
metin de azamî itina göstereceğinden ümitvarız. 

Bundan başka bu seneden itibaren filî kadro esası kabul olunduğuna göre 
önümüzdeki senelerin arzedebileceği ihtimalleri derpiş ederek şimdiden memur 
kadroları üzerinde dahi esaslı tetkikata girişmeyi ve mesai saatlerinin artmış bu
lunması dolayısile fazla zamandan istifade ederek muhtelif vekâlet ve dairelerde 
memurların evsafını ve verim kabiliyetlerini yükseltmeğe matuf tedbirler itti
haz etmek suretile keyfiyetten kazanmak ve binnetice kemiyet üzerinde tenkis im
kânlarını hazırlamak gibi teşebbüslere tevessül eylemeyi Hükümetten temenniye 
şayan hususlardan telâkki ederiz. 

Adedi pek çok olan hususî kanunların bütçenin muhtelif kısımları üzerindeki 
malî tazyiki seneden seneye mütezayit bir surette hissedilmektedir. Bu kanunların 
bundan sonra tevsi ve teşmili değil, bilâkis imkân ve zamana göre tedricen tahdi
di lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

Misal olarak betahsis üzerinde tevakkufu lüzumlu addettiğimiz bir mevzuu alıyo
ruz. 

Bu mevzu memurin kanununun ahkâmı maliyesile bilhassa tekaüt kanununun 
bazı hükümlerinin tevlit eyledikleri vaziyettir. Otuz sene hizmet ettikten sonra te
kaüt edilen memurlara * verilen ikramiyeler mühim bir yekûn tutmakta
dır. Bu yekûnun önümüzdeki senelerde neye baliğ olacağını tahmin etmek müşkil 
olmakla beraber mühim mikyasta artacağı da şüphesizdir, ömrünü Devlet hizme
tinde geçirmiş bulunan vatandaşların bu hizmetten ayrıldıkları zaman mağdur va
ziyete düşürülmeleri hiç kimsenin hatırından geçmemekle beraber ancak normal ve 
müstakar umumî şeraite göre tedvin edilmiş olan hükümlerin bizatihi kararsız olan 
bu günün iktisadî şeraiti içinde dahi cari olabilmesi mühim tetkik mevzula
rından biridir. Buna nazaran bütçeye ağır yükler tahmil eden bazı hususî kanunla
rın bir defa daha gözden geçirilmesi lüzumuna kaniiz. 

Bu münasebetle uzun müddet temadi etmekte olan mezuniyetler esnasında me-
muralara verilmekte bulunan tam maaşlar adeta bu nevi mezuniyetleri teşvik eden 
bir mahiyet arzetmekte, bu cihetten dahi mevzuatın bir tetkike tâbi tutulmasını 
muvafık buluyoruz. 

Yeni teşkilât veya mevcut bir teşkilâtın tevsii dolayısile görülen acil lüzum ne
ticesi olarak Devlet hizmetine alman memurların umumî evsaf ve kabiliyetlerine 
kâfî derecede itina edilememektedir. Bu cihet hem Devletin umumî idaresi noktai 
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nazarından zararlar ve hem de bilâhare mevzuatın himayesi altına girmiş olan anası
rın tebdil ve tecdidinde müşkülât tevlit etmektedir. Kanaatimizce idare edecek 
matlup evsafta anasır mevcut bulunup bulunamıyacağı tahkik ve tesbit edilmedikçe 
teşkilâtın tevsiine girişilmemesi ihtiyatın icap ettirdiği bir tedbirdir. Bu tedbirin 
azamî ihtimamla nazara alınıp tatbik edilmesini temenni ederiz. 

Aşağıda arz ve izah edeceğimiz husus at dahi umumî temennilerimiz cümlesin-
dendir; 

Hâli hazırda vekaletlerle muhtelif Devlet;idarelerinde mevcut matbaaların adedi 
calibi dikkat bir hadde vasıl olmuştur. Bu hususta sarih bir fikir hasıl edilmek 
üzere mevcut resmî matbaalar, bunların tabi oldukları idareler ve bulundukları 
şehirleri gösteren bir cetvel rapteclilmiştir. 

Bunlardan kabili hazf olanların haz fi ve kabili tevhit olanların tevhidi 
suretile büyük bir tasarruf yapılabileceğine kaniiz. Bu cihetin tctkikilc Yüksek 
Meclise bir lâyiha arzedilmesini ve bu münasebetle de Başvekâlet Matbaasının Mec
lis Matbaasına ilhakı imkânlarının aranılmasını temenni ederiz. 

Devlet daireleri namına yapılan ilân masraflarının dahi pek mühim bir yekûna 
baliğ olduğuna şahit olduk. Ilânatın daha mazbut bir şekle konulması ve daha az 
bir masrafla idare edilmesi için tedbirler alınması lüzumlu görülür. 

Devlet emlâkinin bir kısmının hususî sigorta şirketleri nezdinde sigorta edildi
ği ve en büyük kısmının dahi sigortasız kalarak yangınların ııetayicine maruz bu
lunduğu nazarı dikkati celbetmiştir. Yangınların ika edecekleri umumî zararlar
dan başka bütçelere konulabilecek inşaat tahsisatlarının azlığı dolayısile ekseriya 
yanan binalar yeniden inşa edilememekte ve bilhassa mülhakatta Devlet daireleri
nin sükna vaziyeti daralmaktadır. Bütün Devlet emlâkinin sigorta ihtiyacını te
min etmek ve bu emlâke mahsus olmak üzere Tütün inhisar idaresinde olduğu 
gibi önümüzdeki senelerde bir sigorta teşkilâtının vücude getirilmesini bir tetkik 
mevzuu olarak Hükümetin nazarı dikkatine arzederiz. 

Varidat fazlası Devlete ait olan tütün, müskirat ve tuz inhisarlarının muahfaza 
teşkilâtile satış teşkilâtının her inhisar idaresi için ayrı olması tasarruflu bir 
idare sistemde kabili telif bulunmamak itibarile nazarı dikkati celbetmiştir. 

Maliye Vekili Beyin dahi encümende vadeylcdiği veçhile bu teşkilâtın tetki-
kile kabili tevhit olanların tevhit esaslarının 'hazırlanmasını ve Yüksek Meclisin 
gelecek içtimama arzedilmesini temenni ve ehemmiyetle Hükümetin nazarı dikka
tine arzeyleriz. 

Hâli hazırda leylî liselerde ve orta mekteplerde Devlet hesabına okumakta bulu
nan 1200 kadar leylî meccani talebe vardır. Vakıa bu talebe» 1237 numaralı kanun 
mucibince Devlete karşı mecburî hizmetle mükellef ise de bu mükellefiyet liseyi 
ikmal edip yüksek mekteplere gidenler hakkında tahfif edilmiş ve bu şekildeki mü
kellefiyetten de Devletçe hakkile istifade edilememekte bulunmuştur. 

Encümenimiz bu talebeden erkeklerin ikinci devrenin birinci sınıfından itiba-
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reıı muhtelif vekâletlerin ihtiyaçlarına göre tasnif edilmesini ve o tarihten itiba
ren o vekâletlere mal edilmesini bir kaç cihetten muvafık bulmaktadır. 

1) Memleketimizin fıtratan en kabiliyetli ve tahsili murakabe altında cereyan 
etmiş evlâdının sayiııe muhtaç bulunan bir çok yerleri vardır ki-buralara bu kabili
yet ve şeraitteki anasırı göndermek umumiyetle mümkün olamamaktadır. Bu ihti
yacı temin için şark vilâyetlerine gönderilecek memurlar hakkında memurin kanu-
tıile istisnaen bazı hukuk temin edilmiş ise de tatbiki Devlet hazinesine büyük 
külfetler tahmil eden bu hükümler şimdiye kadar tatbik edilememiştir. Haddi za
tinde tatbik edilse dahi maksadı temine kâfi gelmiyen bu hukukun yerine mec
cani talebeden istifade tarzının ikamesi maksadı ziyadesile temine kâfi gelecek
tir. 

2) Muhtelif mesleklere intisap etmekte bulunan gençler adedinin kifayetsizliği 
dolayısile baytar ve orman ve saire gibi mesleklere lâzım olan anasırı temin için 
gerek hususî kanunlarla ve gerek bütçelere konulan tahsisatla hususî tedbirler a-
lınmış ve alınmakta bulunmuştur. 

Bu hususta dahi Devlet hesabına tahsil etmekte bulunan leylî meccani talebeden 
azamî derecede istifade etmek mümkündür. 

Bütçelerin tetkikinde İktisat Vekâleti bütçesinde liselerde tahsil ettirilecek ta
lebe masrafı ııamile mühim tahsisata tesadüf edilmiştir. Devlet hesabına 1 200 mec
cani talebe okuduğu halde bundan istifade edilmiyerek bu vekâlet bütçesine ayrı 
tahsisat konulması çok şayanı nazar görülmüştür. 

Binaenaleyh meccani talebeden Devlet işlerinde azamî istifadenin temin edilme
si için icap eden tedbirlerin teemmül edilerek gelecek içtimada Yüksek Meclise arze-
dilmesiııi Hükümetten ehemmiyetle temenni ederiz. 

Bundan başka Harbiyede jandarma zabiti yetiştirmek üzere okutulacak talebe 
masrafı namı altında Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinde 45 000 liralık tah
sisata tesadüf edilmiştir. Harbiye mektebi esas itibarile meccani olduğuna ve jan
darma teşkilâtı dahi bir kolordu mahiyetinde ve bütün muamelâtı askerî kanun
larla mütenazır kanunlara tabi bulunduğuna nazaran bütçede böyle bir tahsisatın 
görünmesini Devlet teşkilâtında esas olan teavün fikrile telif etmek müşkil görül
müştür. Bu itibarla jandarma teşkilât kanunundaki buna ait olan maddenin tashi
hini temenni ederiz. 

Varidat ve masraf bütçelerinin tahlili 

Umumî mülâhaza ve temennilerimizi arz ve izah eyledikten sonra varidat ve 
masraf bütçelerinin tahliline geçiyoruz. 

Bundan evvel, Hükümetçe 1931 malî senesi için ihzar olunan varidat ve masraf 
bütçelerinin bariz hususiyetlerini hulâsatan arzetnıeyi faydalı görürüz. 
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Varidatm tahmininde mutat olan usuller yani geçmiş üç veya beş malî senenin 

varidat vasatilerini almak tarzı bu sene tatbik edilmemiş ve yukarıda dahi bilve
sile temas edildiği veçhile varidat bütçesine konulan rakamlarm 1930 malî senesi
nin her kısımdan filî tahsilat yekûnunu ifade eylemesi esası kabul olunmuştur. 

Encümenimiz iktisadî vaziyetteki kararsızlığı nazarı dikkate alarak bu tahmin 
tarzını içinde bulunduğumuz malî senenin icabatına muvafık bulmuş ve tetkikleri
ni bu esas üzerine iptina ettirmiştir . 

Masraf bütçelerinde hâkim olan hususiyet evvelce de arzedildiği gibi büyük 
mikyasta yapılmış olan tasarruftur. Bu tasarrufu tahakkuk ettirmek için ittihazı 
derpiş edilen ve aşağıda tahlil ve esbabı mucibesile birlikte arzedeceğimiz tedbir
ler şunlardır: 

1) 1931 senesi zarfında münhal kalmış olan memuriyetleri mevkuf tutmak bazı 
lüzumsuz vazifeleri tayyetmek ve henüz namzetlik sınıfında bulunan memur mü
lâzımlarını hizmete almamak suretile 1931 senesi için filî bir kadro vücude ge
tirmek, 

2) Filî kadrolarda her ne suretle olursa olsun vuku bulacak münhallere terfian 
tayin edileceklere terfiden dolayı verilmesi lâzım gelen maaş zamlannı bir sene 
müddetle vermemek ve bu suretle aşağıdan yukarı vaki olabilecek bütün terfilerde 
müteselsilen bu esasa riayet etmektir. Teadül kanunundaki yüksek derecelerin 
maaş muhassasatı karşılık gösterilerek aşağı derecelerden ayni adette memur istih
dam eylemek, 

3) Açıkta kalmış olan memurları ilk açılacak vazifelere tercihan tayin etmek 
ve bunlara eski maaşları üzerinden tekaüt hakları baki kalmak şartile bir derece 
dun vazife teklif edebilmek; keza bu memurlara eski maaşlarına muadil olmak 
üzere ücretli kadrolarda dahil bulunan vazifeleri teklif edebilmek; bir vekâlet ve
ya idareye mensup memurları kendi maaşlarile o vekâlet veya idarenin her hangi 
bir kısmında istihdam edebilmek; memurların vekâlet müddeti hakkındaki altı 
aylık kaydi kaldırmak Devlet memur ve daimî müstahdemlerine memur edilecek
leri komisyonlarda ücreti huzur vermemek; her hangi bir memur ve müstahdemin 
hizmet mukabili alabileceği maaş ve ücret yekûnunu ayda 600 lirayı geçmemekle 
takyit etmek. 

4) Taahhüde bağlı olan ve tasarrufa, mevzu teşkil edemiyen masraf fasıllarından 
gayri masraflardan vasi mikyasta tasarruf yapmak ve bundan başka yeni inşaat 
ve taahhüdatı takyit etmek. 

1931 malî senesi bütçe kanununun 2 inci maddesi: varidat, bütçe kanununun 2 
inci maddesinde işaret edilen (B) cetveline ithal edilmiş olmakla beraber bilhassa 
bu seneki bütçenin tertibinde esas olarak muhammen varidat yekûnunun hududu 
dahilinde kalmak zarureti kabul olunduğuna göre teamüllere ve kanunun sureti 
tertibine bakmıyarak varidat hakkındaki mülâhazatımızı masraflara takdim ede
rek arzeylemeyi muvafık bulduk. 

Varidat bütçesinin tertibinde, Hükümet Bütçe Encümeninin 1930 senesi varidat 
mazbatasında tasnife dair olarak serdolunan mütaleatını nazarı dikkate almış ve 
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ayrıca yaptığı tetkikat ile vasıl olduğu netayici dahi tahakkuk ettirmek üzere bu 
bütçeye yeni bir tertip tarzı ithal eylemiştir. Hükümetin esbabı mucibesinde bu hu
susta kâfi izahat mevcut bulunduğu için tekrardan sakınarak sadece bu tertip tar
zının encümeni mi zce de muvafık görüldüğünü arzeylemekle iktifa edeceğiz. 

Varidatın tesbitinde her matrahtan 1930 senesi tahsilâtına göre alınabileceği tah
min olunan miktarlar encümenimizce ayrıayrı tetkik edilmiş ve Yüksek Meclisçe ka
bul buyrulan ve derdesti müzakere bulunan varidat kanunlarının netayici dahi na
zarı dikkate alınarak tasvip edilmek üzere arz ve teklif eylediğimiz cetveldeki mik
tarlara varılmıştır. Bunlardan mühim farklar arzeden fasıllara ait mülâhazatımı
zı kısaca arzediyoruz. 

Arazi vergisi - Bu verginin Devlet hissesi olarak hasılı hakkıdna Hükümetçe 
teklif olunan rakkam 5 632 000 liradır. Encümenimiz 1930 senesi tahsilat yekû
nunu 5 982 758 lira bulmuş ve yeni arazi kanununun tenzilâtını 782 728 lira olarak 
takribi bir hesap ile tahmin ederek İni matrahtan alınabilecek varidatı 5 200 000 li
ra olarak tesbit etmiştir. 

Binalar vergisi - Hükümet bu matrahtan hazine hissesi olarak alınacak varidat 
hasılını 7 710 000 lira olarak teklif etmiştir. Encümende 1930 senesi tahsilat yekû
nu 8 468 000 lira olarak hesap ve tesbit edilmiştir. Yüksek Meclisçe kabul buyru
lan yeni kanunun vergi miktarı üzerinden ifade eylediği tenzilât, takribi bir hesapla 
3 145 700 lira olarak tesbit edilmiş ve bunun neticesinde bu matrahtan alınabilecek 
varidat 5 322 300 lira olarak tahmin ve takdir edilmişti]'. 

Hayvanlar vergisi - Hükümetçe hazine hissesi olarak teklif olunan varidat mik
tarı 13,600,000 liradır. Yüksek Meclisçe kabul buyrulan kanun netayici ve son ta
datta bulunan hayvan tezayüt miktarı dahili hesap edilerek encümenimizce yapılan 
tetkikat neticesinde bu matrahtan alınabilecek varidat yekûnu 13,000,000 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Kazanç vergisi - Hükümetçe hazine hissesi olarak teklif olunan miktar 
15,623,000 liradır. Encümenimizce yapılan tetkikat neticesinde memurlardan alı
nacak kazanç vergisi hasılı dahi dahili hesap edilerek bu matrahtan alınacak vari
dat yekûnu bir ihtiyat payı ayrılmak suretile 15,500,000 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Gümrük vergisi - Hükümetçe teklif olunan miktar 57,000,000 liradır. Encüme
nimiz bu vergi hasılını 1930 senesinde alınmış bulunan varidata göre 56,000,000 lira 
olarak kabul ve tesbit eylemiştir. 

1930 senesi gümrük varidatının tenezzülünde 1929 da tarife kanununun tatbiki 
dolayısile yapılmış bulunan fazla ithalâtın tesiri muhakkaktır. Bu itibarla stok 
miktarlarının normal senelerin dununda bulunması dolayısile 1931 senesi zarfın
da gümrük varidatının bir tezayüt arzedebilmesi ihtimalini ayrıca kaydediyoruz. 
Gümrük varidatının tenakusunda ahdî tarifeler ile dahilî sanayiin inkişafını dahi 
birer âmil olarak ilâveten kaydediyoruz. 

Muamele vergisi - Hükümetçe teklif olunan miktar 16,000,000 liradır. Encüme
nimizce yapılan tetkikat neticesinde bu verginin 1930 senesindeki hasılı 16,646,200 
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lira olarak bulunmuştur. Umumî Heyette müzakere edilmekte bulunan yeni mu
amele vergisi kanun lâyihasının muhtemel netayicini nazara alarak encümenimiz bu 
verginin hasılı olmak üzere 13,000,000 lira tahmin ve kabul etmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi - Bu vergi şeker fabrikalarile petrol tasfiyehanelerinden 
alınmakta bulunan % 5 istihlâk vergisidir. Bu matrahtan alınacak varidat için 
Hükümetçe teklif olunan 500 000 lira aynen kabul olunmuştur. Gümrük tarif ele-
rile fazla himayeye mazhar olmuş bulunmak dolayısile şeker sanayiile petrol 
tasfiyehanelerine vazedümiş olan bu verginin yine gümrük tarifelerile azamî ve me
selâ sif kıymetlerine göre % 60 tan yukarı himayeye mazhar olan- diğer mevadın 
bir kısmına da teşmil edilip edilemiyeceğini bir tetkik mevzuu olarak Hükümetin 
nazarı dikkatine arzeyleriz. 

Damga resmi - Hükümetçe teklif olunan miktar 6 333 000 lira, encümence tes-
bit olunan miktar 6 000 000 liradır. Bu resim seneden seneye bariz tenakuslar ar-
zetmektedir. 1930 bütçesinde 8 200 000 lira olarak tahmin edilen damga resimleri 
hasılatından ancak 6 300 000 lira tahakkuk edebilmiştir ki dörtte bir derecesinde 
bir tenakusa tekabül etmektedir. Bu tenakusun amilleri meyanmda umumî ikti
sadî faaliyetteki durgunluğun mühim bir payı bulunmakla beraber damga resimle
ri kanununun tatbikatta arzeylediği müşkülâtın dahi istisgar edilemiyecek bir 
hissesi vardır, önümüzdeki içtimada Yükse Meclise arzedilmek üzere damga re
simleri kanununun esaslı bir tadil tetkikma tâbi tutulmasını ve gerek iptal şekilleri 
ve gerek tekerrürlerle resmin nisbeti noktai nazarından ıslahını Hükümetin nazarı 
dikkatine ehemmiyetle arzederiz. 

• Varidat bütçesinin tetkikinde noter muamelâtı, tapu, mahkeme harçlarile sair 
umumî ve medenî muamelâttan mütevellit harçlar hasılatında umumî bir tenakus 
bulunduğu nazarı dikkati celbetmiştir.. Bunun umumî darlıktan mütevellit teda
vül ve muamelenin tenakusuna hamletmek mümkündür. 

Mülga vergiler bakayası - Bu nam altında varidat bütçesinde 500 000 liralık 
bir yekûn gürülmektedir. Mükellefleri Devlete olan borçlarını ödedikten sonra gay
ri muntazır borçlar karşısında bırakmak ve borcunu ödeyip her türlü ilişiğini kes
mek istiyenlere dahi borçlarmm ne olduğunun söylenmesine müsait olmamak ve 
bir çok kuyudat hataları yüzünden sıkıcı vaziyeti daha ziyade artmak dolayısile bu 
bakaya tahsilatı ardı almamıyacak şikâyetleri davet etmektedir. Bunları bir tasfiye
ye tabi tutarak bir iki sene zarfında bertaraf edilmesini faydalı addeylediğimizden 
Maliye Vekâletinin bu cihete nazarı dikkatini celbederiz. 

Tütün, Müskirat ve Tuz inhisarları varidatı hakkında kendi bütçelerinin esbabı 
mucibesinde ayrıca maruzatta bulunacağız. Burada sadece tütüne ve müskirat vari
datında istihlâk edilen miktar azalmamakla beraber istihlâkâtm dun evsaftaki raa-
mulâta doğru bariz bir temayülü dolayısile varidatın tenakuslar arzetmekte olduğu
nu kaydedeceğiz. 

Hulsa: Varidat bütçesinde dahil bulunan fasıl ve maddelerde - bir kaçı müstesna 
olmak üzere - umumiyetle bariz tenakuslar mevcuttur. Varidat kanunlarından bir 
kısmı yeniden ihzar edilmiş ve Yüksek Meclisin tasvip ve tasdikına iktiran ederek 
tatbikat sahasına çıkmıştır, iktisadî sahada geçirmekte bulunduğumuz sarsıntılı 
devrede Devlet varidatının seyirlerini takip etmek hususunda en büyük teyakkuz 
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ve hassasiyeti göstermek zarureti bulunduğuna nazaran gerek yeni kanunların ve 
gerek diğer kanunların tatbikatında ihtimam göstermekle beraber tetkik ve takip 
imkânlarını genişletmek için her mevzuun icabatma uygun ihsaî malûmatın derci 
hususunda dahi icap eden Devlet teşkilâtının azamî itinaya davet edilmesini Hükü
metten kemali ehemmiyetle bekleriz. 

Hükümetin icapların telkin eylediği her türlü tedbirlere müracaat ederek halkın 
zarurî ihtiyaçlarını kolaybkla tedarik ve tasarruflu bir hayata intibak ederek dola-
yısile Devlete karşı olan mükellefiyetlerini daha kolaylıkla ifa edebilmelerini te
min hususunda-dahi muvaffakiyetler göstereceğinden emîn bulunmaktayız. 

Netice - Tahmin edilen varidat içinde bulunduğumuz malî senede vatandaşların 
tediye kudret ve kabiliyetlerinin derecesine bağlıdır. 

Bütçe kanununun birinci maddesi - 1931 malî senesine ait masraf bütçesinin ba
riz hususiyetinin azamî tasarruf olduğunu yukarıda bilmünasebe arzeylemiştik. Bu 
esasa göre Hükümetçe ihzar ve Yüksek Meclise teklif olunan ve bilâhare 5 426 630 
liralık ikinci bir tasarrufa tâbi tutulan masraf bütçesi üzerinde Encümenimizde ya
pılan tetkikat, evvelce de arzedildiği veçhile Hükümetçe tamamen beli ettirilemi-
yen bir buçuk milyonluk tasarruf haddine irişmek ve muhtelif fasıllarda mevcut bu
lunan tahsisatın gerek 1930 malî senesi zarfındaki sarfiyat miktarlarını ve gerek 
lıizmetlerin icaplarını nazara alarak mümkün olduğu kadar daha eyi bir.tevziine 
itina etmekten ibaret kalmıştır. 

Muhtelif devairin masraf bütçelerinde mevcut kalan tahsisat miktarları bazı fa
sıllarda hizmetlerin asgarî ihtiyaçlarına bile güçlükle tekabül edebilecek bir hadte 
bulunduğuna nazaran daha eyi bir tevzin maksadile Encümenimizde yapılan ufak 
tefek tadilâtı tafsilâtı ile tahlil ve teşrih etmekten sarfı nazar ederek sadece bariz 
tadilât ile tatbikat noktai nazarından calibi dikkat görülmüş bulunan hususat 
hakkında bazı temennilerimizi kaydetmekle iktifa edeceğiz: 

Büyük Millet Meclisi - Teklif üzerinden encümence 56 205 liralık bir tasarruf 
temin edilmiştir. Tetkiklerimiz neticesi olarak Divanı Riyasete aşağıdaki temen
niyi arzederiz: 

Meclis tenviratının Ankara şehir şebekesi tevziatının ihtiyaca kâfi bir intizam 
dahilinde yapılmadığı zamandaki tesisat ve teşkilâtını elan muhafaza etmekte 
bulunduğu nazarı dikkati celbetmiştir. Tenviratın daha tasarruflu bir tarzda te
mini için bu işin salâhiyettar zevata tetkik ettirilip alınacak neticeye göre idare 
edilmesini faydalı görürüz. 

Divanı Muhasebat - Teklif yekûnu 12 572 lira noksanile kabul olunmuştur. 
Staj için Belçika ve ltalyaya gönderilen murakıplere verilmekte olan şehrî iki 

yüz liralık tahsisat, Devlet tarafından tahsile gönderilen gençlere umumiyetle ve
rilmekte olan şehrî altmış beş dolara nazaran fazla bulunmuş ve bunun bu hadde 
indirilmesi muvafık görülmüştür. Müzakerede hazır bulunan Divan Reisi Beyefen
di de daha çok stajiyer göndermeği temin edecek olan bu kararı muvafık bularak 
tatbikatta buna göre hareket edeceğini vadeylemiştir. 
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Diyanet işleri Reisliği - Cami ve mescitlere ait işlerin Evkaf Umum Müdür

lüğüne devri dolayısile maaş, ücret ve masraf tertiplerinde bir milyona yakin bir 
tenakus görülmektedir. 

Maliye Vekâleti - Maliye Vekâleti masraf bütçesi yekûnunda 11 980 898 lira 
olan Hükümet teklifine nazaran 311 417 liralık bir tezayüt vardır. Bu tezayüt 
Van gölü merakibi için mahallî iddarei hususiyesine muavenet olarak ve
rilmekte olan elli bin liranın tekrar bütçeye konulması ve Reji Jeneral şirketine 
verilecek olan taksitin noksan hesap olunan iki yüz altı bin liralık miktarının üç 
yüz otuz dokuz bin liraya iblâğından ve fasıllarda hizmetlerin icaplarına göre ya
pılan diğer ameliyelerden neşet etmektedir. 

Maliye bütçesinin müzakeresi esnasındaki tetkikat neticesinde vekâlete aşağıda-
arzedeceğimiz temenniler izhar olunmuştur: 

1) Maliye müfettişlerinin vergi kanunlarının tatbikatı itibarile ayni zamanda 
mükelleflerle de mümkün olduğu kadar temasa gelerek şikâyet mevzularını tesbit 
eylemeleri, 

2) Vergi kanunlarının yanlış tatbikatı dolayısile vaki olacak şikâyetlerini han
gi makamlara müracaatla isma edeceklerini ve sair tatbikat hususiyetlerini mükel
leflere her kesin anlıyabileceği bir lisanla gösterebilecek bir risalenin neşredilmesi, 

3) îskân ve millî emlâk işlerinin bir an evvel intacı ile millî emlâk teşkilâtını 
küçültmek ve bu suretle bilhassa ücretli memur adedini azaltmak, 

4) Muhtelif dairelerin kendilerine mahsus olarak tabettirmekte bulundukları 
ayni mahiyette işlere ait ve yalnız sayfa başlıklarile ayrılan defterlerin Maliye Ve
kâleti tarafından -t.abettirilm.esi ve bu suretle tertip ve teclit masraflarından tasar
ruf edilmesi, 

5) Vergi kanunlarının tatbikatında gerek hazine menfaatlerinin ve gerek mü
kelleflerin hukukunun sıyanet edilmesini temin edebilecek ve bilhassa Devlet için 
hayatî bir ehemmiyeti haiz olan malî mevzuatı daha eyi ihata edebilecek anasır ye
tiştirmek üzere Maliye Meslek Mektebi ile meslek kursunun esaslı bir tetkika tâ
bi tutulması ve meslek mektebine daha yüksek bir derecede tahsil verebilecek teş
kilâtın ilâvesi için hazırlanacak projelerin gelecek içtimada Yüksek Meclise arze-
dilmesi, 

Encümende Dahiliye Vekili Beyin huzurile yapılan tetkikat neticesinde Dahi
liye Vekâletine ait teklif bütçesinde, Dahiliye teşkilâtı itibarile diğer dairelerde ol
duğu gibi tenkihat icrası kabil olamadığından % 15 nisbetinde maaşattan vekâlet
çe yapılan tenzilâttan kalan miktar kadro maaşatma tekabül etmemekte ve senenin 
onuncu ayında Dahiliye memurlarının maaşları karşılıksız kalabilecek bir vaziyet 
arzetmekte idi. Tam teşekküllü nahiyelerin teksiri maksadile teklif olunan yüz 
dört bin liradan doksan üç bin lirası, senenin zaruretleri dolayısile yeni nahiyeler 
teşkilinin 1932 senesine taliki muvafık görülerek maaş tertibine naklolunmuş ve 
maaş tertibindeki açığı mehmaemken karşılamak için bu tertibe ayrıca yüz bin lira 
daha ilâve edilmiştir. Bundan başka tam teşekküllü nahiyeler tahsisatının baki-

http://-t.abettirilm.esi
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yesi olan on bir bin lira da gayri kâfi olduğu tahakkuk eden harcırah faslına ilave 
edilmiştir. 

Bu suretle Dahiliye Vekâleti bütçesinin muhassasat yekûnu yüz bin lira fazla-
sile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunmuştur. 

Adliye Vekâleti bütçesinde yeniden teşkili ve bareme ithali teklif olunan süvari 
mübaşirleri maaşları karşılığı olmak üzere üç yüz altmış bin liralık tahsisat teklif 
edilmekte idi. Yeniden alınacak 750 kadar mübaşirlerin seçilmesinde matlup ev
saf üzerinde tam bir isabet gösterilmesi müşkül bulunacağını nazara alan Encü
menimiz yeniden teşkili mevzubahs olan bu geniş kadroya dahil olacak anasırın 
ileride gösterecekleri kabiliyet ve evsaf itibarile tebdilde istenilen kabiliyet ve 
evsafta memurlardan bir kadro teşkil edilmesi hususunda geniş bir imkân bırakmak 
üzere bu 750 mübaşirin şimdilik ücretle istihdamını muvafık görmüş ve teklif 
olunan üç yüz altmış bin liralık tahsisatı ücret tertibine nakletmiştir. 

Kezalik hukuk mezunlarına barem kanununun 19 uncu derecesinden verilmek 
üzere teklif olunan tahsisatın dahi ücrete nakli maslahatın icabına uygun görül
müştür. 

Maarif Vekâleti bütçesinde Darüşşefakaya muavenet faslına (i 900 lira ilâvesile 
bu muavenetin geçen sene olduğu gibi on beş bin liraya iblâğı ve bu suretle memle
ketimizde uzun bir mazi ve ananaya sahip olan bu hayırperver müessesenin sarsın
tıdan kurtarılması muvafık görülmüştür. 

Bu bütçede 1702 numaralı kanım mucibince muallimlere verilecek ücretler vilâ-
yat müstahdemleri ücretleri tertibinden çıkarılarak ayni kanun mucibince mektep 
müdür ve muavinlerine idarî vazifelerinden dolayı verilmekte bulunan ücretlerle 
birlikte bir fasılda toplanmıştır. 

Lise ve orta mektepler faslında mevcuttahsisatla ücretli leylî olarak ancak 600 
kadar talebe okutulabileceği anlaşıldığından hem 915 numaralı kanun hükümleri
nin yerine gelmesi imkânlarını hazırlamak ve hem de varidat bütçesinde umumî 
mektepler hasılatı namı altında mevcut iki yüz yirmi bir bin liralık varidatın ta
hakkukunu temin etmek üzere bu fasla diğer bütçeler tasar ruf atından kırk bin li
ralık fazlai tahsisat ilâve edilmiştir. Kezalik muallim ve köy muallim mektepleri 
faslında mevcut tahsisatın gelecek seneye bu mekteplere talebe alınmadığı halde 
bile mevcut kalacak talebenin masraflarına tekabül edemiyeceği anlaşıldığından bu 
fasla da 18 090 lirası düyun faslında bulunduğu tahakkuk eden fazlai tahsisattan 
ve mütebakisi diğer bütçeler tasarruf atından olmak üzere 28 090 lira ilâve edil
miştir. 

Ayni bütçeye Harita Umum Müdürlüğü tarafından Avrupaya tahsile gönderi
lecek talebe tahsisatı karşılığı olmak üzere 4 400 lira nakledilmiştir. 

Nafıa Vekâleti bütçesinde Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin inşaat 
kısmı ücret ve masarifi görülmektedir. 

. Bu münasebetle şu temennileri Nafıa Vekâletinin nazarına arzediyoruz: 
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1) Devlet Demiryollarının inşaat kısmı Nafıa Vekâletine raptedilmiş olmak dola-

yısile bu kısma ait kadrolarda işin mübrim zaruretlerinin icabına göre tenkihat 
yapıp gelecek içtiniada Yüksek Meclise arzedilmesi. 

2) Murakabenin filen mümkün olmasını temin etmek ve demiryollar inşaat fas
lının ihtiva eylediği hizmetlere göre ve Devlet bütçelerine mütenazır olmak üzere 
fasıl ve maddelere ayrılmasını mümkün kılmak için esaslı kuyudatın tutulması ve 
bu tefrik ameliyesinin yapılmış olduğu halde önümüzdeki içtimada Yüksek Mec
lise arzedilmesi. 

İktisat Vekâleti bütçesi,.,iktisat programının tatbiki için muhtelif bütçelerden 
kesilerek zammedilmek suretile 13 326 534 liraya iblâğ olunan 1930 bütçesi muh
telif dairelere naklolunan 1 740 680 liralık tahsisatın tenzilinden sonra 11 585 854 
lira kalmıştır. 

1931 bütçesi 8 551 610 lira olarak teklif edilmiş ve 36 330 lira noksanile 
8 515 280 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bu vekâlet kadrolarında bulunan tetkiki mukavelât bürosunun hariciye kad
rolarına nâkli hariciye bütçesile teklif edilmekte ^di. Hali hazırdaki teşkilât ka
nuna müstenit olduğu için yeni bir teklifi kanunî bulunmadıkça bunun icrasına 
imkân görülememiştir. Bu hususta tetkikat yapılarak icap eden kanunî teklifin 
önümüzdeki içtimada Yüksek Meclise arzedilmesi hususuna nazarı dikkati cel-
bederiz. 

Millî Müdafaa grupu - Kara bütçesini gecen seneki tahsisat yekûnuna nisbeten 
mühim bir tenzilâtla arzediyoruz: 

Hariciye Vekâletinin ecnebi memleketlerdeki memurlarının harcırah ve temsil 
tahsisatları hakkındaki ahkâm değiştirilerek ayrı bir lâyiha ile Büyük Meclise ar-
zedilmiştir. Müdafaai Milliye Vekâletinin ecnebi memleketlerdeki ateşemilter, na-
val ve aeriyen ile bunların muavin ve mül haklarnım dahi bulundukları memleket
lerde muadilleri olan hariciye memurlarının tâbi oldukları ahkâma tâbi bulun
maları ^abiî görülerek bunlar hakkında Encümenimizce tadilen kabul ve tasvibe 
arzolunan lâyihanın icabına göre 685 »inci fasılda mevcut, bulunan temsil tahsisa
tından 27 420 lira tenzil edilmiş ve kifayetsizliği tahakkuk eden 639 uncu harcırah 
faslının birülei memurlar harcırahı maddesine ilâve edilmiştir. 

1930 senesi borcu olarak teklif edilen 91 078 liranın 33 758 lirası tahsisat da
hili görülerek ipka edilmiş, mütebakisi« 912 numaralı kanun mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyeleri » tertibine ilâve olunmuştur. 1930 senesi nihayetine kadar o-
lan karşılıksız borçlar, bu nevi borçlar hakkında bütçe kanununda mevcut bulu
nan madde ile bir sureti halle raptedilmiş olduğundan ve 1926 senesi borçları için 
teklif edilen 5 940 lira da 1927 senesi nihayetine kadar olan dalgalı borçlar ka
nunu mahsusu ahkâmına tâbi olacağmdan bunlara ait tahsisat teklifleri tayyedil
miş ve bu suretle serbest kalan tahsisat salifüzzikir tertibe ilâve edilmiştir. 

Hava işleri, 1930 senesi nihayetine ka dar masarifini kısmen hazineden aldığı ve 
kısmen de tayyare cemiyetinin bu işler için Millî Müdafaa Vekâleti emrine verdiği 
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nıebaliğle ifa edilmekte idi. Umumî esbabı mucibede de arzedikliğî üzere t a y y a r e 
Cemiyetinin hava işleri için Millî Müdafaa emrine, vereceği mebaliğin bir taraftan 
varidat bütçesine diğer taraftan da hava masraf bütçesine ilâve edilerek bu meba-
Mğin sureti sarf ve tevzr.iinin muhasebei umumiye kanununun dairci :$5mulüne alın
ması Hükümetçe teklif edilmiştir. 

Teşkilâtın zaten mevcut bulunduğunu nazara alan encameîıiimiz bu teklifi kabul 
eylemişti T*. Hava bütçesinin fasıl ve maddelerinin geçen senedine nisbeten arzeyle-
dıkleri farklar bu paraıtm tevziinden ileri gelmiştir. 

Askerî fabrikalar bütçesinin 912 numaralı kanunun tatbiki masrafı faslile geçen 
seneki ve 1929 seneleri borçları fasıllarıudaki açıkları karşılaştırmak için bu bütçe
ye kara bütçesinden yüz bin lira nakledilmişti i*. Diğer fasıllarda cüzi tadilât ve tas-
hihat yapılmıştır. 

Diğer masraf bütçelerinde kayda şayan tadilât yoktur. 

Hükümetçe 1931 malî seıı'csi için tanzim olunup encümenimizde tetkik ve tadi-
len kabul olunan bütçe kanun lâyihasının maddeci hakkındaki mülâhazatımızı ber-
veçhi ati arzediyoruz. 

Birinci ve ikinci maddelerin taallûk eyledikleri masraf ve varidat cetvellerine 
dair olan mütaleat ve maruzatımızı yukarıda arzeylemiştik. 

3 ve 4ÜHCÜ maddeler Hükûmc tin teklifi veçhile aynen kabul olnnmutşur. 

5İ11Cİ madde — Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun mevzuu haricinde kalan memurlar ile dairelerin ücretli müstahdemlerinin ve 
vesaiti nakliye kadrolarının ilâh (D) harf il©- gösterilen bir cetvel ile kanu
na raptedildiğini ifade etmek üzere encümenimizce tanzim ve dercedilmiştir. 

() mcı madde •—- Hükümetin beşinci maddesi olup ibare tadilât ile aynen kabul 
olunmuştui'. 

7 inci madde — (Hükümetin teklifinde altıncı madde) bu madde Diyanet İşleri 
kadrosunda dahil bulunan vaiz ve dersiamların miktarı beş yüze tenezzül edinciye 
kadar bu sınıflarda vuku bulacak münltallcrin mevkuf tutulması mecburiyeti 
hakkındaki hükmü ihtiva etmektedir. Halen dersiam ve vaizlerin adedi bu hadde 
takar rüp etmiş ve esasen umum Devlet teşkilâtının münhalleri hakkında, tasarruf 
dolayısile takyidat vazedilmiş bulunduğundan madde (beş yüz) adedinin (üç yüz) 
adedile tebdili suretile tadil edilerek kabul olunmuştur. 

8 inci madde — Hükümetin yedinci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

9 uncu madde — Hükümetin sekizinci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

10 uncu madde — Hükümetin dokuzuncu maddesi olup muhasebei umumiye ka
nununun ellinci maddesinde yazılı taahhüt işlerinden inşaat taahhüdatınm 1931 
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malî senesi zarfında tatbik olunamıyacağıııa dair takyidat iİâvesilö ,' tadilen kabul 
olunmuştur. 

11 inci madde — Hükümetin onuncu maddesi tertip itibarile tadilâtla kabul 
olunmuştur. 

12 inci madde — Yeniden inşa ©dilip resmen işletilmeğe açılmamış olan de
miryollarında ne suretle ücret alınacağına ve nakliyat yapılacağına dair olup yeni
den tertip ve lâyihaya ithal olunmuştur. 
13 üncü madde — Filî kadrolar haricinde kalıp 1931 malî senesi zarfında mevkuf 
tutulması lâzım gelen memuriyetleri ihtiva eden (L) cetvelinin kanun lâyihasına 
raptedildiğini ifade etmek üzere yeniden tertip olunmuştur. 

14 üncü madde — Bu maddede filî kadroların tatbiki için ittihazı derpiş 
edilen tedbirlerden bir kısmı tadat edilmektedir. 

Hükümetin kendi projesinin 12 inci maddesinde teklif eylediği tedbirler tadil 
edilerek kabul olunmuştur. 

A - Bu fıkra üe bilfiil hizmeti otuz sene ve daha ziyade olan hâkimler ve me
murların 1931 malî senesi zarfında vekaletlerce tekaüde sevkolunmaları ve bunla
rın yerlerine terfian tayin edilenlerin bir sene müddetle eski maaşlarile istihdamla
rı ve bundan mütevellit teselsüllerin dahi ayni esasa tâbi olmaları ve ancak ihtisası 
veya vazifesinin ehemmiyeti dolayısüe yerlerinde ipkası lâzım gelen hâkim ve 
^memurların îcra Vekilleri kararıle bu hükümden istisna edilmeleri tek -
flif edilmekte idi. 

Encümenimiz son kayda rağmen Hükkûmete bu hükmim tatbikmda vasi sala-' 
niyetler vermeği tazammun eden ve ileride bir çok şikâyetlere zemin hazırlıyacak 
olan bu fıkranın bu suretle kabulünü muvafık bulmamış ve müzakerede hazır bulu
nan Maliye Vekili Bey de Hükümetin bu husustaki teklifinin tadiline muvafakat 
etmiştir. 

Esasen aczi tebeyyün edenlerin tasfiyesi hakkında ahkâm mevcut bulundu
ğuna nazaran tekaüde sevk muamelesinin vasi mikyasta tatbikmda tecrü
belerinden istifade edilebilecek anasırı hizmetten uzaklaştırmak dolayısile 
Devlet hizmetleri için dahi fayda değil zarar mülâhaza edilmiştir. 

Bu esas kabul olunmamakla beraber münhasıran tekaüt edilen memurla
rın yerine tayin edileceklerin bir sene müddetle zammı maaş alamamalarında, 
Encümenimiz tekaüt ikramiyelerini karşılamak için bu vazifelere tayin edile
ceklerden fedakârlık istemek manzarası görmüştür, bu itibarla tasarruf noktai 

; nazarından dahi daha geniş bir hüküm ifade etmek üzere bu kaideyi bazı is
tisnalarla filî kadrolar İ931 senesi zarfında tamamen tatbik edildikten sonra 
vaki olacak umum münhallere teşmil eylemek muvafık görülmüş ve fıkra o 

i suretle tadil edilmiştir. 

Filî kadrolar tamamen tatbik edildikten sonra kay dinden, maksat esasen da
raltılmış olan kadrolarda tatbik sahasına geçmeden evvel derpiş edilmiş bulu
nan hizmetleri istisna etmektir. Münhallere tayin edilecek olan memurlar hak-
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kındaki zammı maaş almamak kay di ancak filî kadroların tam ve kâmil ola
rak tatbikmdan sonra vaki olacak mün hallere caridir. 

B - Bu maddenin (B) fıkrası ibare tashihile ve (posta telgraf ve telefon kur
su talebesi) kay dinin esasen kurs mevcut bulunmaması dolayısile tayyile ay
nen kabul olunmuştur. 

Maddenin (C) fıkrası açıkta bulunan memurların münhallere tayinleri hak
kında (tercihan) kay dinin ve bunların eski maaşları üzerinden tekaüt haklarının 
mahfuz kalacağı kay dinin ilâ vesile aynen kabul olunmuştur. 

15 inci madde — (Hükümetin 13 üncü maddesi) bu madde ile hükümet bir ve
kâlet veya idareye mensup memurlardan ve vekâletin her hangi bir işi için teşkil 
olunan komisyonlara ve yahut muhtelif A^ekâlet veya idarelerin müşterek işleri için 
teşkil olunan komisyonlara memur edilenlere ve ücretli daimî müstahdemlere, ko
misyonlara iştirakleri dolayısile hakkı huzur verilmemesini teklif eylemektedir. 

Encümenimiz mesai saatlerinin artması dolayısile mesai saati haricinde içtima
ları mümkün görmemektedir. Buna binaen her hangi bir Devlet işi için teşkil olu
nacak bir komisyonda çalışacak memur ve müstahdemlerin bu işi mesai saatleri da
hilinde ifa etmeleri zarurî bulunacaktır. Encümen zatî vazifelerinin tehirine mu
kabil her hangi bir komisyonda çalışacak bu gibi zevata, komisyon müşterek bir işe 
ait olsun olmasın, ücreti huzur verilmesinin mevzubahs olamıyacağı kanaatine va
sıl olmuş ve maddeyi o suretle tadil eylemiştir. Mamafi komisyonun bulunduğu 
mahallin gayri yerlei'den gelenlere masarifi zaruriyelerinin verilmesini dahi tabiî 
bulmuş ve bunlar hakkında istisnaî bir hüküm ilâve etmiştir. 

16 inci madde — (Hükümetin 14 üncü maddesi) bu madde aynen kabul olun
muştur. 

17 inci madde — 16 inci madde hükümlerinin tabiî bir neticesi olarak her hangi 
ücretli bir vazifeye veya sermayesinin ekseriyeti Devlete ait bir şirket veya idare
ye intihap ve tayin olunup eski memuriyet maaşına muadil veya daha ziyade bir üc
ret alanların dahi açık maaşlarının kesileceğine dair olmak üzere encümence kabul 
ve lâyihaya ithal edilmiştir. 

18 inci madde — (Hükümetin teklifinde 16 mcı madde) hüküm tebdilini ifade 
etmiyen cüz'î tadilâtla kabul olunmuştur. ' 

19 uncu madde — (Hükümetin teklifinde 17 inci madde) Hükümetin teklifi 
veçhile kabul olunmuştur. .•••.*-

Yalnız bu maddeye, tasarruf dolayısi le vekâletle ifa edilecek hizmetlerin çoğal
ması ve muhtelif ihtimaller arzedebilmesi mülâhazasile vekâlet ve asalet maaşla
rının mecmuu baliğinin hiç bir suretle teadül kanununun birinci derece maa
şının emsal hasılını tecavüz edemiyeceği kay dinin ilâvesi münasip görülmüştür. 

20 inci madde — (Hükümetin teklifinde 18 inci madde) aynen kabul olunmuş
tur. 
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21 kıçi maclde. 7— Kupon eshabı istihka karının uzun, müddet- sürüncemede kal* 

masına m ^ ^ b l i n ^ ve .Mafaye bütçesindeki düyun f aşılayanın., esasen çok yük-
sekban yekunlânnı daha ziyaa^kaDartmak.nıumlkün olmamak 4olayısiİe Encü-
m^ce/tertip edilerek kanun lâyihasına ilâve edilmiştir. 

22 inci madde — Bütçelerin tetkikında hemen bilûmum vekâletler bütçelerinde 
senesi içinde tahsjLsatı bulunduğu veya bulunmadığı hal4e tahakkuketmiş borç-
lara'iesadüf edilmiştir. Bu borçlar şu suretle husule gelmektedir: 

1) Tekaüt ikramiyeleri dolayısile: bir sene zarfında tekaüt edilmek talebinde 
bulunacakların adedini ve bunlarm ikramiye mimarlarını^ berveçhi pqşintayin 
ve f |a^nm etmeğe imkân yoktur. Sene içinde fazla talepten dolayı; tahsisat jm-
du^tu^up. tecavüz edilmesi ve karşılıksız borçların tahakkuk etmesi kimsenin-. 
suii^ü1 taksiri olmaksızın daima mümkündür. 

2) Hapishaneler ve saire gibi hem iaşe edilen efradın tahavvülü ve hem de iaşe 
şeraitinin taahhüde raptından evvel malûm bulunmaması gibi hususiyetler arzeden 
hizmetlerden tevellüt eden karşılıksız borçlar. 

3) Nihayet memurlarm zamanında vazifelerine lüzumu kadar ihtimam etmeme
leri dolayısile husule gelen borçlardır. 

Bu,nevi borçların tahaddüsüne mani olmak için^Hükümetçe ittihazı mümkikı 
tedbirlerin almmasını temenni etmekle beraber eshabı , istihkakın matluplarını ; 
sürüncemede bırakmamak için encümenimiz Maliye Vekili Beyle mutabık olarak, 
bu borçlardan 1928, 1929 ve 1930 senelerine ait olanların 1931 senesi bütçelerinin 
maaş ve masraf tertipleri tasarruf atın dan tesviyesi esasını kabul etmiştir^ Bo-rş-
laraıf mecburi tasarrufların haricinde olarak temin edilecek tasarruflardan tediyesi 
meşrut olduğuna nazaran bu cihetin tahsisat harici borç tahakkuk ettirmemek için-
daha ciddî tedbirler almak hususunda dairelerimize daha fazla tayakkuz telkin 
edeceğini ümit ederiz. 

23 üncü madde — Leylî mekteplere ahnaeak leylî meccani talebenin adedi 915 
numaralı kanunun birinci, maddesile leylî ücretli talebenin nısfı, olarak tesbit edil-

Halbuki maarif bütçesinde muhtelif senelerde yapılan tasarruflar dolayısile 
leylî ücretli talebe pansiyonlara alınmış ve meecanî talebe ile üeretü talebe arasın
daki ,bû nisbet kaybolmuştur. 

Kanun hükümlerinin tatbiki için encümenimiz bu nisbet tahakkuk edinciye 
kadar yeniden leylî meccajıî talebe almmamasmı zarurî görmüştür. Bundan başka 
915 numaralı kanunun ikinci maddesi meccani talebenin kabulünde müsabakayı şart 
kılmıştır. Kısmı iptidaileri bulunan lise ve orta mekteplerin bu kısımlarına a-
lınacak olan talebenin, her sınıf için müsabakaya tâbi; tutulması mümki^a olamı-. 
yacağmdan kısmı iptidailere meecanî talebe alınmamasını kanunun icaplarından : 
telâkki ederek bu hükmü ayrıca teyit eylemek muvafık görülmüştür. Bu esaslara , 
göre tedvin olunan madde kanun lâyihasına ilâve edilmiştir. 

Leylî ve meecanî olarak müsabakaya tâbi tutulmaksızın alınmış zengin evlâdı 
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talebenin mevcut olduğu rivayetleri sızıltıyı mucip olmaktadır. 915 numaralı ka
nunun neşrinden sonra bu kabîl talebenin kabul olunmuş bulunduğuna ihtimal ver
memekle beraber şayet mevcu^- ise bunlardan Maarif Vekâletince kanunun ahkâ
mını yerine getirmek üzere zengin çocuklarmrn leylî ücretli talebe mey anma nakli 
için icap eden tedabirm. ittihaz olunmasını tepıemii ederiz. 

24 üncü madde — (Hükümetin teklifinde 21 inci madde ) nazım varidat fas
lından yapılacak tediyatm 10 uncu maddenin takyidatma tâbi bulunmaması kay-
dinin ilâ vesile aynen kabul olunmuştur. 

25 inci madde — Bütçelerin tetkikmda bir çok vekâlet ve dairelerde tenvirat' 
masraflarının hemen teshin masrafları hududuna varacak derecede yüksek oMuğa 
görülmüştür. Dairelerde ziya ihtiyacından fazla sarfiyatta bulunulduğuna, delâlet; 
etmekte olan bu vaziyeti ihtiyaç haddile tahdit etmek üzere tertip olunan bu? maddem 
kanun lâyihasına ilâve edilmiştir. 

26 inci madde — (Hükümetin 22 inci maddesi) aynen kabul olupöM&ştur. 

27 inci madde — ( Hükümetin 23 üncü maddesi) aynen kabulf olunmuştur.. 

28 inci madde — (Hükıimetin 24 üncü maddesi) a^nen- kabııl olunmuştur.. 

Umumî mülâhazatımızla bütçe kanunu ve, merbutati: üzerinde yaptığımız tadi
lât ve ilâvelerin esbabı mucibesini itnaptân tevakki ederek telhisen arzeylemiş; 
bulunuyoruz. 

Bu tadilât ve ilâvelerle ve yukarıda, izah eylediğimiz umumî şerait dahilinde ha
zırladığımız 1931 malî senesi bütçesile merbutatı Umumî Heyetin tasvibine arzolu-
nur. 

Reis Reis V. M.. M. Kâtip Âza Âza 
Gümüşane İstanbul Konya Tokat Bursa Çorum 

/ / . Fehmi Ali Rana, K. Zaim Süreyya Dr. Galip Mustafa 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Elâziz İsparta Kırklareli Konya Sivas Sivas Kütahya 

/ / . Tahsin Mükerrem M. Nahit K. Hüsnü M. Remzi Rasim Muhlis 

Âza 
Yozgat 

Bütçe kanunları Devletin varidat ve masrafına aît 
olmak üzere iki maddeye inhisar etmesi lâzımdır. 
Hükmü senelere sarî ve ahkâmı daimeyî muhtevi 
mevat bütçe kanununa giremez. Halbuki bu kanun 
maaş, tekaüt, memurin ve maaşatın tevhit ve tea
dülüne ait kanunlarla daha bir takım kanunların 
bazı maddelerini muaddil hükümleri ihtiva etmek
tedir. Binaenaleyh bu noktai nazardan işbu lâyiha
nın teşkilâtı esasiye, usulü muhasebei umumiye ka
nunları ve nizamnamei dahilî ahkâmile kabili telif 
olmadığı kanaatindeyim. 

S. Sırrı 

Âza Âza Âza 
Niğde Erzurum Afyon Karahîsar 
Faik Aziz Ali 

Âza 
Aksaray 
A. Süreyya 



1931 Malî senesi 
Hükümetin teklifi 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1931 malî senesi masarifi 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (189 778 055) lira tahsisat 
ita kılınmıştır. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1931 malî senesi masarifine 
karşılık olan varidat merbut ( B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere(l89 854 300 ) 
lifâ tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1931-32 malî senesi 
:zarfında vilâyetler hususî idareleri nam 
Ve hesabına olarak umumî vergiler 
üzerinden hususî kanunlarla tayin olu-
naalrdan maada munzam kesirler tarh 
ve tahsil edilmez. 

MADDE 4 — 1931 ̂ 32 malî senesi 
zarfında Osmanlı bankasile olan hazine 
hesabı carisinden maada kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadına 
ve azamî altı ay vadeli hazine bonoları 
ihracına Maliye Vekili - mezundur. 

Ancak tedavülde bulunacak hazine 
bonoları hiç bir zurnan beş milyon lirayı 
tecavüz edemez. 
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bütçe kanun lâyihası 
Bütçe Encümeninin tadili 

MADDE 1 — Devlet Bütçesine dahil 
dairelerin 1931 malî senesi masrafları için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 186 435 480 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1931 malî senesi masraflarına 
karşılık olan varidat merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 186 435 599 li
ra tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 —1931 malî senesi zarfında 
vilâyetler hususî idareleri nam ve hesabı
na olarak umumî vergiler üzerinden husu
sî kanunlarla tayin olunanlardan maada 
munzam kesirler tarh ye tahsil edilmez. 

MADDE 4 —1931 malî senesi zarfında 
Osmanlı Bankası ile olan hazine hesabı ca
risinden maada kısa vadeli avans ve hesabı 
cariler akit ve küşadına ve azamî altı ay 
vadeli hazine bonoları ihracına Maliye Ve
kili mezundur. Ancak tedavülde buluna
cak hazine bonoları hiç bir zaman beş mil
yon lirayı tecavüz edemez. 

MADDE 5 — 1806 numaralı muvakkat 
bütçe kanununun dörüncü maddesi muci
bince 1931 malî senesinin haziran ve tem
muz aylarında tatbik edilmiş olan 1930 
kadrolarında yapılan tadilât ağustos 1931 
iptidasından muteberdir. 

Maaşatm tevhit ye teadülü hakkında
ki 1452 numaralı kanunun mevzuu haricin
de kalan memurlar ile dairelerin ücretli 
müstahdemleri ve vesaiti nakliye kadrola
rı ve 1617 numaralı kanun mucibince bazı 
mekteplerin 1931 malî senesi zarfında tat
bik edilecek muallim kadroları merbut 
(D) cetvelinde gösterilmiştir. 
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MADDE 5 — Kadrolarda dahil bu

lunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve da
imî hidemat için şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemin istihdam edilemez 

Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine mahsus hizmetlerle müs
tesna \ e zarurî ahval dolayısile kadro 
dahilindeki memur ve müstahdemlerle 
ifası mümkün olmıyan hizmetler için 
kadroya dahil olmakszzm şehri ücretli 
veya yevmiyeli müstahdemler kullanmak 
caizdir. 

Bu kabil müstahdemlerin ücret veya 
yevmiyeleri münhasıran ait oldukları 
daire bütçesindeki" muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralarile unvanları merbut 
(E) cetvelinde münderiç masraf tertip
lerinden idaresi zarurî görülen hizmetler 
için kezalik şehrî ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunlar, n 
kadroları cra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik ve müteakip sene bütçesine rap-
ten B. M. M. ne takdjm olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare 
olunacak hizmetler kadrolarının bütçede 
mevcut diğer bir hizmetin ifasına müte
allik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

MADDE 6 — 1931 - 32 malî senesi 
Diyanet işleri Riyaseti kadrosunda dahil 
bulunan vaiz ve dersiam miktarı Beş-
yüze tenezzül edinciye kadar bu sınıf
larda vukubulacak münhallerin mevkuf 
tutulması mecburîdir. 

I MADDE 6 — (D) Cetvelinde dahil bu-
| Ummadıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemle v kullanılamaz. Muvak
kat veya senenin muayyen bir mevsimine 
mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî 
ahval dolayısile kadro dahilindeki memur 
ve müstahdemlerle ifası mümkün olmıyan 
hizmetler için kadroya dahil olmaksızın 

I şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler 
kullanmak caizdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran ait oldukları dai
re bütçesindeki muvakkat müstahdemler 
te rt i binden verili r. 

Fasıl numaraları ile unvanları merbut 
(E) cetvelinde münderiç masraf tertiple
rinden idaresi zarurî görülen hizmetler 
için kezalik şehrî ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik ve müteakip sene bütçesine rapten 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare 
olunacak hizmetler kadrolarının bütçede 
mevcut diğer bir hizmetin ifasına müteal
lik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunma
ması şarttır. 

MADDE 7 — 1931 malî senesi Diyanet 
İşleri Riyaseti kadrosunda bulunan vaiz 
ve dersiam miktarı üç yüze tenezzül edin
ciye kadar bu sınıflarda vuku bulacak 
münhallerin mevkuf tutulması mecburi
dir. 



MADDE 7 — Devlet memurları 
maaşatınm tevhit ve teadülüne dair 
olan kanun ile zabitan ve Askerî me
murlar maaşatı hakkındaki kanun mu
cibince ağustos 1931 nihayetine kadar 
verilecek hakkı müktesepler hususî ter
tibi oimıyan dairelerde maaş ve ücret 
tertipleri tasarrufundan tesviye olunur. 

MADDE 8 — 1931 malî senesi M. 
M. V. kara bütçesinin 702 inci faslına 
mevzu tahsisattan lüzum görülecek mik
tarının mezkûr mali sene Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü bütçesinin 
(Fabrikalar masarifi umumiyesi) un
vanlı 810 uncu faslına naklen sarfa 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri me
zundur. 

MADDE 9 — Mnhasebei Umumiye 
kanununun 92 inci maddesinin (A) fıkra
sındaki ( ancak bu fasla mevzu tahsisat 
kifayet etmediği takdirde 48 inci mad
de mucibince muamele ifa olunur.) hük
mü 1931 malî senesi zarfında tatbik 
olunmaz. 

MADDE 1 0 — Muhasebei Umumiye 
kanununun 29 uncu maddesi mucibince 
varidat nevilerinden her birinin müste
nit oldukları kanunlar ve nizamları gös
teren ( G ) cetveli hid^matı vataniye 
tertibinden kanunla muhassas maaşların 
müfredatını havi ( Ç) cetveli gelecek 
senelere sarî mukavelât aktine mezu
niyet verilen hizmetlerin nevilerini gös
teren ( G ) cetveli Maliye bütçesine ko
nulmuş ihtiyat tahsisatından nakli caiz 
tertipleri gösteren ( F ) cetveli ve vesa
iti nakliye kadrolarını havi ( D ) cetveli 
bu kanuna raptolunmuştur. 
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MADDE 8 — Devlet memurları maa

şatmm tevhit ve teadülüne dair olan ka
nun ile zabitan ve askerî memurlar maa-
şatı hakkındaki kanun mucibince ağustos 
1931 nihayetine kadar verilecek hakkı 
müktesepler hususî tertipleri oimıyan da
irelerde maaş ve ücret tertipleri tasarruf
larından tesviye olunur. 

MADDE 9 — 1931 malî senesi Millî 
Müdafaa Vekâleti kara bütçesinin 702 inci 
faslına mevzu tahsisattan lüzum gö'rüle-
cek miktarının mezkûr malî sene Askerî 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü bütçesinin 
(fabrikalar masarifi umumiyesi) unvanlı 
810 uncu faslına naklen sarfa Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekilleri mezundur. 

MADDE 10 — Muhasebei umumiye 
kanununun 92 inci maddesinin (A) fıkra
sındaki (ancak bu fasla mevzu tahsisat 
kifayet etmediği takdirde 48 inci madde 
mucibince muamele ifa olunur) hükmü ile 
mezkûr kanunun gelecek seneye sari ta-
ahhüdat icrası salâhiyetine ait ellinci 
maddesinde yazılı işlerden inşaat taahhü-
datı 1931 malî senesi zarfında tatbik olun
maz. . • ' • • 

MADDE 11 — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 uncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin 
müstenit oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetveli, 

2) Hidematı vataniye tertibinden ka
nunla muhassas maaşların müfredatını 
havi (Ç) cetveli, 

3) Gelecek senelere sarî mukavelât ak
tine mezuniyet verilen hizmetlerin nevi
lerini gösteren (Gr) cetveli, 

4) Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat 
tahsisatından nakli caiz tertipleri göste
ren (F) cetveli, 

Bu kanuna raptolunmuştur. 



MADDE 11 — Dairelerin 1931-32 
senesinde mer'i kadroları bu kanuna 
bağlı cetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lara fili kadro adı verilmiştir. 

MADDE 1 2 — Filî kadroların tat
bikini temin için aşağıda yazıldığı şe
kilde muamele yapılır. 

A - Bilfiil hizmeti 30 sene veya da
ha ziyade olan hakimler ve memurlar 
1931-32 malî senesi zarfında Vekalet
lerce tekaüde sevkolunur. Bunların yer
lerine terfian tayin edilenler tayini ta
rihinden itibaren bir sene eskiden aldık
ları maaşları alırlar. Bundan mütevellit 
teselsüller ayni esasa tâbidir. İhtisas 
veya vazifenin ehemmiyeti dolayısile 
yerlerinde ipkası lâzım gelen hakimler 
ve memurlar İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile bu hükümden istisna olunur. 

13 - Filî kadro dahilinde münhal 
vukuuna kadar elyevm namzet bulu
nanların vazifelerine nihayet verilir. Filî 
kadro dahilinde vukubulacak münhallere 
ayni silsile dahilinde açık maaş alan 
memurlar evvelâ tayin edilir. Mecburî 
hizmeti olan veya filî kadro dahilinde 
kalan namzetlerle maiyet memurları 
ve polis namzetleri ve postu, telgraf 
ve telefon kurs talebesi vazifelerinden 
çıkarılmaz. 
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MADDE 12 — Yeni inşa edilen demiryol
larından resmen işletilmeğe açılmıyanlar 
üzerinde Nafıa Vekâletince tanzim olu
nacak tarifelere tevfikan ücret alınmak 
şartile nakliyat icrasına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 13 — Maaşatm tevhit ve te
adülüne dair olan 1452 numaralı kanun 
ile tadil ve zeyillerine merbut cetvellerde 
yazılı memuriyetlerden işbu kanuna mer
but (L) cetvelinde derece, adet ve maaş
ları gösterilen memuriyetler 1931 malî se
nesi için mevkuf tutulmuştur. Bu memu
riyetlerden gayri her vekâlet veya idare 
kadrolarında kalan memuriyetlerin heye
ti mecmuası o vekâlet veya idarenin 1931 
senesi için filî kadrosunu teşkil eder. 

MADDE! 14 — Maaş fasıllarındaki 
tahsisat miktarlarile filî kadroların tatbi
kini temin için aşağıda yazılı şekilde mu
amele yapılır. 

A) Filî kadrolar tamamen tatbik edil
dikten sonra 1931 malî senesi zarfında bu 
kadrolarda tekaüt veya sair esbap dolayı
sile vaki olacak münhallere terfian veya 
naklen tayin edilenler tayinleri tarihin
den itibaren bir sene müddetle sabık ma
aşlarını alırlar. Bunlardan mütevellit 
teselsüller ayni esasa tâbidir. 

Teadül cetvelinin 14 üncü derecesine 
(14 dahil) tekabül eden miktarda ve bun
dan daha dun maaş ve ücretle istihdam 
edilenlerden vukubulacak inhilâllerde bu 
kay i t aranmaz. 

B) 1931 malî senesi zarfında tatbik 
edilecek kadro dahilinde münhal vukuuna 
kadar elyevm namzet bulunanların vazi
felerine nihayet verilir. Kadro dahilinde 
vuku bulacak münhallere evvelâ ayni 
silsile dahilinde açık maaşı alan memur
lar tayin edilir. 



G - Filî kadronun tatbikından sonra 
hariçte kalan memurlara 18 mart 1926 
tarihli memurin kanununun 85 inci mad
desi hükmüne tevfikan nçtk maaşı ve
rilir. ve bunlardan filen 30 seneyi dol
durmuş olanlar vekaletlerce tekaüde 
sevkolunur. Açıkta kalmış memurların 
bulunduğu derecede veya bir derece 
dunundaki münhal memuriyetlere hariç
ten memur alınmaz. Bu münhallere ve 
bulunduğu derecelerin bir derece du
nundaki münhallere en evvel açıkta kalan 
memurlar yerleştirilir. 

Derecesi dahilinde veya bir derece 
aşağ.sındaki vazifeleri kabul etmiyen-
lerin açık maaşları kesilir. Kabul edenle
rin derecesi dahilindeki ilk münhallere 
tayin hakları mahfuzdur. 

MADDE 1 3 — Bir vekâlete veya 
idareye mensup memurlardan o vekâletin 
her hangi bir işi için teşkil olunan ko
misyonlara ve yahut muhtelif vekâlet 
veya idarelerin müşterek işleri için teşkil 
olunan komisyonlara memur edilenlere 
ve ücretli daimî müstahdemlere tevhit 
ve teadül kanununun 15 inci maddesi
nin son fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 
Dil Heyeti bu hükümden müstesnadır, 

1 -
I Mecburî hizmeti olan veya kadro da
hilinde kalan memur namzetlerile maiyyet 
memurları ve polis namzetleri vazifelerin
den çıkarılmaz. 

C) Açıkta kalacak memurlara 788 nu
maralı memurin kanununun 85 inci mad
desi hükmüne tevfikan açık maaşı verilir. 
Bunlardan filen otuz seneyi doldurmuş o-
lanlar vekaletlerce tekaüde sevkolunur. 

Açıkta kalmış memurların bulunduğu 
derecede veya bir derece dunundaki mün
hal memuriyetlere hariçten memur alın
maz. Bu münhallere ve bulunduğu dere
celerin bir derece dunundaki münhallere 
en evvel açıkta kalan memurlar yerleştiri
lir. Derecesi dahilinde veya bir derece 
aşağısmdaki vazifeleri kabul etmiyenlerin 
açık maaşları kesilir. Kabul edenlerin 
kendi derece ve silsilesi dahilindeki ilk 
münhallere tercihan tayin ve kendi dere
ce maaşları üzerinden tekaüt hakları mah
fuzdur. • 

MADDE 15 — Umumî ve mülhak büt
çelerden maaş veya ücret alanlardan bir 
dairenin her hangi bir işi için teşkil olu
nan komisyonlar ile muhtelif vekâlet ve
ya idarelerin işleri için.teşkil olunan ko
misyonlara memur edilenlere ve ücretli 
daimî müstahdemlere maaşatm tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun 15 inci maddesinin son fıkrası hükmü 
tatbik olunmaz. Ancak bu komisyonların 
bulundukları mahallin gayri yerden celbe-
dilecek olanlara harcırah ve icra Vekilleri 
Heyetince tayin olunacak miktarda masa
rifi zaruriye verilir. 

Dil heyeti bu hükümden müstesnadır. 



MADDE 1 4 — Maaşına muadil üc
retli kadrolarda teklif olunan vazifeleri 
kabul etmiyen açıktaki memurların açık 
maaşı kesilir. Kabul edenlerin eskiden 
bulundukları derecedeki memuriyete 
tayin hakkı mahfuzdur. 

MADDE 1 5 — Dahiliye, Emniyeti 
Umumiye, Posta Telgraf ve Telefon büt
çelerinde gösterilen tasarrııfatı Dahiliye 
Vekâleti sene nihayetine kadar umumi 
tasarrufatından temin edecektir. 

MADDE 1 6 — Kir vekâlet veya 
idare kadrosunda gösterilen her hangi 
bir memur ve müstahdem kadroda mu-
hassas maaş veya ücretile o vekâlet 
veya idarenin her hangi bir kısmında 
istihdam olunabilir. Bu suretle istih
damda vekâlet maaşı ve ikamet yevmi
yesi verilmez. Ancak 367 numaralı ka
nuna göre istihdam edilen hâkimler 
hakkında harcırah kararnamesi hüküm
leri tatbik olunmakta devam olunur. 
Yukarı derecelerdeki vazifeler maaşatı 
karşılık gösterilmek suretile daha aşa
ğı derecelerden memur tayini caizdir. 

MADDE 17 — Vekâlet müddeti altı 
ayla mukayyet değildir. Ancak 20-VI-927 

tarihli maaş kanununun 8 inci madde
sinin B fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 
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MADE 16 — Maaşına muadil olarak 

ücretli kadrolarda teklif olunan vazifeleri 
kabul etmiyen açıktaki memurların açık 
maaşları kesilir. Kabul edenlerin eskiden 
bulundukları derecedeki memuriyete ta
yin hakları mahfuzdur. 

MADDE 17 — Açık maaşı alanlardan 
Hükümetçe her hangi ücretli bir vazife
ye veya sermayesinin ekseriyeti Devlete 
ait bir şirket veya idareye intihap ve tayin 
olunup eski memuriyet maaşına muadil 
veya daha ziyade bir ücret alanların açık 
maaşları kesilir. 

MADDE 18 — Bir vekalet veya idare
nin kadrosunda gösterilen her hangi bir 
memur ve müstahdem kadroda mııhas-
sas maaş veya ücretile o vekâlet veya idare
nin her hangi bir kısmında istihdam olu
nabilir. Bu suretle istihdam edilenlere ve
kâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi veril
mez. Ancak 367 numaralı kanuna göre is
tihdam edilen hâkimler hakkında harcırah 
kararnamesi hükümleri tatbik olunur. 

Yukarı derecelerdeki vazifeler maa
şatı karşılık gösterilmek suretile daha aşa
ğı derecelerden memur tayini caizdir. 

MADDE 19 — Maaşatm tevhit ve tea
dülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
on üçüncü maddesinin vekâlet maaşı müd
detine ait hükmü ile 1108 numaralı maaş 
kanununun sekizinci maddesinin (B) fık
rası hükmü 1931 malî senesi zarfında tat
bik olunmaz. Bununla beraber vekâlet ve 
asalet maaşlarının mecmuu baliği hiç bir 
suretle 1452 numaralı kanunun tayin ey
lediği birinci derece maaşının emsal ha
sılını geçemez. 
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MADDE 18- — Ordu ve Jandarma 

mensubini kendi hususi ahkâm ve ka
nunlarına tâbklir. 

MADDE 1 9 - 3 0 sene bilfiil hiz
metini ikmal edenler hakkındaki ahkâm 
3-V1-030 tarih ve 1683 numaralı teka
üt kanunu ahkâmına tâbi olan memur
lar hakkında tatbik olunur. 

MADDE 2 0 ~ Bu kanunun hükmün
ce tekaüde sevkedilen memurlara ve
rilecek bir senelik ikramiyeleri maaş 
ve ücret tertipleri tasarrufatından mah
subu veya faslı mahsusundaki noksanın 
ikmali için bu tertiplerden Maliye Vekâ
letince münakale icrası caizdir. 

MADDE 20 — Ordu ve jandarma men-
Şsubini kendi hususî ahkâm ve kanunlarına 
itabidir. , 
\ 

MADDE 21 — Maaşatı zatiye düyunu 
muhasebei umumiye kanununun 47 inci 
'maddesindeki esasa tevfikan carî sene büt
çesine mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 22 — Muhtelif dairelerin 
1928, 1929,1930 senelerine ait borçlramın 
bu seneler bütçelerinde karşılığı olsun ol-
,masm mezkûr dairelerin 1931 senesi büt
çelerinin maaş ve masraf tertipleri tasar
rufatından düyun fasıllarına naklen tedi
yesine Maliye Vekili mezundur. 

Hariciye Vekâletinin eski senelerde ta
hakkuk eden fahrî konsoloslar aidatı dahi 
birinci fıkra hükmüne tevfikan mahsuj) 
olunur. 

MADDE 23 — Meccanî talebenin adedi 
8 haziran 1926 tarih ve 915 numaralı ka
nunun tayin ettiği miktara inineiye kadar 
liselere ve orta mekteplere leylî meccani 
talebe almamıyacağı gibi yukarda yazılı 
kanunun koyduğu esaslara binaen lise ve 
orta mekteplerin iptidaî kısımlarına da 
levlî mecoanî talebe alınamaz. 



MADDE 2 1 ~ Varidat bütçesinde 
nazım varidat unvanı altında bir kısım 
açılmıştır, bu kısma Maliye Vekâletince, 
hususî kanunları mucibince, diğer dev
let daireleri nam ve hesabına cibayet 
ve bu dairelere verilecek varidat 
kaydolunur. 

Nazım varidat hesabında kayıtlı va
ridat, Maliye Vekâleti masraf bütçesinde 
açılmış olan hususî fasıldan alakadar 
dairelere tediye edilir. 

MADDE 2 2 ~ 1922- 1338 , 1930 
seneleri Müvazenei Umumiye, Avans 
ve muvakkat bütçe kanunları mevad-
dtndan ahkâmı 1931-1932malî senesinde 
dahi devam edecek olanlar merbut (H) 
cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 2 3 - Bu kanunun hüküm
leri i haziran 1931 tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 24 — Varidat bütçesinde na

zım varidat unvanı altında bir kısım açıl
mıştır. Bu kısma Maliye Vekâletince hu
susî kanunları mucibince diğer Devlet da
ireleri nam ve hesabına cibayet edilip bu 
dairelere verilecek varidat kaydolunur. 

Nazım varidat hesabında kayitli vari
dat, Maliye Vekâleti masraf bütçesinde 
açılmış olan hususî fasıldan alâkadar da
irelere tediye edilir. Bu fasıldan yapılacak 
sarfiyat 10 uncu maddenin takyidatma ta
bi değildir. 

MADDE 25 — Vekil ve müsteşar oda-
larile kabul ve içtima salonlarından ve 
müstakil idarelerin riyaset odalarüe 
müstakil umum müdür ve kumandan
lıkların umum müdür ve kumandan
lık odalarından ordu müfettişlerde kol
ordu kumandanlıkları odalarından ve 
vilâyet makam odalarüe içtima sa -
lonlarmdan gayri Devlet dairelerin
deki elektirik tenviratı 6 - 8 metre murab-
baı zemin sathına 100 watt hesabile direkt 
veya difüzörlü lâmbalarla yapılır. Bu da
irelerde ziya kudretinin ziyama sebep o -
lan avizeler kullanılmaz. 

MADDE 26 — 1338 - 1929 seneleri mü
vazenei umumiye, avans ve muvakkat büt
çe kanunları maddelerinden hükümleri 
1931 malî senesi zarfında dahi devam ede
cek olanları merbut ( H ) cetvelinde gös
terilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanunun hükümleri 
1 haziran 1931 tarihinden muteberdir. 



- 5 5 -
MADDE 2 4 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 
24-V-lQ31 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
lanet Y. Kemal Zekâî 
Da. V. II. V. V. Ma. V. Mf. V. 

Ş. Kaya Ş. Kıjaa M. Abülhalik Esat 
İVa. V. îk. V. S. İ. M. V. 
Hilmi Şeref D. Refik 

MADDE 28 — Bu kanunun hükümle
rini icraya Maliye Vekili memurdur. 



A-CetveH 
Sıra 

M Dairelerin isimleri 
1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

15 

1 6 

17 

1 8 

l î ) 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

Büyük Millet Meclisi 

Kiyaseti Cumhur 

Divanı Mııhasabet 

Başvekâlet 

Şurayi Devlet 

İstatistik U. M. 

Diyanet İşleri Peisliyi 

Maliye Vekâleti 

Düyunu Umumiye 

Gümrükler U. M. 

Tapu ve Kadastro U. M. 

Dahiliye Vekâleti 

Emniyet İşleri U. M. 

Umum Jandarma Kuıııandanlıuı 
Hariciye Vekâleti 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Adliye Vekâleti 

Maarif vekâleti 

Nafıa Vekâleti 

İktisat Vekâleti 

Milli Müdafaa Vekâleti Kara Kısmı 

» » » Hava » 

» » » Deniz » 

AsKeri Fabrikalar U. M. 

Harita U. M. 

Posta , Telgraf ve Telefon U. M. 

UMUMİ YEKÛN 

2 423 467 
3 2 4 452 
675 0 2 0 
810 162 
192 3 8 6 

43 2 0 6 
640 3 5 0 

12 292 315 
26 446 850 

4 226 3 5 8 
1 111 0 1 8 
4 150 569 
4 185 5 2 4 
8 723 268 
3 061 791 
3 721 0 4 3 
7 377 833 
6 582 9 3 8 

26 406 377 
8 515 2 8 0 

44 026 3 6 3 
3 456 814 
7 860 451 
3 467 417 

646 479 
5 067 659 

186 435 480 



B- Cetveli 
Varidatın nevi Lira 

Birinci kısım - İrat ve servet vergileri 
1 Arazi vergileri 5 40O 000 
2 Binalar^vergisi 5 322 300 
3 Hayvanlar vergisi 13 000 000 
4 Kazanç vergisi 15 500 000 
5 Madenler rüsumu 650 000 
6 Veraset vo intikal vergisi ^ 750 000 

Birinci kısım yekunu 40 « 2 2 3ÖO 

İkinci kfsım - İstihlak ve muamele vergileri 
7 Gümrük vergileri 56 273 000 
8 Muamele vergisi 13 000 000 
9 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 700 000 

10 Dahilî istihlâk vergisi 500 000 
11 Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 320 060 
12 Oyun aletleri resmi 32 000 
13 Kara ve deniz avları vergisi 482 500 
14 Nakliyat vergisi 1 ©00 OOO 
15 Sefineler rüsumu 144 000 
16 Damga resmi 6 000 OOO 
17 Tapu harçları ve kaydiyeler 1 250 000 
18 Mahkeme harçları 848 000 
19 Pasaport, kançılarya ve saire 721 000 
20 Noterler 700 000 
21 Diğer harçlar 70 000 
22 Hayvan sağlık zabıta resmi 100 000 

İkinci kısım yekûnu 82 140*500 

Üçüncü kısım 
23 Mülga vergiler bakayasından 500 000 
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F. Varidatın nevi Lira 

Dördüncü kısım - inhisarların safi hasılatı 
24 Tütün ve saire 24 084 700 
25 Tuz 6 750 000 
26 İspirto ve ispirtolu içkiler 5 350 000 
27 Kibrit ve çakmak 1 800 000 
28 Revolver, fişenk ve mevadı infilakiye 1 053 000 
29 Oyun kağıdı 40 000 

Dördüncü kısım yekûnu 39 077 700 

Beşinci kısım - devlete ait emlâk ve emval hasılatı 
30 Devlet ormanları 1 820 000 
31 İşletilen emlâk hasılatı 365 000 
32 Satılan emval ve emlak hasılatı 1 900 000 

Beşiııei kısım yekânn 4 0 8 5 OOO 

Altıncı kısım -Devletçe idare edilen müesseseler 
33 Devlet demiryolları 
34 Posta, telgraf ve telefon 
35 Darphane 
36 Resmî matbaalar 
37 Umumî mektepler 
38 Madenler 
39 Diğer müesseseler 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci kısım 
40 Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet his

seleri 1 047 500 

2 
5 

• 

8 

937 
465 
20 
6 

221 
52 
53 

^" PT "r 

500 
000 
000 
800 
000 
000 
000 
300 
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F. Varidatın nevi Lira 

Sekizinci kısım 
41 Müteferrik hasılat 3 785 000 
42 Diğer müteferrik hasılat 2 000 000 

Sekizinci kısım yekûnu 5 7 8 5 0 0 0 

Dokuzuncu kısım 
43 Fevkalâde varidat 4 422 299 

UMUMİ YEKÛN 186 435 599 





D - Cetveli 
Bütçe kanunu madde: 5 



Türkiye B. M. M. 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
y> 

Kütüpane müstahzırı 
Ser hademe 

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

Mütehassıs bahçıvan 
Bahçıvan 

Daimi amele-
{Telefon memuru 
Kaloriferci 

» 

Elektrik mütehassısı 
Tamirat memuru 
Marangoz 

Sermürettip 
» muavini 

1 inci smif operatör 
2 » > » 
1 inci sınıf mürettip 
2 » > » 

Matbaa 

Adet 

1 
3 
1 
1 
2 
5 

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

1 
1 
4 
2 

. 2 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

80 
70 
60 
70, 
65 
60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
90 
60 
50 
40 
50 
60 
50 

275 
90 
90 

130 
100 
W 
70 
65 
60 
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Memuriyetin nevi 

Makinist 
Litoğraf makinisti 
Makinist muavini 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 
Sermücellit 
Mücellit 

» muavini 
» çırağı 

Odacı ve hademe 
Kaloriferci 

Adet 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

ücret 
Lira 

85 
80 
60 
35 
90 
90 
70 
45 
35 
40 
60 

Maaş 
Lira 

Riyaseti Cumhur 
Ser yaver tahsisatı 
Yaverler » 
İdare memuru 
Makinist 
Müvezzı 
Elektrik memuru 
Baş şoför 
Şoför 

» 

Baş odacı 
Odacı 
Bahçıvan 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 

26 
1 

200 
50 

150 
200 

60 
125 
150 
12Ö 
100 
80 
70 
50 
60 



Divanı Muhasebat 

Memuriyetin nevi 

Daire müdürü 
Kütüpane memuru 
Müvezzi 
Kapıcı 
Kalorifer ateşçisi [1] 
Odacı 

» 

» 

Gece bekçisi 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

27 
2 

Ücret 
Lira 

100 
60 
40 
40 
50 
40 
35 
30 
35 

Maaş 
Lira 

Başvekâlet 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Kapıcı 
Müvezzi 

» 

Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Matbaa idare memuru 

Âlî fktısat Meclisi 
Daktilograf 

» 

Baş odacı 
Odacı 

1 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 

50 
45 
30 
40 
50 
40 
30 
90 

100 

100 
75 
40 
30 

[1] Altı aylık 



Şurayı Devlet 

Ücret 
Memuriyetin nevi Adet Uta 

İstatistik U. M. 

* 

Diyanet İşleri 
Merkez 

Odacı 
Müvezzi 

Vilâyat 
Vaiz 

* 

Müvezzi 2 40 
Baş odacı 1 40 
Odacı 9 30 

Mütercim - daktilo 
Orafik ve harita ressamı 
Makine mütehassısı 
Kalorifer ve tamirat memuru 
Baş odacı 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

110 
125 
200 
100 
40 
30 

9 
1 

1 
249 
57 

30 
40 
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Memuriyetin nevi 

Dersiam 
» 

>> 

• » 

» 
» 

Hıfız muallimleri 
Müftülükler hademesi 

Adet 

1 
11 
22 
64 

117 
97 
67 

9 
4 

45 

Ücret 
Lira 

40 
30 
15 

Maaş 
Lira 

30 
20 
15 
12 
10 
8 
6 

Maliye Vekâleti 

Vekâlet mütercimi 
Tabip 
Evrak müvezzii 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Merkez 

Kalorifer ve tâmirat memuru 
» » >> 

Telefon memuru 
y> . » muavini 

Kapıcı 
Doğramacı 
Gece bekçisi 
Hamal 
Tasfiyei lıesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

muavini 

m 

1 
1 

13 
1 
1 

48 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
1 

120 
100 
40 
45 
40 
30 

100 
35 
60 
30 
35 
80 
50 
50 
30 
30 
30 
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Memuriyetiu nevi 

istanbul evrakı matbua ambar hamalı 
» » » » odacısı 

Muhassasâtı zatiye odacısı 
Marangoz 
Bahçivan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Yatakhane ve tathirat için kadın işçi 

Maliye mektebi 
Muallim [1] 

» 

Hademe 
Darphane makine mühendisi 

» odacısı 
. » kapıcısı 

» » 

» gece bekçisi 
İstanbul ve Sultanahmet mahzeni evrak 
odacısı 
Barut ve mevadı infilâkiye fişek ve saç
ma inhisarı komiseri 
Kibrit ve çakmak inhisarı komiseri 
Avukat 

» 

Maiyet memuru [2] 

Millî emlâk idaresi 
Mümeyyiz 
Muhasip 
Tetkik memuru 

Adet 

2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 

11 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
30 
30 

100 
100 
50 
35 
30 

60 
45 
30 

200 
30 
35 
30 
30 

30 

300 
300 
200 
100 

3000 

120 
100 
100 

[İl Muallimlerden.birisi müdiriyet diğeri kâtiplik vazifesini ifa ede
cektir. 

[2] Beherine verilecek ücret şehrî yüz lirayı tecavüz etnmnek üzere 
tahsisatı dahilinde adedinin tayini vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Kâtip 
» 

» 

» 

Fen memuru 
» » 

Usta başı 
Odacı 
Müfettiş 

» 

Temyiz komisyonu 

Reis 
Âza 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 

Odacı 

Vilâyat 
Vilâyat odacıları 

» » 

Kaza odacıları 

Adet 

2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

185 
200 
336 

Millî sarayla?' müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Kontrol memuru 
Mutemet ve hesap memuru 
Mimar 
Muhasebe refiki ve müstahdemin mukayy 
Kâtip 

» 

Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Levazım memuru 
Malzemei tefrişiye depo memuru 

1 
1 
1 
1 
1 

idi 1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

85 
80 
75 
70 

125 
100 
100 
35 

120 
100 

400 
300 
100 
75 . 
60 
30 

30 
25 
20 

200 
100 
100 
85 

100 
^75 
65 
60 
50 
50 
50 
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,-

Memuriyetin nevi 

Avize ve elektrik malzemesi memuru 
Muhafaza memuru 
Elektrik mütehassısı 
Mefruşat marangozu 
Malzemei insaiye ambar memuru 
Dülger 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcu 
Graraj memuru 

» hademesi 
Yorgancı 
Bekçibaşı 
Bekçi 

» 

Kapıcı 
Bahçivan başı 
Bahçivan 
Motorcu 
Telefoncu 
Cilâcı 
Kayıkhane bekçisi 
Saatçi 
Sofra şefi 
Sofracı 
İstanbul mûhakemat müdürü 
Dava vekilleri 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 
» » 

» » 

Adet 

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

23 
18 
6 
2 

24 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
4 

10 
12 
12 
15 
27 
15 

, 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
60 
75 ' 
70 
50 
55 
55 
55 
55 
30 
60 
30 
60 
50 
40 
35 
35 
45 
35 
50 
40 
40 
30 
30 
75 
50 

125 
100 
90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Muakkip 
» 

» 

Rüsumu say diye odacıları 
» » gece bekçisi 

Millî emlâk idaresi 
Müdür 

» 

» 

» 

Muhasebeci 
Kaleni âmiri 
Başkâtip 

» 

Memur 
» 

» 

» 

Kâtip 
Tahsildar 
Fen memuru 
Mimar 
Ressam 
Avukat 

» 

Odacı 

Tahrir heyetleri - Fasıl: 191 Madde: 1 
Merkez 

Tahrir işleri müdürü 1 230 
Kâtip 2 80 

» 3 60 
Odacı - 1 30 

2 
1 
4 
o 
o 2 

1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
4 
10 
13 
20 
26 
1(> 
1 
1 
1 
2 
1 
o o 

70 
50 
40 
30 
35 

175 
120 
100 
80 
120 
110 
80 
70 
75 
70 
65 
60 
50 
45 
100 
80 
70 
100 
80 
35 
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Memuriyetin nevi Adet 

Tahrir heyetleri 
Tahrir ve tatbik müfettişleri 2 

» » » 3 
» » » 2 

Bina iratları tahrir komisyonları reisleri 40 
Bina iratları tahrir komisyonları azaları 40 
Arazi tahrir memurları 54 
Tahrir komisyon ve memurları kâtipleri 115 
Varidat kalemlerinde yardımcı kâtip 14 
Varidat kalemlerinde yardımcı kâtip 33 
Mesaha memuru 29 

Gümrükler U. M 
Merkez 

Kâtip 2 
Tatbikat kursu müdürü ve istatistik mu
allimi 1 
Muallim 2 

» 2 
» 1 

Baş odacı 1 
Odacı 14 
Meydancı 6 
Telefon ve elektirik memuru 1 
Kalöfirer makinisti 1 

» ateşçisi 1 
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Ücret Maaş 
Memur iye t in nevi Adet Lira Lira 

Vüâ'uat 
Avukat 

» 

» 

» 

Sandalcı 
» 

» 

({överte enspcktörü 
Makine 
İnşaiye 

Kaptan 
Makinist 
Yağcı 
Ateşçi 
Taife 

Kaptan 
Makinist 
Yağcı 
Taife 

Formcn 

» 

» 

Müstahdemin' 
» 

» 

Motopomp 
» 

Doktor 
Odacı 

» 

Romörliörler v 

Mol öı 

e isi' impotlaı 

Her 

Tamirhane müstahdemini 

makinisti 
mü stahdemini 

3 
8 
3 
2 

73 
3 

71 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
8 
8 

21 
20 
8 

32 

1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 

30 
13 

120 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
90 
90 
90 

60 
55 
40 
40 
40 

60 
55 
45 
40 

75 
75 
60 
45 
70 
50 
90 
30 
25 



Memuriyetin nevi 

Açık deniz motorları 
Deniz muhafaza müdürü 
Kaptan 
İkinci kaptan ve topçu 
Baş çarkçı 
ikinci çarkçı 
Yağcı 
Taife 

(1) numaralı vapur 
Kaptan 
İkinci kaptan 
Birinci makinist 
İkinci » 
Güverte lostromosu 
Makine » 
Ateşçi 
Taife 
Kömürcü 

Adet 

1 
10 
10 
10 
10 
10 
40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 

Ücret 
Lira 

150 
125 
100 
120 
90 
45 
45 

100 
80 
90 
80 
45 
45 
45 
40 
40 

Maaş 
Lira 

Tapu ve Kadastro 
Merkez 

Defterci 
Mücellit 
Baş odacı 
Odacı 
Müvezzi 

Müdür 
Kadastro mektebi 

2 
1 
1 

12 
3 

1 
1 

40 
40 
40 
30 
35 

30 
15 
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Memuriyetin nevi 

Muallim 
Odacı 
Mütehassıs müşavir 

Vilâyat 
Fen memuru 

» » 

» » 

Ressam 
Filâmacı 
Dava vekili 
Müvezzi 
Hademe 
G-eee bekçisi 
Mücellit 
Odacı 

» 

» 

Adet 

13 
2 
1 

1 
3 
5 
4 
4 
2 
o 

9 
3 
1 
7 

53 
5 

Kadastro ve tahdit heyetleri 
Fasıl: 306, Madde: 1 

Fen müdürü 
» » muavini 

Reis 
Tasarruf azası 

» » 

» » 
Hâkim 

» 

» 

» 
Baş fen memuru 
Fen memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 

1 
1 
2 

-•'• ; 7 

14 
3 
1 

11 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
6 

10 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

35 
30 

120 

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

250 
175 
150 
120 
100 
90 

130 
100 
90 
80 

175 
150 
140 
130 
120 
115 
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Memuriyetin nevi 

Fen memuru 
» » 

» » 

Ressam 
» 

Kâtip 
Kâtip 

» 

» 

Filâmacı 
» 

» 

Odacı 
» 

Ressam 
Kâtip 

Adet 

13 
2 

11 
1 
5 
9 

13 
6 

20 
6 

30 
11 
11 
4 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
90 
85 
80 
70 
65 
60 
50 
55 
35 
30 
25 
25 
20 
75 ... 
65 

Dahiliye Vekâleti 

Müvezzi 
Baş odacı 
Odacı . 

» 

Mütercim ve 

Merkez 

kütüphane memuru 

Tatbikat Mektebi 

Mektep müdürü 
Kâtip 
Muallim ' 
Odacı 

4 
1 
1 

18 
1 

1 
1 

10 
.2 

30 
45 
40 
30 

120 

60 
30 
50 
30 
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Ücret Maaş 
Memuriyetin nevî Adet Lira Lira 

Vilâyat 
Vilâyat müvezzileri 

» » 

Vilâyat odacıları 
Yilâyat odacıları 
Kaza » 

» » 

Nahiye odacıları 

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

5 
61 
23 
118 
90 
286 
880 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 

30 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

150 
150 
150 
150 
150 
175 
40 

Emniyet İşleri U. M. 

Merke, 
Baş odacı 
Müvezzi 
Odacı 

» 

Daktilograf 
Hademe 
Nezarethane memuru 
Sandalcı 

Vilâyat 

1 
1 
10 
1 

1 
4 
2 
44 

40 
30 
30 
20 

80 
30 
25 
30 



— 77 — 

Memuriyetin nevi Adet 

1 
20 
31 
32 

3 
4 

1 
1 

Ücret 
Lira 

25 
20 
20 
20 
50 
40 

50 
40 

Maaş 
Lira 

Hademe 
» 

Merkez odacısı 
Odacı 
Şoför 
Makinist 

P o l is m e k t epleri 
Nizamat ve tatbikat muallimi 
Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 
Terbiyei meslekiye ve lıizmeti filiye mu
allimi 2 12 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye mu
allimi 
Talim ve jimnastik muallimi 

» » » 

Hesap muallimi 
Fotoğraf muallimi 
Usulü tahrir ve eııdaht nazariyatı mu
allimi 
Polis mektepleri hademesi 

» » » 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
3 

14 

10 
15 
12 
12 
10 

10 
25 
20 

U. Jandarma K. 
Telefon fen memuru 

» » » 

Karantina » 
Şoför 
Çamaşırcı 
Alıcı 
Hamal 
Ambar memuru 

1 
15 

1 
2 
1 

15 
8 
1 

100 
60 
30 
80 
25 
30 
45 
80 
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Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Makastar 1 15 
Mücellit 2 15 
Mürettip 3 15 
Makinist 1 15 

Hariciye Vekâleti 
Merkez 

Daktilograf [1] 
» 

Misafirini ecnebiye şoförü 
Telefon memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 

Baş müvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Hariciye konağı alıcısı 

» » sofracısı 
» » bah civanı 
» » kapıcısı 

Matbaa makinisti 
Musahhih 
Mücellit 
Mürettip 
Vekâlet bahçivanı 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

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

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

100 
60 

[l] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin tayini ücaratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Kaloriferci 
Ateşçi 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
Elçilik tercümanları [ 1 ] 

» daktilografları [2] 
Tabip [3] 
Konsolosluk kâtipleri [4] 
Elçilik şoförleri [5] 
Elçilik ve konsolosluk kavas ve hademe
leri [6] 
Bahçıvan, kapıcı ve makbere bekçisi [7] 

Adet 

1. 
1 

idemle 
27 
23 

2 
59 
20 

194 
12 

Ücret 
Lira 

80 
40 

iri 

486 
299 

44 
767 
220 

776 
48 

Maaş 
Lira 

[1] Azamî 27 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini üeuratı vekâlete aittir. 

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

[S] Beheri azamî 36 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin tayini üeuratı vekâlete aittir. 

[A] Beheri azamî 18 lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin tayini üeuratı vekâlete aittir. 

[5] Beheri için azamî 18 lirayı tecavüz etmemek üzere 
adet ve tahsisat dahilinde beherinin tayini üeuratı vekâlete 
aittir. [Vasington ve Tokyo için bu miktar azamî 27 lira, 
olabilir.] 

[6] Adet ve tahsisat dahilinde elçilik ve konsolosluklara, 
suret ve miktarı tevzii ve azamî 18 lirayi geçmemek üzere 
beherinin tayini ücreti vekâlete aittir. Büyük elçiliklere 7 şer 
diğer elçiliklere 5 şer, konsolosluklara 3 er kavas ve hademe
den fazla verilmez. 

[7] Yekûnu tahsisatı tecavüz etmemek üzere her birinin 
miktarı ücurahntn tayini vekâlete aittir. 



Sıhhat ve İ. M. Vekâleti 

Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Merke, 

Müşavir avukat 
Mütehassıs mütercim 
Tevzi memuru 
Santral memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 

» 

Marangoz 
Bahcivaıı 

1 
1 
3, 
1 
1 
1 

20 
2 
1 
1 

120 
200 
40 
80 . 
45 
40 
30 
40 
50 
40 

A nkara numune hastanesi 

Baş .tabip-ve müdür ücreti. 
Diş tabibi 
Baş hemşire [ecnebi] 
Hemşire [ecnebi] 
Makinist ve etüv ınenııını 

» » » muavini 
Şoför 
Kalorifer memuru 
Bahcivan 
Aşçı _ 
Aşçı yamağı -
Hasta bakıcı kadın 
Müteferrik müstahdem 
Kapıcı 
İmam ve gassal 

1 
1 
1 
3 
1 

ı 
1 
1 
1 
1 
1 

17 
30 

1 
1 

125 
100 
125 
110 
75 
40 
80 

100 
40 
60 
30 
30 
25 
30 
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Ücret Maa§ 
Meı-nuri velin nevi Adet Lira Lira 

Vilâyat 

Odacı [İstanbul] 5 
» 2 
» 60 

Şoför , 1 
Istimpot kaptanı 1 
Taife 2 

30 
30 
25 
60 
70 
40 

İstanbul ve Ankara bakteriyoloji ve serimi müessesesi 

Müdür [mütehassıs] 1 
Marangoz ve ambalâjcı 2 
Baş seyis. « 1 
Seyis 6 
Tavşancı 2 
Arabacı 1 
Baş odacı 1 
Odacı • 0 

» 2 

Çiçek aşısı müessesesi . 
Marangoz ve ambalajcı 1 
Danacı 1 
Odacı ve hizmetçi , 5 

200 
35 
35 
25 

' 25 
25 
30 
30 
25 

40 
30 
30 

Hıfzıssıhha müzesi 
Odacı ve hizmetçi 6 30 

Kuduz tedavi müesseseleri 
Hizmetçi ve saire 22 25 

Küçük sıhhat memurları mektepleri 
Hizmetçi 10 24 

» ve saire 2 30 

İstanbul çocuk hastakanesi 

Baş tabip ücreti " 1 30 
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Memuriyetin nevi 

Baş hemşire [ecnebi] 
Hemşire » 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [1] 
imam ve gassal 

Numune hastahaneleri 
Baş tabip ücreti 
Makinist ve etüv memuru 

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

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

Adet 

1 
1 

45 
1 

3 
2 
3 

80 
3 

• ı 
1 

11 

Ücret 
Lira 

110 
90 

1200 

30 
75 
40 

1750 

30 
45 

275 

Maaş 
Lira 

7 

6 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastahanesi 
Baş tabip ücreti 1 30 
Baş müstahzır 1 80 
Makinist ve etüv memuru 1 50 
Şoför 1 50 
Hizmetçi ve saire [4] 150 3750 

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

Heybeliada, veremi sanat ory omu 
Baş tabip ücreti 1 50 
Baş hemşire [ecnebi] 1 110 

[l] Azamî 35 lirayi geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücüratı vekâlete aittir. 

• [2] Azamî 30 lirayı .geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[3, 4, 5,] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat 
dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 



— 83 — 

Memuriyetin nevi 

Hasta bakıcı 
Ahçı 
Makinist ve etüv memuru 
Hizmetçi ve saire [1] 

Muayene ve tedavi evleri 

Hizmetçi 

Adet 

6 
1 
1 

15 

100 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 
Muallim 
Usta 
Ahçı [ yamağı le bereber] 
Hizmetçi ve saire [2] 

Tıp talebe yurdu 
Kiitüpane memuru 
Ahçı 
Hizmetçi ve saire [3] 

Ebe talebe yurdu 
Müdür [Tabip] 
Muallim [Tabip] 
Asistan [Tabip] 
Ahçı 
Hizmetçi ve saire 

1 
2 
1 
8 

1 
2 

50 

1 
2 
1 
1 

10 

Ücret 
Lira 

30 
50 
60 

375 

20 

200 
75 
45 

200 

80 
50 

1250 

100 
40 
25 
40 
25 

Maaş 
Lira 

[l] Azamî 35 lirayi geçmemek üzere adet ve tahsisat dahi
linde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[3] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 



Adliye Vekâleti 

Memuriyetin nevi 

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

» muavini 

Adlî tıp işleri 
Kolöriferci 
Müvezzi 
Alıcı 
Kapıcı 
Gardiyan 
Odacı 
Kâtip 
Şoför 

Ankara Leylî Hukuk Mı 
Leylî talebe 
Tabip 
Hastane memuru 
Ser hademe 
Hademe 
Alıcı 

» yamağı 

Adet 

5 
4 
3 

10 
1 
1 
1 

19 
25 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

»ktebi 
150 

1 
1 
1 

18 
1 
2 

Ücret 
Lira 

60 
40 

150 
40 
45 
40 
40 
30 
25 
70 
50 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
6T) 

50 
30 
35 
30 
50 
30 

Maaş 
Lira 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Ankara Hukuk Mektebi Profesörleri [l] 

Tedris heyeti reis vekili 
Hukuku esasiye profesörü 

» ceza ve usulü ceza profesörü 
» hususiyei düvel » 

Roma hukuku » 
Hukuku düvel » 

» medeniye » 
Hukuk tarihi ve Türk hukuku tarihi 
profesörü 
İktisat ve iktisat mezhepleri profesörü 

1 200 
1 250 
1 450 
1 200 
1 200 
1 300 
1 450 

1 350 
1 350 
1 200 
1 350 
1 250 
1 150 
1 300 
1 150 
1 150 
1 150 
1 100 

Ankara Adliye Meslek Mektebi 
Müdür 1 100 
Dahiliye müdürü ve kâtip 1 60 
Hademe 2 30 

İlmi malî 
Hukuku ticaret 

» idare 
» âmme 

Usulü hukukiye 
Tarihi siyasî 
Tıbbi adlî 
Mukayeseli hukuku esasiye 
Profesör muavinliği 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

Heyeti talimiye 

Nazariyatı hukukiye 
icra kanunu 
Tatbikatı icraiye 
Usulü maliye 
İstenografi 

muallimi 
» 

» 

» 
» 

[2] 

1 48 
1 48 
1 64 
1 45 
1 150 

[l] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 li
rayı tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde olmak üzere, bir 
dersin müteaddit profesörlere tevzii caizdir. 

[2] Dokuz aylık 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Vilâyat 
Avukat 
Mübaşir 
Süvari mübaşirleri 
Kaloriferci 

» muavini 
Telefoncu 
Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 

» 

Şoför 

Hapishaneler ve tevkifhaneler 
Ser gardiyan 

» 

Birinci sınıf gardiyan 
» » » 

Gardiyan 
» 

» 

Arabacı 
Şoför 
Elektrik memuru 

» » 

Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 

» » 

» » 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 

680 
750 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
57 
350 
3 

oyy. 

9 
38 
31 
58 
18 
655 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
6 
67 
150 
9 

40 
60 
40 
40 
30 
30 
30 
25 
20 
60 

44 
24 
40 
35 
24 
23 
35 
30 
60 
50 
40 
70 
30 
15 
25 
24 
20 
18 
30 
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Ücret Maaş 
MetmıH yetin nevi Adet Lira Lira 

Haricî hastane hademesi 12 25 
» » » 10 20 

İmam 2 25 
» 3 20 

Hapishaneler inşaat deppoy memuru 2 45 
» » mutemedi 1 45 
» » bekçisi 2 30 

Maarif Vekâleti 
Merkez 

Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
kâtipleri 
Mütercim 

İnşaat dairesi 
Müdür (mimar) 
Mimar 

Telefon memuru 
Pedal memuru 
Mürettip ve mücellit 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 
Odacı 
Kapıcı 
Bahçivan 

Vilâyat 
Maarif idareleri odacıları 

» » » 

2 7 
1 150 

1 400 
1 200 

1 50 
1 80 
1 60 
4 35 
1 45 
1 40 
22 30 
1 30 
1 70 

4 30 
35 20 
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Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Yük s e k muallim m ek t e b i 
Doktor 1 50 
Kczaeı ve hastane memuru l 45 
Ahçı (yamağile beraber) 1 50 
H {ideme [ 1 ] 

Mülkiye Mektebi 
Müdür 
Doktor 
Aliyi (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

15 

1 
1 
1 

14 

225 

100 
50 
50 

210 

' Gazi Orta Muallim Mektebi ve terbiye enstitüsü 
Müdür 1 150 
Doktor 
Müdür muavini 

» » 

Ahçı başı (ecnebi olabilir) 
Alıcı 
Fennî tesisat memuru( ecnebi olabilir) 

» » » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 
Hademe [ 1 ] 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

25 
1 
1 

100 
50 
40 

120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

500 
80 
50 Bahçıvan 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Müdür l 100 
Mimar (mütehassıs) 1 150 
Mimar resssam 1 150 
Muallim 2 300 

[t]Azamî kırk lirayı (jeememek üzere adet ve tahsissat 
dahilinde behe/rinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Muallim 
» 

» 

» 

» 

i» 

Hademe ve kapıcı [ l ] 
Kalorifer memuru 

Liseler, orta mektepler 
Doktor 

» 

Elektirik ve kalorifer memuru 
Müteferrik müstahdemler 
Aşçı [yamağile beraber] 

» » » 

Hademe ve saire [1] 

Musiki muallim mektebi 
Müdür 
Enstrüman muallimi 

» » 

Doktor 
Elektirik ve kalorifer memuru 
Aşçı (yamağile beraber) 
Bahçivan 
Hademe ve saire [1] 

Âdet 

1 
2 
1 
i 
İ 
1 

15 
1 

36 
13 

3 
12 
8 

42 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

220 
200 
160 
150 
100 
60 

338 
50 

50 
40 
50 
50 
60 
50 

1090 18005 

1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

15 

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

» 

5 
5 
5 
5 

21 

80 
80 
50 
40 
75 
75 
50 

.248 

50 
35 * 
60 

100 
90 

[i] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aittir, 
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Memuriyetin nevi 

Muallim 
» 
» 
» 
» 

Hademe [1] 

Selçuk ve Üsküdar Kız Sanat mektepleri 

Müdür 2 50 
Muavin 4 25 
Hademe [1] 16 360 

Adet 

10 
10 
5 

10 
5 

15 

Ücret 
Lira 

150 
60 
30 
40 
50 

338 

Maaş 
Lira 

Basatane 
Bahçıvan ve hademe 30 

Devlet Matbaası 

Müdür 
Fen memuru 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 
Şoför 

Müdür (Doktor) 
Doktor 
Eczacı 
Baş hemşire 
Hemşire 
Aşçı (yamağil ebeı 
Hademe [1] 
E1 ektri k memuru 

Pravantoryom 

•aber) 

1 
1 

*2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

23 
1 

300 
200 

30 
40 
30 
80 

250 
150 
80 

100 
50 

100 
460 

50 

[l] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 
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« 
Memuriyetin nevi 

Kütüphaneler 
Mücellit 
Hademe 

» ve bekçi 

Adet 

1 
6 

49 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
30 
20 

Tarih Encümeni Kütüphanesi 
Hademe 30 

istanbul Arkeoloji Müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur 
hakkı [1] 4 
Bilet memurlarile salon ve kütüphane hade-
meleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

» » 

Eski eserler tamircisi ve heykeltraş 

Topkapı müzesi 
Bahçivan 

» 

Odacı 
•Mücellit 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm asarı müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Ser hademe 
Müzeler meclisi idare azası hakkı huzuru [2] 

5 
1 -

36 
18 

1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
5 
1 

1 5 

40 
40 
30 
25 
90 

35 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

40 
30 
25 
35 

5 

[l] Ayda dört defa içtimai geçmemek üzere her içtima için 
maktuan dörder lira verilir. 

[2] Bir ay zarfında iki içtimai geçmemek üzere her içtima 
için beherine maktuan beş lira üzerinden 
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M em ur i 

Müstahzır 
Gece bekçisi 
Hademe 

Hademe ve bekçi 

i yetin nevi 

Etnografya müzesi 

Müzeler 

Hafriyat ve harabe bekçisi 
» » » 

Adet 

1 
1 
5 

4 
4 

14 

Ankara Arkeoloji Müzesi 

Ser hademe 
Hademe 

Tamir memuru 
Hademe 

Ser hademe 
Hademe 

tzmir Müzesi 

Konya Müzesi 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

Ücret 
Lira 

60 
40 
30 

30 
35 
30 

35 
30 

40 
30 

35 
30 

Maaş 
Lira 

Leylî talebe 
Mülkiye mektebi 130 
Yüksek muallim mektebi 97 
Gazi muallim mektebi ve terbiy enstitüsü 340 
Muallim mektepleri 3800 
Lise ve orta mektepler [1] 2400 
Musiki muallim mektebi 120 

[1] 1200 adedi meccanidir. 



Nafıa Vekâleti 

Memuriyetin nevi 

Hukuk müşaviri muavini 
Mütercim 

Demiryolları Unıımı Müdürlüğü 
Muavin ve heyeti fenniye reisi 
Mühendis 
Desinatör 

» 1 100 
Daktilo 1 70 

İmtiyazlı Şirketler Umum Müdürlüğü 
Elektirik mütehassısı 1 300 

Sular Umum Müdürlüğü 

Adet 

1 
1 

lüğü 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

200 
150 

300 
250 
120 

Mjtaş 
Lira 

Proje, hıfız memuru 
Tercüme ve neşriyat 
Müvezzi 
Muakkip 
Odacı başı 
Odacı 

» 

Komiser 
Komi serlikler odacısı 

Hesap memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 
Odacı 

memuru 

Vilâyat 

Su işleri 

1 
' 1 

1 
1 
1 
1 

27 

7 
12 

5 
5 
6 
7 

120 
250 
45 
45 
45 
40 
30 

120 
30 

80 
70 
50 
30 
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Memuriyetin nevi 

Yollar mühendislikleri 

Mühendis 
» 

» 

» 

» 

Fen memuru 
» » 

» » 

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

Adet 

1 
5 

10 
10 
20 

6 
10 
12 

200 
1 
1 
1 

11 

Ücret 
Lira 

280 
300 
250 
200 
125 
150 
120 
100 

30 
65 
40 

240 

Maaş 
Lira 

İktisat Vekâleti 
Merkez 

Mütehassıs [2] 
Maadin baş mühendisi 

» mühendisi 
» » muavini 

Ziraat fen müşaviri 
» » » 

» » » 

1 
1 
2 

2 
1 
1 
4 

400 
300 
250 
120 
300 
225 
200 

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

[2] Sanayi 17. M. vazife ve salâhiyetini haizdir. 
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Memuriyetin nevi 

Baytar fen müşaviri 
» » » 

Orman » » 
» » » 

Sanayi » » 
Ticaret» » 

» » » 

Deniz ticareti fen müşiviri 
» » » » 

Müşavir avukat 
Mütercim 

» 

Grafik memuru 
Tabip 
Kâtip 

» 
Muhasebe evrak muakkibi 
Müvezzi 

» 

Odacı başı 
Odacı 

» 

Kaloriferci [1] 
laboratuar makinisti 
Laboratuar bahçivam 

» arabacısı 
» ser hademesi 
» hademesi ve gece bekçisi 

V il ay at 
Orman idareleri odacıları 

» » » 

Ziraat » » 
» » » 
» » » 

Adet 

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

13 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

40 
1 
1 
1 

ı 
1 
6 

.5 
23 

5 
14 
28 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

250 
150 
300 
250 
250 
300 
250 
300 
250 
175 
200 
150 
100 
100 
65 
80 
60 
40 
35 
45 
40 
30 
60 

100 
60 
40 
35 
30 

30 
25 
30 
25 
20 

[1] Altı aylık 
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Memuriyetiu nevi 

Maadin idareleri odacıları 
» » » 

Ticaret ve iktisat idareleri odacıları 
» 

Sanayi 
Baytar 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

Adet 

3 
5 
3 
8 
4 
3 

14 

20 
20 

8 

Ücret 
Lira 

30 
25 
30 
25 
30 
30 
25 

1250 
1000 

175 

Maaş 
Lira 

Ziraat ve sanayi mütehassıs ve usta ba
sılar [1] 
Ziraat aşıcısı ve seyyar öğreticileri [1] 
Islah müfettişi 
Küçük sihhiyei hayvaniye mektebinden 
çıkmış ve çıkacak baytar idareleri gar
diyanları 60 50 
Baytar idareleri gardiyanları 58 30 

Orman Mektebi Âlisi 
Rektör (müderrisler arasından intihap 
olunur) 
Doktor 
Laboratuar şefi 
Şoför 
Aşçı (yamağile beraber) 
Hademe ve saire [ 2 ] 

Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi 
Rektör (müderrisler arasından intihap 
olunur) 
Laboratuar şefi 
Aşçı (yamağile beraber) 
Çiftçi başı 
Şoför ve makinist 
Motorcu 

1 
1 
4 
1 
1 

12 

40 
30 
50 
50 
60 

275 

1 
7 
1 
1 
1 
1 

40 
50 
60 
50 
70 
60 

[l] Azamî iki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet 
ve tahsisat dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinim, tayini vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Bağcı ustası 
Bahçivan 
Sebze bahçivam 
Tezyinat bahçivam ve şerci 
Demirci 
Marangoz 
Hademe ve saire [1] 

, Ziraat mektepleri 
Şoför ve makinist 
Bağcı 
Bahçivan 
Fidanlık ve eşcarı müsmire bahçivam 
Damirci 
Sepetçi ustası 
Hademe ve saire [ 1 ] 

Makinst mektepleri 
Muallim 

» muavini 
Dahiliye » 
Demirci ustası 
Marangoz 
Tesviyci 
Dahiliye memuru 
Muallim 
Makinist 

Bağcı 

Fidanlıklar 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

39 

3 
6 
6 
4 
3 
1 

109 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 

10 

Ücret ' Maaş 
Lira Lira 

60 
50 
50 
60 
50 
50 

1000 

75 
60 
50 
60 
45 
60 

2760 

100 
60 
45 
50 
50 
50 
50 
50 
60 

70 
Bağcı ve bahçivan yamağı hademe ve sa-
saire [1] 22 500 

Tohum ıslah istasyonu 
Makinist 3 60 

[l] Azamî kırk lirayi tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin tayini ücuraü vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi Adet . 

1 
9 
6 

1 
10 
22 

Ücret 
Lira 

50 
250 

30 

40 
50 

500 

Maaş 
Lira 

Demirci 
Hademe ve saire [1] 
İpekçilik mektepleri hademesi 

Baytar Mektebi Âlisi 
Rektör 
Laboratuar şefi 
Hademe ve saire [1] 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 
muallim kur ücreti (beher saati beş lira he-
sabile tesviye olunur) senevi 4000 

Bakteriyolojihane 
Makinist ve elektrikçi 1 60 
Hademe ve saire [1] 20 510 

Serimi darülistihzarları 
Makinist 2 80 
Hademe ve saire [ 1 ] 60 1500 
Aygır depoları müstahdemini müteferri
kası [1] 60 1600 
Sultansuyu harası müstahdemini müte
ferrikası [1] 25 650 
Karacabey harası mürebbisi 1 100 

Distofajin darülistihzarı 

Müdür 
Şef 
Muhasip 
Sevk memuru 
Lâburatuarlar: hademe ve sasire 
Orman komiserleri 

» » 

» » muavini 

1 
1 
1 
1 

. 2 
8 
3 
1 

150 
100 
70 
40 
25 

200 
150 
150 

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

Orman fen memurları 
» >> 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » muavinleri 
Mmtaka maadin mühendisleri 

» » » 

Maadin kolcuları 
Seyyar maadin kolcuları 

» » » 

Maden kantarcısı 
Emaneten idare olunan madenler muhafızı 
Havzai fahmiye sermühendisi 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

mühendisleri 
mühendis muavinleri 
Fotoğraf mühendisi 
maden kontörölörü 
müşavir avukatı 

Adet 

• 2 ' 

4 
1 
1 

11 
29 
11 

147 

4 
3 
4 

4 
1 

: 8 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

200 
120 
90 
80 

150 
100 
75 
40 

200 
120 
30 
35 
30 
35 
30 

300 
200 
120 
250 

50 
100 
30 
25 
60 
40 

Havzai fahmiye hademesi 
» » » 

» » telefoncusu 
» » telefoncusu 

Tahlilhane 

Müdür .1 200 
» muavini 1 150 

Müstahzır 1 60 
Maden meslek mektebi muallim kur ücreti 
(Her saat için beş lira verilir) senelik 5400 
Jeoloji müstahzırı 1 50 
Tabip 1 40 
Aşçı 1 40 
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MeDIuriyetin nevi 

Çamaşırcı 
Hademe 

>> 

Kapıcı 

Ticaret mektebi 

Fransızca muallimi 
» » 

Kooperatifçilik muallimi 
Kütüphane memuru 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
T. S. müze müstalızırı 
T. S. müze hademesi 
Şirketler komiseri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 

1 
4 
9 
1 

Ücret 
Lira 

30 
30 
25 
30 

Maaş 
Lira 

6 
4 
2 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
7 
6 
5 
1 
3 
11 
3 
12 
1 
12 
4 

80 
60 
120 
75 
30 
25 
40 
30 
30 
300 
250 
200 
160 
144 
150 
120 
100 
120 
100 
80 
64 
60 
60 
200 
150 

Mmtaka sanayi fen müfettişleri 
» » » » 

Limanlar teşkilatı 

İstanbul ticareti bahriye müdüriyeti fen şubesi 

Şube âmiri 1 150 
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Memuriyetin nevi 

Âza 
» 

Müşavir avukat 
Makinist 
Ser dümen 
Taife 
Odacı 
Telefoncu 

Adet 

5 
1 
1 
3 
2 
8 
6 
1 

Ücret 
Lira 

120 
100 
70 
80 
45 
35 
30 
50 

Maaş 
Lira 

Îstanbıd ve İzmir ticareti bahriye müdür
lüklerine merbut mülhakat limanları 

Makinist 
Taife 

» 

Odacı 
» 

Gemici 

Yüksek deniz ticaret mektebi 
Müdür 
Kâtip ve muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 

» » (Muit) 
» » » 

Hademe 
Ahçı yamağile beraber 
Kapıcı 
Muallim 

» 

» 

» 

» 

» 

Muallim ve laboratuar memuru 
» » » » 

3 
3 

13 
2 
2 
5 

1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

80 
35 
30 
30 
25 
30 

150 
85 

100 
60 
50 
30 
50 
35 
70 

100 
120 
80 
60 
90 

120 
70 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Mektepler leylî talebesi 
Yüksek orman mektei 75 

Orman ameliyat mektebi 75 
Yükske baytar mektebi 120 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 50 
Yüksek ziraat mektebi 46 
İstanbul Orta Ziraat Mektebi 55 
Bursa » » » 119 
İzmir » » » 57 
Adana » » » 58 
Adana Makinist Mektebi 52 
Yüksek deniz ticareti mektebi 75 
Maden meslek mektebi 71 

Posta Ve Telgraf U. M 
Merkez 

Baş odacı 
Odacı 

Komiser 
» 

Vilâyat 
Telsiz telefon komiserleri 

1 
12 

1 
1 

40 
30 

120 
80 

Komiser 
» 

Komiser 

İstanbul Telli Telefon Komiserleri 
1 120 
1 100 

İzmir Telli Telefon Komiserleri 
1 120 
1 80 
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Memuriyetin nevi 

Tabip 
» 
» 

» 

» 
Avukat 

» 

Mütercim 
» 

Rölövaj memuru 
Daktilograf 

» 

» 
» 

» 

Telefon makinisti 
Makinist 

» 
» 

Şoför makinist 
» » 

Şoför 
» 

» 
» 

» yamağı 
Motorcu 
Motor kaptanı 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Usta başı 
Sandıkçı 
Marangoz 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetçi 

Adet 

1 
1 

. 2 
2 
1 
5 
5 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
7 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Lira 

160 
145 
100 
40 
20 
50 
40 

125 
100 
100 
60 
50 
45 
40 
30 
60 
50 
45 
40 

110 
90 
75 
70 
55 
45 
35 
80 
50 
35 
45 
25 
60 
60 
40 
35 
55 
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Memuriyetin nevi 

Kalorifer ateşçisi 
» » 

Motosikletli ınüvezzi 
Bekçi 

Hamal başı 
Hamal 

» 

» 

» 

» 

» 

Hamal 
Hademe 

» 

» 

Telsiz irsal istasyona 
Atölye şefi 
Dizel baş makinisti 
Baş eletirikçi 
Dizel makinisti 

» » muavini 
» » » 

Höbetçi elektirikçi şefi 
» » » 

» » » 

» » muavini 
» » » 

Elektirikçi makinist 
» » 

» » 

Şoför 
Anten ve hat memuru 
Kapıcı 

Adet 

4 
1 

3 
1 
1 
2 

32 
30 
20 
15 

1 
1 
1 

81 
40 

1 

1 
1 
1 
4 

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

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40(5aylık) 

25 » 
50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
8 

30 
25 
20 

140 
140 
130 
100 
70 
60 
95 
90 
80 
70 
60 

100 
70 
60 
50 
40 
35 
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Elektirikçi 
» 

Anten hat 

Memuriyetin nevi 

Ahize i i 

i makinist 
» 

memuru 

itasyonu 

Adet 

ı 
2 
4 

Ücret 
Lira 

80 
60 
40 

Maaş 
Lira 

Muamelât merkezi 
Elektirikçi makinist 2 60 

Lâmbah istasyonu 
Elektirikçi makinist 
Kaloriferci 

» 

Hademe 
Hat memuru ve müvezzi 

» » 

» » 

Hastalıklarına mebni kısa müddetle va
zifelerine devam edemiyen telgraf 
muhabere memurlarının yerinde veya 
muhaberatın kesreti halinde nöbetleri ha
ricinde istihdam edilen muhabere me
murlarına müstahdemini muvakkate ter
tibinden verilecek yevmiyeler karşılığı Senelik 3500 

1 
1 
1 
6 

400 
200 

1507 

80 
70 
60 
30 

8,5 
6,5 
6 



Vesaiti nakliye kadroları 

Gümrükler U. M. 
Adet 

1 Vapur 
4 Römorkör 

21 Motörbot 
10 Açık deniz Motoru 
47 Sandal 

Posta, Telgraf T. II. M. 
2 Hizmet otomobili 

10 Kamyonet 
4 Kamyon 

10 Motosiklet 
50 Bisiklet 
2 Kayık 
3 Motor 
6 Posta vagonu 

Emniyet İşleri U. M. 

3 Hizmet otomobili 
3 Motor 

12 Motosiklet 
30 Bisiklet 
16 Sandal 

Hariciye Vekâleti 
1 Misafirini ecnebiye otomobili 
1 Motosiklet 

20 Elçilikler otomobili 
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Sıhhat ve İçtimaî M. 1 
Adet 

12 Hizmet otomobili 
2 Kamyon 
2 Cenaze arabası 
5 Yük arabası 
2 Kamyonet 
2 Fayton 
1 Motor 
2 Cenaze ve hasta nakliye otomobili 

22 Motosiklet 

Adliye Vekâleti 
3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet 
1 Araba 

2 
20 

5 Kamyon 
31 Kamyonet 
3 Otomobil 

232 Araba 
9 Motor 

13 Sandal 

8 Otomobil 
5 Kamyon 
4 Yük arabası 

Maarif Vekâleti 

arabası 

İktisat Vekâleti 

Nafıa Vekâleti 

Kamyon 
Binek ve yük 



1617 numaralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince bazı 
mekteplerin 1931 malî senesi zarfında tatbik edilecek 

muallim kadroları 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve terbiye enstitüsü 
Derece Nevi memuriyet 

5 Muallim 
6 » 
7 » 
8 » 

10 » 
11 » 
12 » 

Güzel S an'atlar Akademisi 
8 Muallim 

' 10 » 
11 » 
12 » 
14 » muavini 

Liseler, orta mektepler ve imam, hatip mektepleri ile 
muallim mektepleri 

Adet 

1 
5 
3 
2 
4 
2 
3 

8 
2 
3 
3 
6 

Maaş 

80 
70 
55 
45 
35 
30 
25 

45 
35 
30 
25 
20 

5 1 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

VtuaJ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 Stajiyer [muallim muavini] 

8 
16 
30 
45 
325 
245 
290 
508 
30 
110 
150 

6 
35 

80 
70 
'55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 

17,5 
16 
29 



E - Cetveli 
Bütçe kanunu madde: 6 
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Muhassasatın nevi 

MALİYE VEKÂLETİ 

Komisyonlara memur gayri muvazzaf âza ücreti huzuru 
Ecnebi mütehassısları 
Tetkikatı maliye masrafı 
Masarifi gayri melhuzo 
Düyunu umumiye komiser ve memurları tahsisatı 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

İstinsah ve münakale ücreti 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

Arazi ve emlâk tevzi ve tedariki için istihdam olunacakların ücretleri 
Tnşaat ve tamiratta kullanılacak memurlar ücreti 

: ; EMNİYET İŞLERİ U. M',, % 

Ecnebi mütehassısları 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

Hükümetlerle muahede ve mukavele aktiııe memur edileceklere verile
cek üci'et veya hakkı huzur. 
Hakem mahkeme ve heyetlerde uzlaşma komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücretleri 
Tahdidi hudut komisyonu ücreti 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele teşkilâtı memurin ve müstahde
min ücretleri 
Trahom mücadelesi teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücretleri 
Zührevî hastalıklarla mücadele teşkilâtı memurin ve müstahdemin üc
retleri 
Cüzam mücadele teşkilâtı .memurin ve müstahdemin ücretleri 
Verem » » » » » 
Sıtma » » » » » 
Doğum ve çocuk bakım evleri teşkilâtı memurin ve müstahdemin ücret
leri 

M AA RİF VEKÂ LE Tİ 

Ecnebi mütehassıs ve muallimleri 
İlk ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfettişleri kursları ücreti 
.Dil heyeti âzasile memur ve müstahdemlerin ücreti 
Meslek mektepleri ücreti 
Tarihi eserlerin muhafaza ücreti ' 
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F. M. Muhassasatın nevi 

NAFIA VEKÂLETİ 

600 1 Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müstacel tamirat teşkilâtı müstah
demler ücreti 
Sular teşkilâtı müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Devlet Demiryolları inşaatı müstahdemler ücreti 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

Masarifi muhakeme 
Sergiler ve numuneler teşhiri 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Ziraî mektepler ve kurslar 
Ziraî mücadele 
Ziraî ıslah, teksir ve tetkikat 
Tohum istiptal ve tevzii 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 

» hastalıklarile mücadele 
Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
Aygır depoları 
tnekhane ve süthane 
Orman ameliyat mektebi 
Muhafaza, amenajman ve teşcir .,'•••• i:i|| 
Laboratuarlar 
İhracat ofisleri teşkilât ve masarifi 
Limanların temizleme ve tarama ve mayin imhası 
Tetkikat ve taharriyat 
İnşaat, tesisat ve tamirat .;,... .-,'..:&* 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

706 Şehitliklerin bekçi ücretleri 
707 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 
709 Ecnebi mütehassısları 
748 » . » 
778 » » 
807 » » 
841 » » 

601 
604 
609 

637 
644 
649 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
661 
666 
667 
669 
670 
671 

1 
\ 

2 

1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
2 



#* 



C- Cetveli 
Bütçe kanunu madde: 11 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 
müstenidatı 

Tarihi Nevi 

29/5/1930 

24/7/1302 

31/12/1312 

24/3 /1314 

23/8/1339 

jy? 

kanun 

Nizamımme ve mü-
zeyyelâtı 
İrade 

1651 

13/12/1335 

12/ 2 /131.0 

18/9/1316 

6/ 2/1340 

16/5/1927 

3/11/1331 

18/ 5/1929 

kararname 

İrade 

İrade 

Kanun 

Kanun 

kanun 

Kanun 

15 recep 277 Nizamname 

2 / 7 /1338 Kanun 

İrade 

Kanunlar 

v ; v -t 

407 

1029 

1454 

240 

1/12/1285 
22/4/1340 

26/3/1337 

Nizamname 
Kanun 

Kanun 

504 

109 

Hulâsa 

1340-1343 

Bina iratları vergisi kanunu 
Arazinin tahriri hakkında 
Arazi vergisi kanunu 

'Emlâk vergisi hakkında 
Yanan ve yıkılan ilâve ve yeniden inşa olunan 
emlâk ve arsalara takdir olunan kıymetler 
üzerinden hangi tarihten itibaren vergi alınaca
ğına dair 
13 kânunuevvel 1335 tarihili kararnamenin el-
yevm meriyette bulunan 6 ve 11 inci maddeleri 
Cesim yangınlarda muhterik olan mebani ve ar
salar kıymetlerinin eshabınm müracaatlarına ta
lik edilmeksizinYtadili hakkında 
99 senesi nihayetine kadar olan bakayanın al'fine 
dair 
Rize vilâyetile Borçika kazasında fındık, porta
kal, limon, mandalina, çay ve dut yetiştirilmesine 
mahsus arazinin vergiden istisnasına dair 
6 şubat 1340 tarihli kanunda yazılı muafiyet müd
detinin temdidi hakkında 
İsparta ve Burdur vilâyetlerinin 1330 senesi ey
lülünden itibaren beş sene vergiden af fin e dair 
Bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidine 
ve nisbetlerinin tadiline dair olan kanunun mü
sakkafat ve emlâk ve arazi vergilerine müteal
lik maddeleri 
Tahriri icra edilmemiş olan mahallerde tevzii su
rette alınan maktu, vergilere dair nizamnamenin 
sureti tevziine ait ahkâmı 
Eiviyei selâsede emlâk ve arazi mukabili alınan 
maktu vergiye dair 
Orman nizmnamesi 
Bilûmum ormnlarm fennî usul diresinde idaresi 
hakkında 
Devairi resmiyeye lüzumu olan ve fukaraya tevzi 
edilecek mahrukat ile ciheti askeriyeye lüzumu olan 
telgraf ve telefon direkleri ve mahrukattan bilâ-
müzayede tarife bedeli üzerinden resim alınacağına 
dair 
Demiryolları kumpanyalarının ahara icar ettikleri 
binaların vergi ile mükellefiyetine dair 
Lozan sulh muahedenamesiniıı tasdikına dair ka
nunlar 
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Vergilerin 

Tarihi 

24/.7/1923 

19 /9 /1341 . 
23/ 1 /1927 

, 3 / 4 / 1 9 3 0 

21/1/1330 

7/5/1317 

15/10/1312 
2 /6 /1319 

13/11/1930 
21/5/1329 

ve resimlerin ve : 
müstenidatı 

Nevi 

, Muahedename 

Umum 7794/225 
Umum 1135/42 

Kantin... 

Şura kararı 

Sadaret tezkeresi 

Şura kararı 
» » 

Şura kararı 
» » 

sair hasılatın 

.¥ 

' . ' / " " . ' . . ' I 
- . - ' • • : " I 

158.0 ., 

923 

749 

2343 
579 

997 
369 

Hulâsa 

Lozan sulh muahedenamesinin vergiye müteallik 
69 uncu maddesi 

Lozan muahedenamesinin vergiye müteallik mevadı 

Belediye kanununun 19 uncu maddesinin,muafiyete 
dair olan 7 inci fıkrası 

İzmir Hava Gazı Şirketine ait mebaninin vergi ile 
mükellefiyetine dair • - . 
İzmir Havagazı Su Şirketinin ne gibi binalarından 
vergi alınaeğına dair 
İzmir havagazı şirketinin vergileri hakkında 
Balya - Karaaydm maden şirketine ait makine 
al ât ve edevatının muhafazasına' mahsus binaların 
vergiden istisnasına dair 
Tünel şirketinin vergileri hakkında 
Tramvay şirketi uhdesinde bulunmıyan emlâkten 
vergi alınacağına dair 

Hayvanlar vergileri 

Hayvanlar vergileri kanunu 

22/2/1926 Kanun 752 

Traktör resmi 

Mazharı muafiyet mevadı ihtirakiye sarfedeıı bi
lûmum ziraat makinelerinden alınacak resme dair 
olan 11 inci maddesi 

Kazanç vergisi 

27/2/1926 
9/6 /1926 

21/5 /1927 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

18/6/1927 -Kanun 

18/6/1927 Kanun 

31/6/1927 Tefsir kararı 

755 
926 

1038 

.1088 

1090 

349 

Kazanç, vergisi kanunu •*•••• . . . . . . 

Kazanç vergisi kanununun 2 inci maddesine bazı 
fıkarat tezyiline dair " : 

Kazanç vergisi kanununun bazı' maddelerinin tadi
line dair ... .-, •> 
Kazanç vergisi hakkındaki 27 şubat 1926 tarihli 
kanunun 36 inci maddesini muaddil 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarına mütedair 7 haziran 1926 tarihli ve 907 nu
maralı kanuna müzeyyel . : ,• 
Kazanç vergisi kanununun 25 ; inci maddesindeki 
tahsisat kaydinin tefsirine dair 
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Vergilerin 

Tarihi 

23/2/1928 

2/2/1929 

1/12/1927 

18/5/1929 

18/5/1929 

ve resimlerin ve 
müstenidatı 

Nevi 

Kanun 

kanun 

Tefsir kararı 

kanun 

Kanun 

sair hasılatın 

1209 

1388 

382 

1452 

1454 

28/5/1927 Kanun 1065 

2 4 / 1 /1926 kanun 275 

16/12/1928 Tefsir karan 

24/1 /1929 Tefsir karan. 474 

Hulâsa 

Kazanç vergisi kanununu muaddil kanunun 27 inci 
maddesine bir fıkra tezyiline dair 
Kazanç vergisi kanununu muaddel 71 inci madde
sinin tadil ine dair 
Zabitan ile hesap memurlarına verilmekte olan 
tayin bedellerinden kazanç vergisinin kesileceğine 
dair 
Teadül kanununun kazanç vergisini alâkadar eden 
3 üncü maddesi 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidine 
dair olan kanunun kazanç vergisini alâkadar eden 
maddeleri 
Bir muahedenameııin icabatı tatbikiyesinden olarak 
Türkiye dahilinde ifayi vazife eden ecnebi reis ve 
memurlarının muhassasatından kazanç vergisi 
almmıyacağına dair 
Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhası
ran Tayyare Cemiyetine aidiyetine dair kanunun 
kazanç vergisi muafiyeti hakkındaki (2) inci mad
desi 
Polislere verilmekte olan muhassasattan kazanç 
vergisi alınmıyacağma dair 
Kazanç vergisi kanununun 28 inci maddesi delâ
leti! e 30 uncu maddesinin tefsirine dair 

Madenler rüsumu 

26/ 3/1322 
27/ 1 /1324 

9/11/1325 

6/ 6/1317 
2/7/1330 
5/4/1341 

"Nizamname 
İrade 

rade 

1/12/1329 Nizamname 
30/ 4 /1331 Nizamname 

6/4 /1334 Kanun 

12/ 4 /1341 Kanun 

Nizamname 
Kanun 
Kanun 

707 

601 

Maadin nizamnamesi 
Ruhsatnameye merbut krom madenlerinin nisbî 
resimlerince ittihaz edilecek tedabiri teshilkârı hak
kında 
Maadin mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkında 
Maadin nizamnamesinin muaddel maddeleri 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden % 6 
nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline 
dair 
Taş ocaklarının kuşat ve imali hakkında 
Taş ocakları nizamnamesine müzeyyel 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua
fiyet hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 
müstenidatı 

Tarihi Nevi M Hulâsa 

3/4 /1926 
23/5/1927 

Veraset ve intikal vergisi 

Kanun 
Kanun 

19/11/1928 . Kanun 

4 / 6 /1930 Tefsir kararı 

797 
1047 

1337 

162 

Veraset ve intikal vergisine dair 
Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 20 
inci maddesine müzeyyel 
Veraset ve intikal vergisi kanununun 4, 46, 51 inci 
maddelerini muaddil kanun 
Menkul malların kıymetlerinin sureti takdirine dair 
Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde
lerini muaddil kanun 

11/4/1334 
7/6/1926 
7/6/1926 
7/ 6 /.1926 

19/6/1927 
20/3/1340 

1/7/1929 
1.7/1 /1929 

17/1/1929 

19/2/1930 

29/3/1930 
5/5/1930 

24/5/1928 

29/3 /1930 
12/4/1930 

24/5/1930 
31/5/1930 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Tefsir karan 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 

903 
905 
906 

1132 

1449 
1535 

1549 

1560 

1577 
1605 
1311 

1577 
1584 

1641 
1670 

İKİNCİ KISIM 

İstihlâk ve muamele vergileri 

Gümrük vergileri 

Gümrük kanunu 
Gümrük kanununa müzeyyel mevat 
Gümrük kanununun bazı maddelerini muaddil 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline 
dair 
Serbest nuntaka hakkında 
Gümrük kanununun miktarı tayin edilen pa
ra cezalarının beş misline iblâğına dair 
Gümrük tarife kanunu 
Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin ta
diline dair 
Gümrük tarife kanununun 35 inci maddesinin ve 
müzeyyel kanunun 34 üncü maddesinin tadiline 
dair 
Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki 
kanunun 5 inci maddesinin tadiline dair 
Gümrük tarife kanununun tadiline dair 

• Gümrük tarife kanununa müzeyyel 
Türkiye - Belçika Ve Lüksenborg ticaret mukave
lenamesinin tasdikınâ dair 
Şark halılarının gümrük resminin tenziline dair 
Türkiye - Amerika Müttehit Hükümetleri ticaret 
mukavelesinin tasdikınâ dair 
Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
Türkiye - Fransa ticaret mukavelenamesinin tas
dikınâ dair 



— 118 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tariht Nevi M Hulâsa 

31/5/1930 Kanun 

31/5/1930 Kanun 

31/ 5 /1930 Kanun 

31/5/1930 Kanun 

7/ 6 / l 930 Kanun 

7/ 6 /1930 Kanun 

7/ 6 /1930 Kanun 

8/6/1930 Kanun 

8/ 6 /1930 Kanun 

8/6/1930 Kanun 

10/6/1930 Meclis kararı 
12/6/1930 Kanun 

6/ 2 /1332 Kanun 

16/4/1339 Kanun 

9/ 4 /1340 Kanun 

20/ 2 /1340 Kanun 

22/ 2 /1926 Kanun 

8/ 6 /1926 Kanun 

1671 

1672 

1674 

1669 

1689 

1690 

1691 

1692 

1696 

1699 

576 
1717 

12/6/1930 

12/6/1930 
15/6/1930 

Kanun 

Kanun 
Kanun 

1719 

1720 
1723 

336 

471 

418 

752 

917 

Türkiye - İsveç ticaret mukavelenamesinin tasdi
kimi dair 
Türkiye - Romanya ticaret mukavelenamesinin 
tasdikimi dair 
Türkiye - Büyük Bcritanya ticaret mukavelena
mesinin tasdikına dair 
Gümrük tarife kanunile tarifede yapılacak tas
hihler hakkında 
Türkiye - Almanya mukavelenamesinin tasdikına 
dair 
Türkiye - Macaristan ticaret mukavelenamesinin 
tasdikına dair 
Türkiye Bulgaristan ticaret mukavelenamesinin 
tasdikına dair 
Türkiye - İstonya ticaret mukavelenamesinin tas
dikına dair 
Türkiye - Danimarka ticaret mukavelenamesinin 
tasdikına dair 
Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair 
Tarife kanununun 31 inci maddesi hakkında 
Gümrük tarife kanununun 5 inci maddesinin 10 
uncu fıkrasının tadili hakkında 
Türkiye - Flândıya ticaret mukavelenamesinin 
tasdikına dair 
Gümrük tarife kanununun tadiline dair 
Gümrük kanununun 12 inci ve 110 uncu madde
lerinin tadiline dair 
Hilâli ahmer cemiyeti namına gelecek eşyanın 
Gümrük resminden muafiyetine dair 
İhtiyacatı umumiye için celbedilecek madenî bo
ruların gümrük resminden muafiyeti hakkında 
Kabulü muvakkat suretile ithal edilecek mevat 
hakkında 
Türkler ve Türk şirketi tarafından satın alınan 
ticaret gemilerinin gümrük resminden istisnasına 
dair kanunun birinci maddesi 
Ziraattc müstamel mevadı müşteilenin gümrük 
resminden muafiyetine dair 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük.resminden muafi
yetine dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi JV? 

9/ 5 /1927 Kanun 

14/ 1 /1929 Tefsir karan 

25/1/1926 

31/5/1930 

Hulâsa 

19/ 5 /1930 Kanun 

17/6/1930 Kanun 

20/5/1927 
10/3/1928 

23/5 /1928 

25/ 5/1929 
25/5/1929 

14/12/1929 

5/ 4/1930 

8/6/1930 

10/6/1930 

Kanun 
Tefsir ka ran 

» » 

» » 
» » 

» » 

Kanun 

Kanun 

Tefsir kararı 

1039 

435 

505 
506 

150 

1578 

1698 

576 

Kanun 

Kanun 

1020 Beynelmilel yataklı vagonların gümrük resmin
den istisnasına dair 8 haziran 1926 tarihli kanu
na müzeyyel kanun 

151 Gümrük muafiyetine ait hususî kanunların meriyeti 
hakkında 

Muamele vergisi 

Muamele vergisi kanunu 
Muamele vergisi kanunu 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
tefsirine mahal olmadığına dair 
Muamele vergisi kanununun birinci maddesinin 
tefsirine dair 

. Muamele, vergisi kanununun birinci maddesine dair 
Muamele vergisi kanununun birinci maddesinin 
mükerrer sigortalara şümulü olmadığına dair 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının tefsirine dair 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
tadiline dair 
Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine ze
yil yapılmasına dair 
Konsolide edilmiş şeker muvaridatından muamele 
vergisi alınmıyacağına dair 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

1629 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi hakkında 

Dahilî istihlâk vergisi 

1718 Dahilî istihlâk vergisi hakkında 

Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 

725 Petrol ve benzin inhisarı hakkındaki kanun muci
bince elektrik ve havagazı sarfiyatı üzerinden alı
nacak resme dair 12 inci maddesi 

1669 Gümrük tarife kanunile tarifede yapılacak tashih
ler hakkındaki kanun 

30/ 9 /1336 Kanun 

Oyun aletleri resmi 

33 Oyun kâğıtlarından alınan resmi istihlâk hakkın
daki kanunun oyun alâtına müteallik 2, 4, ve 5 inci 
maddeleri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi J\p Hulâsa 

18 saf er 299 Nizamname 
19/4/1298 Nizamname 
2 1 / 6-/1305 Nizamname 

22/ 6 /305 Nizamname 

2 eemaziyelev-
vel 324 Nizamname 

16/ 4 /1338 Kanım 
2 /2 /1340 » 
6 /4 /1340 » 

18/ 1 /1926 

2 /4 /1926 

10/4/1340 

Kara, deniz avlan vergileri 

Zabitai saydiye nizamnamesi 
İstanbul ve tevabi i balıkhane nizamnamesi 
İstanbul balıkhanesine ait nizamnamenin 13 üncü 
maddesini muadd.il 
Zabitai saydiye nizamnamesinin 30 uncu maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye 
Zabitai saydiye nizamnamesinin 27 inci maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye 
Zabitai saydiye nizamnamesini muaddil 
İstanbulda av tezkereleri resminin tezyidine dair 
İstanbul ve tevabi i balıkhanesine müteallik nizam
namenin birinci ve 3 üncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidine dair 
Zabitai saydiye nizamnamesine bazr mevat tezyiline 
dair 
İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin bazr mevadınt muaddil 

218 
404 
465 

721 

820 

Nakliyat vergisi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

15/4/1338 
6 /4 /1340 

6 /4 /1340 

26 /2 /1931 

216 
466 

467 

1755 

Sefineler rüsumu 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
15/4/338 tarihli kanuna merbut tarifeye bir zeyil 
ilâvesine dair 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
15 nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifenin 3 
üncü maddesindeki (C) fıkrasının ilgasına dair 
Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vezaifine dair ka
nunun tadiline dair kanun 

19/5/1928 
14/12/1929 

Damga resmi 

1324 Damga kanunu 
1541 Damga kanununun * 13 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrası hakkında 

http://muadd.il
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müştenidatı 
Tarihi Nevi Xu Hulâsa 

27/5/1929 
28/5/1928 

5 /2 /1328 

10/4/1340 

3/11/1330 

2 8 / 1 /1331 

17/ 7/1334 
10/ 6/1926 

Kanun 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

29/9/1302 
1298 

8/ 8/1323 
15/3/1333 

18/6/1927 
21/6/1927 

28/5/1928 

3 /6 /1926 

12 /9 /1329 ' 

İradeli tarife 
Nizamname 

Tarifeye zeyil 
Kanun 

Kanun 1086 
Kanun 1115 

Kanun 1350 

Kanun 844 

Kanunu muvakkat 

6/ 5 /1928 Kanun 

22/5/1928 
27/11/1334 
22/6/1927 
20/5/1928 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

1260 

1143 
1318 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

İ451 Tapu harçları hakkında 
1331 Mübadil ve gayri mübadil muhacir ve saireye ka

nunlarına tevfikan veya a.diyen tahsis olunacak 
gayri menkul emvalin tapuya sureti raptına dair 
Emvali gayri menkulenin tahdit ve tahriri hakkın
daki kanun 

474 Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile kulp ve İğdir 
kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesinde
ki hakkı tasarrufa ait 
Vilâyetlere ait mekâtibi iptidaiye ve taliye tapu se-
nedatının bilâ resim vilâyet namına tebdili hakkında 
Devlet namına senede raptedilmemiş olan amlâkin 
bilâ harç senede raptı hakkında 

, Tekşilât nizamnamesinin 16 inci maddesi 
929 Devlet Demiryolları istimlâk kanunununun 5 inci 

mddesi 

Mahkeme harçları 

Mahakimi nizamiye harç tarifesi 
Mahakimi seriye nizamnamesi 
İcra dairelerinde alınacak harçlar hakkında 
Harca tabiiyeti hakkında ahkâm mevcut olmıyan 
serî vesaikten alınan harçlar hakkında 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 12 inci faslı 
Mahakim ve devairi adliyece alınmakta olan kaydiye 
harçlarının tezyidine dair 
Mahakim ve devairi adliyece alınmakta olan harç
ların tezyidine dair 
Eytam ve Emlâk Bankası kanununun 10 uncu mad
desi 
Mahakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef ma-

, hakim ve devairde alınacak harçlar hakkında 1304 
tarihli harç tarifesine müzeyyel 

1233 Adliye harç tarife kanununu muaddil 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Pasaport kanununun 3 üncü faslı 
Şehbenderlik rüsumu hakkında 
Hariciye Vekâleti tasdik harçları hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi jV* Hülâsa 

15/10/1329 
22/4/1340 

28/ 5/1928 

6/3 /1930 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

Kanun 

509 

1.337 

1402 

14/ 8/1330 
24/ 1 /1927 
2/3/1927 

24/5/1928 
10/6/1929 

10/ 3/1296 
25/3 /1321 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 

Kanun 
îrade 

964 
984 

1262 
1527 

9/ 6 /1321 îrade 

28/4/1304 
12/8/1317 
2/3 /1929 
21/4/1340 
24/4/1930 

21/5/1928 
28/ 6/1322 

Nizamname 
Nizamname 
Kanun 
Kanun 
Tefsir 

Kanun 
irade 

1401 
500 
159 

1271 

Noterler 

Noter kanunu 
Noter kanununun bazı maddelerinin tadili hakkın
da 
Noter kanunu mucibince alınacak olan harçların 
tezyidine dair 
Noter kanununu muaddil 

Diğer harçlar 

%. Nüfus kanunu 
Eczacılar ve.eczaneler kanunu 
Ecza depolarından alman ruhsatiye harcı hakkın
da 
İspençiyari ve tıbbî müstahzerler kanunu 
Müstahzeratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı 
İhtira beratı ve alâmeti farika harçlarının tazifi 
hakkında 
İhtira beratı ve alâmeti farika harçlarının tazifi 
hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesi 
Alâmeti farika nizamnamesine müzcyyel madde 
Alâmeti farika nizamnamesine müzcyyel 
Rüsumu sıhhiye kanunu 
Sıhhiye rüsumu kanununun 2 ve 3 üncü maddeleri
nin tefsiri 
Sıtma mücadelesi kanununa müzcyyel kanun 
Eski eserler müzesi idaresi için ebniye kalfaları, 
dülger, taşçı, ve emsali esnaf tezkerelerinden alman 
resimden hazine hissesi hakkında 

Hayvan sağlığı zabit ası resmi 

5/12/1329 

2 /2 /1340 

8/ 6 M930 

(5/5/1928 

Kanunu muvakkat 

Kanun 405 

Km mıı 1693 

Kanun 1234 

Zabitai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatinin 
resme müteallik ahkâmı 
5-kânunuevvel 1329 tarihli zabitai sıhhiyei hayvani
ye kanunu muvakkatinin 2 inci maddesini muaddil 
Hayvan sağlık zabitası kanununun 39 uncu mad
desinin tadiline dair 
Hayvan sağlığı zabitası hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 
müstenidatı 

Tarihi Nevi JV? 

23/ 3 /1931 Kanun 

Hulâsa 

1775 Hayvanların sağlık zabitası kanununun 22, 46 48 
inci maddelerinin tadiline dair 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan vergilere 
müteallik kanun ve nizamnamelerin meri bulun 
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu zaman
lara ait matrahlar üzerine tahakkuk edecek vergi
ler bakayası 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İnhisarların safî hasılatı 

Tütün ve saire 

31/5/1930 

2 /6 /1930 
7 /6 /1926 

26 /2 /1341 

8/6/1927 

Kanun 

Kanun 
Kamın 

Kanun 

Kanun 

1660 

1701 
907 

558 

1090 

2 /6 /1929 Kanun 1510 

3 İ /5 /1930 

26 /2 /1277 ' 

11/2/1282 
24/12/1333 

8/4 /1340 
3 /3 /1341 

24/5/1928 
2 /6 /1929 

Kanun 

İradeli talimat
name 
Nizamname 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

1660 

468 
575 
1270 

1518 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar 
hakkında 
Tütün inhisarı kanunu 
Tütütn idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki 26 şubat 1341 tarihli kanuna müzeyyel 
kanunun 5, 8, 9, 10 vel i inci maddeleri . 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanunun 6 ve 14 üncü maddeleri 
Tütütn idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisa
rına dair 7 haziran 1926 tarihli ve 907 numaralı ka
nuna müzeyyel kanun 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

Tuz hasılafo 

Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisar
lar hakkında 

Tuz talimatnamesi 
Tuz talimatnamesine müzeyyel fıkaratı nizamiye 
Tuz fiyatı hakkında 
Tuz resmi hakkında 
Tuz resminin tezyidi hakkında, 
Veresiye tuz satışı hakkında 
Tuz satışı ve tuz fiyatları hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi >' 

14/5/1929 
18/4/1341 

30/3/1340 

28/11/1341 

4 /9 /1926 
3/6/1926 

17/7/1927 

2 1 / 6/1927 

Hulâsa 
31/5/1930 Kanun 

31/5/1930 Kanun 

22/ 3 /1926 Kanım 

30/4/1340 Kanun 

18/ 4 /1341 Kanun 

15/ 6 /1930 Kanun 

14/ 6 /1930 Mukavelename 

1669 1499 numaralı gümrük kanununun ,bazı maddele
rinin tashihine dair 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisar
lar hakkında 

790 ispirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkında 

Kibrit ve çakmak 

490 

627 

1722 

Nizamname 
Kanun 

Kanun 

Kanun 

Mukavelename 
Mukavelename 
Mukavelename 

Kanun 

Kibrit imal ve ithal ve füruhtunun Devlet inhisa
rında olduğuna dair 1340 senesi muvazenei umumi
ye kanununun sekizinci maddesi 
Kibrit inhisarı için mevzu ahkâm hilâfına hareket 
edenler ve kaçak kibritler hakkrnda 1341 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 21 inci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
on milyon liralık istikraz aktine dair mukavelenin 
tasdiki hakkında 
Bu hususa dair 

Revolver fişek ve mevaddı infilâhiye 

Barut nizamnamesi 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun revol
ver inhisarına ait 57 inci maddesi 
Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 
senesi bütçe kanununun 3, 4 ve 5 inci maddeleri 
Askerî fabrikalarına ait mevadı inhisariyenin Ma
liye Vekâletine devri hakkında 
Barut ve mevadı infilâkiyc inhisarı hakkında 
Fişek ve av malzemesi inhisarı hakkında 
Av saçması inhisarı hakkında 

627 

456 

652 

1118 

Oyun kağıdı 

Oyun kâğıdı inhisarı hakkında 

1/1/1285 
1/ 1 /1285 

Nizamname 
Nizamname 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlet ormanları hasılatı 

Orman nizamnamesi 
Tersane ve tophane idaresine muktazi kerestelerin 
tedarik ve itası hakkında, 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair haaılatın 
müstenidatı 

Tarihi Nevi A« 

1/11/1336 Kanun 

20/12/1341 Talimatname 

3/4/1926 Kanun 
28/ 5 /1928 Kanun 

13/9/133.1 

35/4/1339 

13/3/1340 

16/4/1340 

22/4/1340 

Hulâsa 

15/ 5 /1326 Nizamname 
26/ 3 /1337 Kanun 109 

18/6/1338 
22/ 4/1340 

15/4/1340 
23/ 6/1340 

6/12/1340 

29/12/1340 

10/8/1341 
1/6/1926 

Kanun 
Kanun 

Kanun 
Talimatname 
Kanun 

Tefsir kararı 

Talimatname 
Kanun 

239 
504 

484 

526 

56 

892 

Orman mektebi nizamnamesi 
Devairi resmiyece lüzumu olan ve fıkaraya tevzi 
edilecek mahrukat ile ciheti askeriyeye lüzumu 
olan telgraf ve telefon direkleri ve mahrukattan 
bilâ müzayede tarife bedeli üzerinden resim alına
cağına dair 
Meccanen kereste itasına dair 
Bilûmum ormanların fennî usul dairesinde idaresi 
hakkında 
Ormanlardan intifa hakkında 
Orman talimatnamesi 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkın
daki kanuna müzeyyel kanun 
Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı ka
nununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının tef
sirine dair 
Orman talimatnamesine zeyil 
Orman nizamnamesi mucibince alınan yayl/ikiye 
resminin lâğvine dair 

işletilen emlâk hasılatı 

406 

818 
1338 

Hazineye ait emlâk ve arazi muamelâtı tasarru-
fiyesine dair 
Emvali milliye ve metrukenin sureti icarlarını mü-
beyyin talimatname 
Borçlar kanunu 
Borçlar kanununun 5 inci maddesinin lâğvine dair 

Satılan emval ve emlâk hasılatı 

Kanunu muvakkat 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

441 

448 

499 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlûbatı metrukesi hakkında 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlûbatı metrukesi hakkındaki 13 eylül 
1331 tarihli kanunu muvakkatin bazı maddeleri
nin tadiline dair 
Hükümet yedinde sahipsiz olarak mevcut emlâkin 
emval ve emlâki düşman, usat hasbellzüzum Hü
kümet tarafından tahrip edilmiş olanlara tevzii 
hakkında 
Mübadeleye tabi ahaliye verilecek emvali gayri 
menkule hakkında 
Ziraat Bankası matlûbatı atikasının sureti tesvi
yesine dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 
müsteııidatı 

Tarihi Nevi M 

18/ 4 /134J. 

31/3/1931 

13/3/1926 

Kanun 

18/4/1341 Kanun 

10/ 5 /1341 Talimat 

Kanun 

14/1/1928 Kanun 
4/4 /1926 Kanun 

Kanun 

22/ 3 /1926 Kanun 

22/ 2 /1926 Kanun 

31/ 5 /1926 Kanun 
28/3/1927 Kanun 

1/ 4 /1928 Kanun 

28/ 5 /1928 Kanun 

28/ 5 /1928 Kanun 

28/ 5 /1928 Kanun 

18/3/1929 Tefsir karan 

25/ 3 /1929 Kanun 

627 

627 

1733 

716 
743 

781 

791 

748 

885 
1016 

1217 

1331 

1341 

1349 

142 

1.407 

Hulâsa 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
23 üncü maddesi 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
45 inci maddesi 
Bedelleri peşin ve mukassat olarak istifa edilmek 
üzere satılacak emlâki milliyetim sureti füruhtu 
hakkında 
Hazineden taksitle mal satın alanların taksit be
dellerinin tecili hakkında 
Borçlanma kanunu 
Türk kanunu medenisinin hazineye intikal edecek 
emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Mübadeleye tabi eşhastan metruk olup hakkı is
kâna malik olanlara verilmiş ve verilecek emvali 
gayri menkule hakkında 
Mübadeleye tabi eşhas zimmetindeki matlûbatın 
istifası hakkında 
F^mvali milliye ve nıetrukeclen veya mazbut vakıf
lardan bazı müessesselerle belediyelere satılacak 
arazi ve arsalar hakkında 
İskân kanunu 
Hudutları dahilinde tebaamızın emlâkine vaz'iyet 
eden devletlerin Türkiye tebaaları emlâkimi karşı 
mukabele bilmişi! icrası hakkında 
Mübadeleye gayri tabi ahaliye verilecek emvali 
gayri menkule hakkında 
Mübadil ve gayri mübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan tefviz veya adiyen tahsis olu
nan gayri menkullerin tapuya raptı hakkında 
Türkiye cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti bey
ninde 18 teşrinievvel 1925 tarihinde münakit mu-
hadenet muahedenamesine merbut protokol hük
müne nazaran emvali gayri menkulelerini Bulgaris-
tanda terketmiş olanlara verilecek emval hakkın
da 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydine dair 
28 mayıs 1928 tarihli ve 1349 numaralı kanunun 
6 inci maddesinin tefsirine dair 
13 mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel ha-
rikzecle ve mülteci sıfatile gelmiş ve resmen iskânı 
yapılmış olanlara iskân için verilen evlerin borç
lanma kanunu mucibince temlikine dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M Hülâsa 

11/5/1929 

2/6/1929 

2/6/1929 

16/7/1929 
28/ 5 /192.7 
22/4/1341 
17/12/1929 

Tefsir kararı 

Kanun 

Tefsir kararı 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

1505 

248 

1528 
1050 
661 
1540 

810 numaralı kanunun kanunu medeni ile ilga 
edilmiş olup olmadığının tefsirine lüzum olmadığı
na dair 
Şark manatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek araziye dair 
28 mayıs 1928 tarihli ve 1349 numaralı kanunun 
7 inci maddesinin tefsirine dair 
Yabanî ağaçların aşlanmasına dair kanun 
Muhasebei umumiye kanununun 41 inci maddesi 
Müzayede, münakaşa ve ihalât kanunu 
Müzayede ve münakaşa kanununun6 inci maddesi
nin son fıkrasının tadili hakkında 

24/5/1927 

31/12/1928 

10/6/1926 
15/5/1930 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kanun 

ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Devlet Demiryolları 

1042 

1375 

929 
1907 

Devlet demiryolları ve Limanları İdarei Umumiye-
sinin teşkilât ve vezaifine dair 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa Liman ve jorihte Şark Demiryol
ları Bankası arasında münakit mukavelenamelerin 
tasdikına dair 
Devlet Demiryolları istimlâk kanunu 
Devlet Demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel 
kanun 

Posta ve Telgrf ve Telefon 

26/11/1339 
25/6/1927 

29/6/1926 

28/5/1928 
28/5/1316 
18/7/1323 
26/5/1925 
12/5/1926 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

Kanun 
Nizamname 
Nizamname 
Mukavelename 
Kanun 

376 
1172 

889 

1320 
T\ 

838 

Posta kanunu 
26 teşrinisani 339 tarihli posta kanunu ile 4 şubat 
1341 tarihli kanunun bazı maddelerini muaddil 
kanun 
26 teşrinisani 1339 tarihli posta kanununun 12 inci 
maddesi zeylinin tadiline dair 
Posta kanununun bazı maddelerini muaddil 
Dahilî posta havalenamesi nizamnamesi 
Posta paketleri nizamnamesi 
Posta ittihadı umumisi hakkında 
İstokolümde imza edilen postaya ait mukavele ve 
nizamnamelerin tasdiki hakkında 



128 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi Jt" 

2/11/1332 
21/5/1927 

6/3/1929 

23/ 6 / l927 Kanun 

3 / 4 /133ü Mukavelename 

1145 

Kanun 
Kanun 1037 

22/7/1875 
4/2/1340 
20/6/1927 

20/12/1340 
6/4/1327 

30/5/1926 
8/9/1926 
6/3/1927 
8/ 1 /1929 

5/3/l928 
24/5/1928 
13/12/1928 
5/12/1928 

Mukavelename 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Mukavelneame 

Kanun 
Mukavelename 
Mukavelename 
Kanun 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

406 
1163 

536 

876 

1379 

1212 
1265 
1366 
1361 

Kanun 

10/ 3 /1930 Kanun 
1/5/1930 Kanun 

1/1/1930 Kararname 

13/ 4 /1927 Kanun 

11/ 1 /1930 Kanun 

24/ 5 /1930 Kanun 

1404 

1569 
1631 

1007 

1546 

1627 

Hulâsa 

Beynelmilel mevadı muhabere posta ücretile taah
hütlü müraselât tazminat miktarlarının 1 mart 
1341 tarihinden itibaren tezyiden tebdili hakkında 
Bulgaristan ile aktine mezuniyet verilen posta 
telgraf ve telefon mukavelenamesi 
Mezkûr mukavelenamenin tasdikına dair 
Pasta ve Telgraf ve Telefon İdaresinde bulunan 
bazı eski pulların Türk tayyare cemiyetine satıl
ması ve hasılatı safiyeden nısfının cemiyete tahsisi 

Telgraf ittihadı umumisi mukavelenamesi 
Telgraf ve telefon kanunu 
Esterin telgraf kumpanyası mukavelenamesinin 
tatbikimi dair aknun 
Pono telgraf kanunu 
İstanbul Telefon Şirketi hakkındaki mukavelena
menin 20 inci maddesi 
Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
İstanbul ve Ankara telsiz telefon mukavelenamesi 
izmir Telefim Şirketi mukavelenamesi 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefon
lar hakkında 
Posta kanununun 31 inci maddesi hakkında 
Anadolu ajans telgraf ücretleri hakkında 
Otomatik telefon kanununun tadili hakkında 
Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline 
dair 
Posta kanununun 21 inci maddesinin tadili hakkın
da 
Otomatik telefon kanununa bir fıkra ilâvesi 
Telefon kanununun 5 inci maddesinin tadili hak
kında 
Telgraf ve telefon kanununun 4 üncü maddesiniıi 
tadili hakkındaki kararname 
1925 senesi Paris beynelmilel telgraf mukavelen il
me ve müzeyyel nizamnamesinin tasdikına dair ka
nun 
1928 senesi Brüksel beynelmilel telgraf mukavele
name ve müzeyyel nizamnamesinin tasdikına dair 
1927 senesi Vaşıngton beynelmilel telsiz telgraf 
mukavelename ve munzam nizamnamelerinin tasdi
kına dair kanun 



- 1 2 9 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi „V Hulâsa 

1/ 1 / l 927 Kararname 

1/ 1 / l 928 Kararname 

27/12/1923 Kararname 

19/12/1922 Mukavelename 

10/ 6 / l928 Kararname 

5/ 5 /1930. Kanun 

25/ 8 /1930 Kararname 

17/ 6 /1339 Mukavelename 

15/ 5 / l 929 Mukavelename 

3 / 6 /1929 Mukavelename 

21/7/1926 Kararname 

18/7 /1323 
2 8 / 6 / 
17/8 /1341 
17/9/1340 

25/3/1332 
2/10/1336 

6012 

6012 

185 

1601 

8291 

Nizamname 
Mukavelename 
Mukavelename 
Mukavelename 

Kanunu muvakkat 
Kanun 

16/1/1340 Talimatname 

Nevyork Radyo Korperasiyon Of Amerika telsiz 
şirketile yapılan mukavelenamenin tasdikraa dair 
Radyo Korperasiyon Of Amerika telsiz şirketile 
Türkiye arasında teati edilen telgrafnameler ücreti 
hakkında 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosu
nun işletmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdi
ki hakkında 
Suriye ile Türkiye arasında yapılan posta ve telg
raf mukavelenamesi 
İrak ile Türkiye arasında yapılan telgraf muka
velenamesinin tasdiki hakkında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin tadiline 
dair dair 
tstanbul ve Ankara Türk Telsiz Telefon Anonim 
Şirketinin mukavelenamesinde bazı maddelerin 
tadili hakkında 
istanbul ve civar telefon şirketi mukavelenamesine 
müzeyyel mukavelename 
istanbul Türk Telefon Anonim Şirketile 17 hazi
ran 1339 tarihinde aktolunan müzeyyel mukavele
nameye zeylen tanzim olunan mukavelename 
Aydın ve Kasaba ve Temdidi Demiryolları Kum
panyaları ile aktedilen telgraf mukavelenamesi 
Mermeris - Rados ve Vandefli Miyis telgraf kab
lolarının işletmesine dair Posta Telgraf Umum 
Müdürlüğü ile Rados Valisi arasında yapılan mu
kavelenamenin tasdiki hakkında 
Kıymetli mektup nizamnamesi 
Posta ittihadı umumisi hakkında 
Beynelmilel tayyare hakkında 
Aero Akispiroso ttalyana şirketi ile aktolunan mu
kavelename 

Darphane hasılatı 

Tevhidi meskukât hakkında 
66 istiklâl madalyası hakkındaki kanunun hurca mü

teallik maddesi 
Altın ve gümüş mevat ve masnuata damga darbı 
hakkında 
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Vergilerin Ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M Hulâsa 

1/4/1334 
2/4/1333 

Kanun 
Kanun 

8/ 6 /1926 Kanun 

Umumî mektepler hasılatı 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Ücretli resmî mekteplerden müteaddit evlâdı olan
lara gösterilecek müsaadat hakkında 

915 Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccani 
talebe hakkında 

Madenler hasılatı 

16/11/1309 

26/4/1340 

21/2/1327 
15/8/1334 
26/3/1322 

2 /3 /1310 
6/6/1317 
3 /3 /1328 

26/3 /1931 . 

8/ 1 /1337 
12/4 /1341 
6 /4 /1340 

Mukavelename 

Mukavelename 

îrade 
Mukavelename 
Nizamname 

• Tezkere 
Nizamname 
Nizamname 

Kanun 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

1794 

82 
608 
436 

Dağardı krom »madeni müsteciri ile münakit mu
kavelenameler 
Dağardı krom madeni mukavelenamesinin tadili 
hakkında 
Ereğli maden şirketile aktolunan itilâfname 
Ergani bakır madeni hakkında 
Maadin nizamnamesinin 52 inci maddesi 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Taş ocakları nizamnamesi 
Ereğli maden ocaklarından harice satılan kömü
rün beher tonundan alınan resmin iki buçuk ku
ruşa tenziline dair 
26 mart 1322 tarihli maadin nizamnamesinin 50 
inci maddesinin tadiline dair 
Linit kömür ihracı hakkında 
Taş ocakları nizamnamesinin tadiline dair 
Zonguldak şimendifer ve liman rüsumunun ten
zili hakkında 

29/5/1926 

2 /6 /1930 

1 /1341 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Diğer müesseseler hasılatı 

867 

1678 

549 

Ziraat Vekâletine merbut bazı müesseselerin su
reti idaresine dair 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkmda 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi j\Ş Hulâsa 

7 /7 /1325 

6/6/1929 

25/7/1929 

5 /4 /1903 

7/ 7/1325 
18/2/1306 

12/6/1339 

3 /5 /1339 

3 / 5 / 2 8 3 

8/5-/1305 

20/4/1318 

18/5/1878 

19/10/1326 

11 /3 / l330 

H/8/1276 
11/7/1339 

YEDİNCİ KISIM 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından 

Devlet hisseleri 

İmtiyazlı demiryolları, imtiyazlı şirketler, fenerler, 
mükerrer sigorta sandığı, Cumhuriyet Merkez 

Bankası 

Kanun ve muka
velename 
Mukavelename 

Mukavelename 

Mukavelename 

Mukavelename 
Mukavelename 

Mukavelename 

Mukavelename 

Nizamname 

Nafıa Meclisi 
karan 

Mukavelename 

Mukavelename 

Mukavelename 

Nizamname 

İradeli mukavelename 
îtüâfname 

Şark demiryollarının Bulgaristanda kalan kısmı 
hakkında 
Şark Demiryolları şirketile münakit müzeyyel mu
kavelenamenin 6 inci ve 7 inci maddeleri 
İzmir- - Kasaba, Alaşehir, Soma, Alaşehir - Afyon, 
Soma - Bandırma Demiryolları Şirketlerile müna
kit müzeyyel mukavelenamenin 1 inci maddesi 
Bağdat demiryolu mukavelenamesinin 35 inci mad
desi 
Bağdat demiryolu mukavelenamesi 
Bursa Demiryolu Şirketile münakit mukavelena
menin 29 uncu maddesi 
Samsun Sahili Demiryolu şirketile münakit mu
kavelenamenin 19 uncu maddesi 
Ilıca iskele Palamutluk Demiryolu Şirketile 
münakit mukavelenamenin 11 inci maddesi 
Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
20 inci maddesi 
Adana - Nusaybin demiryolu üzerinde tahta ka
pak, muşamba vezin ücreti ve depo ve mağaza be
deli icarı olarak vuku bulan hasılattan Hükümet 
hissesi 
Bağdat demiryolu mukavelenamesinin 24 üncü 
maddesi 
';:mir Rıhtım Şirketile münakit mukavelenamenin 
7 inci maddesi 
İstanbul Elektrik Şirketile münakit mukavelena
menin 5 inci maddesi 

Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 
27, 34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
Fenerler mukavelenamesi 
Hükümet ve Fenerler İdaresi arasında aktolunan 
itilâfname 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M> 

15/ 4 /1339 Kanun 

3 / 3 /1341 Kanun 

3 1 / 5 /1930 Kanun 

11/ 6 /1930 Kanun 

25/ 6 /1927 Kanun 

331 

576 

1667 

1715 

1160 

Hulâsa 

1339 senesi ikinci avans kanununun fenerler resmi
nin tezyidine dair olan 10 uncu maddesi 
Hükümetle Fenerler idaresi arasında münakit iti
lâf namenin tasdikma dair 
Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumiye-
sinin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzey-
yel 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevad 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 inci ve 
4 üncü maddeleri 

21 / 6 /1927 Kanun 
7/2/1929 Tefsir kararı 

18/ 5 /1872 Mukavelename 

5/3/1903 t Mukavelename 

18/ 4 /1304 Mukavelename 

23/ 9 /l322 Mukavelename 

18/2/1306 Mukavelename 

10/ 2 /1308 Mukavelename 

6/12/1339 Mukavelename 

25/10/1285 Şartname 

23/ 9 /1928 Heyeti Vekile 
karan 

SEKİZİNCİ KISIM 

Müteferrik hasılat 

Müteferrik hasılat 

1111 
477 

Askerlik mükellefiyeti, Devlete ait esham ve tah
vilât, faiz ve temettüleri, şirketlerden ve müteah
hitlerden teftiş mukabili alınan mebaliğ 
Askerlik mükellefiyetine dair 
Askerlik mükellefiyetine dair olan kanunun 
109 uncu maddesinin tefsiri hakkında 
hazine uhdesinde bulunan bilûmum esham ve tah
vilât ve sair senedatm faiz ve temettüleri 
Şark demiryolları mukavelenamesine merbut şart
name 
Bağdat demiryolu mukavelenamesinin beşinci mad
desi 
Aydın demiryolları mukavelenamesinin 10 uncu 
maddesi 
Aydın demiryolları mukavelenamesinin 4 üncü 
maddesi 
Mudanya - Bursa demiryolu mukavelenamesinin 
5 inci maddesi 
tmzir - Kasaba - Alaşehir - Soma - Bandırma Şir-
ketile münakit mukavelenamenin 5 inci maddesi 
Samsun sahili demiryolları mukavelenamesinin 
9 uncu maddesi 
istanbul - Galata Tünel şirketiie münakit şart
namenin 14 üncü maddesi 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 



Vergilerin ve resimlerin ve sair 
müstenidatı 

Tarihi Nevi 

10/6/1926 

3/5/1339 Mukavelename 

1/ 3 / l338 Mukavelename 

1.7/ 3 /l34.1 Mukavelename 

31/7 /1926 Mukavelename 

17 /8 /134J Mukavelename 

11 / 6 /1322 Mukavelename 

13/ 6 /1329 Mukavelename 

4/ 6 /1335 Mukavelename 

12/ 5 /1340 Mukavelename 

7/ 9 / l340 Mukavelename 

18/ 9 /1340 Mukavelename 

18/12/1341 Mukavelename 

24/ 9 /1341 Mukavelename 

6/10/1341 Mukavelename 

Mukavelename 

7/ 9 / l 926 Mukavelename 

11/10/1926 Mukavelename 

24/ 3 /1927 Mukavelename 

24/ 3 /1927 Mukavelename 

27/ 3 /1339 Mukavelename 

28/ 9 /1303 mukavelename 

- 133 — 

hasılatın 

Hulâsa 

İlıca - İskele - Palamutluk mukavelenamesinin 
7 inci maddesi 
Üsküdar - Kısıklı Tramvay şirketi!e nıünakit mu
kavelenamenin 8 inci maddesi 
İzmir - Göztepe Tramvay Şirketi ile nıünakit mu
kavelenamenin 4 üncü maddesi 
istanbul Tramvay Şirketi mukavelenamesinin 4 
üncü maddesi 
Beynelmilel hattı havaî şirketile nıünakit mu
kavelenamenin 9 uncu maddesi 
Bursa Cer ve Elektrik Şirketile mün'akit muka
velenamenin 5 inci maddesi 
Adana Elektrik Şirketile nıünakit mukavelename
nin 68 inci maddesi 
Eskişehir Elektirik Şirketile nıünakit mukavelena
menin 14 üncü maddesi 
Maraş Elektrik Şirketile nıünakit mukavelename
nin 46 inci maddesi 
Konya Elektrik Şirketile nıünakit mukavelena
menin 39 uncu maddesi 
Üsküdar - Kadıköy Elektrik Şirketile nıünakit 
mukavelenamenin 49 uncu maddesi 
Trabzon Elektrik Şirketile nıünakit mukavelena
menin 47 inci maddesi 
Sivas Elektrik Şirketile münakit nıukavelename-
menin 13 üncü maddesi 
Antalya Elektrik Şirketile münakit mukavelena
menin 31 inci maddesi 
Malatya Elektrik Şirketile nıünakit mukavelena
menin 42 inci maddesi 
istanbul Elektrik Şirketile nıünakit mukavelena
menin 5 inci maddesi 
Kayseri - Bünyan Elektrik Şirketile nıünakit mu
kavelenamenin 12 inci maddesi 
Ankara Elektrik Şirketile münakit mukavelena
menin 51 inci maddesi 
Ankara Havagazı Şirketile nıünakit mukavelena
menin 46 inci maddesi 
Samsun Elektrik ve Su Şirketile nıünakit muka
velenamenin 13 üncü maddesi 
İstanbul Su şirketile münakit mukavelenamenin se
kizinci maddesi 



- 134 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi jV 

2 0 / 4 / l 3 4 0 

1927 

29/12/1309 Mukavelename 

14/6/1330 Mukavelei munzamına 

25/8/1340 I ti lâf name 

10/12/1304 Şartname 

23/3/1329 Mukavelename 

18/7/1341 N izamname 

26/7/1341 Nimzamname 

1.1/5/1926 Nizamname 

30/ 9 /1341 M ukavelename 

9/ 5 /1327 Mukavelename 

21/10/1329 Mukavelenaım 

2 /4 /1330 Nizamname 

30/11/1330 Nizamname 

25/6/1927 Kanun 

Kanun 

Muvazenei umu
miye kanunu 

12/4/1341 Kanun 

6/ 5 / ! 911 Mukavelename 

3 1 / 3 /1926 , Mukavelename 

23/ 8 /1929 Mukavelename 

1149 

504 

608 

Hulâsa 

İzmir Su şirketile münakit mukavelenamenin 10 
uncu maddesi 
Üsküdar - Kadıköy Su şirketile münakit mukavelei 
munzammanın 7 inci maddesi 
İstanbul rıhtım şirketile münakit itilâf nam enin 5 
inci maddesi 
Şirketi Hayriye; şartnamesinin 3 üncü maddesi 
Haliç vapurları şirketi muaddel mukavelenamesinin 
<S inci maddesi 
izmir Liman ve Körfez İşleri Türk Anonim Şirke
ti nizamnamei dahilisinin 50 inci maddesi 
istanbul Liman Şirketinin dahilî nizamnamesinin 51 
inci maddesi 
Mersin Liman işleri Türk Anonim Şirketi nizam
namesinin 14 üncü maddesi 
Trabzon Liman Şirketi mukavelenamesinde teftiş 
ücreti yoksa da şirketin kendi muvafakatile alınmak
tadır. 
Terhini emlâk şirketi dahilî nizamnamesinin 77 inci 
maddesi 
Emlâk ve İkraz Türk Anonim Şirketi mukavelena
mesinin 58 inci maddesi 
İstanbul Türk emlâk şirketinin nizamnamei dahili
sinin 47 inci maddesi 
Emvali Gayri Menkule ve ikrazat Türk Anonim 
Şirketi nizamnamei dahilisinin 58 inci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun 3 üncü ve 6 inci maddeleri 
Bilûmum ormanların fennî usulde idareleri hakkın
daki kanunun 5 inci maddesi 
Mezkûr kanunun imtiyazlı şirketlerle müteahhitle
rinden alınacak komiser ve fen memurları ücretine 
dair olan 18 inci*maddesi 
Mezkûr kanunun maden ve taş ocakları şirketleri 
n ezdin de Hükûmetye birer komiser tayin edileceğine 
ve kendilerinden teftiş ücreti alınacağına dair 7 in
ci maddesi 
İstanbul Telefon Şirketi mukavelenamesinin 9 uncu 
maddesi 
İzmir ve civarı Telefon Şirketinin imtiyaz muka
velenamesinin 23 üncü maddesi 
İstanbul Telsiz Telefon Şirketi mukavelenamesinin 
28 inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Nevi Tariht 

4 /2 /1340 

3 /6 /1926 

7 /8 /1926 

15/6/1930 

Kanun 

Mukavelename 

Mukavelename 

Kanun 

27/ 2/1926 Kanun 

3 / 4 /1926 Kanun 

26/ 3 /l322 Nizamname 

12/4 /1341 Kanun 

6/ 6 /1317 Nizamname 

11 / 4 /1334 Kanun 

7 /6 /1926 Kanun 

7/ 6 / l926 Kanun 

1/6/1929 Kanun 

15/6/1930 Kanun 

10/6/1929 

28/5/1927 
18/ 1 /1331 

Kanun 

Kanun 
Kanun 

JV? Hulâsa 

406 

1722 

Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü maddesinin 
(B) fıkrası 
Fişek ve av malzemesi inhisarına dair mukavele
namenin altıncı maddesi 
Barut ve mevadı infilâkiye inhisarına ait mukave
lenamenin 5 inci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
10 milyon liralık istikraz akdine dair kanun ve 
mukavelename 

Cezai naktiler 

755 

797 

608 

906 

905 

1499 

1723 

1510 

1055 

Kazanç vergisi kanununun 23, 65 ve 67 inci mad
deleri ile- bu kanunun 21 mayıs 1927 tarih ve 1038 
numaralı kanun ile muaddel 66 inci maddeleri 
Veraset ve intikal vergisi kanununun naktî ceza
ya müteallik 45 inci ve 46 inci maddeleri 
Maadin nizamnamesinin 28, 43, 56, 65, 66, 78 ve 
96 inci maddeleri 
Maadin nizamnamesinin bu kanunun 4 üncü mad-
desile muaddel 71 inci maddesi 
Taş ocakları nizamnamesinin cezaya müteallik 29, 
30 ve 31 inci maddeleri 
Gümrük kanununun 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 
79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 95, 98, 99, 102, 103,104, 
108, 111 inci maddeleri 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun bu ka
nun ile muaddel 64, 68, 69, 74, 100, 105, 106, 107, 
109 uncu maddeleri 
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 8, 10, 
11, 12 inci maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 uncu madde
leri 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 7 haziran 
1926 tarih ve 906 numaralı kanun ile muaddel 
110 uncu maddesinin bu kanun ile muaddel mez
kûr maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
13, 14 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 inci maddeleri 
Teşviki sanayi kanununun 37 inci maddesi 
Altın ihracının meni hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesi 



136 
Vergi lerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi J& Hulâsa 

803 

222 
41 

1039 

1629 

1718 

11/ 4 /1334 Kanun 

7/4/1929 Kanun 

17/4/1338 Kanun 

20/ 3 /1340 Tefsir karan 

20/5/1927 Kanun 

19/5/1930 Kanun 

12/ 6 /1930 Kanun 

18 saf er 1299 Nizamname 

22/6/1305 Maddei nizamiye 

18/ 1 /1926 Kanun 

19 /4 / İ298 Nizamname 

21 /6 /1305 Nizamname 

iradeli talimat 
29/ 3 /1296 Tahrirat 

7/ 1 /1331 Nizamname 
1302 Balıkhane tamimi 31 

721 

15/4/1338 Kanun 

28/ 5 /1928 Kanun 

18/5/1928 Kanun 

9 /4 /1929 
18/3/1929 

10/4/1930 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

5 /1929 Kanun 

216 

1324 

1086 

1412 
1424 

1582 

1440 

Damızlık tiftik keçilerinin harice meni ihracı hak
kındaki kanunun 5 ve 6 inci maddeleri 
Tütün tohumu ihracının meni hakkındaki kanunun 
2 inci maddesi 
Cezayi naktilerin beş misline iblâğı hakkında 
Cezayi naktilerin beş misline iblâğı hakkındaki 
kanunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Muamele vergisi hakkındaki kanunun 14 üncü ve 
muvakkat ikinci maddeleri 
Eğlence ve hususî istihlâk vegisi hakkındaki ka
nunun 10 ve 12 inci maddeleri 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 10 un
cu maddesi 
Zabitai saydiye nizamnamesinin 2, 16, 25, 26, 27, 
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 inci maddeleri 
Zabitai saydiye nizamnamesinin bu nizamname ile 
muaddel 30 uncu maddesi 
Zabitai saydiye nizamnamesine bazı mevat tezyili 
hakkındaki kanunun 2 inci maddesi 
îstanbul ve tevabii balıkane nizamnamesinin 2 ve 
11 inci maddeleri 
İstanbul ve tevabii balıkane nizamnamesinin işbu 
nizamname ile muaddel 13 üncü maddesi 
İstanbul ve tevabii balıkane talimatnamesinin 13 
ve 14 üncü maddeleri 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hükmü 
Midye ve istiritye nizamnamesinin 2 inci maddesi 
Memur olmıyan yerlerde çiroz için sergi küşadınm 
memnuiyetine dair 
Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki 
kanun ile rüsumu bahriye tarifesinin 1 inci mad
desi 
Damga resmi hakkındaki kanunun cezaya müteal
lik 10 uncu faslı 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun cezaya mü
teallik mevadı 
Ceza usulleri hakkında kanun 
İcra ve iflâs kanununun 322, 323, 324, 325 inci 
maddeleri 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrasına müzeyyel kanun 
Deniz ticareti kanununun cezaî hükümleri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi - „V Hulâsa 

26/4/1926 

22/5/1930 

29/5/1929 

6 /3 /1340 

22/4/1340 
14/8/1330 
30/10/1330 

28/11/1299 
20/11/1334 
4 /5 /1331 
2 /6 /1926 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

825 

1632 

865 

433 

509 

İradeli talimatname 
Kanun 
Kanun 
Kanun 893 

2 / 3 /1927 Kanun 

19/ 3 /1927 Kanun 

984 

992 

2 4 / 1 /1927 

3/3/-926 
24/5/1928 

10/3/1296 

28/4/1304 

6/5 /1928 

17/7/1323 

2 /6 /1930 

26/ 4/1925 

Kanun 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

964 

767 
1262 

1234 

1701 

558 

Türk ceza kanununun para cezalarına müteallik 
hükümleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146, 165 inci medde-
leri 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 inci 
maddeleri 
Sun'î ipekten mensucat imalinin men'i hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesi 
Noter kanununun 21 inci maddesi 
Nüfus kanununun 19, 31 inci maddeleri 
14 ağustos 1330 tarihli nüfus kanununun muaddel 
13 ve kırkıncı maddeleri 
Talimatname! şehbenderinin 62 inci maddesi 
Pasaport kanununun 24 üncü maddesi 
Sicilli nüfus kanununun 11 inci muaddel maddesi 
Umumî tahriri nüfus icrası hakkındaki kanunun 
5 ve 6 inci maddeleri 
Ecza ticaretanel erile san'at ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli kimyevî maddelerin satıldığı 
dükkânlara mahsus kanunun 21 inci maddesi 
Serirî ve gıdaî taharriyat ve tahlilât yapılan ve 
muslî taamüller aranılan umuma mahsus bakte
riyoloji ve kimya laboratuarları kanununun ce
zaya müteallik 9, 10, 11 inci maddeleri. 
Eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 45 inci 
maddesi 
Türk kodeksi kanununun 9 uncu maddesi 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19, 20 inci maddeleri 
İhtira beratı kanununun 39, 44 ve 47 inci madde
leri 
Alâmeti farika nizamnamesinin 14, 15,' 16 ve 21 in
ci maddeleri 
Hayvan sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 61, 
62, 63, 64 ve 65 inci maddeleri 
Defteri hakani idarelerinin tensikat ve teşkilâtına 
ve memurin ve müstahdeminin vezaifine dair 26 
ve 31 inci maddeleri 
Tütün inhisarı kanununun cezaya müteallik 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67 ve 68 inci maddeleri 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki kanunun 14 üncü maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M 

7/6 /1926 Kanun 

2 1 / 6 /1927 Kanun 

907 

1118 

4 ramazan 1286 fıkrai nizamiye 

25 /1 /1284 Nizamname 

26/2/1277 İradeli talimatname 

1/6/1926 Kanun 

9 / 4 /1340 Kanun 

14/ 6 / l930 Mukavelename 

22/ 1 /1282 Nizamname 

22/ 2 /1926 Kanun 

1/ 1 /1285 N i zam n anı e 

16/6/1929 Kanun 

22/ 4 /1340 Kanun 

17/ 6 /1322 Nizamname 

10/9/1337 Kanun 

16 safer 1284 Nizamname 

16/1 /l327 M. Nizamiye 

6/11/1329 Nizamname 

11/3/1330 Nizamname 

790 

470 

752 

1528 

504 

151 

Hulâsa 

Tütün idai'ei muvakkatesi ve sigara kâğıdı iııhi* 
san hakkındaki kanuna müzeyyel kanunun 5̂  9 ve 
10 uncu maddeleri 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun 3 üncü 
maddesi 
Tuz nizamnamesinin 22 inci maddesini muaddil 
fıkrai nizamiye 
Ecnebi tuzunu hamil sefain kaptanlarından alına
cak ceza hakkında 
Tuz talimat ve müzeyyelâtı ve nizamat ve nıukar-
reratı 
İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkında 
ki kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri 
Men'i müskirat kanununun tadiline mütedair ka
nunun 6 inci maddesi 
15 haziran 1930 tarihli ve 1722 numaralı kanun 
ile musaddak kibrit ve çakmak inhisarı işletmesi
nin devrine ve 10 milyon liralık istikraz akdine 
dair mukavelenamenin 7 inci maddesi 
Barut nizamnamesinin 16, 18, 20 inci maddeleri 
Bu kanunun 2 haziran 1929 tarihli ve 1527 numa
ralı kanun ile muaddel 9 uncu maddesi 
Orman nizamnamesinin 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 
46 inci maddelerde muaddel 52 inci maddesi 
Yabani ağaçların aşlanmasına dair kanunun 23 ve 
25 inci maddeleri 

Türkiyede mevcut bilûmum ormanların fennî usul
de idare ve işletilmeleri hakkındaki kanunun 6 in
ci maddesi 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanılan 
müvellidülbuharlar ve hazineler ve motörler hak
kındaki nizamnameye muhalefet edenler hakkın
daki kanunu muvakkatin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 inci maddeleri 
Ereğli havza i fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik kanun 
Demiryolları umuru zabıtasına dair 
Demiryolları umuru zabıtasına dair nizamnamenin 
15 inci maddesini muaddil 
Demiryolları umuru zabıtasına ait nizamnameye 
müzeyyel 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi J\? 

28/ 5/1928 
26/11/1339 
6/ 8/1330 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

1315 
376 

30/11/1335 Kanun 

9/11/1302 Mukavelename 

4 /4 /1340 

9 / 3 /1329 

Kanun 

8/ 9 /1926 Mukavelename 

22/2/1930 Kanun 
30/3/133L Kanun 
25/ 6 /1927 Kanun 

25/ 6 /1927 Kanun 

30/11/1330 Kanun 

406 

1567 

1149 

1160 

8/8/1276 
23/9/1329 

10/4/1322 

16/ 7/1325 
16/ 2 /1328 

İradeli T. 
Kanun 

Nizamname 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

16/ 7 /1325 
8/5/1326 
27/5/1325 

3/8/1325 
27/7/1325 
22/12/1339 

26/5/1926 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 

* 
393 

858 

Hulâsa 

Şifre makinelerinin ithali memnuiyetine dair 
Posta kanununun 41, 42 inci maddeleri 
İnşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve tele
fon kanununun 2 ve 5 inci maddeleri 
İnşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve tele
fon hakkındaki kanunun 11 ve 12 inci maddelerini 
muaddil kanun 
Tahtelbahir telgraf, kablo hatlarının himayesi hak
kındaki beynelmilel mukavele 
Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü faslı ile 17 in
ci maddesi 
İstanbul telsiz telefon anonim şirketi mukavelena
mesinin 24 üncü maddesi 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun 
Evrakı naktiye hakkındaki kanunun 2 inci maddesi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 18, 19 ve 20 inci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 uncu 
maddesi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki ka
nunun 12 ve 23 üncü maddeleri 
Fenerler rüsumu talimatnamesinin cezaî hükümleri 
Tedrisatı iptidaiye kanununun 79, 80, 82, 83, 86, 
87 ve 88 inci maddeleri 
Asarı atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 inci 
maddeleri 
Matbuat kanununun 4 ve 8 inci maddeleri 
Matbuat-kanununun muaddel 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 18 ve 19 uncu maddeleri 
Matbuat kanununun muaddel 21, 28, 29 ve 33 üncü 
maddeleri 
Matbuat kanununun 3, 4, 5 ve 6 inci maddeleri 
Hakkı telif kanununun 32 inci maddesi 
Ictimaatı umumiye kanununun 3 üncü ve 10 uncu 
maddeleri 
Cemiyetler kanununun 12 ve 13 üncü maddeleri 
Tatili işgal kanununun 8, ve 9 uncu maddeleri 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanunun 8 
ve 9 uncu maddeleri 
Çekirge kanununun 8 inci. maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi jY° Hulâsa 

9 /5 /1928 Kanun 

7/ 6 /1926 Kanun 

17/ 4 /1929 Kanun 
13/5/1926 Kanun 

8/ 5 /1326 Kanun 
/ 4 /1340 Kanun 

26/ 5 /1926 Kanun 

24/ 4 /1930 Kanun 

28/5/1927 Kanun 

14/ 4 /1341 Kanun 
19/ 4 /1926 Kanun 

25/ 6 /1927 Kanun 

16/ 6 /1927 Kanun 

28/ 8 /1305 Kanun 

30/5/1926 Kanun 

9/ 6 /1930 Kanun 

2/11/1341 

3/4/1302 
19/5/l929 

26/5/1927 
18/ 4 /1929 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

Kanun 
Kanun 

1225 

904 

1423 
839 

500 
859 

1593 

1056 

618 
815 

1111 

1076 

872 

1704 

677 

1447 

1050 
1426 

858 numaralı çekirge kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerini muaddil kanun 
İslahı hayvanat kanununun 31, 32, 33 üncü mad
deleri 
Ağıllar kanununun 7 inci maddesi 
Sıtma mücadelesi kanununun 17 ve 19 uncu mad
deleri 
Pirinç ziraatı hakkındaki kanunun 12 inci maddesi 
Rüsumu sıhhiye kanununun 9 uncu maddesi 
İpek böceği tohumu yetiştirilmesi muayene ve 
satılması hakkındaki kanunun 20 inci maddesi 
Hıfzıssıhha kanununun 82 den 302 inci maddesine 
kadar mevadı 
Pamuklara ariz olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve ıslahı hakkındaki 12 kânunusani 1341 
tarihli ve 541 numaralı kanunun bu kanun ile 
muaddel 5 ve 8 inci maddeleri 
Limanlar kanununun 11 ve 16 inci maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kapu-
taj ) ve limanlarla kara suları dahilinde icrayi 
sanat ve ticaret hakkındaki kanunun 5 inci mad
desi 
Askerlik mükellefiyeti kanuuıumıı 83, 84, 85, 86, 
87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ve 101 inci maddeleri 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ka
nununun 10 uncu maddesi 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 
52 inci maddesi 
Tetlariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 
52 inci maddesine müzeyyel kanunun ikinci mad
desi 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî müesse
selerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanunun cezaî hüküm 
leri 
Türbelerin şeddine ve türbedarlıkların ilgasına da
ir kanunun 1 inci maddesi 
Umum borsalar nizamnamesinin 8 inci maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu
nun 6 inci cez;?î hükümler faslının 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53üncü maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 inci maddesi 
Vilâyet idaresi kanununun 68 inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Nevi M Tarihi Hulâsa 

12/9 /1329 

5/2/1329 

26/4 /1325 

5 /4 /1328 

6/4/1329 

Kanunu muvakkat 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

18/4/1341 Kanun 

1/ 6 /1926 Kanun 

6/5/1926 Kanun 

12/5/1927 Kanım 

9/11/1336 Kanun 
1/10/1337 Kanun 

26/11/1339 Kanun 
28/ 5 /1316 Nizamname 

18/ 7 /1323 Nizamname 

18/ 7 /1323 Nizamname 

627 

1473 

833 

1025 

48 
156 

Ameliyatı iskaiye işletme kanunu muvakkatinin 
33 ve 34 üncü maddeleri 
Emvali gayri menkuleııin tahrir ve tahdidi hak
kındaki kanunun para cezalarına müteallik me-
vadı * 
Serseri mazannai sui eşhas hakkındaki kanunun 
16 inci maddesi 
Polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 
ve 15 inci maddeleri 

Kıymetli evrak 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun icar 
ve isticar kontratolarile ferağ ilmühaberleri ve sa-
irenin satış fiyatları hakkındaki 8 ve 9 uncu mad
deleri 
Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 inci 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukave
lename ve şartnameler hakkında 
Vergi tezkereleri hakkında 
Her sene vergi tezkeresi itası hakkındaki hükmün 
ilgasına dair 
Tavizen verilen nıebaliğden istirdat 
1300 senesinden beri muhtelif senelerde muvaze
ne ve takviyei ziraat kanunları ve diğer hususî 
kanunlar mucibince tavizen tevzi edilmiş olan nıe
baliğden vaki tahsilat 

Diğer müteferrik hasılat 

376 Posta kanununun 20 inci maddesi 
Dahilî posta nizamnamesinin mürseli leyhine ve 
mürsiline iade olunmıyan havalenameler hakkın
daki 10 uncu maddesi 
Kıymeti mukadderdi mekâtip nizamnamesinin 
25 inci maddesi 

Bu nizamnamenin paketlere müteallik 26 inci 
maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M 

30/4/1340 Kanun 

18/4/1341 Kanun 

474 

627 

22/4 /1341 

18/3/1926 
28 /5 /l928 

30/12/1341 
2 7 / 5 / l 9 2 9 
21 /5 /1321 

Kanun 

Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 
Nizamname 

656 

788 
1345 

701 
1447 

Hulâsa 

Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp ve İğdir 
kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesin
deki arazi hakkında tasarrufa ait kanunun 8 inci 
maddesi 
1341 senesi muvazene! umumiye kanununun Top-
kapı müzesile saraylardan alınacak duhuliye resmi
ne dair 5 inci maddesi 
Sulama ücreti hakkındaki kanunun 3,4,5,6,7,8,10 
ve 11 inci maddeleri 
Memurin kanununun 30 uncu maddesi 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat kay
dına dair 
Evrakı naktiyenin yenilerde istibdaiine dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu 
Gümrüklerce icra edilen muayene i sıhhiyeye dair 
tahlili sani ücretleri 

DOKUZUNCU KISIM 

Fevkalâde varidat 

Mukavelenameler veya itilâf nameler mucibince 
veya sair suretlerle tahakkuk edecek fevkalâde 
varidat 

26/ 5 /1927 Kanun 1050 

Teberrüat 

Muhasebei umumiye kanununun 55 inci madesi 
Maaş ve ücretlerden hasıl olacak tasarruflar 

18/5/1929 Kanun 

12/ 5 /1927 Kanun 

2 / 6 /1929 Kanun 

ONUNCU KISIM 

Nazım varidat 

1454 

1883 

1525 

Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhidi ve 
nisbetlerinin tadili hakkındaki kanunun 13 üncü 
maddesi 
Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki kanun mucibince alınacak 
mebaliğ 
Şose ve köprüler kanunu 



- 1 4 3 -
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 

müstenidatı 
Tarihi Nevi M Hulâsa 

MUAFİYETLER KISMI 

Muhtelif vergi ve rüsumdan muafiyeti muhtevi ahkâtri 

28/5/1927 
23/5/1928 

4 /2 /1929 
21/12/1929 

3/6 /1929 
8/6/1930 

11/6/1930 

5 /4 /1341 

10/6/1926 

15/6/1930 

14/6/1930 
24/5/1928 
31/12/1928 

24/5/1927 

7 /6 /1926 

Kanun 
Kanun 
Kanun 
Kanun 

Kanun 
Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Mukavelename 
Kanlın 
Kanun 

Kanun 

Kanun 

1055 
İ 319 
1390 
1543 

1470 
1697 

1.715 

601 

927 

1722 

1301 
1345 

1375 

904 

1/3/1332 Kanun 

Teşviki sanayi kanunu 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
Teşviki sanayi kanunu tadilâtı 
Teşviki sanayi kanununun 26 ine/ı ve 42 inci mad* 
delerinin tadili 
Ziraî kredi kooperatifi!eri hakkında kanun 
Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarihli ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel kanunun ikinci 
maddesi 
Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 inci maddesi 
Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun 2 inci ve 
8 inci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap
lıcalar tesisi hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletmesinin devrine 
dair 
Ayni hususa dair 
Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu ve Mersin, Tarsus - Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı hakkında münakit muka
velenamenin tasdikma dair 
Devlet Demiryolları İdarei Umumiyesinin teşkilât 
ve vezaifine dair kanun ve nizamnameler 
İslah ve teksiri hayvanat hakkındaki kanunun 
damızlığa elverişli aygır ve buğaları her türlü 
rüsumdan muaf olduğuna dair 37 inci maddesi 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefa
ret ve konsoloshane binalarının vergiden istisna
sına dair 





Ç - CetveU 

Bütçe kanunu madde: 11 
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«MMria 

Esami 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ 
madeni kaymakami Tahir B: 

Zevcesi Memnune H. 
Kerimesi Mihrünnisa H. 

» Nilüfer » 
» Tahire » 

Mahdumu Ertuğrul E. 

Derseadette şaiben idam olunau Urfa 
mutasarrıfı sabıkı Nusret B. 

Zevcesi Hayriye H. 
Mahdumu Tarık E. 

» Mazlum » 
» Müntekim» 

Konya hadisei isyaniyesinde vazifesi 
uğrunda şehit edilen Bozkır kaymakami 
Demir Asaf B. zevcesi ve iki çocuğu 

Ankara mebusu sabıkı Atıf B. 

Şehidi millî Boğazlıyan esbak kayma
kamı Kemal B. : 

Zevcesi Hatice H. [*] 
Kerimesi Müzehher H. 

t> Müşerref » 
Mahdumu Adnan B. 

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

Zevcesi Şevket H. 
Kerimesi Fikriye H. 

» Muzaffer H. 

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

Büyük Türk şairi Abdülhak Hâmit B. 

Maaş 
miktarı 

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

10 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

40 

100 

Şartı tahsisi 

Teehhüllerine kadar 

Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar 

Eramil maaşı ita olunma
mak üzere 
Kaydihayat şartile 

Kanunun 

M i Tarihi 

25İ23/9/336 
48113/4/340 

80125/12/336 
481;13/4/340 

107İ19/3/337! 

270İ14/10/338 

271İ14/10/338 

275Î19/10/338 

435| 9/3/340 
443İ19/3/340 

/*/ 515 numaralı kanunla evvelce muhassas 5 Ura maaşı 5 lira zamla 10 liraya çıkarıl
mıştır. 
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Esami 

Bahriye nazırı esbakı Birinci Ferik 
merhum Ahmet Cemal Pş. : 

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

» Behçet B. 

Sadrı esbak merhum Talât Pş. Zev
cesi Hayriye H. 

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

» Celâsin B. 

Trabzon Mebusu şehit İzzet B. Mah
dumu Abdurrahman B. 

Kütahya Mebusu sabıkı Haydar B. 

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

Damat Ferit tarafından idam edilmiş 
olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahimE: 

Zevcesi Fatma Belkis H. 
Kerimesi İclâl H. 

» Necibe H. 
Mahdumu Celâlettin E. 

Abdülezel Paşa hafidesi Naciye H. 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
Beyin Hemşiresi Binnaz H. 

Mitat Paşa : 
Kerimesi Fatma memduha H. 

» Mesrure » 

Gazi Osman Paşa haremi Fatma H. 

Maaş 
miktarı 

15 
5 
5 
•5 

25 

15 
5 
5 

5 

25 

10 
10 

10 
5 
5 
5 

15 

9 
9 

25 

Şartı tahs i s i^ 

Teehhülüne kadar 

!

Mektep tahsillerini ikmal 
edinciye kadar 

] Mektep tasillerini ikmal 
J edinciye kadar 

Mektep tasilini ikmal 
edinciye kadar 

Kanunun 

M Tarihi 

478 1.3/4/340 

479113/4/340 

480^13/4/340 

481 13 /4 /340 
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Maaş 
miktarı Şartı tahsisi M 

Kanunun 

Tarihi 

Babıâlî vak'asında şehit edilen Harbiye 
Nazırı esbakı Nazım Paşa Kerimesi AtiyeH. 

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

JO Süleyman Asım B. 

Sadrı esbak merhum Mahmut Şevket 
Pş. Zevcesi Dilşat H. 

Üçüncü Ordu Kumandanı İsmail Hakkı 
Pş. Validesi Habibe H. 

Esbak Diyaribekir Valisi Reşit Bey 
merhumun: 

Haremi Mazlume H. 
Mahdumu Şinasi E. 

» Cehri » 
Kerimesi Fikret H. 

» İsmet x> 

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

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

» Zafer » 
» Nimet » 

Ömer Naci B. merhumun: 
Zevcesi Em İne Adviye H. 
Kerimesi Müzeyyen H. 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi Pş. 

Merhum Mehmet Ali B. Zevcesi Belkıs 
H. 

18 

10 
10 
10 
10 

62,5 

40 

20 
6 
6 
6 
6 

20 
10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
5 
50 

\Mektep tahsillerini ikmal 
Jedinceye kadar 

Eramil maaşı almamak 
şartile 

1 Mektep tahsillerini ikmal 
jedinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Mektep tahsilini ikmal 
edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Teehhülüne kadar 

481 13/4/340 

515 24/4/340, 

481 13/4/340 
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Esami 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat 
Hikmet B. : 

Mahdumu Ahmet Reşat Hikmet B. 
a Ömer Fuat Hikmet B. 

Gümüşane Mebusu şehit Ziya Bey: 
Zevcesi 
Mahdumu enver B. 

» Muammer B. 
» Zümrüt B. 

Kerimesi Yadigar H. 

Maraş ulûmu Riyaziye Muallimi sabıkı 
Hayrullah E. : 

Zevcesi Ayşe H. 
Mahdumu Celâlettin E. 

» Kemalettin » 

E: 
Esbak kastamonu Mebusu İsmail Mahir 

Zevcesi Fatma H. 
Kerimesi Fatma İffet H. 

» Ayşe Ferihan H. 
Mahdumu Ahmet Ertuğrul B. 

J> Bekir Oüudüz B. 

Denizli Mebusu sabıkı Hakkı Behiç B. 

Denizli Komiseri Hamdi B. : 
Zevcesi Fevzi ye H. 
Kerimesi Perihan H 
Mahdumu Cengiz E. 
Validesi Firdevs H. 

Mustafa Necip B. : 
Validesi 
Hemşiresi 

Su şehrinde idam edilmiş olan yüzbaşı 
Nuri B. : 

Çocuğu 

Maaş 
miktarı 

10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

25 

5 
5 
5 
5 

Şartı tahsisi 

I Mektep tahsillerini ikmal 
) deinceye kadar 

Yirmi yaşlarını ikmal 
edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

| Mektep tahsillerini ikmal 
Jed inceye kadar 

j Teehhüllerine kadar 

) Mektek tahsillerini ik-
j mal edinceye kada 

) Teehhülüne kadar 
l Tahsilini ikmal edinceye 
/'katlar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar Kızların te
ehhülüne kadar 

4 8 1 1 3 / 4 / 3 4 0 
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Esami 

Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey : 
Zevcesi 
Mahdumu Kâmran E. 
Kerimesi Neriman H. 

Kara mağara nahiyesi müdürü Tevfik 
Bey: 

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

» Nadir J> 
» İrfan » 

Kızılca Nahiyesi müdürü şehit Adil E: 
Valdesi Selime H. 
Zevcesi Havva İsmet H. 
Kerimesi İffet H. 

Şehit Erzincanlı hafiz Abdullah E. ha
remi Hatice H. 

Konya hadisesi isyaniyesinde şehit 
edilen Ali kemal E: 

Zevcesi Emine H. 
Kerimesi Nefise H. 

Trabzon Vali i esbakı Cemal Azmi Bey 
Zevcesi Müzeyyen H. 

Ziya Qök Alp B. merhumun : 
Zevcesi Vecihe H. 
Kerimesi Hürriyyet H. 

» Türkân H. 

24 ücü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmut B. : 

Refikası Şaziye H. 
Mahdumu Feridun B. 

» İhsan B. 

24 üncü Fırka Erkânı Harbi yüzbaşı 
Yakup Sami E: 

Zevcesi Şahende H. 
Mahdumu Ali Aydın E. 

» Sami Bali » 

Maaş 
miktarı 

10 
5 

10 

10 
5 

15 

50 
30 
30 

40 
10 
10 

20 
10 
10 

Şartı tahsisi 

\ Tahsi l ini il< nml e d i n c e y e 
i k a d a r 
î Teehhülüne kadar 

Teehülüne kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar 

Teehülüne kadar 

Kaydı hayat şartile 

•Teehhüllerine kadar 

Tekaüt, eytam ve eramil 
maaşları varsa katoluna-

} çaktır. Bu maaşat kız ve j 
erkek çocuklara yirmi 
yaşma kadar verilir 

Kanunun 

.¥ ! Tarihi 

481 13/4/340 

482 13/4/340 

515 24/4/340 

518H1/11/340 

649i22/4/341 
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Esami 

Maraşlı doktor Mustafa Bey : 
Zevcesi Naime H. 
Mahdumu Şeref B. 

» Ayhan B. 

Maraşlı şehit Evliya E. 
Zevcesi Şerife H. 
Kerimesi Muazzez H. 
Mahdumu Fehmi B. 

Gazi Antaplı şehit Şahin Beyin mah
dumu Hayri E. 

Kozanlı şehit Saim Beyin Hemşiresi 
Naciye H. 

Şeyhülislâmı esbak Musa Kâzim E. 
merhumun : 

Zevcesi Ratibe H. 
» Aliye H. [*] 

Şehit Jandarma Mülâzımı evveli Sü
reyya Beyin Valdesi Hüsniye H. 

Şehit Doktor Nafiz Tahir Bey : 
Hemşiresi Sabiha H. 
Mahdumu Ali Nafiz B. 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Riza Bey : 

Zevcesi Şükriye H. 
Kerimesi Türkân H. 

Bey 
Nafıa Vekili Merhum Süleyman Sırrı 

Zevcesi Ehliman H. 
Mahdumu Fikri Ziya B. 

y> Saruhan B. 
Kerimesi Gülserin Lem'an H. 

» Gülbeğim H. 

Saruhan Mebusu merhum Reşat Bey : 
Zevcesi Atiye H. 
Oğlu Mustafa Reşit B. 
Kızı Samime H. 

Maaş 
miktarı 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

15 

20 
40 

10 

5 
5 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
40 

Şartı tahsisi 

Tekaüt, eytam ve eramil 
maaşları varsa ktoluna-
caktır. Bu maaşat kız 
ve erkek çocuklara yirmi 
yaşına kadar verilir 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile, mah
dumlarına ikmali tahsil
lerine ve diğerlerine iz
divaçlarına kadar mak-
tuan. 

Eytam ve# eramil maaşı 
verilmemek şartile zevce
sine kaydı hayat suretile 
oğluna ikmali tahsiline 
ve kızma izdivacına kadar 

Kanunun 

M Tarihi 

649J22/4/ 41 

732ı 8 /2 /926 

753 2.4/ 2 / 926 

/*/ Evvelce mûhassas 20 Ura maaşına 20 Ura daha zammedilerek 40 liraya iblağ olunmuştur. 
Kanun M : 1101 
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Esami 

Sami Paşazade Sezai B. 

İstanbul Mebusu merhum Abdıırrah-
man Şeref Bey : 

Kerimesi Hikmet H. 
» İsmet H. 

Çorum Mebusu merhum Ferit Recai 
Bey : 

Zevcesi Kâmran H. 
Mahdumu Bahir B. 

Merhum Doktor Vasfi Bey : 
Refikası Nazmiye H. 
Mahdumu Reşit B. 

a> Feridun B. 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit Pş. : 
Zevcesi Melek H. 
Mahdumu Mehmet Celâlettin B. 

» mahmut Aziz B. 
Kerimesi Fatma Hikmet H. 

» Emine Fikret H. 
» Nimet H. 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli müte
veffa Hasan Fehmi Bey Zevcesi Kâmran 
H. 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Salâ-
hattin Bey : 

Refikası Seza H. 
Mahdumu Haldun B. 

Maaş 
miktarı 

100 

30 
30 

20 
10 

20 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 

30 

4u 
10 

Şartı tahsisi 

Eytam ve eramil rcıaaşa-
ları katolunmak üzere 
teehhüllerine kadar 

) Zevcesine teehhül ettiği 
zaman katedilmek üzere 
kaydı hayat ile, mahdu
muna yirmi yosma veya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül ettiği 
takdirde kat edilmek 
üzere kaydi hayat ile 
mahdumlarına yirmi yaş
larına veya ikmali tah
sillerine kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek, Zevce
sine teehhül ettiği tak
tirde kat edilmek üzere 
kaydı hayat ile, mahdu
mlarına yirmi yaşlarına 
veya ikmali tahsillerine, 
kerimelerine de teehhül
lerine kadar 

Eramil maaşı verilmemek 
ve teehhül ettiği takdir
de kat olunmak üzere 

Eytam ve aram il maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydi hayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Kanunun 

M Tarihi 

993:19/3/927 

1098(19/6/927 

1099İ19/6/927 

1100İ19/6/927 

1102T9/6/927 

1103İ19/6/927 

1104119/6/ 927 
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tsami 

Kırşehir Mebusu Ali Riza B. merhumun 
Refikası Necmiye H. 

Mirliva Celâl Paşa: 
kerimesi Seniye H. 

» Hadiye » 
» Redife » 

Kütahya Mebusu sabıkı merhum Seyfi 
Ef. Mahdumu Şemsettin E. 

Rize Mebusu merhum Rauf B. 
Zevcesi Binnaz H. 
Kerimesi Belkis » 

ı. Melâhat » 

Mardin Mebusu sabıkı merhum Der
viş Bey Zevcesi Meryem H. 

Maaş 
miktarı 

20 

2,5 
2,5 
2.5 

10 

30 
10 
10 

30 

Şartı tahsisi 

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydi hayat ile 

Eytam maaşı verilmemek 
üzere yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek şartile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydi hayat ile kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme
mek üzere teehhül ettiği 
takdirde kat olunmak 
şartile 

Kanunun 

J\e i Tarihi 

1105İ19/6/927 

1141123/6/927 

1161 25/6/927 

1171İ25/6/927 

1174 26/ 6 / 927 





G - CetveU 
Bütçe kanunu madde : 11 
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Kanun 
No: 

627 Madde 33 — Ajansın bir müessese i hususiye tarafından idare ettirilmesi için 
on senelik taahhüt icrasına dair 

664 
1013 
1177 

Bazı levazımı askeriye mübayaat ve inşaatı için 

14Q« | Ankarada inşa olunacak bazı mebanii askeriye için 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 inci maddesinde inşaattan maada gös
terilen hizmetler. 

1,050 Muhasebei umumiye kanununun 52 inci maddesinde gösterilen hizmetler. 

1P»rO ^ e ^ a m v e nıüessesatı askeriyei bahriye inşası için. 
1302 Meslek mektepleri inşaatı. 
1352 Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair binaları ile memurin apartman

ları için. 

1867 Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamilleri namına -ha
reket eden zevat ile düyunu umumiye meclisi idaresi arasında aktolunan mu
kavele ve itilâf name. 

1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ve Haydarpaşa limanı 
şirketleri ve Zürihte Şark Demiryolları Bankası ile mün'akit mukavelena
meler. 

1391 Amerika Fort Motor Konıpani eksports Enkorporeytet Şirketi ile mün'akit 
mukavele. 

1430 Kaçakçılık takibatında kullanılmak için deniz vesaiti mubayaası için. 
1435 Askerî hastane, garnizon ve mektepler inşası için. 
1482 Demiryolları ve limanları ile su işleri için. 
1688 Yapılacak köprüler ve şoseler için Nafıa Vekâletince taahhüdat icrasına 

dair kanun. 
1712 Ankara şehri su tesisatı için taahhüdat icrasına dair kanun. 

I 



F - Cetveli 

Bütçe kanunu madde: 11 



1 — Mahkeme masrafı tertipleri. 

2 — Mahkeme ilâmına müstenit deyin tahakkuk etmiş olan tertiplerden tahsi
satı kalmıyanlar 

3 — Geçen sene düyunu tertipleri 

4 — 1928 senesi düyunu karşılığı tertipleri 



î - Cetveli 
Bütçe kanunu madde; 11 
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Öümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat 
usulünden istifade edece cek eşyaya ait cetvel 

Eşyanın nevi 
Eşyanın ne halde 

getirildiği Mülâhazat 

Halı nesç ve imalinde kullanı- ) 
, , . . . . . , . .... >. \ Kaskam ipliği lacak çozgu ve kaskam iplikleri J 

f [ senede 150 000 kiloyu tecavüz 
I etmemek şartile ] 

İnce ağaç talaşı 

Mamul halde 

Tuzlanmış halde 

Yumurta talaşları 

Türk ve Şark halı ve kilimleri 

Bağırsaklar 

Amerikan bezi, tülbent, salaşpur, J 
patiska J 

Keten, Jüt, Manila ve emsalinden \ 
mamul çuvallık mensucat J 

Şeker Mamul halde 

Top halinde 

Top halinde 

Safî keten mensucat Top halinde 

[ Yazma ve kalemkâri basma imal 
| ve ihracatını temin için 

Çuval imali için 

Şekerleme ve helva ihracatını 
temin için 

i Ayintap ve havalisinde ve İstan-
' bulda elişi muhtelif örtülerin ima

lini temin için 

Sellüloit, Karnik ve Oryantal 1 Külçe, levha, çubuk, j Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık ima-
halitaları ) yaprak ve boru halinde } lâtı için 

Otomobil resimli ilân kâğıdı 

Rus tütünü 

Resimli kâğıt halinde 

Yaprak halinde 

Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için Fort mües
sesesine mahsustur 

Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilecek İstanbulda 
işlenecektir 



L-Cetveli 
Bütçe kanunu madde : 13 
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<u 
i-, <u 
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Mââş 
Memuriyetin nevi Adet Lira 

Başvekâlet 

11 Mukarrerat kalemi mazbata memuru 
12 Tahrirat kalemi Muhabere kâtibi 
14 Kavanin kalemi kâtibi 
14 Neşriyat kalemi kâtibi 
7 Kalemi mahsus tercüman ve mütercimi 
7 Âlî İktisat Meclisi 3 üncü şube muavin şefi 

11 Âlî İktisat Meclisi 3 üncü şube memuru 

Divanı Muhasebat 

9 Dördüncü sınıf murakıp 6 40 
10 Birinci sınıf muavin 2 35 
11 İkinci sınıf muavin 4 30 
14 Birinci sınıf mukayyit 4 20 
15 İkinci sınıf mukayyit 4 17,5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 
25 
20 
20 
55 
55 
30 

Şurayı Devlet 

9 Birinci sınıf mülâzim 3 40 
10 İkinci sınıf mülâzim 4 35 
7 Mazbata kalemi müdürü 1 55 

15 Üçüncü sınıf kâtip 5 17,5 
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Q Memuriyetin nevi Adet Lira 
<U.:;.;;.;;;/, M a a Ş 

İstatislik U. M 

10 Birinci sınıf mümeyyiz j r ı 1 35 
12 Tetkik memuru I l l J 1 25 

Diyanet İşleri Reisliği 

Maliye Vekâlet» 

Muhasebat Umum Müdürlüğünden 

8 Şube müdür muavinleri 
8 Muhasebe müdürleri [Sınıf: 4] 

11 İkinci mümeyyiz 
11 Birinci sınıf tetkik memuru . 

12 - ikinci sınıf tetkik memuru 

6 -, Müşavir Heyeti âzası" 
15 » » kütüphane memuru 
15 Tahrirat ve evrak müdürlüğü kâtibi 
17 , Mushaflar tetkik heyeti âzası 
11 Müftü Müsevvidi 
12 » » 
19 » » 
18 » kâtipleri 
12 İstanbul Müftülüğü Cihat Tevcihi ve yazı 

işleri Kalemi mümeyyizi • . . . . " 1 25 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2-

70 
17,5 
17,5 
14 
30 
25 
10 
12 

1 
1 
2 
9 

U 

45 
45 
30 
30 
25 

[ 1 ] İstatistik kanımu mucibince Maliye Vekâleti kad
rosundan İstatistik Umum Müdürlüğü kadrosuna naklolu
nan kısımdandır, 
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De
re

ce
 

12 
13 
14 
10 
11 
12 
14 
15 

10 
11 
12 
10 
11 

12 
15 

11 
12 
14 
15 

10 
11 
12 

Memuriyetin nevi 

Birinci sınıf hesap memuru 
ikinci sınıf hesap memuru 
Kâtip 
Veznedar 
Mutemet 
Dosya memuru 
Mukayyit 

» 

Varidat Umum Müdürlüğünden 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
ikinci sınıf hesap memuru 
Pul tetkik memuru 

» » 

Memurin müdürlüğünden 

Ttekik memuru 
Kâtip 

Muntazam Borçlar Müdürlüğünden 
İkinci mümeyyiz 
Birinci sınıf hesap memuru 
Mukayyit 
Kât ip 

Merkez muhasebeciliğinden 

Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 
Tetkik memuru 

Adet 

10 
8 
5 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
4 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

Maaş 
Lira 

25 
22 
20 
35 
30 
25 
20 
17,5 

35 
30 
25 
35 
30 

25 
17,5 

30 
25 
20 
17,5 

35 
30 
25 

Evrak dairesinden 
15 Mukayyit 2 17,5 

ı 



im 

<u Maaş 
Q Memuriyetin nevi Adet Lifa 

Darphane Müdürlüğündmı 
12 Tahrirat mümeyyizi ve istatistik memuru 
17 Kâtip 
17 Avanii simüzer damga memuru 
17 » » kalemkârı 
15 Sikkekeş 
15 Ustabaşı 
19 Ateşçi 
18 Daire baş muhafızı 

Müessesat muhasebeciliklerinden 

10 Muhasebeci 
11 Mümeyyiz 
12 » 
14 Başkâtip 
17 Muhasebe kâtibi 
18 » » 
12 Veznedar ve mutemet 
14 » » 
17 » » 
19 Evrak ve dosya memuru 
18 Kontrol memuru 
19 » » 

A skerî muhasebecilerinden 
9 Muhasebeci 

11 » 
14 Kâtip 
17 » 
12 Tetkik memuru 
15 » » 
12 Veznedar 
14 » 
17 » 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
•1 

15 
14 
14 
14 
17,5 
17,5 
10 
12 

3 
1 
1 
2 
5 
15 
1 
1 
2 
7 
4 
6 

2 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 

35 
, 30 
25 
20 
14 
12 
25 
20 
14 
10 
12 
10 

40 
30 
20 
14 
25 
17,5 
25 
20 
14 
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<u . Maa 
Q Memuriyetin nevi Adet Lira 

istanbul Damga Müdürlüğünden 
14 Birinci muaddit 1 20 
17 Sevk memunı 1 14 
19 Kolcu ve kantarcı 1 10 

Vilâyat memurlarından 
12 Merkez mal müdürü 4 25 
12 Muamelât memuru 1 25 
13 Muamelât memuru 6 22 
12 Kâtip 2 25 
11 Veznedar 1 30 
17 » 1 14 
17 » muavini ' 1 14 
14 Kaza mal müdüdürü 4 20 
12 Sandık emini 1 25 

Tahsil heyetinden 

17 Süvari tahsildarı 25 14 
19 Piyade » 24 10 
19 Tahsil tebliğ memuru 1 10 

Varidat meMitırlartndan 

14 Varidat mümeyyizi 1 20 
19 Kaza varidat kâtibi 14 10 
11 Tahakkuk memuru 1 30 
14 » » ' 19 20 
14 » » muavini 6 20 
15 » » » 31 17, 
17 Tahakkuk kâtibi 10 14 
18 » » 64 12 
19 Tebliğ memuru 83 10 
11 Tetkik memuru 55 30 
14 istihlâk memuru 1 20 
15 İstihlâk memuru 3 17, 
11 Kazanç yoklama memuru 2 30 
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<v 
o 
1 -<u 

19 
17 
11 
12 
17 
18 
18 
19 
18 

11 
14 
14 
17 

Memuriyetiu nevi 

Nahiye vergi kâtibi 
Emlâk ve arazi yoklama memuru 
Muamele vergisi memuru 

» » » 

» » Kâtibi 
» » » 

Muhafaza memuru 
» » 

Kantarcı 

/ 
Adet 

280 
7 
5 
1 

65 
38 

1 
35 
8 

istanbul Av Vergileri Müdürlüğünden 
îkinci mümeyyiz 
Memur 
Muhasip 
Kâtip 

1 
2 
2 
2 

Maaş 
Lira 

10 
14 
30 
25 
14 
12 
12 
10 
12 

30 
20 
20 
14 

V Hayat av ver gür ei memurluğundan 
14 Memur 1 20 

Rüsumat Umum Müdürlüğü 

7 
7 
7 
8 

10 
9 

12 
14 
15 
17 
18 

V Hayat memurlarından 

İkinci sınıf başmüdür 
Birinci » 
İkinci » 
Üçüncü » 
Beşinci » 
Birinci » 
Dördüncü » 
Mümeyyiz 

» 

müdür 
» 

» 

muhasibi mesul 
» » 

Birinci sınıf kâtip 
İkinci » 
Üçüncü » 

» 

» 

1 
1 
4 
4 
3 
2 
.2 
3 
3 
2 

55 
55 
55 
45 
35 
40 
25 
20 
17,5 
14 

39 12 
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O 

Q Memuriyeti n=nevi 

11 Merkez memuru 
12 Merkez memuru 
13 Birinci sınıf idare memuru 
14 İkinci sınıf idare memuru 
13 ikinci sınıf veznedar 
14- tTçüncü sınıf veznedar 
Ll Baş muayene memuru 
L2 Birinci sınıf muayene memuru 
L4 İkinci sınıf muayene memuru 
14 İkinci sınıf muayene* memuru 
15 tTçüncü sınıf muayene memuru 
12 Birinci sınıf ambar memuru 
13 İkinci sınıf ambar memuru 
14- Üçüncü sınıf ambar memuru 
11 Manifesto ser memuru 
12 Birinci sınıf manifesto memuru 
14 ikinci sınıf manifesto memuru 
16 Üçüncü sınıf manifesto memuru 
13 Birinci sınıf piyade muhafaza mmtaka me 

muru 
14 ikinci sınıf piyade muhafaza mmtaka me

muru 
.1.7 Birinci sınıf piyade deniz muhafaza me

muru 
18 ikinci sınıf piyade deniz muhafaza me

muru 
17 Süvari muhafaza memuru 
14 Kaptan 
15 Makinist 

Adet 

1 
3 
4 
44 
2 
8 
1 
2 
5 
5 
75 
1 
12 
16 
2 
1 
6 
3 

4 

25 

87 

241 
55 
1 
4 

Maaş 
Lira 

30 
25 
22 
20 
22 
20 
30 
25 
20 
20 
17,5 
25 
22 
20 
30 
25 
20 
16 

22 

20 

14 

12 
14 
20 
17,5 
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Memuriyetin ııovi Adet 

Tapu ve Kadastro U M. 

19 Ne vahi tapw menRina 200 
12 İstanbul evrak kalemi mifmeyyki 1 

Sıfthat ve İçtimaî Muavenet V. 

15 
15 

6 
8 

12 

7 
15 

1-
7 

12 
15 
14 
17 
7 

7 

Hususî kalem müdür kâtibi 
Umumî ve mahallî sıhhat işleri şubesi 
kâtibi 
Sıtma şwbesi mütehassısı 
Sicil ve memurlar müdirMl^ft muavini 

» » » birijıei- SIA 

nıf muamelât memuru 
Neşriyat ş«feesi--matehftssMi* 

» ' » kâtibi 
istatistik şubesi ihsaiyat mütehassısı 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Teftiş heyeti dosya memuru 

» » » » kâtibi 
Ankara Numune Hastanesi Asistanı 

» » » hemşiresi 
Birinei sınıf sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdürleri 
ikinci sınıf sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdürleri 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
& 
1 
1 
3 
1 

1 

4 
8* Üçüncü sınıf sıhhat ve içtimaî muavenet 

müdürleri 4 

o 
*-
<U 

a-
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Memuriyetin nevi Adet 

9 Hükümet tabipleri [ sınıf: 1 ] 3 
10 » » [ » : 2 ] 64 
11 » * » l » : 3 ] 33 
17 İçtimaî muavenet kâtipleri 1 
17 Birinci sınıf küçük sıhhat memurları 7 
18 İkinci » » » » 15 
19 Üçüncü » » » » 6 
12 Bakteriyoloji müesseseleri asistanı 1 
18 » » müstahzırı 1 
17 .» » zeri vasatiları me

muru 1 
17 Çiçek aşısı müessesesi miibayyaa ve sevk 

memuru \ 1 
10 Kuduz tedavi müesseseleri muavini 1 
14 Istsanbui çocuk hastanesi asistsanı 1 
7 Numune hastaneleri kulak, boğaz ve burun 

hastalıkları mütehassısı 1 
7 Numune hastaneleri göz hastalıkları mü

tehassısı 1 
7 Numune hastaneleri nisaî hastatlıkları mü

tehassısı 1 
7 Numune hastaneleri lâburatuar şefi ve en-

taniye hastalıkları mütehassısı 1 
10 Numune hastaneleri operatör muavini 1 
14 » » eczacısı 1 
14 » » asistanı 1 
13 Zonguldak hastanesi baş hemşiresi 1 
17 » » hemşiresi 1 
7 İstanbul akliye ve asabiye hastanesi kilinik 

şefi 1 
14 İstanbul akliye ve asabiye hastanesi asistanı 1 
14 Manisa ve Elâziz akliye ve asabiye hastane

leri asistanı 1 
19 Küçük sıhhat memurları 3 
14 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi muallim 

tabibi 1 
10 Tıp talebe yurdu idare tabipleri 1 
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Q Memuriyetin nevi Adet 

Maarif Vekâleti 
11 Liseler, Orta mektepler ve imam ve hatip 

mektetpleri ile muallim mektepleri mü
dür muavini 1 

17 Sanatlar mektepleri kâtip ve hesap memuru 2 
18 » »• ambar ve deppoy » 2 
7 » » muallimi 1 

Nafıa Vekâleti 

15 Demiıyollar Umum Müdürlüğü kâtibi 1 
6 İmtiyazlı şirketler müdürlüğü hava nak

liyatı mütehassısı 1 
4 Sular Umum müdürü 1 
6 » » » muavini 1 
5 Yollar baş mühendisi 12 
6 » » , 6 
5 » fen memuru 1 
7 » » 3 
8 » birinci sınıf memuru 11 

İktisat Vekâleti 
13 Vilâyet orman idareleri mühendisi 18 
14 » » » » 

muavinleri 4 
16 Vilâyet orman idareleri 2 inci sınıf kon-

doktörü 1 
13 Vilâyet baytar idareleri ikinci sınıf sıh

hiye ve muayene baytarı 15 
15 Vilâyet baytar idareleri 2 inci sınıf mu

avin baytarı 9 
15 Fidanlıklar 2 inci sınıf memuru 4 
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M e 111 u rr y*ü 11 ı te \ i 

Tohum ıslahı istasyonları 2 inci sınıf müdürü 1 55 
» » » müdür muavini 2 40 
» » » 2 inci smıf şefi 2 30 
» » » baş asistanı 2 25 

Zonguldak M. M. Mektebi baş muidi 1 25 

Limanlar idaresi 
İstanbul Ticareti Bahriye Müdürlüğünden 

Fen şubesi mümeyyizi 1 30 
İdare şubesi âzası 1 20 

» » istatistik kâtibi 1 20 
İdare şubesi kontrol ve masraf kâtibi 1 14 
İdare şubesi evrak ve dosya kâtibi 1 14 

İstanbul Liman Reisliğinden 

Muavin 
Kontrol memuru 
Liman » 
Liman » 
Tahakkuk kâtibi 
Liman reisi 
Liman reisi 

» memuru 

1 
1 
6 
4 
1 
1 
5 
9 

35 
20 
12 
10 
14 
'25 
20 
10 

İzmir Ticareti Bahriye Müdürlüğünden 
Kâtip 1 20 
Fen memuru 1 30 

İzm/ir Liman Reisliğinden 
Muavin 1 30 
Liman memuru 1 10 

» reisi 3 20 
» memuru . 4 10 

Maaş 
Adet Lira 
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Maaş 
Memuriyetin nevi Adet Lira 

P. T. T. U. M. 

12 Fen müfettişi 10 25 

Vilâyat memurlarından 

9 Üçüncü sınıf başmüdür 1 40 
17 Kâtip 2 14 
12 Muhasibi mesul 1 25 
16 Müdür 14 16 
18 Hat baş memuru ve tevzi baş memuru 1 12 

ü 

Q 





H - CetveU 
* 

Bütçe kanunu madde: 26 

* 
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1338 senesi altıncı avans kanunu: No. 269 

Madde 8 — lda re i. umumiyei vilâyat 
kanunu mucibince nasp ve azilleri mani
lerine ait bilûmum memurin ile ailelerine 
her ne suretle olursa olsun verilecek har
cırah o vilâyet veya livanın hududu muay-
venesini tecavüz edemez. 

1339 senesi birinci avans kanunu: No. 311 
Madde 6 — 15 nisan 1338 tarihli rüsu

mu bahriye kanununa merbut cetvel hari
cinde olup Dersaadet Liman Riyasetince 
öteden beri alınmakta olan rüsum kema-
fissabık istifa edilir. 

1340 senesi mart ayma mahsus muvakkat bütçe kanunu : No. 425 
Madde 7 — Bilûmum tekâlif ve rüsu

mun kavanin ve ııizamatı mukarreresi mu
cibince tahakkukuna ve düyunu hazine
nin sübutıına esas olan mekadir ve nisbet-
ler tebeddül etmemek şartile hazinenin 
kabz ve tediye muamelâtında ve kuyudu 

hesabiyei devlette lira esas ittihaz edilerek 
kuruş onun kesri itibar edilip tahakkuk 
ve tahsilinde yirmi paradan dun küsurat 
tay ve yirmi paradan fazla küsurat kuru
şa iblâğ edilecektir. 

1340 bütçe kanunu: No. 490 
Madde 6 — Hariciye Vekâletince ge

rek merkezde ve gerek sefarethane ve 
şehbenderhaııeler vasıtasile hariçte is
tifa edilmekte olan harç ve resimle
rin ledelieap mukabelebilmisil olmak 
üzere tezyidini ve icabında haddi aslisine 
ircaını vekâleti müşarünileyhanıu iş'arı
na binaen tahtı karara almağa İcra Ve
killeri Heyeti mezundur. 

Madde 11 — 30 eylül 1336 tarihli ka
nunun ikinci maddesi mucibince resme ta
bi tutulan oyun alâtından işbu resim lev
ha vaz'ı suretile istifa olunur ve bu resim 
temettü kanununun cari olduğu mahaller
de tatbik edilir. 

Her sene mart ayı zarfında vesaiti mü
nasibe ile vaki olacak ilân tarihinden iti
baren on beş gün zarfında levhaların vaz 'ı 
mecburî olup bu müddetten sonra levhasız 
görülecek olanlar iki kat resme tabi tutu
lur. İşbu kanunun mevkM tatbika vaz'ı 
tarihine kadar damgalattırılmaksızm der
dest olunan oyun alâtımn rüsumu müte-
rakimesi kanunun neşrinden itibaren bir 

mah zarfında tesviye olunmak şartile ce
zaları af ve eshabı hakkında ikame olunan 
davalar iptal olunur. 

27 teşrinisani 1336 tarihli kanun ahkâ-
mile 30 .eylül 1336 tarihli kanunun işbu 
maddeye mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 12 — Duçarı istilâ olan ınahal-
lerle her hangi sebeple nısfından fazlası 
harap olan şehir ve kasaba ve kurada 1338 
senesinden itibaren inşa edilmiş ve edile
cek mesakin ve çiftlik ebniyesi 1349 sene
sine kadar vergi ve zamaimden muaftır. 
Bu misillü mebaniden şimdiye kadar tah
sil edilen vergiler iade edilmez. 8 teşrini
sani 1339 tarihli kanunun 12 inci maddesi 
mülgadır, 1338 senesinde istirdadı mütea
kip ordu tarafından vaz'iyet edilip takdi
ri fiyat hususunda tahaddüs eden ihtilâfat 
hasebile mahsubu teahhur eden aşar teka-
sitinden eyyamı güzeşte faizi aranmaz. 

Madde 13 — Yerli ve ecnebi tömbeki 
bayilerinden istifa edilen bey'iye resmi 
bes misil olara ktahsil olunacaktır. 

1341 bütçe kanunu: No. 627 
Madde 5 — Topkapı Müzesile saraylar

dan ellişer kuruş ve diğer müzelerden onar 
kuruş duhuliye ücreti alınır. Sıhhiye mü

zesi meccani oiduiu gibi alelûmum mek
tepler talebesi de duhuliye ücretinden 
müstesnadır. 
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Madde 7 — Hususî ormanlardan alı

nan rüsum kavanini mahsusası mucibince 
% 10 olarak istifa olunur. Sahipli arazide 
yetiştirilen veya hüdayi nabit olarak sa
hipli arazide veya müteferrik surette Dev
lete ait arazii haliyede yetişen ağaçlardan 
bu resim alınmaz. 

Madde 8 — icar ve isticar, kontrato 
evraki ile ferağ ilmühaberleri atideki fiat-
larla satılır: 

A - icar ve isticar kontratolarmdan 
Kuruş 

Senevi yüz liraya kadar bedeli 
icarı mutazammın olanların beheri 10 

Senevi beş yüz liraya kadar be
deli icarı mutazammın olanların 
beheri 20 

Senevi beş yüz bir lira ve daha 
fazla bedeli icarı mutazammın o-
lanlarm beheri 50 

B - (Bu fıkra 833 numaralı kanunla 
tadil edilmiştir.) 

Madde 9 — Nüfus hüviyet cüzdanları 
atideki fiatlarla satılır: 

Bez kaplı hüviyet cüzdanı 15 kuruş, 
maroken kaplı hüviyet cüzdanı 50 kuruş. 

Madde 13 — 30 nisan 1329 tarihli iskâ
nı muhacirin nizamnamesinin 28 inci mad-
desmin muafiyata müteallik ahkâmı mül
gadır. 

Madde 20 — Maadin ocakları ile bilû
mum müessesatı smaiyenin tesisatına ve 
işletilmesine ait levazımdan ve tuz ile 
Devlet inhisarına tabi diğer mevattan ve 
ipek kozasından duhuliye rsmi alınmaz. 

Madde 23 — Tarihî ve bediî kıymeti 
haiz olanlar müstesna olmak üzere emlâ
ki milliyenin bedeli peşm veya atideki e-
saslar dairesinde tanzim edilecek talimat
nameye tevfikan mukassat olarak furuh-
tuna Maliye Vekili mezundur. 

A - içinde veya civarında hiç arazisi 
olmamak veya uhdei tasarruflarmdaki 
miktarı arazi 200 dönümden, noksan bu
lunmak sebebile toprağa muhtaç erbabı 
ziraat mevcut olan arazii milliye, bedeli 
on senede mukassatan alınmak ve her ha
neye verilecek arazi miktarı yetlerindeki 

arazi ile birlikte muhitin icabına göre aza
mî 200 dönümü tecavüz etmemek üzere 
takdiri kıymet suretile tevzi ve furuht o-
lunur. 

B - İçinde veya civarında toprağa 
muhtaç erbabı ziraat mevcut olmıyan ara
zii milliye ile Devlete ait bağ, bahçe, fın
dıklık ve zeytinlik gibi gayri menkulât 
takarrür edecek bedeli azamı on senede 
mukassatan alınmak üzere bilmüzayede 
taliplerine satılabilir. 

C - Emlâki milliyeden olan müsakka
fat ve arsalar takarrür edecek bedeli aza
mî sekiz senede mukassatan alınmak üze
re bilmüzayede taliplerine furuht oluna
bilir. 

D - Gerek takdiri kıymet suretile, gerek 
bilmüzayede furuht edilecek fıkaratı sa
bıkada muharrer emvali gayri menkule 
son taksitin tediyesi zamanma kadar ha
zine lehine birinci derecede haciz vaz'ı 
şartile bidayeten kat ' î surette ferağ olu
nur. 

H - Hulul eden taksiti miadında ver-
miyenler hakkında tahsili emval kanunu 
ahkâmı tatbik edilir. 

V - Mübadeleye gayri tâbi eşhası 
hükmiyeden metruk bilcümle emvali gay
ri menkule kâffei hukuk ve vecaibile bu
lundukları vilâyetlerin idarei hususiyele-
rine devredilir. 

Madde 37 — Muvakkat veya daimî bir 
memuriyetle memaliki ecnebiyeye izam 
olunanların zatî ve aile yol masrafları me
murini hariciye harcırah kanununa ve 
yevmiyeleri 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesine tevfikan verilir. Bu yev
miyeler devairi aidesince ehemmiyeti 
maslahata ve icabatı mahalliyeye göre ye
di misline kadar tezyit olunabilir. 

Memuriyeti muvakkate ile izam olu
nanlara bu miktardan fazla yevmiye itası 
lâzım geldiği takdirde verilecek yevmiye 
miktarları icra Vekilleri Heyetince tak
dir olunur. Mezkûr 15 mayıs 1335 tarihli 
harcırah kararnamesinin 29 uncu madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkralarile karar-
namei mezkûrun 10 teşrinisani 1335 ta
rihli zeylinin üçüncü maddesi ahkâmı 
mülgadır. 
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Madde 50 -— Ahkâmı hususiyeye tâbi 

bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı 
devlete müteallik kavanin mucibince ka
çakçılık dolayısile istifa olunacak cezayi 
naktüerin nısfına kadar miktarı muhbir
ler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti 
görülenlere derhal ikramiye olarak .veri
lebilir. Bu suretle verilecek ikramiyele
rin sureti sarfı ve her daire bütçesinde 
açılacak faslı mahsustan veçhi mahsubu 
Maliye Vekâletince tanzim kılınacak tali
matname ile tayin olunur. 

Madde 53 — Türkiye Cumhuriyeti ile 
muamelei mütekabile esası üzerine itilâf -
name teati eden düveli ecnebiyeye icra 
Vekilleri Heyeti kararile Ankarada sefa
ret ve konsoloshane inşa eylemek üzere 
meccaneıı arsalar teffizine ve gerek bu ar
salar, gerek Ankarada inşa edilecek sefa
ret ve konsoloshanelerle düveli mezkûre-
nin elyevm Türkiyede mevcut diğer sefa
rethane ve konsoloshaneleri için tahsisi 
veçhile bilâharç tapu senedi itasına Mali-

Madde 6 — Emvali milliye ve metru
ke satışlarile bunların icar bedellerinden 
ye fuzuli işgale ait olup idare heyetlerin-

Madde 4 — Altın ve gümüş avani ve 
meskukâttan ve ziynet altınlarından darp
hanece alınmakta olan ücret Maliye Ve
kâletince rayice göre tanzim edilecek lis
te mucibince istifa edilir. 

Madde 8 — 18 mart 1926 tarihli memu
rin kanunu ile 7 haziran 1)926 tarihli ordu. 
bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun malî mevadı ahkâmı 
tedricen tatbik ve her sene hangi madde
ler ahkâmının tatbikma ipti dar edilebile
ceği mnvazenei umumiye kanunlarile ta
yin olunur. 

Madde 9 — 18 mart 1926 tarihli memu
rin kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 inci 

ye Vekâleti mezundur. Ankarada sefa
rethane ve konsoloshaneler inşaatı için 
memaliki ecnebiyeden celbedilecek malze-
mei inşaiye gümrük resminden muaftır., 

Madde 57 — 1340 senesi Askerî Fab
rikalar Müdüriyeti Umumiyesi bütçe ka
nununun üçüncü maddesinde muharrer 
inhisar eşyasından maada her nevi me-
vaddı infilâkiye ve kapsol gibi aksamı ve 
el'abı nariye ve istimali mücaz revolverle
rin furuhtu dahi tahtı inhisara alınmış
tır. Ancak umuru nafıa ve meadinde 
müstamel mevadı infilâkiye ve aksamı 
mahalli teslimindeki maliyet fiyatına 
yüzde yirmiden fazla zammedilmiyerek 
efrada, şirketlere veya müessesata fu-
ruht edilir. 

Madde 59 — imalâtı Harbiyede müs
tahdem ameleden kaza sigortasına tâbi tu
tulması icap edenlerin sigorta bedeline 
muvazenei umumiyeden muhassas meba-
liğdeıı fazlası işbu amelenin yevmiye ve 
ücuratından katolunur. 

ce takdir olunacak ecri misillerinden mü
tevellit hazine matlubatı tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil edilir. 

ve [ D, H] fıkraları müstesna olmak üze
re 84 ve 88 inci maddelerinden ve 7 hazi
ran 1926 tarihli ordu, bahriye ve jandar
ma zabitan ve memurini hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin memurin kanu
nunun 88 inci maddesine matuf hükmile 
2, 8 ve 9 uncu maddelerinden maada bilu
mum ahkâmının 1927 senei maliyesi hazi
ranı ve yalnız memurin kanununun 86 in
ci maddesi hükmünün 1927 senei mali
yesi teşrinievveli iptidasından itibaren 
tatbikina başlanır. [ Bu madde 1204 nu
maralı kanunun birinci ve 1452 numaralı 
kânunun on dokuzuncu maddelerile kıs
men tadil olunmuştur ] . 

1341 senesi bütçe kanununa müzeyyel kanun: No. 757 

1927 senesi bütçe kanunu: No. 1011 
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1929 senesi bütçe 

Madde 11 — Mukavelenameleri muci
bince imtiyazlı şirketlerle müteahhitler
den teftiş mukabili alman mebaliğin bütçe 
haricinde sarfı ve kadroda gÖsterilmeksi-
zin bu kabîl şirket ve müteahhitler nez-
dinde komiser veya fen memuru istihdamı 
gayri caizdir. 

Ancak yeni aktolunan mukavelât do-
layısile bir malî sene zarfında işe başlıyan 
şirket ye müteahhitlerden teftiş mukabili 
alınacak mebaliğ bir taraftan varidat büt
çesindeki tertibi mahsusuna irat kayit di-

camınu : No. 1456 
ğer taraftan bu mebaliği tecavüz etmemek 
üzere icra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak kadro dairesinde komiser veya fen 
memuru bittavin ücretleri mensup olduk
ları daire bütçesinin müstahdemini da
ime tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve 
tesviye olunur. Bunlardan müteakip ma
lî sene bütçesinin tanziminden evvel tayin 
olunanların o sene kadrolarına ve bütçe 
tanziminden sonra tayin olunanların i-
kinci müteakip sene kadrolarına ithali 
mecburidir. 
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Muhassasatın nevi 

Birinci hısım - Güzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcırah 
Tahsisat 
Riyaset tahsisatı 
Âza » 
Divanı Riyaset âzası tazminatı 
[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince 
yapılır]. 
Murakıp ücreti huzuru 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Âza harcırahı 
Beynelmilel parlamentolar ittihadı 
ve ticaret kongrelerine iştirak ede
cek murahhaslar harcırahı 
[Yevmiye miktarı 4 ingiliz lirasını tecavüz 
edemez]. 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif 

1 Mefruşat 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

9 100 
2 048 500 

19 500 

1 950 

2 079 050 

182 270 

12 000 

194 270 
2 273 320 

109 236 

109 236 

82 080 

19 908 

211 224 

53 000 

1931 malî ı 
Riyaset Divanı

nın teklifi 

Lira 

8 400 
1 331 400 

34 500 

1 800 

1 376 100 

157 244 

10 000 

167 244 
^ 1 543 344 

109 236 

109 236 

79 920 

19 992 

ı 209 148 

1 127 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

8 400 
1 331 400 

18 000 

1 800 

1 359 600 

157 244 

8 000 

165 244 
T 524T844J 

109 236 

720 
109 956] 

76 420 

19 992 

206 368 

121 000 1 
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Muhassasatın nevi 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

, Masarifi muhtelife 

Müteferrika ve gayri melhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 
Meclis bahçesi daimî masrafı ve 
muvakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
tşletme 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 
Mahkeme masrafı 

Fasıl yekûnu 

Memurlar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

" 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 
) 16 500 

1 500 
18 000 

13 800 
2 500 

3 000 

19 300 

8 000 
7 000 
5 644 

20 644 

950 
5 025 
2 056 

0 

8 031 

2 700 

250 
3 800 

4 050 

300 
126 025 

I 2 610 559 

1931 malî 
Riyaset Divanı

nın teklifi 

Lira 
I 

i 

16 000 
1 500 

17 500 

16 000 
2 500 

5 500 

24 000 

0 
1 500 
5 500 

7 000 

2 500 
6 000 
3 000 
1 000 

12 500 

2 500 

250 
3 000 

3 250 

500 
194 250 

î 946 742 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

6 000 
10 000 

1 500 
17 500 

16 000 
2 500 

2 500 

21 000 

0 
1 000 
5 000 

6 000 

2 500 
3 930 
3 000 
1 000 

10 430 

2 000 

250 
3 000 

3 250 

500 
181 680 

1 912 892 
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Muhassasatın nevi 

İkinci kısım - (1üze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel parlamentolar ittihadına işti
rak hissesi 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Tesisat ve demirbaş 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 

Geçen sene düyunu 

Seneleri bütçelerinde karşılığı ol-
ımyan düynu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

i 1930 
i malî senesi 
! safî tah.sis.ati 

Lira 

2 700 

5 000 

1 500 

j 9 200 

i 

i 

129 530 

50 600 

180 130 

189 330 

1 900 

1 000 

I 

2 900 

2 802 789 
1 

1931 malî 
Riyaset Divanı

nın teklifi 

Lira 

2 700 

8 000 

1 500 

12 200 

495 000 

14 000 

509 000 

521 200 

4 720 

1 675 

5 335 

11 730 

2 479 672 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

2 700 

6 000 

1 500 

10 200 

492 700 

2 000 

494 700 

504 900 

2 000 

3 675 

0 

5 675 

2 423 467 

http://tah.sis.ati
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Reisicumhur muhassasatı 

Tahsisatı asliye 
» fevkalâde 

1452 numaralı kanunun 16 mcı mad
desi mucibince verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Yaverler tahsisatı 

Hakkı müktesep karşılığı 

Muvakkat tazminat 
! 

Birinci bap yekûnu 

1 
2 

1 
2 
3 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Otomobil ve vesaiti nakliye masarifi 

Mubayaa 
Tamir 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

1930 
mali senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

65 000 
91 000 

156 000 

28 920 

34 260 

36 260 

2 112 

257 552 

2 000 

15 000 
500 

15 500 

3 000 

15 000 
7 000 

27 000 

49 000 

1931 malî 
Riyaset Divanı- ! 

nm teklifi 
Lira 

| 

60 000 i 
84 000 ! 

144 000 

28 920 

37 500 

30 765 

2 112 

243 297 

3 500 

15 000 
500 

15 500 

3 000 

11 000 
6 000 

25 000 

42 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

28 920 

37 380 

4 080 

0 

2 112 

246252 

3 500 

15 000 
500 

15 500 

3 000 

11 000 
6 000 

25 000 

42 000 
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Muhassasatın nevi 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi gayri melhuza 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

100 
4 000 

4 100 

750 

100 
1 200 

1 300 

0 

6 000 
81 650 

339 202 

339 202 

1931 malî 
Riyaset Divanı

nın teklifi 

Lira 

100 
4 000 

4 100 

2 8Q0 

100 
1 200 

1 300 

400 

5 600 
78 200 

321 497 

321 497 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

100 
4 000 

4 100 

2 800 

100 
1 200 

1 300 

400 

5 600 
78 200 

324 452 

324 452 
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Muhassasatın nevi 
rmı.iî senesi Riyaset Divanı- Encümenin 
safî tahsisatı nın tekHfi kaljulü 

Lira Lira Lira 

Birinci h'iavnı — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücre, tahsisat 
51 j Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

: il Maaş 
i 2| .1.683 ııuınaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ik-

447 480 

İkinci bap - Masarif' 

5 4 Mefruşat ve demirbaş 
l! Mefruşat 
2 i Demirbaş 

420 840 

4 000 
5 000 

418 248 

52 

53 

ramıyesı 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemler ücreti 

j Muvakkat tazminat 

Birinci ha}) yekûnu 

447 480 

15 360 

64 092 

526 932 : 

5 000 

425 840 

15 360 

60 252 : 

501 452 

5 000 

423 248 

14 640 

58 992 

496 880 

4 000 
5 000 

55 

5(İ 
! 

57! 

: 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeı 
Defatir ve evrakı 
Melbusat 

Fasıl 

Fasıl 

yekûnu 

yekûnu 

ne 
matbua 

Fasıl yekûnu 

11 700 

I 
) 7 500 

1 500 
9 000 

5 000 

4 000 
200 

5 000 
1 700 

10 900 

9 

2 
3 
3 

9 

5 

5 

9 

000 

500 
500 
500 

500 

000 

000 
200 
000 
990 

190 

9 000 

2 500 
3 500 
2 000 

8 000 

4 000 

3 000 
200 

4 000 
990 

8 190 
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Muhassasatın nevi 
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62 

63 

Harcırah 

i Resmî telefon masrafı 

1| Masarifi tesisiye 
2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Cüze mahsus nuı-
hassasat 

Kitap bedeli ve tercüme masrafı 

Staj için Avrupaya gönderilecek murakip-
ler harcirahı ve tahsisatı ( beherine ayda 
yüz elli lira tahsisat verilir. ) 

însaat 

İkinci kısım vekûnıı 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

64 | i 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
I 

1 Tedavi ve vol masraf ı 

65ı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Riyaset Divanı

nın teKİifi 

Lira s 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

4 000 

12 000 

Geçen sene düyunu 

Vesaiti nakliye masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

500 

5 000 

^Z_rT5W_ 
802 582 

200 

5 000 
• 

ZL~ZTJ2W~ 

687 592 

200 

0 

1 200 

675 020 

5 000 

2 000 

5 000 

200 
800 

1 000 

50 

41 650 

568 582 

200 
1 000 

1_200_|__ 

50 

38 940 

540 392 ! 

200 
1000 

1 200 

50 

35 440 

532 320 

1 500 

15 000 

200 000 

216 500 

1 500 | 
i 
1 

1 

1 
15 000 i 

125 000 

141 500_, 

1 500 

15 000 

125 000 

_141_500 

1 000 
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i 

1 ! 
i 

r3 

• ö 
•d 

...J. 
Muhassasatın nevi 

| ! 
i 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
m-nhassamt 

: Birinci bap - Maaş, ücret tahsisat 

7 l | 

7 2 

ı 1 

to
 

I 

7 3 | 

i 
7 4 

Başvekil tahsisatı 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numara l ı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Daimî müstahdemler ücreti 

Muvakkat müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 
Bir inci bap yekûnu 

! ! 
İkinci bap - Masar i f 

7 5 ! 

; 1 
2 

7 6 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

I Fasıl yekûnu 
! 

1 
2 
3 

77 

7 8 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kı r t as iye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

i Başvekâlet otomobili masrafı 

1| Mubayaa 
2i T a m i r 
3ı İş letme 

Fasıl yekûnu 

1930 i 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

8 400 

74 364 

74 364 

10 260 

500 

10 200 
103 724 

3 500 

1 
) 3 000 

1 500 
4 500 

1 000 

8 000 
1 000 
6 000 

15 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

i 

3 400 | 

1 

62 508 

j 

62 508 "| 
"1 

13 560 

8 412 
87 _"__88(T 

';_ 1 800 

! 2 250 
1 350 
3 ^ 0 0 

900 

0 
• 0 
i 2 000 
| 2 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

8 400 

58 368 

1 800 
60 168 

13 560 

7 794 
89 922 

500 
500 

1 000 

100 
100 

1 350 
1 550 

900 

0 
1 000 
6 000 
7 000 
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Fa
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l 

M
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de
 

j 79 

80 

1 81 

82 

83 

| 84 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

3 
4 

Muhassasatm nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 500 
Melbusat 1 500 

Fasıl yekûnu 2 000 

Harcırah 2 700 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 100 
Mükâleme bedeli 1 000 

Fasıl yekûnu * 10(L 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 400 

İkinci bap yekûnu 30 200 

Bilinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus 
muhassasat 

Matbaa masrafı 

Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir mas
rafı 
Mevadı iptidaiye 
Pul, posta ve sevk masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı mesture 

Hariçte tabettirilecek kanunlar masrafı 

Kâğıt bedeli 
Tashih ve tabı ücreti 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

J.33^924 

27 000 

7 000 
14 000 

500 

48 500 

834 000 

4 000 
6 300 

10 300 

892 800 

1. 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son Encümenin 1 

teklifi kabulü 
Lira Lira 

450 
1 500 

1^950 

1 800 

100 
900 

1 000^ 

450 

13 500 

^ 0 1 ^ 8 0 

20 000 

3 000 
13 000 

450 

36 450 

654 401 

2 500 
4 000 

6 500 

697 351 

450 
840 

1 290 

1 800 

100 
900 I 

1 000 

450 

14 990 1 
104 912 1 

20 000 

3 000 
15 000 

450 

38 450 

651 000 

0 
ol 
0 

689 450 
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85 

1 8(> 
87 

88 

I 

89 

90 

i M
ad

de
 

1 
2 
3 

1 

2 

1 
2 

! 

Muassasatın nevi 

Üçüncü kısım — Âli îktısat Meclisi 
Müstahdemin ücreti 

Masarifi mütenevvia 

Demirbaş 
Kırtasiye, def at ir ve evrakı matbua 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

-
Harcırah 

Âza hakkı huzuru 

Kitap ve risale 

Kitap ve risale mübavaa ve abone 
bedeli 
Tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik 
masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN ! 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 600 

1 200 
500 
250 

1950 

6 000 

8 500 

1 000 
1 000 

2 000 

22 050 

4 540 

1 000 

5 540 

1 054 314 j 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

450 
250 
200 

900 

3 000 

8 000 

500 
450 

950 

12 850 

4 000 

750 

_4_750_ 

816 331 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

1 

450 
250 
200 

900 
1 
1 

3 000 1 

8 000 

500 
450 

950 

12 850 

1 200 
1 000 

^ 2 0 0 

2 950 

810 162 
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ta 

•101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

M
ad

de
 

1 
2 

1 
?, 
3 

1 
2 

Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

1930 
malî senesi 
Safî tahsisatı 

Lira 

191 820 

191 820 

4 680 

12 684 

209 184 

500 
* 

f 
1 2 760 

1200 

3 960 

1 150 

1 500 
600 

2 100 

500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

169 176 

169 176 

4 680 

8 820 

182 676 

200 

2 000 
200 

2 200 

600 

400 
550 

950 

200 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

169 176 

200 

169 376 

4 680 

8 820 

182 876 

200 

250 
1 750 

200 

2 200 

600 

400 
390 

790 

200 



- İ d -
F

as
ıl
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no 

1 1 1 

1 
2 

Muhassasatın nevi 

Otomobil masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

ikinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitap ve risale mubayaa bedeli 

Üçüncü kısım — Müteferrik 
masarif 

788numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4 500 
0 

500 

5 000 

200 
13 140 

222 594 

700 

1 200 

200 
1 400 

224 694 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
T . Lira 

0 
0 

2 100 

2 100 

6 250 
188 926 

100 

5 500 

120 
5 620 

194 646 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

0 
0 
0 

___ 0 

3 990 
186 866 

100 

200 
5 100 

5 300 

120 
5 420 

192 386 
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1 2 1 

1 2 2 

1 2 3 

Birinci kısım — Güzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret tahsisat 
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

124 

125 

120 
127 

Birinci bap yekûnu 

Tkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Encümenin 

kabulü 

j i r a 

Müteferrika 
Masarifi mütenevvia 

Def ati r ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

128i Harcırah 



- 2 3 -

es 

129ı 

1301 

fv uhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

131İ 

1321 

133İ 

13 4| 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

I 

I 

| İkinci kısım, — Cüze mahsus 
i muhassasat 

Kitap ve risale 

îhsaî eserler ve risaleler mubayaa 
ve abonman bedeli 
Tersim, tercüme, tabı ve neşir mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel istatistik ve nüfus kongresine 
iştirak masrafı 

Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 

Ecnebi mütehassısı 

İkinci kısım yekûnu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 » » ' » 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

50 
0 

50 

250 

"7~85()~ 
34 272 

22 
0 

22 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

160 
6 906 
34 902 

400 

6 000 
6 400 

22 
0 
22 

160 
~'ŞJÂA_ 
34 802 

13 000 
19 400 

150 

5 000 
5 150 

2 400 

900 

8 450 

0 
216 | 
216 

53 888 

44 

44 

150 

5 000 
5 J.50^ 

2 400 

900 

8 450 

43 396 

44 

44 
43 296 
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| 1 Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
•muhassasat 

.Birinci baj) - Maaş, ücret, tahsisat 

141 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

1 Maaş 
2 1683 numara l ı k a m u m u 58 inci mad 

desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücuratı 

Müstahdemini muvakkate 

1 4 2 

1 4 3 

1 4 4 Muvakkat tazminat 

^ /A;- Müstahikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 

Umuru hayriye vazife ve tahsisatı fevka
lâdesi 

Birinci ba/p yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

14t; Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 4 7 Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kır tas iye 

Fasıl yekûnu 

1 4 8 Merkez müteferrikası 

149j Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

1930 
malî sonesi 
safî tahsisatı 

Lira 

G2:i 018 

0 

623 018 

5 280 

14 700 

960 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

525 368 

0 

525 368 

3 720 

13 860 

senesi için 
Kncümeniıı 

kabulü 

Lira 

52.r> 368 

10 939 j 

536 307 1 

3 720 

13 860 

6 000 

57 828 

858 703 

1 566 489 

100 

5 288 

40 805 

589 021 

90 

5 268 

40 805 

599 960 

90 

600 
400 

1 000 

300 

400 

540 
360 

900 

270 

300 

540 
360 

900 

270 

300 
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1 5 0 

1 5 1 

1 5 2 

1 
15İ* 

1 5 4 

1 5 5 

1 5 0 

0> 

r~>, t 

1 
2 

1 
2 
3. 

| 

l! 

Muhassasatm nevi 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kır tas iye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Jbedeli icar 
Defat ir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

.Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus 
muhassasat 

Umuru hayriye masarifi 

Kuranı kerim ve ahadisi şerife tercüme 
ve tefsir ücretlerile bunların ve hutbelerin 
tabı ve nesir masrafı 

1930 
malî senesi 
safî 

1 

tahsisatı 

Lira 

2 000 
800 

2 800 

600 

5 200 

3 000 
800 
480 

4 280 

900 

100 

150 

5 430 

577 119 

65 000 

6 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

1 800 
600 

2 400 

500 

4 460 

2 520 
600 
400 

3 520 

2 500 

90 

90 

6 200 

599 681 

4 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 800 
600 

2 400 

500 

4 460 

2 520 
600 
300 

3 4 2 0 

2 500 

90 

90 

6 100 

610 520 

4 500 
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•ü i Muhassasatrn nevi 
ı — . - . _ . - • - - — 

Üçüncü kısım — Müteferrik 

1 5 7 

| 1 
i 2 

1 ı 

1 5 8 

1 5 9 

1 ' l 

\ 2 

1 i 

masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu \ 

1929 senesi diiyunıı karşılığı 
1928 » ' » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 
• : : = = ^ - ^ - - ^ - ^ . — , - : - . . — . . , • , - _ 

} 

1 000 

2 000 
2 000 

! 4 000 

! 5_000_ 

1 653 119 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

15 780 

2 000 

20 500 
500 

. .. 
21 000 

38 780 

642 961 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 
n-r- " 1 

100 
500 1 

600 

2 000 

20 500 
2 230 1 

22 730 

25 330 

640 350 
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1930 1931 malî senesi için 

1 7 1 ! 

iVluhassasatsn nevi 

Birinci kısım — Cüzülenle müşte
rek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

malî senesi l Hükümetin son 
safî tahsisatı teklifi 

Lira Lira 

4 800 2 800 

1 7 2 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

| lj M.aaş 
| 2| 1683 numara l ı kanunun 58 inci mad 
i I desi mucibince verilecek tekaüt ik-
! ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

173 ! ! Merkez ücuratı 

I lj Müstahdemini daime 
2' » muvakkate 

Fasıl yekûnu 

104 880 
7 380 

112 260 

100 020 
4 680 

104 700 

1 7 4İ i Vilâyat ücuratı 

lj Müstahdemini daime 
1 SN m ı ı A 

1 7 5 i I Muvakkat tazminat 

ikinci bap - Masarif 

1 7 6 i Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 Mefruşat 
2 Demi T bas 

Fasıl yekûnu 11 500 6 075 

jiıeıımenm 
kabulü 

Lira 

4 800 

6 939 120 6 022 155 6 022 155 

i | 35 000 
6 939 120 6 022 155 6 057 155 

113 670 
4 680 

118 350 

me 
kat e 
Fasıl yekûnu 

i bap yekûnu 

706 920 
| 130 000 

836 920 

180 000 
8 073 100 

436 860 
42 560 ! 
479 420J 

154 068 
6 763 143 \ 

436 860 
42 560 

479 420 

154 068 
6 813 793 

1 500 
2 500 
4 000 
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Mıhassasatın nevi 

1 7 7 i Merkez levazimi 
i i m 

l; t env i r 
2J Teshin 
3̂  Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

1 7 8 Merkez müteferrikası 

1 7 9 Vekâlet otomobili masrafı 

1 Mubayaa 
2; Tami r 
3 İs letme 

Fasıl yekûnu 

1 8 0 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

1( Mefruşat 
2 Demirbaş 

1 8 1 Vilâyat levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kır tasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1 8 2 Vilâyat müteferrikası 

I ı İk inci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif i müştereke 
ISîî Masarifi mütenevvia 

i 

1; Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 
3 Defa t i r ve evrakı matbua 

; 4 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi \ Hükümetin son 
safî tahsisatı ! teklifi 

1931 malî senesi için 

Lira Lira 

Encümenin 
kabulü 
L;ra 

25 000 
3 800 
28 800 

6 000 

6 000 
• 500 
3 000 
9 500 

20 250 
2 673 
22 923 

4 658 

0 
0 

500 
500 

50 500 

64 000 
30 000 , 
94 000 

30 200 

40 410 
22 185 
62 595 

26 000 
226 300 j 

i 

70 228 
67 000 1 
242 000 i 
ıo ooo ! 

13 000 
139 951 

32 400 
52 650 
187 920 
4 744 

13 000 
138 676 

32 400 
52 000 
187 500 
3 870 

389 228 277 714 

7 650 
12 600 
2 673 
22 923 

4 658 

0 
500 

3 000 
3 500 

8 000 
20 000 
28 000 

40 410 
22 185 
62 595 

275 770 
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i Muhassasatın nevi 
1 

] Harcırah 

1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

185 Resmî telefon masrafı 

1 
2 

Masarifi tesisiye 
Mükâl eme bedel i 

1 ! < Fasıl yekûnu 

180 j Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

187 Masarifi mukannene 

188 

1 Mukannen aidati beyiye 
2 Nisbeti kanunla muayyen aidat ve 

ikramiyeler 
3 Reddiyat 
4 Mahkeme harçları 
5 Devlete ait bina ve arazi vergileri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kıstın — Cüze mahsus mıı-
hassasat 

Birinci, bap - Masarifi daime 

Komisyonlara memur gayri muvazzaf âza 
ücreti huzuru 

Heyeti sıhhiye hakkı huzuru 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 
" — — 

324 000 
100 000 

424 000 

500 
4 000 

4 500 

11 000 

55 500 

200 000 
50 000 
42 000 

5 000 

352 500 

1 181 228 

9 480 628 

152 500 
720 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

161 820 
63 000 

224 820 

405 
3 159 

3 5 6 4 

4 725 

55 500 

200 000 
50 000 
41 500 
5 000 

352 000 

862 823 

7 765 917 

130 000 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
Lira 

1 

161 000 
63 000 

224000 

400 
3 000 

3 400 

4 725 

55 500 

200 000 
50 000 
41 500 

5 000 

352 000 

859 895 

7 812 364 

116 350 
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10 0 
1 

1 2 
3 

191 
1 
2 
3 
4 

192 ; 

1193 

Muhassasatın nevi 

Cibayet masrafı 

Kıymetli evrak ve levazım bedelde 
tabı masrafı 
Vazifeleri haricinde cibayet işlerin
de istihdam edilecek gümrük me
murları aidatı 
Maaşlı olmıyan emlâki milliye tah
sildarları aidatı 
Mahcuz malların nakliye ve satış 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı naktiye 

Faiz ve aciyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
Evrakı naktiye muhafaza ve müba
dele masrafı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - masarifi muvakkate 

Tahrir masrafı 

Ücurat 
Ücreti huzur 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye mubayaa, 
muhafaza ve tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkin gayri suretle tefevvüz olunan 
emval bedeli 

Ecnebi mütehassısları 

' 1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

-

69 772 

10 000 

4 500 

5 000 

89 272 

1 130 000 
7 000 

25 000 

1 162 000 

1 J 0 4 492 

350 000 
! 
J 54 000 

1 000 

405 000 

8 000 

28 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

' 

72 900 

12 150 

3 645 

8 100 

96 795 

307 000 
4 200 

20 250 

331 450 

558J245 

284 500 

60 300 

810 

345 610 

2 700 

15 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

72 900 

10 000 

3 645 

8 000 

94 545 

307 000 
4 200 

20 250 

331 450 

542 345 

284 500 
30 300 
30 -000 

810 

345 610 

2 700 

15 000 | 

• 
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Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

Hükümetin son 
teklifi 

Lira 

Üçüncü bap - Millî emval masrafı 

11)7 İrat getiren millî emval masrafları 

İl İnşaat ve t ami ra t 
2| Ambar icar lar ı ve nakliye masrafı 
3| Mahlulat ve mektıurıat ihbariyesi 

ve ferağ masraf lar ı 
Sigorta ücret ler i ve belediye vergi
leri 

Fasıl yekûnu 

198j irat getirmiyen millî emval masrafları 

1 11 ışaat 
2 Tamira t 
3 Vergi ve sigorta ücretleri 

Fasıl yekûnu 

1İM) Millî Emval müşterek masrafları 

1 Masarifi idare ve ilâııat 
2 Tahmin, satış ve tesbit komisyonla

rı âzası hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

2 0 O • 1352 numaralı kanun mucibince yapılacak 
I mebani inşaat masrafları ve istimlâk be

delleri 

20 000 
3 000 

9 000 

5 000 

37 000 

586 000 

22 000 

18 000 
40 000 

32 400 
2 430 

9 000 

4 050 
47 880 

205 000 

20 000 

14 000 
34 000 

Encümenin 
kabulü 
Lira, 

1 9 4 | 
1 

1 9 5 

İSMİ 

Avrupaya gönderilecek müfettişler harcı
rahı 

Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye 
telfik ve tertip masrafı 

Tetkikatı maliye masrafı 

Avrupa harcırahı 

İkinci bap yekûnu 

25 000 

3 000 
5 000 
6 000 

480 000 i 

11 250 

400 
10 000 

384 960 

11 250 

400 
3 600 

378 560 

32 400 
2 430 

5 000 

4 050 
43 880 

436 000 
140 000 
10 000 

100 000 | 
100 000 

5 000 s 

100 000 
100 000 

5 000 

205 000 

18 000 

14 000 
32 000 

540 000 20 000 10 000 
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Muhassasatın nevi 

İstimlâk bedelleri 

Üçüncü bap yekûnu 

i İkinci kısım yekûnu 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

3 

1 
2 

3 

4 

1 

Üçüncü kısım — Müessemt 

Darphane masrafı 

Mevadı iptidaiye 
işletme masrafı ve amele ücretleri 
Masarifi idare 
Demirbaş eşya mubayaa bedeli ile 
tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

Damga matbaası 

İşletme masrafı ve amele iicretlei'i 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir mas
rafı 
Mevadı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

Mektep ve kurs masrafı 
l 

Masarifi idare ve imtihan masrafı 
Mektebe celbolunan memurların 
yevmiyesi 
istanbul memurları*kursunun ted
ris ücreti 
Mektep kitaplarının tahrir ve tabı 
masrafı 

Fasıl yekûnu ; 

Millî saraylar masarifi umumiyesi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

29 000 

1 232 000 

3 116 492 

15 000 
,L0 000 

1 200 

3 000 

29__200_ 

45 000 

16 000 
17000 

78 000 

2 525 

22 275 

1 500 

1 000 

27 300 

1931 malî 
J Hükümetin son 
j teklifi 

Lira 
1 

15 000 

321 880 

1 265 085 

12 150 
8 100 

972 

2 430 

23 652 

36 450 

3 240 
13 770 

53 460 
_ 

2 043 

20 048 

1 350 

810 

24 251 

46 620 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
Lira 

1 

15 000 

305 880 

1_226_785_ 
1 
1 

1 

12 150 
8 100 

972 

2 430 

23^ 652 

40 000 

3 240 
13 770 

57 010 

2 043 

20 048 

1 350 

810 

24 251 

46 620 * 
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Memlahalar masarifi tesisiyesi 

Memlahalar işletme masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

DÖrdü-iicü kısım — İstisnaî masarif 

Masarifi gayri melhuza 

istanbul Darülf ünununutahsisatı .maktuası 

Darüşşafakaya muavenet 

Himayei Etfal Cemiyetine muavenet 

Hilâliahmer Cemiyetine muavenet 

Telsiz telefon şirketine muavenet 

Evkafa muavenet 

Statyomların inşa ve tesis masraflarına 
yardım 

• Spor teşkilâtına muavenet 

Muhtelit Mübadele Komisyonu masrafı 

Gazete primleri 

Düyunu Umumiye komiserliği teşkilât mas
rafı 

Komiser ve memur la r tahsisat ı 
Masarif i idare 

Fasıl yekûnu 

1351 numaralı kanun mucibince sarfoluna-
cak Ankara şehri imar masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

95 000 

322 000 
551 500 

103 000 

800 000 

15 000 

45 000 

100 000 

10 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

147 983 

72 000 

720 000 

13 500 

27 000 

45 000 

9 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

151 533 

70 000 

770 120 

15 000 

20 000 

25 000 

5 000 

80 000 
20 000 

260 000 

52 540 

19 000 

19 000 

250 000 

183 000 

40 000 

150 000 

30 350 

9 000 
900 

9 900 

250 000 

200 000 

40 000 

150 000 

30 350 

4 100 
900 

5 000 

250 000 
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Muhassasatın nevi 

161, 239, 484 numaralı kanunlar mucibin
ce istimal olunacak kereste rüsumu kar
şılığı 

Fort mukavelenamesi mucibince verilecek 
prim karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım — Müteferrik masarif 

İhtiyat tahsisatı 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

1513 numaralı kanun mucibince tediye edi
lecek düyun karşılığı 

Senesinde karşılığı olmıyan mahkûmünbih-
borçlar. 

1740 numaralı kanun mucibince verilecek 
taksit bedeli 

Kommerçiyale taksit bedeli 

Reji Jeneral şirketine itilâf name mucibin
ce verilecek 1931 taksiti 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

40 000 

50 000 

1 844 540 

100 000 

109 500 

70 000 
25 000 

95 000 

775 620 

62 100 

79 363 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

36 000 

50 000 

1 635 750 

72 000 

60 000 

70 000 

25 000 
25 000 

50 000 

600 000 

2 700 

26 100 

206 000 

79 363 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

20 000 

50 000 

1 650 470 

72 000 

15 000 
10 000 

25ooo 

70 000 

120 000 
117 000 

1 237 000 

514 000 

2 700 

62 100 

339 000 

i 
79 363 
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Muhassasatın nevi 

Van gölü merakibi için mahallî idarei hu-
i susiyesine muavenet 

Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi dü
yunu karşılığı 

Hapishanelerin 1928, 1929 borçlan 
1 

î 1714 numaralı kanun mucibince tesviyesi 
j lâzım gelen borç karşılığı 

i 

Adliye mütehassısları 

Trük Ocaklarına muavenet 

Seyrisefaine verilecek tahsisat 

1152 numaralı kanun mucibince sayyat 
hissesi mütedavil sermayesi 

1518 numaralı kanunun dördüncü madde
si mucibince verilecek prim karşılığı 

îstanbulda Taksimde yapılmış olan abide
nin tahakkuk etmiş olan gümrük ve sair 
rüsumu karşılığı 

Beş inc i k ı s ı m y e k û n u 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

620 000 

180 000 

1 020 000 

120 000 

30 000 

660 000 

20 000 

5 000 

42 500 

3 919 083 

18 912 243 

1931 malî 
.Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

. . . . . 

1 166 163 

11 980 898 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

-

50 000 

1 451 163 

12 292 315 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Sakıt Osmanlı İm
paratorluğu duyunu 

Mürettebatı seneviye ve meclis masarifi 
umumiyesinden Türkiyeye ait hisse 

Kambiyo mubayaa karşılığı 

J i i r i ı ıc i k ı s ı m y e k û n u 

İkinci kısım — Düyunu saire 

îkramiyeli donanma piyangosu 

% 5 faizli istikrazı dahilî 
28 - 29 m ı n ı a r a l ı k u p o n l a r bedeli ile 
sene l ik m u b a y a a akçes i 
K o m i s y o n 

Fasıl yekûnu 

499 numaralı kanun mucibince Ziraat Ban
kasına verilecek tahsisatı seneviye 

1375 numaralı kanun ile tasdik olunan 
mukavelename mucibince Zürihte Şark 
Demiryolları Bankasına verilecek taksiti 
senevi 

Kibrit Şirketinden istikraz olunan meba-
liğin 1931 senesi taksiti 

İkinci k ı s ı m y e k û n u 

Üçüncü kısım — Muhassusatı zatiye 

Hidematı vataniye maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi 

ma 
safî 

1930 
î senesi 
tahsisatı 

Lira 

14 880 447 

14 

1 

1 

62 900 

943 347 

30 000 

078 ()T)() 
5 470 

084 126 

555 882 

3 927 000 

6 

867 555 

464 f)(J3 

39 540 

12 000 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

5 281 000 

10 000 

5 291 000 

30 000 

1 078 65(5 
5 470 

1 084 126 

555 882 

3 927 000 

1 727 000 

7 324 008 

39 180 

12 000 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

4 960 000 

10 000 

4 970 000 1 

30 000 

1 078 ()f)(i 
5 470 

1 084 126 

555 882 

i 
| 

1 

3 927 000 

1 727 000 

7 324 008 

39 180 

11 900 000 
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Muhassasatın nevi 

551 numaralı kanun mucibince yerilecek 
arazi bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü Kısım — Müteferrik ma
sarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu karşılığı 

1929 senesi düyunu karşılığı 
2; 1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanun mucibince Cumhuri
yet Merkez Bankası itfa karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

110 000 
12 149 540 

40 000 
225 000 
265 000 

265 000 
33 822 450 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

60 000 

12 099 180 

50 000 

100 000 
80 000 

180 000 

1 878 990 

2 108 990 

26 823 178 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

40 000 

11 979 180 

50 000 

110 000 
170 000 

280 000 

1 843 662 

2 173 662 

26 446 850 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mtıhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 
Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci. mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 437 352 

3_437_352_ 

14 868 

261 960 

27 250 

3 741 430 

6 000 

3 000 

3 000 

2 500 

20 000 

45 000 
15 000 

60 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

3 004 860 

3 004 860 

14 868 

261 960 

27 250 

3 308 938 

4 860 

2 430 

2 430 

2 100 

16 200 

40 000 
12 150 

52 150 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

3 004 860 

13 897 

3 018 757 

13 248 

257 520 

27 250 

3 316 775 

500 
2 000 
2 500^ 

2 430 

2 430 

2 000 

13 100 

40 000 
12 150 

52 150 
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Muhassasatın nevi 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcirahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 
Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 

1 safî tahsisatı 

Lira 

24 000 

115 500 

62 000 
10 500 
40 000 

800 

JLL3 300 

50 000 
50 000 

100 000 

100 
650İ 

750 

6 000 

4 000 
3 000 

7 000 

227 050 

4 083 980 

1 1 i — Ü — M M 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

17_010_ 

94 750 

62 000 
6 750 

32 400 
500 

101 650 

37 500 
23 250 

60 750 

90 
585 

675 

4 600 

3 600 
2 700 

6 300 

173 975 

3 577 663 

senesi için 
1 Encümenin 1 

kabulü 

Lira 

16 000 

88 180 

60 000 
10 000 
32 400 

500 

102 900 

37 500 1 
23 250 

60 750 

90 
585 

675 

4 600 

3 600 
2 700 

6 300 

175 225 

3 580 180 ' 
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Muhassasatın nevi 

İkinci kistin — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
Bahrî muhafaza vesaiti masrafı 

Mubayaa 
Tamirat bedeli ve tamirhane masa
rifi umumiyesi 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nak
liyesi 
Mefruşat ve levazımat masrafı 

Fasıl yekûnu 

Levazim ve teçhizat 

Muhafaza memurları ile deniz ve
saiti müstahdemininin elbise bedeli 
Muhafaza memurlarının esliha ve 
cephane bedeli 
Levazımı sıhhiye 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 

1615 numaralı kanun mucibince ve
rilecek taamiye bedeli 
1615 numaralı kanun mucibince ve
rilecek yem bedeli 
Kaçak hayvan iaşe masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tazminat, ihbariye, ikramiye 
Gümrük ambarlarında zayi olan eş
ya tazminat bedeli 
Takipte kullanılan vesaiti nakliye
nin tamir ve tazminatı 
905 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ihbariye, ikramiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
mai2 senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

i ı 

887 000 

20 000 

30 000 
5 000 

442 000 

75 000 

10 000 
1 000 

86 000 

12 000 

206 000 
280 

218 280 

3 500 

500 

8 500 

12 500 

1931 malî 
Hükümetin son ; 

teklifi 
Lira * 

0 

20 000 

270 000 
5 000 

295 000 

32 450 

5 000 
1 000 

38 450 

16 200 

180 000 
252 

196 452 

1 000 

450 

243 

1 693 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

0 

20 000 

270 000 
5 000 

295 000 

28 049 

5 000 
1 000 

34 049 

16 200 

180 000 
2 5 A 

196 452 

1 000 

450 

243 

1 693 
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Muhassasatın nevi 

Masarifi mütenevvia 

Kimyahaneler makine alât ve leva-
zim bedeli ve tamirleri masrafı ve 
hariçte yaptırılacak tahlil ve kim
yager ücreti 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanu
nunun 9 uncu maddesi mucibince 
iştira olunacak eşya bedeli 
Nümunehaneler için alınacak nu
mune bedelleri 
Gümrük idaresine ait olanlar ile 
tahtı muhafazasında bulunan bilû
mum eşya ve emvalin nakliye ve 
bendiye masrafı 

Fasıl yekûnu 

istatistik ve gümrük tarife mecmuaları ile 
muharreratı umumiyenin tabı ve neşir mas
rafları 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Tartı âletleri mubayaa ve tamir masraf -
lan 

İnşaat ve tamirat 

İnşaat 
Tamiratı mütemadiye 

Fasıl yekûnu 

Oümrükler tatbikat kursuna celbedilecek 
memurların yevmiyeleri 

Ecnebi mütehassısı 

îkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

5 000 

500 

500 

11 400 

17 400 

20 000 

796 180 

17 000 

53 500 
_18_ 300 

71 800 

10 000 

6 000 

104 800 

900 980 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

3 000 

300 

300 

; ıo ooo 
13 600 

17 961 

563 156 

12 000 

6 492 
15 000 

21 492 

2 000 

35 492 

598 648 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

• 

3 000 

300 

300 

10_000 

13 600 

1 7 9 6 i 

558 755 

12 000 

4 401 
15 000 

19 401 

2 000 

33 401 

592 156 
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Muhassasatm nevi 

Üçüncü kısım — Müteferrik masa
rif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü Kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

25 000 

10 000 
15 078 

25 078 

50 078 

5 035 038 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

25 000 

10 000 

11 215 
3 863 

15 078 

50 078 

4 226 389 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

5 000 
6 103 

11 103 

10 000 

17 841 
15 078 

32 919 

54 022 

4 226 358 

V 
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% 1 Muhassasatın nevi 
Cg ı__j 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mııhaasamt 

Birinci bap - maaş, ücret, tahsisat 

2 9 1 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

2 9 2 

29J1 

2 9 4 

Maaş 
1683 numaralı, kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücuratı 

Müstahdemin i daime 
Müstahdemin i t muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemini ücuratı 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekunu 

İkinci bap - Masarif 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

29<> Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kır tas iye 

Fasıl yekûnu 

297 

298 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

1930 
malî senesi Hükümetin son 

1931 malî senesi için 

safî tahsisatı 

Lira 

736 636 

736 636 

14 220 
1 440 
15 660 

43 620 

25 
821 

532 
448 

5 250 

1 500 
1 200 
2 700 

3 000 

4 000 

teklifi 

Lira 

65a 436 

653 436 

14 220 
1 440 

15 660 

43 620 
17 532 
730 248 

6 750 

Encümenin 
kabulü 
Li ra 

653 436 

12 000 
665 436 

14 220 
1 440 

15 660 

43 620 
17 532 
742 248 

5 000 
1 750 
6 750 

750 
1 000 
1 750 

4 500 

3 500 

250 
500 

1 000 
1 750 

4 500 

3 500 
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, I ! Muhassasatın nevi 
İS 

299! | Vilâyat levazımı 

I lj Tenvir ve teshin 
İ X Kır tasiye 

Fasıl yekûnu 

300J ! Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

3 0 1 

i 1 
| 21 
I 3 

: 4 
! 5 

3 0 2 

| ı 
! 2 

3 0 3 

3 0 4 

Üçüncü' bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mtitenevvia 

Bedeli icar 
Masarif i muhakeme 
Defat i r ve evrakı matbua 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Meuıurl a r harcı rai n 
Müfettişler l ıarcırahı 

Fasıl yekûnu 

3 0 t> 

Resmî telefon masrafı 

lj Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
i 

1 Mahkeme harçları 
Üçüncü bap yekûnu 

! Birinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

r> 500 
3 500 

9 000 

1 500 

25 450 

1 J U J . ±LLOllX 19 

Hükümetin son 
teklifi 

Lira 

5 000 
3 500 

JL5oq_.j= 

1 500 

26 500 

^ ı j . c ö i J>VX1X 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

5 000 
3 500 

8 500 

1500 

26 500 

6 000 
400 

8 750 
8 000 
850 

24 000 

5 000 
400 

19 000 
4 000 
850 

29 250 

13 500 
30 000 
43 500 

10 000 
22 000 
32 000 

5 000 
400 

19 000 
4 000 
570 

28 970 

10 000 
20 000 
30 000 

100 

150 

400 

68 150 

915 048 

100 

150 

1 

400 

61 900 

818 648 ; 

100 

150 

400 

59 620 

828 368 
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1930 1931 malî senesi için 

3 0 6 

3 0 7 

İM) 8 

Muhassasatın nevi 

İkinci kisvm — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Kadastro ve tahdit Heyetleri masarifi 

Müstahdemin ücura t ı 
Maliye azalar ı yevmiyesi 
Masarif i idare 
Mefruşat , â lât ve levazımı fenniye 
bedeli 
Sicilli emlâk tesisi defat i r ve evra
kı matbua masrafı 

Fasıl yekûnu 

istinsah ve münakale ücreti 

Tapu ve kadastro tatbikat kursu masrafı 

lj Masarif i idare 
2! Mektebe celbedilecek memur la r 

masraf ı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü lasını — Müteferrik ma
sarif 

malî senesi j Hükümetin son 
safî tahsisatı teklifi 

3 0 9 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Acık maaş ı 

Fasıl yekûnu 

3.10İ I Geçen sene düyunu 

Lira Lira 

27 200 

7 000 

20 000 

35 200 

9 000 

Encümenin 
kabulü 
L;ra 

322 080 
8 500 

1 500 
1 

6 500 
338 580 i 

194 380 
8 000 

1 000 

5 500 : 
208 880 

184 440 
9 940 
8 000 

1 000 

5 500 
208 880 

20 000 

1 250 i 
i 

11 500 ı 
12 750 
378 530 

818 
13 000 
13 818 
242 698 

800 
13 000 
13 800 
242 680 

2 000 
21 200 
23 200 

9 000 
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1 

i 

i 1 1 
2 

i 

Muhassasatın nevi 

Eski seneler düyunu 
1929 senesi düyunu kaıvşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

15 000 
13 147 

28 147 
35 147 

1 328 725 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

3 770 
4 000 
l_77ö. 
51 970 

1 113 316 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 

3 770 
, 4 000 

| 7 770 
39 970 

1 111 018 
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3 2 2 

1 
2 

323! 

3 2 4 

»25 , 

32<İ 

3 2 7 

1 
2 

328; 

1 
2 

! 3 

İ329ı 

Muhassasatın nevi 

Birinci kınım —• Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Vekil tahsasatı 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kainimin 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemin ücreti 

Vilâyat müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanun mucibince mülkiye 
mektebi mezunlarına verilecek avans 

Yeni teşkil edilecek nahiyeler karşılığı 
.Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez, mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazimi 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

1930 
malî sonesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4 800 

3 109 614 

3 109 614 

18 180 

188 100 

39 000 

2 000 

3 361 694 

1 
J 

3 300 

1 
( 7 000 

7 000 

14 000 

2 750 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

2 800 

2 927 544 

2 927 544 

.18 180 

189 660 

39 000 

2 000 

104 000 
3 283 J184 

2 300 

7 000 
7 000 

14 000 

2 000 

senesi için 
Encümenin 
. kabulü 

Lira 

4 800 1 

3 020 544 

18 000 

3 038 544 

18 180 

192 660 

39 000 

2 000 

3 295 184 

500 
1 800 

2 300 

3 500 
3 500 
7 000 

14 000 

2 000 1 
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31 
Muhassasatm nevi 

330 

331 
332 

333 

334 

335 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

O 
500 

3 000 
3 500 

10 500 

30 000 
34 000 
64 000 

10 900 
108 950 

0 
0 

250 
250 

6 000 

25 000 
30 000 
55 000 

9 000 

0 
1 000 
3 000 
4 000 

6 000 

25 000 
30 000 
55 000 

88 550 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

25 000 
600 

19 000 
1 100 

45 700 

25 000 
600 

19 000 
1 100 
45 700 

Fasıl yekûnu 

150 340 
74 000 

224 340 

87 000 
60 000 

147 000 

9 000 
92 300 

25 000 
600 

19 000 
720 

45 320 

60 000 

155 000 
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eti eti Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi ; Hükümetin son 
safî tahsisatı teklifi 

1931 malî senesi için 

Lira Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

3 3 6 

337j 

338İ 

331) 

:$40 

; î 4 l 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fas ı l yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mahkeme harçlar ı 

Üçüncü bap yekûnu 

J Şirine i kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - Masar i f i daime 

Devir harcırahı 

Vali ler 
K a y m a k a m l a r 

Fas ı l yekûnu 

1625 numaralı kanun mucibince verilecek 
hayvan yem bedeli 

İskân masrafı 

885 numara l ı iskân kanunu muci
bince yapı lacak sevk, ibate, iaşe, 
teshin ve tedavi masraf la r ı 
Araz i ve emlâk mubayaa bedeli 
Arazi ve emlak tevzi ve tedar ik i için 
istihdam olunacakların ücret ve 
harc ı rah la r ı 

Fası l yekûnu 

450 
1 200 

1 650 

3 000 

400 

275 090 

3 745 734 

15 000 
28 000 

43 000 

49 700 

102 700 
130 000 

25 000 

257 700 

150 
1 200 
1 350 

2 000 

400 
196 450 

3 568 184 

13 000 
28 000 
41 000 

25 000 

30 700 
30 000 

5 000 
65 700 

150 
1 200 

1 350 

2 000 

400 

204 070 

3 591 554 

13 000 
28 000 

41 000 

25 000 

30 700 
30 000 

5 000 

65 700 
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Muhassasatın nevi 

Tavizat 

885 numaralı kanun mucibince ve
rilecek tohumluk ve alâtı ziraiye 
ve hayvanların mubayaa bedeli 
885 numaralı kanun mucibince ve
rilecek mevadı iptidaiye ve naktî 
sermaye 

Fasıl yekûnu 

İnşaat ve tamirat 

Muhacirler için yapılacak evlerin 
ve köylerin inşa ve tamir ve arazi 
bedeli ve masrafı 
Memur ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Nüfus defterlerinin ve evrakının mubayaa, 
tabı, tamir ve tecdidi masrafları 

Mecmua masrafı 

Tabı ve kilise ücreti 
Kâğıt, tahrir ücreti, nakliye ve mü
teferrik masarif 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Tatbikat kursu masarifi 

Masarifi idare 
Oelbedilecek memurların yevmiye
leri 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

65 000 

15 000 

75 000 

90 000 
15 000 

105 000 

5 000 

3 000 

3 000 

6 000 

541 400 

0 

0 

0 

541 400 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

10 000 

1 500 

11 500 

40 450 
5 000 

45 450 

3 000 

3 000 

3 000 

6 000 

197 650 

2 500 

2 500 

5 000 

202 650 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

10 000 

1 500 

11 500 

35 080 
5 000 

40 080 

3 000 

3 000 

3__000 

6 000 

192 280 

2 500 

2 500 

5 000 

197 280 
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3 Muassasatın nevi 

347 

3 4 8 

349 

350 

Üçüncü kısım — Umumî Müfettişlik 

Müstahdemin ücreti 

Masarifi idare 

Harcırah 

Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

3 5 1 

352 

353 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

intihabı mebusan masrafı 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

22 500 

8 000 

10 000 

0 
500 

20 000 
20 500̂  
61 000 

Hükümetin son 
teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

22 500 

8 000 

8 000 

0 
1 500 
15 000 
16 50£ 
55000 

72 000 

22 500 

8 000 

8 000 

0 
1 500 
15 000 
16 500̂  
55 000 

60 000 

120 000 
100 000 
220 000 

100 000 
392 000 

4 740 134 

75 510 

50 000 
39 225 
89 225 

2 000 
40 000 
42 000 

^24 735 
4 050 569 

75 510 

50 000 
39 225 
89 225 

206 735 
4 050 569 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — CiLJerde müşterek 
muhassa^at 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemini ücreti 
Vilâyat müstahdemini ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekımu 

ikinci bap - Masarif 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
maiî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 662 148 

3 662 148 

4 680 
49 668 
64 468 

3 780 964 

2 000 

1 
J 700 

1 000 
1 700 

1 000 
5 500 

34 500 
9 000 

43 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

3 512 148 

3 512 148 

4 680 
49 668 
77 568 

3 644 064 

2 000 

700 
1 000 

1 700 

500 
7 000 

25 000 
7 000 

32 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

3 512 148 

3 512 148 

4 680 
49 668 
77 568 

3 644 064 

500 
J. 500 

2 000 

300 
400 

1^000 

1 700 

500 
7 000 

25 000 
7 000 

32 000 
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Muhassasatın nevi 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 
Levazım 

Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 
Silâh ve cephane ve teferruatı muba
yaa masrafı 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 750 

1 800 

59 250 

41 000 
0 

14 000 
500 

55 500 

61 500 

150 
3 100 

3J50^ 

5 500 

125 750 

3 965 964 

183 400 

^ 0 0 0 

184 400 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

1 750 

_ _ _ı_ooo 
45 950 

35 560 
100 

10 000 
500 

46 160 

33 500 

150 
3 100 

3 250 

6 000 

88 910 

3 778 924 

164 000 

1 000 

165 000 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
1 

Lira 

1 750 

1 000 

45 950 

35 560 
100 

10 000 
390İ 

46 050 

33 500 

150 
3 100 

3 250 

6 000 I 

88 800 

3 778 814 

164 000 

1 000 

165 000 1 
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Muhassasatın nevi 

Masarifi mütenevvia 

Vazife esnasında yaralanan ve has
talanan memurların tedavisi ve 

kazazedelerle mecruhların müdava-
tı evveliye masarifi 
Tahtı nezarette bulunan ve hudut 
haricine çıkarılanların sevk ve iaşe 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masarifi 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Polis telefonlannın tesis, tamir ve işletme 
masrafları 

Polis karakollarının tamir masrafı 

istihbarat masrafı 

Polis mecmuası tab'iye ve mevadı iptidai
ye ve müteferrik masarifi 

1475 numaralı kanun mucibince verilecek 
tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassısları 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 500 

2 000 

5 500 

0 
5 000 

12 000 

17 000 

5 000 

7 000 

300 000 

5 000 

3 000 

526 900 

10 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

3 500 

1 000 

4 500 

* 

0 
3 000 

10 000 

13 000 

3 000 

4 000 

180 000 

5 000 

5 000 

379 500 

8 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

3 5000 

1 000 

4 500 

0 
3 000 

10 000 

13 000 

3 000 

4 000 

180 000 

5 000 

5 000 

379 500 

7 407 
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Muhassasatın nevi 

Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü İnsim — Müessesat 

Polis mektepleri masarifi idaresi 

Dördüncü İnsim — Müteferrik 
masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masra f ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşı l ığı 
1928 » » » ' 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

__ _ _ _ _ 
1930 

malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

600 

10 600 

537 500 

5 000 

12 800 

8 000 
4 000 

12 000 

24 800 J 
4 533 264 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

600 

9100 

388 600 

4 000 

2 000 

8 000 

2 000 
2 000 

4 000 

14 000 

4 185 524 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 

Lira 

600J 
8 007 

387 507 

4 000 

250 

2 000 

8 000 

1 836 
3 367 

5 203 

15 203 

4 185 524 1 



/ 
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302 
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304 

Muhassasatın nevi 

Birinci kınım — Cüzlerde ınüştrek 
muhasmsat 

Birinci bap - Maaş, iici'et, tahsisat 
Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 
Maaşa t ı umumiye 
912 numara l ı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek t ekaü t ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

812 numaralı kanun mucibince verilecek 
temdit, karakol, aile maaşı 

Bi r inc i bap yekûnu 

ik inc i bap - Masar i f 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

malî senesi ! Hükümetin son 
safî tahsisatı i teklifi 

Lira j j i r a 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

3 079 552 i 2 350 930 2 290 930 

81 315 
3 160 867 

43 020 

20 000 

464 548 
3 688 435 

16 315 24 955 
2 367 245 2 315 885 

32 400 

18 000 

2 417 645 

23 760 

18 000 

2 357 645 

3 0 5 

300 
i 

3 0 7 
i 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Mefruşat ! 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı j 

Tenvi r 1 \ 
Teshin i | 
Kıi'tasiye . ! 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Kumandanlık otomobili masrafı 

Mubayaa p 
Tamir , 
işletme \ğ 

Fasıl yekûnu 

500 500 

3 000 
750 

3 750 

500 

3 000 
750 

3 750 

500 

4 500 
500 

2 000 
7 000 

50 
450 
500 

1 800 
1 200 
750 

3 750 

500 

4 500 
500 

2 000 
7 000 
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3 9 8 

1399 

400 

401 

402 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

403 Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

404 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

1930 1931 malî senesi için 
maiî senesi j Hükümetin son 
safî Lalısisatı ! teklifi 

Lira Lira 

13 000 

102 000 
6 500 

108 500 

8 500 
134 750 

62 346 
200 

11 000 
73 564 

300 000 
15 000 

315 000 

440 
1 560 
2 000 

2 300 

12 000 

120 000 
9 000 

129 000 

12 000 
146 750 

60 000 
200 

12 000 
72 200 

138 000 
12 000 
150 000 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

12 000 

120 000 
9 000 

129 000 

12 000 
146 750 

60 000 
200 

12 000 
72 200 

138 000 
12 000 
150 000 

500 
1 000 

500 
1 000 

1 500 

2 000 

1 500̂  

2 000 
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1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

4 0 5 J \ Masarifi mukannene 
l i 

' 1| Mahkeme harelim 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım vekilim 

ikinci kısım — Cüze mahsus mıı-
hassasat 

400 

4 0 7 

4 0 8 

i Tayinat 

İl İaşe bedeli 
21 Havvan vem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazimi askeriye 

Melbusat 
ec 

Mutabiye ve nallama masrafı ile 
zatî ve mirî hayvanatın sayım ver
gisi 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizat 

| Levazim ve teçhizatı harbiye ve fenniye, 
hayvan mubayaası, zabit ve efrat eğer ta
kımları, her nevi semer ve koşum muba
yaa ve tamiratı, mevcut olan veya yeni
den tesis edilecek telefon helyosta, pırıl
dak malzemesinin mubayaa, tesis ve işlet
me masrafları, atış levazımatı mubayaası, 
tüfek kayışı, palaska takımı, kürek, balta 
hilafları j>ibi harp teçhizatı]. 

100 
392 964 

2 805 761 
485 174 
3 290 935 

485 500 
165 000 

5 000 
655 500 

40 000 

100 
225 800 

4 216 149 2 808 195 

3 «07 365 
600 000 

4 207 365 

854 808 
130 000 

70 000 
1 054 808 

190 000 

100 
225 800 

2 748 195 

3 586 182 
600 000 

4 186 182 

854 808 
130 000 

70 000 
1 054 808 

190 000 



71 

i 

ı F
as

ıl 

401) 

M
ad

de
 

Muhassasatm nevi 

Nakliyat 

Esiiha ve mühimmat, eşya ve malzeme, er
zak mahrukat ve bilûmum mevadı aske
riye, nakliyat, tahmil, tahliye mas
rafları, efrat ve hayvanatın her ne
vi vesaitle nakil masrafları ve te-

1 | davi ve muayene ve [tebdili hava zım-

4 1 0 

i nında bir yere »idecek zabıtan ve mensu-
j bini askeriyenin kanun mucibince verilecek 

harcırahları] ve yürüyüş halindeki kıtaat, 
efrat ve zabitanın, memurin ve mensubini 
askeriyenin ve hayvanatın ibate masraf
ları 

1 

; Hastalanan ve yaralanan efrat ve hayvan
ların ve müsademede yaralanan zabitlerin 

1 tedavi masrafları ve levazımı sıhhiye be-
j deli 

Telefon ve sair vesaiti muhaberenin müba-

i 
1 

4 1 1 

4 1 2 

; ı 
j 

İ 2 

3 

yaa, tesis, tamir ve işletme masrafları 

inşaat ve tamirat 

İkramiye ve tazminat 

812 numara l ı kanun mucibince te
kaü t edilecek efrada verilecek ikra
miye 
1475 numara l ı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 
1471 numara l ı kanun mucibince ve
rilecek hayvan tazminat ı 

; 4 1493 numara l ı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

277 000 

34 000 

4 000 

7 000 

60 000 

3 000 

70 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

290 000 

44 000 

3 000 

10 000 

3 000 

5 000 

21 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

290 000 

70 638 

35 000 

3 000 

10 000 

3 000 

5 000 

21 000 
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ı. uhassasatın nevi 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tami r 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde hususî ve üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi edilecek
lerin masrafı 

Spor masrafı 

İkinci kısım yekûnu 

luuiııcii hısrm — Milcsscsat 

Mektepler masrafı 

J a n d a r m a mektepleri masraf'ı 
Harb iye mektebinde okuyacaklar ın 
masraf ı 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 

Demirbaş, mubayaa., t ami r masrafı 
İş le tme 
İda re masraf ı 

Fasıl yekûnu 

imalâthane ve debboylar masrafı 

Demirbaş ,malzeme mübaaya w ta
mir masraf ı 
İ d a r e masraf ı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

1930 
malî sonesi 
safî tahsisatı 

Lira 

15 000 
4 000 

15 000 

34 000 

3 000 

4 408 435 

1.3 000 

13 000 

100 
600 
800 

1 500 

200 
3 300 

3 500 
18 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

5 000 
1 000 
5 400 

11 400 

3 000 

5 000 

5 820 573 

25 000 

37 500 

62 500 

100 
(>00 
800 

1 500 

200 
3 300 

3 500 
67 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

5 000 
1 000 
7 400 1 

13 400 

3 000 

5 000 

5 809 028 

25 000 1 

44 500 

69 500 

1 100 
600 
800 

2 500 

200 
3 300 

3 500 
72 500 ' 
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Muhassasatın nevi 

Dördüncü kışını — Müteferrik mas
raflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

20 000 
116 000 

136 000 

136 000 

8 778 584 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 
• 

15 000 

3 000 
3 000 

6 000 

21 000 

8 723 268 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

24 545 

3 000 
_3_000_ 

6 000 

30 545 

8 723 268 

• 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Vekil tahsisatı 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 
Elçilik ve konsolosluk memurları 
maaş ve temsil tahsisatı ile akça 
farkı ve merkez memurları maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Elçilik ve konsolosluklar memurini maa-
şatı 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemini 
ücretleri ve akça farkı 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı 

Kambiyo karşılığı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4 800 

218 664 

218 664 

42 120 

104 820 

45 828 

31 632 

44 064 

1 773 156 

2 265 084 

15 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

4 800 

1 841 454 

1 841 454 

41 220 

37 236 

1 924 710 

2000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

4 800 

1 515 148 

1 500 

1 516 648 

41 220 

326 306 

37 236 

1 926 210 

1 000 
1 000 
2 000 
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430 

431 

432 
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1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Muhassasatın nevi 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Elçilik ve konsoloslar masarifi mütenev-
viası 

Mefruşat ve demirbaş 
Masarifi idare 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil 
bedeli 

İkinci bap yekûnu 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar ve mefruşat kirası 
Masarifi muhakeme 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah ve kuriye masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

) 8 000 
5 000 
2^000 

15 000 

6 700 

0 
500 

3 000 

3^500 

43 000 
84 500 

127 500 

24 100 

191 800 

321 500 
300 

13 500 

335 300^ 

166 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

1 
1 7 000 

1 000 
2 000 

10 000 

5 000 

0 
500 

3 000 

3 500 

10 000 
70 000 

80 000 

10 000 

110 500 

311 500 
1 000 
6 000 

318 500 

130 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

3 000 
4 000 
1 000 
2 000 

10J)00^ 

5 000 

0 
500 

3 000 

3 500 

10 000 
67 000 
3 000 

80 000 

10 000 i 

110 500 

311 500 
1 000 
6 000 

318 500 

130 000 
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4 3 5 

436 

437 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 
Ajans telgraf ücreti 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci hısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Tahsisatı daime 

Ziyafet 
Beynelmilel müessesat 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 

Sefirler ve ecnebi misafirlerin iba
te ve izaz, ziyafet ve konak ve bah
çe masrafı ve Balkan İtt ihadı Cemi
yetine yardım 
tane ve iade 
Hariçteki Devlet mali binalarla 
müsteciren ikamet edilen binaların 
mukavelelerine tevfikan meremet 
ve tamirleri 
Ecnebi memleketlerindeki konsolos
hanelerin belediye vergi ve resimleri 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

375 
2 900 
3 275 

375 
2 000 
2 375 

375 
J2J)0(^ 
2 375 

101 500 
205 000 
306 500 

90 000 
70 000 
160 000 

811 075 610 875 
3 267 959 2 646 085 

90 000 
70 000 
160 000 
610 875 

2 647 585 

40 000 
4 500 
44 500 

15 000 
4J00 
19 500 

L94 000 
5 000 

10 000 

209 000 

30 000 
5 000 

10 000 

45 000 

30 000 
5 000 

9 000 

1 000 
45 000 

15 000 
4 500 
19 500 



- 7 9 

fe 
'd 
a 

Muhassasatın nevi 

4 3 8 

4 3 9 

440 

4 4 1 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

L;ra 

Misafirini ecnebiye otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Telifat ve neşriyat 

Salname, bülten ve sair asar 
telif ve tercüme ücretlerde ta
bı ve neşir masrafları 
Gazete ve mecmualara abone bedeli 
fotoğraf, albüm ve kiliseler esmani 
Kitap ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa ve tamir 
masrafı 
Mevadı iptidaiye 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Kongre, konferans, komisyonlar masrafı 

Hükümetlerle muahede ve mukave
le aktine memur edileceklerle müs-
tahdeminine verilecek ücret, hakkı 
huzur ve harcırah 
Beynelmilel temessükâtm tercüme 
ve tabı masrafları 

Fasıl yekûnu 

500 
1_500_ 

2 000 

6 000 
500 

1 500 
8 000 

6 000 
0 

1 500 
7 500 

15 000 

17 000 
_4_000 
36 000 

5 000 

7 000 
4 000 
16 000 

1 000 
1 500 
1 500 

4 000 

295 500 

1 000 
500 

_50° 

2 000 

90 500 

121 500 

10JM)0^ 
131 500 

35 000 

5 000 
40 000 

5 000 

7 000 
4 000 

16 000 

1 000 
500 
500 

2J)00 
90 000 

35 000 

5 000 

40 000 
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4 4 5 
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^J 

1 
2 

1 
2 

Hâkem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma 
komisyonları 

Muhtelit hâkem mahkemeleri ücret ve ma
sarifi 

Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah 
masarifi idare ve kule masrafları 

Ajans tahsisatı 

İk inc i bii]) yekûnu 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik ma -
sarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşı l ığı 
1928 senesi düyunu karşı l ığı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ Y E K Û N 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

93 000 

30 000 

150 000 

404 500 

700 000 

25 000 

40 000 
45 000 

85 000 

110 000 

4 077 959 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

8 000 

83 000 

8 000 

150 000 

289 000 

379 500 

11 706 

15 000 

5 000 
5 000 

10 000 

36 706 

3 062 291 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

8 000 

83 000 

8 000 1 

150 000 

289 000 

379 000 

I 

1 206 
9 000 

10 206 

15 000 

I 

5 000 
5 000 

10 000 

35 206 

3 061 791 1 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Vekil tahsisatı 

-
Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 
Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inci. mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemini ücuratı 

Vilâyat müstahdemin ücuratı 

Muvakkat tazminat 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

• 

4 800 

1 358 496 

1 358 496 

46 740 

225 720 

22 000 
1 657 756 

2 500 

f 
1 4 000 

3 000 
7 000 

2 650 

6 000 
500 

3 000 

9 500 

1931 malî 
Hükümetin son ! 

teklifi \ 
Lira 

• 

4 800 

1 166 136 

1 166 136 

45 528 

212 292 

21 250 
1 450 006 

% 

600 
... —-.._—..... 

4 000 
1 900 

5 900 

1 500 

0 
500 

3 000 

3 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

4 800 

1 166 136 

6 000 
1 172 186 

45 240 

211 980 

21 250 
1 455 406 

200 
400 

600 

500 
3 500 
1 900 

5 900 

1 500 

0 
500 

3 000 

3 500 
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474 

4 7 5 

4 7 6 

1 
2 
3 
4 

.1 
2 

1 
2 

Muhassasatın nevi 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

/ Fasıl yekûnu 

Harcırah Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlere gönderilecek memur
lar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

11 750 

10 000 
6 000 

16 000 

5 000 
54 400 

11 000 
700 

16 000 
2 190 

29 890 

45 000 
20 000 
65 000 

12 000 

200 
1 000 

1 200 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

1 000 

10 000 
5 500 

15 500 

3 000 
31 000 

< 

8 000 
500 

8 000 
1 000 

17 500 

20 000 
16 000 

36 000 

4 000 

300 
900 

1 200 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 000 

10 000 
5 500 

15 500 

3 000 
jn ôoo 

8 000 
500 

8 000 
870 

17 370 

20 000 
16 000 

36 000 

4 000 

300 
900 

1200 
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Muhassasatın nevi 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele mas
rafı 

[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

Trahom mücadelesi masrafı 

[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 

[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 800 

300 
110 190 

1 822 346 

70 000 

100 000 

284 800 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

1 300 

300 
60 300 

1 541 306 

• 

57 500 

77 150 

205 420 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 300 

300 
60170 

1 546 576 
. 

57 500 

77 150 

205 420 



- 8 5 -

1—( 

fe 

4 8 2 

483 

4 8 4 

485 

486 

M
ad

d<
 

1 

M 

1 

2 

3 

Muhassasatm nevi 

Cüzam mücadele masrafı 
[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

Verem mücadele masrafı 
[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

Sıtma mücadele masrafı 
[Memurlar ve müstahdemler ücret ve har
cırahları, amele ücreti, iaşe tesisat, demir
baş [ Makine alât ve edevat ] malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları] 

Masarifi mütenevvia 

Kitap, risale bedeli ile kanun, ni
zamname, talimat ve vesayayi sıh
hiye tabı ve neşir masrafları 
Müessesat ve idarelerin alât ve ede
vat ve levazımı tıbbiyesi mubayaa 
bedeli ile tamir ve tesisatı iptida-
iyesi masrafları 
Meclisi âlii sıhhî ve kavanini mah
susa ile teşekkül eden komisyonla
rın azaları hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

Seyyar küçük sıhhiye memurlarına 1754 
numaralı kanun mucibince verilecek yem 
bedeli 

1930 
malî senesi 
safi tahsisatı 

Lira 

7 650 

45 000 

916 000 

10 000 

5 000 

3 250 
18 250 

--

68 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

10 

32 200 

772 300 

6 500 

1 950 

2 50Ö 
10 950 

57 240 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

10 

32 200 

772 300 

6 500 

1 950 

2 500 
10 950 

57240 
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Muhassasatın nevi 

1930 
mail senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

4 8 7 Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
isletme 

488 

489 

490 

4 9 i 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

inşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
doktorların harcırahları ve tahsil masraf
ları 

Muaveneti içtimaiye müessese ve cemiyet
lerine yardım 

Hususî cemiyetlere yardım 
Çok çocuklu ailelere yardım 

Fasıl t yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Umumî sıhhat işleri müesseseleri masarifi 

Bakteriyolojihaneler [ 1 ] 
Çiçek asisi müesseseleri [1] 
Hıfzıssıhha müesseseleri [1] 
Kuduz tedavi müesseseleri [1] 
Küçük sıhhat memuru mektep -
leri [1] 

Fasıl yekûnu 

0 
500 3_° 0 0_ 

3 500 

0 
300 

1 250 
1 550 

0 
300 

1̂ 250 
1 550 

1 513 200 1 214 320 i 1 214 320 

100 000 

8 400 

2 500 
_ 0 
2 500 

110 900 
1 624 100 

30 000 

10 000 

1 500 
5 260 
6 760 

1 261 080 

30 000 

10 000 

1 500 
5 260̂  
6 7fl) 
46 760 

1 261 080 

20 000 
15 000 
4 000 
21 000 

15 000 
75 000 

15 000 
10 000 
3 500 
18 000 

15 000 
61 500 

15 000 
10 000 
3 500 
18 000 

15J000 
61 500 

[lj İaşe, tesisat, demirbaş, (makine, alât ve edevat) malzeme, ilâç masarifi idare, nakliye masraf
ları ve sair masurifat. 
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Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

İçtimaî muavenet işleri müesseseleri mas
rafı 

Çocuk hastanesi [1] 
Numune hastaneleri [2] 
Zonguldak hastanesi [1] 
Akliye ye asabiye hastaneleri [1] 
Verem sanatoryomu [1] 
Muayene ve tedavi evleri [1] 
Sağır, dikiz ve körler mektebi [1] 
Leylî tıp talebe yurdu [3] 
Ebe yurdu [4] 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım evleri 
[ Memurlar ve müstahdemler ücret ve 
harcirahlarc, amele ücreti, iaşe, tesisat, de
mirbaş (makine, alât ve edevat), Malzeme, 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye mas
rafları ve sair masarifat ] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik mas
raflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu . 

65 000 
174 800 
20 000 
304 000 
32 500 
40 000 
18 520 
115 340 
14 510 

60 000 
122 300 
15 000 
275 000 
32 500 
39 000 
16 000 
96 917 
3 000 

60 000 
122 300 
15 000 

275 000 
32 500 
39 000 
16 000 
96 917 
2 170 

[1] İaşe, tesisat, demirbaş, (makine, alât ve edevat) malzeme, ilâç masarifi idare, nakliye masraf
ları ve sair masarifat. 

[2] İaşe, tesisat, demirbaş, (makine alât ve edevat), malzeme, ilâç, masarifi idare, nakliye masraf
ları, ecnebi hemşirelere iaşelerine mukabil mahiye maktuan verilecek \rnra ve sair masarifat) 

[3] İaşe, tesisat, demirbaş, (makine alât ve edevat), malzeme, ilâç, masarifi idare, nakliye masraf
ları ve senevi yedi bin lirayı geçmemek üzere Vekâletin takdirile talebeye şehrî verilecek ücret ve sair 
masarifat. ? !C* '^""- ' -

[4] İaşe, tesisat, demirbaş, (makine, alât ve edevat), malzeme, ilâç, masarifi idare, nakliye masraf
ları ve ebe talebesine senevî yedi yüz lirayı geçmemek üzere Vekâletin takdirile verilecek şehrî ücret 
ve sair masarifat. 

file:///rnra
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Muhassasatın nevi 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

0 

11 700 
11 400 

23 100 

27 100~ 

4 500 216 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

2 000 

5 000 
24 000 

29 000 

5 000 

45 000 

3 722 603 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

2 000 

5 000 
24 000 

29 000 

5 000 

39T00~ 

3 721 043 
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Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

5 0 3 

5041 

505ı 

5 0 0 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mtıhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücve, tahsisat 
Vekil tahsisatı 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numara l ı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemini ücreti 

Vilâyat müstahdemini ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

5 0 7 Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

5 0 8 | 

5 0 9 
Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tami r 
is le tme 

4 800 

4 971 132 

4 971 132 

103 524 

442 608 

52 000 

5 574 064 

Fasıl yekûnu 

1 500 

6 000 
2 000 

8JM 

1 500 

6 000 
500 

3 000 
9 500 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

2 800 

4 894 911 

4 894 911 

108 366 
442 608 
54 000 

5 502 685 

4 800 

4 894 911 

24 00Ö 
^918^911 

107 970 
802 608 
54 000 

5 588 289 

1 000 

5 500 
2 000 
7J300 

1 400 

0 
30 
280 
310 

500 
500 

1 000 

1 500 
4 000 
2 000 
7 500 

1 400 

0 
500 

2 500 
3 000 
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Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

Hükümetin son 
teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

5 1 0 

511 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler y> 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

27 000 

45 000 
66 000̂  
111 000 

86 860 

44 000 
66^000 
110 000 

7 500 
166 000 

7J>00 
214 570 

44 500 
40 000 
1_500 
86 000 

120 000 
J_90_000 
210 000-

44 500 
40 000 
1 500 
86 000 

86 860 

44 000 
66 000 
110 000 

7J>00 
217 260 

44 500 
40 000 

86 000 

80 000 
70 000 
150 000 

80 000 
60 000 

100 
1 300 
1 400 

1 000 
298 .400 

6 038 464 

100 
1 300̂  
1 400 

1 000 
238 400 

140 000 

100 
1̂ 300̂  
1 400 

5 955 655 

228 400 
6 333 949 
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Muhassasatın nevi 

îhinci hısım — Cüze mahsus mu-/ 
hassasat 

Masarifi mütenevvia 

Oiirmü meşhuda gidecek adlî me
murların ve tabiplerin harcirahı, 
ehli vukuf ve ehli hibre ve şahitle
rin yol masrafları ücretleri ve fethi 
meyit masrafları ve cürmü zahi
re ihracı için ihtiyarı lâzım gelen 
sair masraflar 
Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nu mucibince sarfolunacak müza
hereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vasaiti nakliye masrafr 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Telif, tercüme, cem, ve tab'ı kavanin mas
raf ve hukukî eserler mubayaa bedeli 

Adliye ceridesi ve temyiz kararları tabı 
masrafları ve makaleler ücreti 

kanun, nizam ve talimatnaMekr hazırlı-
yan komisyon azasının ücurati 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım, — Müessesat 
Adlî tıp işleri müessesesi masarifi 

Müşahedehane iaşe masrafı 
Demirbaş, alât ve edevat mubayaa 
bedeli ve tamir masrafı 
Masarifi idare ve eczayi kimyeviye 
ve malzeme 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî , senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

80 000 

2 000 

82 000 

0 
3 000 
6 000 
9 000 

5 000 

8 000 

4 000 

108 000 

5 000 

6 000 

1 500 
12 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

80 000 

1 000 

81 000 

0 
2 458 
7 500 
9 958 

f 

4 000 

> 8 000 

102 958 

5 000 

1 500 

6 000 
12 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

85 396 

1 000 

86 396 

0 
2 458 
7 500 
9 958 

4 000 

8 000 

108 354 

5 000 

1 500 

6 000 
12 500 
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fv'uhassasatın nevi 

Hapishaneler masarifi 

Tayinat 
Tabip ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli 
Masarifi idare 
Mahkûm, mücrim ve mevkufların 
sevk masrafl arile şevke memur o-
1 anların harcırahları 
înşaat ve tamirat masrafları 

Fasıl yekûnu 

Leylî hukuk mektebi masrafı 

iaşe masrafı 
Masarifi idare 
Talebeye verilecek mükâfat 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektebi masarifi idaresi 

Hukuk ve meslek mekteplerinin muhtaç
larına naktî muavenet 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
masrafı 

Tedavi ve yol masrafları 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

625 000 
15 000 
70 000 

* 

20 000 
45 000 

775 000 

27 000 
24 750 

1 250 

53 000 

750 

5 000 

846 250 

32 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

593 300 
15 000 
70 000 

17 000 
60 000 

755 300 

20 925 
20 655 

0 

41 580 

600 

809 980 

-

30 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

593 300 
15 000 
70 000 

17 000 
60 000 

755 300 

20 925 
20 655 

0 

41 580 

600 

809 980 

1 000 
5 000 

6 000 
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Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşı l ığı 
1928 senesi düyunu karş ı l ığı 

Fasıl yekûnu 

Temyiz Mahkemesi Reisi otomobili masrafı 

Mubayaa 
T a m i r 
tş letrae 

Fasıl yekûnu 
Süvari mübaşirleri maaşı 

Süvari mübaşirlerine maktuan ayda dört 
lira kırk beş kuruş hesabile verilecek yem 
bedeli 

Hukuk mezunlarına altışar aylık itibarile 
şehrî elli liradan verilecek sitaj ücreti 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ Y E K Û N 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

17 100 
29 400 
46 500 

4 500 

500 
5 000 

83 500 
7 076 214 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

16 000 

25 500 
5 000 

30 500 

500 
2 500 

3 000 

360 000 

- * > ~ ;• '** f** i) "' i - l 

40 050 

33 000 

512 550 

7 381 143 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

16 000 

25 500 
5 000 

30 500 

= - - - - - - - - • " - - • : = 

40 050 

33 000 

125 550 

7 377 833 
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Birinci kısım — Cüzlerde •müşterek 
1 m-ııkasmsat 

Birinci bap - Maaş, ücre, tahsisat 

5 3 1 | Vekil tahsisatı 

5 3 2 Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

1 

! 2 

Maaş 
1683 numara l ı k a n u n u n 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik-

• ramı y esi 

[ Fasıl yekûnu 

5 3 3 Merkez müstahdemleri ücreti 

5 3 4 Vilâyat müstahdemleri ücreti 
• 

Müstahdemini muvakkate 

5 3 5 

5 3 0 

1 
2 

• 

5 3 7 

1 
2 

Muvakkat tazminat 

1702 numaralı kanun mucibince verilecek 
ücretler 

Müdii ' ve muavin ücretleri 
Muallim ücret ler i 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4,800 | 

2 890 149 

2 890 149 

29 268 

726 413 

1 000 

48 600 

68 680 

68 680 

3 768 910 

3 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

2 800 

2 693 688 

2 693 688 

23 268 

630 161 

48 600 

131 848 

131 848 

3 530 365 

1 
1 

450 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

4 800 

2 693 688 

6 530 

2 700 218 

23 268 

527 310 

48 600 

131 848 
102 851 

234 699 

3_538_895_ 

200 
250 
450 
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l 
; Merkez levazımı 
1 

1 
2 
3 

Tenvir 
Teshin 
Kı r tas iye 

1 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

1 
2 
3 

1 
2 

5 4 3 

'54-4 

1 
2 
3 
4 

Mubayaa 
T a m i r 
İş letme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İk inci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif i müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defa i r ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 
1 5 500 

1 650 

7 150 

4 000 

0 
650 

3 000 

3 650 

6 000 

4 500 
4 000 

8_500_ 

3 000 

35 300 

18 160 
300 

7 000 
1 000 

26 460 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

4 050 
1 125 

5 175 

2 250 

0 
300 
300 

600 

10 

3 150 
2 000 

5 150 

2 200 

15 835 

7 470 
200 

3 000 
1 000 

11 670 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 050 
3 000 
1 125 

5 175 

2 250 

0 
500 

3 000 

3 5 0 0 

10 

3 150 
2 000 

5 150 

2 200 

18 735 

7 470 
200 

3 000 
1 000 

11 670 I 
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Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masarifi 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

• 

549 

' 

i Birinci kısım yekûnu 
I ' • 

j 
Ikinci kışını — Cüze mahsus mtı-

hassasat 
! 

1 

2 

Birinci bap - Masarifi daime 

Teşvik ve muavenet 

Halk dershanelerine ve hususî mek
teplere ve kütüpane ve emsali irfan 
müesseselerine yardım ve fakir ta
lebenin kitap esmanı ve halk kon
feransları ve neşriyat masrafları 
Sanayii nefise sergilerinin kuşat 
masraf ile mükâfat ve mubayaa olu
nacak asar bedeli 
Muvazenei umumiye haricinde se-
nayii nefise teşkilâtına yardım 
Darüşefekaya yardım 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

47 500 
18 000 

65 500 

• 

100 
2 300 

2 400 

3 000 

200 

97 560 

3 901 770 

7 500 

3 000 

2 000 
15 000 

27 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

20 250 
16 200 

36 450 

900 

900 

450 

90 

49 560 

3 595 760 

1 

8 100 

8 101 

senesi için 
Lncumenm 

kabulü 
Lira 

20 250 
16 200 

36 450 

900 

900 

450 

90 

49 560 

3 607 190 

1 

15 000 

15 001 
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5 5 0 

5 5 1 

5 5 2 

5 5 3 

5 5 4 

Tetkik ve ilmî rehberler, mecmualar mü
kâfatı 

Tetkik ve ilmî rehberler telif ve ter
cüme ücret i 
î l m î komisyonlar ücret ve hakk ı 
huzuru 
K i t ap , mecmua, gazete mubayaa ve 
abone bedeli ve mecmualar mükâ
fatı 

Fasıl yekûnu 

Tarih Encümeni masarifi 

i d a r e masraf ı 
H a k k ı huzur 
Mecmualar ve eserler masraf ı 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif i muvakka te 

Ecnebi mütehassıs ve muallimler 

Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara 
iştirak ve ilmî tetkik için gönderilecek
lerin harcırahı 

ilk ve orta tedrisat muallimlerile ilk ted
risat müfettişleri kursları masraf, harcı
rah ve ücretleri 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

1 700 

800 

2 500 
5 000 

100 
480 

1 920 
2 500 
35 000 

180 000 

11 000 

20 000 

350 

1 900 
2 250 

100 
5 

505 
610 

10 961 

165 000 

1 

15 000 

350 

1 900 
2 250 

100 
5 

505 

610 

17 861 

165 000 

15 000 
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555! Dil heyeti masrafı 
Heyet âzası ile memur ve müstah
demlerin ücreti 
Harcirah 
Eserlerin telif, tercüme, tabı ve ne
şir masrafı 
Masarifi idare ve kitap ve mec
mua bedelleri 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

25 000 
800 

11 000 

3 200 
40 000 
251 000 
286 000 

15 000 
800 

8 000 

3 200 
27 000 
207 001 
217 962 

15 000 
800 

8 000 

3 200 
27 000 
207 001 
224 862 

.>.» « 

Üçüncü kısım — Mektepler ve mü
esseseler 

Birinci bap - Mektepler ve müesse
seler 

Mülkiye, yüksek muallim, orta muallim 
mektepleri, güzel sanatler akademisi / 

Mekûlât, melbusat, mahrukat, ten
virat, tathirat, mualecat, hayvan 
yem bedeli ve benzin ve tatil ayla-

i rında yemek ücreti ve askerî kamp 
| masrafı 

Masarifi idare, lâboratuvar masa
rifi, aneccanî talebenin kitap, def
ter ve sair ders levazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harç
lığı ve yol masrafları, telefon tesi
sat ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

180 000 

19 040 

10 000 

209 040 

162 000 

12 040 

10 000 

184 040 

162 000 

12 040 

10 000 

184 040 
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5 5 7 Liseler, orta mektepler 
Mekûlât, melbusat, mahrukat, tat
hirat, tenvirat, mualecat, hayvan 
yem bedeli ve benzin ve tatil ay
larında yemek ücreti ve askerî 
kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar masra
fı, meccani talebenin kitap, def
ter ve sair ders levazımı masrafı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harç
lığı, yol masrafı, telefon tesisat ve 
mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

5 5 8 Muallim ve köy muallim mektepleri mas
rafı 

Mekûlât, melbusat, mahrukat, ten
virat, tathirat, mualecat, hayvan 
yem bedeli, ve benzin ve tatil ayla
rında yemek ücreti ve- askerî kamp 
masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar masa
rifi, meccani talebenin kitap, def
ter ve sair ders levazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebe harç
lığı, yol masrafı, telefon tesisatı ve 
mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

559 Musikî muallim mektebi 

Mekûlât, melbusat, mahrukat, ten
virat, tathirat, mualecat, hayvan 
yem bedeli ve benzin ve tatil ay
larında yemek ücreti ve askerî kamp 
masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar masa
rifi, meccani talebenin kitap, def
ter ve sair ders levazımı masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

575 326 

25 309 

45 365 
646 000 

766 180 

45 000 

66 910 
878 090 

Hükümetin son 
teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

30 000 

2.500 

390 126 

25 309 

45 365 

460 800 

513 268 

45 000 

67 520 

625 788 

23 000 

2 000 

430 126 

25 309 

45 365 
500 800 

541 358 

45 000 

67 520 
653 878 

• / 

23 000 

2 000 



- 1 0 2 -

< 

Fa
sı

l 

5 6 0 

5 6 1 

-

a> 

M
ad

d 

3 

1 

2 
3 

1 

2 

3 
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Hamam, tıraş, meccani talebe, harç
lığı, yol masrafı, telefon tesisatı 
ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ticaret ve san'at mektepleri 
Mahrukat, tenvirat, mualecat, tat-
hirat 
Masarifi idare, lâboratuvar masarifi 
Telefon tesisat ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektepleri masrafı 

Ücıırat, meslek mekteplerine mual
lim yetiştirmek üzere açılacak mek
tepler ile meslek ve ticaret ve 
san'at mekteplerinin inşaat, ta
mirat, tesisat ve plân masrafı, 
ve bunlara müteferri masarif, 
kitap bedeli ve tercüme ücreti 
ve muvazenei umumiye haricindeki 
meslek mekteplerine muavenet 
Avrupaya gönderilecek talebenin 
yol masarifi ve yevmiyeleri ile tah
sil, tedavi, lâboratuvar, atelye mas
rafları, staj için gönderilecek memuı 
ve muallimler harcırahları ve celp-
edilecek mütehassısların ücret, taz
min at ve azimet ve avdet ve memle
ket dahilindeki seyahat harcırah
ları 
Teknikom ve politeknik inşaat mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

2 500 

35 000 

4 000 
1 600 
1 400 

7 000 

726 000 

222 640 

... 

948 640 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

2 000 

27 000 

3 300 
1 600 
1 400 

6 300 

390 802 

200 000 

1 

590 803 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

2 000 

27 000 

4 000 
1 600 

700 

6 300 

390 802 

200 000 

1 

590 803 
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Müesseseler masarifi 

Kütüphanelerin masarifi idaresi 
telefon tesisi ve mükâleme ücreti, 
kitap, mecmua ve gazete bedelleri 
Rasathane masarifi idaresi, alât ve 
edevatı fenniye mubayaa ve tamir 
masraflarile telefon tesis ve mükâ
leme ücretleri 
Müzeler masarifi idaresi ve alına
cak asarı atika bedeli, hafriyat, 

| nakliye ve tamir masraflarile et-
| noğrafya ve mektep müzesi için a-

1 
2 

3 
4 

1 

2 

3 

İmacak eşya bedeli, telefon tesisi 
ve mükâleme ücretleri, hademe ve 

1930 
malî senesi 
safî talisisatı 

bekçi elbisesi i 

Fasıl yekûnu 
Pravantoryom masrafı 

taşe ve melbusat 
Demirbaş alât ve edevat ve malzeme 
mubayaa ve tamir bedelleri 
Masarifi idare 
Vesaiti nakliye 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Tesisat ve inşaat 

Levazımı tesisiye 

Dershane, yatakhane, mutfak, has
tane ve bilûmum levazım, mefru
şat ve demir bas ve alâtı dersiye be
deli 
Elektrik, havagazı, su tesisatı ma
sarifi 
Nakliye vasıtaları ve hayvan ve le
vazım bedelleri 

Fasıl yekûnu 

T 

jLıra 

15 000 

15 000 

55 000 

85 000 

18 000 

5 000 
3 000 
2 000 

28 000 

836 770 

150 000 

23 000 

1 150 

174 150 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklif i 
* 

Lira 

8 100 

13 500 

40 500 

62 100 

18 000 

5 000 
3 000 
1 000 

27 000 

1 983 831 

67 700 

* 23 000 

2_000_ 

92 700 

1 

senesi için 
Encümenin l 

kabulü 1 

Lira 

8 100 

13 500 

4)_500İ 

62 100 1 
» I 

I 

, 18 000 1 
I 

5 000 
3 000 

. ı o o o l 
27 000 

2 051 921 

• 

67 700 
» 1 

23 000 

2 000 

92 700 1 



- 1 0 4 -

9İ 

Muhassasatın nevi 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

505 

5fif> 

i«7 

Mektep kütüphanelerine alınacak kitap ve 
mecmua bedelleri ve bunlara ait masraf 

înşaat ve tamirat 

Devlet malı olan binaların (beş yüz 
liradan yukarı) inşaat ve tamirat 
ve su tesisatı masarifi 
Devlet malı olan mebaninin ( beş 
yüz liraya kadar) olan inşaat ve ta
miratı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe
nin tahsil ve yol masrafları 

Maarif Vekâleti 
Nafıa Vekaleti 
İktisat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti deniz kısmı 
Askerî Fabrikalar Umum Müdür-

6| Harita Umum Müdürlüğü 
7İ İstanbul Darülfünunu 
8 Adliye Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

5C$8j I Ecnebi memleketlerde talebe müfettişliği 
ı i 
j lj H a r c ı r a h 
j 2j Masarifi idare 
i 3ı Muhabere 

4 Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1931 malî senesi için 

30 000 

Hükümetin son 
teklifi 
Lira 

17 100 

260 000 

35 000 
295 000 
499 150 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

17 100 

51 870 

35 000 
86^870 
196 670 

51 870 

35 000 
86 870 
196 670 

250 000 
25 000 
60 000 
9 660 

70 100 
13 074 
3 000 
20 000 
450 834 

250 000 i 
24 746 I 
46 533 i 
8 520 | 

43 344 | 
10 650 

1 
17 040 
400 834 

250 000 
24 746 
46 533 
8 520 

43 344 
15 050 

1 
17 040 
405 234 

6 000 
5 000 
1 000 
12 000 
462 834 

3 798 754 

3 500 
4 500 
1 000 
9 000 

409 834 
2 590 335 

3 500 
4 500 
1 000 
9 000 

414 234 
2 662 825 
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823 numaralı kanun mucibince tabedile
cek mektep kitapları mütedavil sermayesi 

1087 numaralı kanun mucibince neşroluna
cak ilmî ve meslekî kitap ve mecmualar 
mütedavil sermayesi 

Dördüncü kısım — Müteferrik mas
raflar 

Neşriyata yardım 

Lisan muallimi yetiştirmek için hususî 
mekteplere verilecek talebe ücreti 

Halkı tenvir için seyyar sinema masrafı ve 
millet mekteplerine yardım ve Türk kül
türünün neşir ve tamimi 

Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

i 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

I 
2 

l 
2 

Tedavi ve yol masraf ı " 
Açık maaşı 

Pasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşı l ığı 
1928 senesi düyunu .karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Maarif Vekâleti emrinde bulunan meslek 
mektepleri atelye ve satış evleri müteda
vil sermayesi 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ Y E K Û N 

• 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

72 000 

40 000 

5 000 

28 000 

9 000 

13 000 

' 17 810 
16 375 

34 185 

9 000 

98 185 

8 196 709 

1931 malî 
Hükümetin son 

i teklifi 

Lira 

1 

! ! 

38 500 

5 000 

ı 
9 000 

22 530 

13 400 

8 626 
18 488 

27 114 

-

* 

115 545 

6 519 602 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 

Lira 

i 1 

1 

38 500 
1 

5 000 

I 

1 1 
9 000 

1 000 
15 000 

_ 1 6 000 

10 000 

8 626 1 
894 

9 520 

88 021 

6 582 898 > 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 inei .mad
desi mucibince veritecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücuratı 

Müstahdemini daime 
» muvakka te 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Müstahdemini muvakkate 

Muvakkat tazminat 

Mühendis mektebi mezunlanna 1216 numa
ralı kanun mucibince verilecek avans 

1616 numaralı kanun mucibince fen mek
tebi mezunlanna verilecek avans 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4 800 

923 172 

923 172 

41 340 
1 500 

42 840 

242 980 
1 500-

18 600 

6 400 
• 

7 400 
1 247 692 

6 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

• 

2 800 

819 576 

819 576 

328 380 
1 500 

329 880 

290 580 
500 

18 408 

8 200 

5 300 
1 475 244 

• 

1 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

4 800 

818 064 

15 500 
833 564 

34 140 
1 500 

35 640 

182 100 
0 

18 408 

8 200 

5 300 
1 088 012 

200 
800 

1 000 
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Muhassasatın nevi 

Merkeffıtaraamı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Easil yekûnu 

MeYkEZvJttütâferr ikası 

Vekalet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

JEaattLyî ûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

;Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

iBedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı ımatbua 
Melbusat 

E«nl<yıricûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

. 

\ 
J fi 350 

4 000 

10 350 

.4,000 

6 000 
500 

-3.400 

'^9'300 

«8*000 

-'4*l(Je0 
5JOOO^ 

9 000 

3,500 

00*850 

28 850 
500 

11 000 
1*300 

,41060 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

5 500 
3:500 

9 00P 

3 000 

om 
400 

600 

•yfloo 

3'500 
4*D00 

7 500 

2 000 

m -a»oo 

21 550 
5 000 
5°000 
1 600 

33 150 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

3 000 
2 500 
3 500 

9 000 

3 000 

500 
3 000 

3 500 

3 000 
--

£«500 
4 000 

7 500 

2 000 

29 000 

21 550 
5 000 
5 000 

960 

32 510 
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1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler h a rcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

52 000 
15 000 
67 000 

jmm^mmmmmm mm 
1931 malî senesi için 

Hükümetin sön 
teklifi 
Lira 

40 000 
11 250 
51 250 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Masarifi mukannene 
Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - masarifi daime 
Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müs
tacel tamirat masrafı 

Müstahdemler ücreti 
Ihaleten ve emaneten yapılacak e-
tüt ve aplikasyon inşaat ve tamirat 
bedeli ve masrafları, (E) cetveline 
dahil müstahdemler harcırahları ve 
amele ücretleri ve istimlâk bedeli 
ve ilân ve tabıücretleri ve silindir ve 
bunların yedek alât ve levazımının 

mubayaa, tamir, işletme ve garaj 
masrafı ve makine alât, edevat ve 
her türlü levazım, çadır mubayaa 
ve tamir .bedeli ve nakliye masrafları 
ve tamirhaneler tesisi ve işletme 
masrafı, iş mahallerine konacak 
resmî ve hususî, sabit ve seyyar 
telefonların tesis ve işletme mas
rafları ve mükâleme bedelleri. 

Fasıl yekûnu 

200 
1 100 
1300 

1 000 

500 
111750 

200 
1 000 
1 200 

1 410 292 

1 000 

500 
87 100 

1 588 444 

92 280 

707 720 
800 000 

32 340 i 

451 584 
483 924 

Encümenin 
kabulü 
L;ra 

38 000 
11̂ 250̂  
49 250 

200 
000 

1 200 

1 000 

500 
84 460 

1 201 472 

83 930 

451 584 
535 514 
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Muhassasatın nevi 

Sular 

Müstahdemler ücreti 
thaleten ve emaneten yapılacak in
şaat masrafı ve (E) cetveline dahil 
müstahdemler harcirahları, amele 
ücreti, ihaleten ve emaneten yapı
lacak etüt ve aplikasyon bedeli ve 
masrafları, tamiratı mütemadiye, 
istimlâk bedeli nehir sahillerinin 
tahkimi için yetiştirilecek orman
lara muktazi tohum ve fidanların 
mubayaa ve yetiştirilme masrafları 
ve bunların muhafazası için bekçi • 
ücreti ve baraka inşaatı masarifi, 
rasat merkezleri ve işaretleri tesis 
masrafı, ilân ve tabı masrafı, ma
kine alât ve edevat ve her nevi le
vazım ve çadır mubayaa, tamir isti
car ve sigorta bedeli ve nakliye mas
rafları, çanta ve sal, motor ve a-
raba gibi vesait bedelile bunların 
işletme ve tamir ve nakliye masra
fı, iş mahallerine konulacak resmî, 
hususî sabit ve seyyar telefonların 
tesis ve işletme masrafları ve mü-
kâleme bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve âlâtı mütenevvia 

Resim ve alât ve edevatı fenniye 
levazımı 
Resim, hendese, rasat aletleri ve 
fotoğraf makineleri 

Fasıl yekûnu 

Kitap ve fennî risaleler bedeli ve telifat 
için verilecek mükafat ve mühim tercüme
ler masrafı 

Birinci bap yekûnu 

1930 
ı malî senesi 

safî tahsisatı 

i Lira 

273 060 

i 
i 

• 

1 676 940 
1 950 000 

9 500 

25 000 
34 500 

• 
5 000 

2 789 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

54 120 

1 548 400 
1 602 520 

4 000 

4 000 
8 000 

500 | 
2 094 944 i 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 

Lira 

176 940 

1 548 400 
1 725 340 

4 000 

4 000 
8JWÖ_ 

• » 

500 
2 269 354 1 
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L930 1931 malî senesi için 
malî senesi Hükümetin son 

al 

604 

60b 

606J 
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Muhassasatın nevi safî tahsisatı 

Lira 

teklifi 

jj ira 

6 0 8 

C^09 

İkinci bap - Masarifi Muvakkate 

Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 

Cemiyeti Akvam Komiserinin tahsisatı 

Fennî kongrelere iştirak masrafı 

Ecnebi memleketlere gönderilecek memur
lar ve staj iyer mühendislerin harcırahı 

Konya Ovası Sulama İdaresi bütçesine mu
avenet 

Yüksek mühendis mektebine muavenet 

Van Gölü Seyrisefain İdaresi için Van Vi
lâyeti Hususî İdaresine Muavenet 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım- — Limanlar ve demir 
yollar 

Devlet Demiryolları inşaatı 

Müstahdemler ücreti 

İnşaat masarifi umumiyesi 
[Devlet demiryolları ve limanları nın ihale-
teıı ve emaneten yapılacak oları veya taah

hüde bağlı bulunan bilûmum etüt, aplikasyon 
tetkikat ve-inşaat ve malzeme,* edevatı mu
harrike ve müteharrike fennî kabul ve mu
ayene ve nakliyat masarifi umumiyesi ve 
bedelleri idare tesisat ve işletme masrafları, 
mahkeme masraf ve harçları, poz bölüğü 
efrat ve zabitanmın maaş, tahsiat ikramiye 

80 000 

13 000 

6 000 

15 000 

80 000 

393 000 

58 120 
645 120 

3 434 62Q< 

27 900 000 

7 000 

299 225 

37T825 
2 472 769 

226 412 
3 915 540 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

65 000 ! 

5 ooo | 

1 600 1 

65' 000 

5 000 

1 600 

7 000 

299 225 

377 825 
2 647 179 

422 456 
3 915 540 
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1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

6 1 0 

ve masarifi umumiyesi, melbusat " E „ cet
veli haricinde kalan müstahdemler ücret ve 
yevmiyeleri, inşaata müteallik harcirahlar, 
resmî, hususî, telefon masrafları, ücretli 
muhabere ve mükâleme bedelleri, makine, 
levazım ve alâtı mütenevvia masrafları, ki
tap, risaleler mubayaa ve ilânat, tab'iye 
bedelleri, kongrelere iştirak masrafı, alel-

umum istimlâk bedel ve masrafları, vergi ve 
resimler, tahmil, tahliye, tesellüm, sigorta 

masrafları, faiz, acyo ve banka komisyonları, : 
şirket yüzdeleri, alelûmum tamirat, tahki-j 
mat ve inşaat noksanlarının ikmal j e ame
liyat katarlarının işletme masrafları, işlet
me memur ve müstahdemlerinin ücret yev
miye ve sair masrafları, inşaat işletmesi u-
mumî masarifi, sitten müdevver işlerle sa
nayi konsorsiyumuna ait bilûmum tediyat, 
iş yüzünden malûl kalanlara ve vefat eden
lerin varislerine verilecek tazminat, mua-
lece, ameliyat ve tedavi masrafları, inşaa
ta müteallik sair bu kabîl masraflar] 

Foks.Brodere senesi içinde yapıla
cak işler için tediyesi lâzım gelen 
mebaliğ 
isveç grupuna senesi içinde yapıla
cak işler için tediyesi lâzım gelen 
mebaliğ 
inşaat gruplarının vadesi gelen bo
noları karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Şark demiryolları tevsiatından Hükümet 
hissesile Edirneye kadar yeniden yapıla
cak hattın istikşaf masrafı ve izmir - Ka
saba demiryolu açığı karşılığı 

Mudanya - Bursa demiryolunun mubayaa 
bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 

Hükümetin son 
teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

0 

0 

0̂  
27 900 000 

835 000 

9 764 000 

7 437 530 
22 178 482 

9 764 000 

8 272 530 
22 374 526 

45 000 

50 ooa 
27 995 000 

46 000 46 000 

0 
22 224 482 i 22 420 526 
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Dördüncü kısım — Müessesat 

Nafıa fen mektebi daimî masrafı 

iaşe ve melbusat 
Masarifi idare ve kitap ve ders le
vazımı bedelleri tabı ve teclit ücret
leri nakliye vasıtaları masrafı 
Mükâfat ve fakir talebeye muave
net masrafı 
Fennî seyyahat ve tatbikatı dersiye 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nafıa fen mektebi tesis masrafı 

Kütüphane, dershane, yatakhane, 
matbah ve diğer mektep müştemi
lâtı levazım ve mefruşat ve demir
baş ve nakliye vasıtaları ve hayva
nat bedel ve levazımı 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
İnşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım — Müteferrik masarif 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMI YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

47 950 

8 500 

500 

1 000 
57 950 

1 850 
250 

2 700 
4 800 

62 750 

7 000 

84 705 
11 500 
96 205 

103 205 
1 33005 867 

1931 malî 
Hükümetin son ; 

teklifi , 

Lira 

32 500 

6 900 

500 

800 
40700 

1 850 
250 

2 000 
4 100 

" 44 800 

20 000 

55 000 

8 000 
1 000 
9 000 

84 000 
1 26 414 495 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 

Lira 

32 500 

6 900 

500 

800 
40 700 1 

1 850 
250 

2 000 
4 100 

_ " 44 800J 

800 
3 700 
4 500 1 

78 900 

8 000 1 
1 000i 
9 000 

92 400 I 
26 406 377İ 
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Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhafimmt 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı [ 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyesi 

Maaş 
1683 numara l ı k a n u n u n 58 inci mad-1 
desi mucibince verilecek tekaüt ik- I 
ramiyesi ı 

Fasıl yekûnu 
• 

Merkez ücuratı 

Müstahdemini daime 
Müstahdemini muvakkate 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemin ücuratı 

Muvakkat tazminat ! 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlarına 
1437 numaralı kanun mucibince verilecek 
avans 

Geceleri vazife ifa ettirilen liman memur
larına verilecek ücurat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

4 800 

2 197 1.76 

2 197 176 

164 580 
10 000 

174 580 

814 920 

38 688 

50 000 

5 600 

4 000 
3 289 764 

8 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

4 800 

2 121 288 

2 121 288 

155 240 
10 000 

._..__16Ş_240_ 

717 908 

38 424 

50 000 

5 600 

4 000 
3 107 260 

8 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

4 800 

2 121 288 

8 500 
2 129 788 

133 560 
10 000 

_ 143 560 

739 588 

38 424 

45 000 

5 600 

4 000 
3 110 760 

1 500 
1 500 
3 000 
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630; Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 

1 
2 
3 Kı r tas iye 

6 3 1 

6 3 2 

Fasıl yekûnu 

! Merkez müteferrikası 

i Vekâlet otomobili masrafı 

l| Mubayaa 
2| T a m i r 
3i İs letme 

i\33 

6 3 4 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

1 Tenvi r ve teshin 
2 Kı r tas iye 

63 i 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

636İ ]- Liman idareleri vesaiti nakliye masrafı 

I ı Mubayaa 
2İ T a m i r 
3! i s le tme 

Fasıl yekûnu 
İkinci bap yekûnu 

1930 
mal" senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

8 500 
4 500 
13 000 

5 600 

6 000 
500 

3 000 
9 500 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

8 000 
4 000 

12 000 

4 000 

0 
500 1 

3 000 

3 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

3 500 
4 500 
4 000 

12 000 

4 000 

0 
500 

3 000 

3 500 

20 000 

17 000 
12 000 
29 000 

18 000 

15 300 
10 500 
25 800 

15 000 

12 000 
10 500 
22 500 

17 200 12 500 

2 120 
4 500 
9 

16 

500 

120 

2 000 
4 000 
8 500 

14 500 

118 420 98 300 

12 500 

2 000 
4 000 
8 500 

.ljjgO, 
87 000 
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Muhassasatın nevi 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Mümessillikler masarifi 

Masar i f i idare, yazı ve tercüme üc
ret ler i 
H a r c ı r a h 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

60 000 
99 000 
43 500 

2 850 

205 350 

173 000 
/ 32 000 

205 000 

500 
4 000 

4 500 

6 000 

7 000 

25 000 
5 000 

30 000 

457 850 

3 866 034 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

56 400 
62 000 
28 000 

2 850 

149 250 

116 000 
12 000 

128 000 

500 
3 500 

4 000 

5 400 

6 200 

22 000 
4 000 

26 000 

318 850 

3 524 410 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

56 400 
62 000 
28 000 

1 290 

) 147 690 

116 000 
12 000 

128 000 

500 
3 500 

4 000 

5 400 

6 200 

20 000 
4 000 

24 000 

315 290 

3 513 050 
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İkinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

6 4 3 

6 4 4 

6 4 5 

6 4 6 

6 4 7 

;ı 
2 
3 

4 

Teşvikler ve mükâfatlar 

i Ziraate ait 
! Islâhı hayvanat ve avcılığa ait 
Ağaç yetiştirme ve aşılama işlerine 
ait 
Sanayia ait 

Fasıl yekûnu 

Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve ser
gilere yardım ve iştirak etmek ve numune 
tedarik ve teşhiri masrafı 

Telifat, neşriyat ve propaganda 

[ İktisadî ve meslekî mecmualar, kitaplar, 
haritalar telif ve tereüme ücretleri, tabı, 
neşir, ücret, bedelve masrafları, filim
ler ve filim makineleri mubayaa, ihzar, 
kira bedelleri, istihbarat ve propaganda 
masrafları ve bu maksatlara müteferri 
yardımlar ] 

Levazım ve alâtı fenniye 

Kongreler ve beynelmilel müessesat mas
i f i 

2 

3 

»eynelmilel müessesata iştirak his
sesi 
Kongrelere gönderileceklerin har
cırahları '— 
Kongrelerin tesis ve idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatr 

Lira 

• 

17 000 
8 500 

7 000 
6 000 

38 500 

40 000 

50 000 

10 000 

• 

14 000 

31 000 
1 000 

46 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

12 000 
5 000 

2 500 
2 000 

21 500 

18 000 

42 000 

4 500 

14 000 

13 000 
1 000 

28 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

12 000 
5 000 

2 500 
2 000 

21 500 

18 000 

42 000 

4 500 

14 000 

13 000 
1 000 

28 000 
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«48 

«49 

«59 

«51 

«52 

Masarifi mütenevvia 

İhbariye 
Sigortalar tetkik heyeti hakkı hu
zur, harcırahı ve tabı masrafı 
Hayvan ıslâhı sağlık zabıtası encü
menleri hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

.Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin 
mektep ve yol masrafları 

Staj ve ihtisas masrafları 

Staj ve ihtisas için harice gönderile
cek memurlar harcırahı 
İhtisas için harice gönderileceklere 
yardım 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müesseseler 
Birinci bap - Ziraat işleri 

Mektepler ve kurslar 

Yüksek ziraat mektebi 
Orta ziraat Mektepleri 
İpekçilik mektepleri 
Çiftlik ve makinist mektepleri 
Ziraî kurslar 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

1 
3 
3 

000 
000 
000 

7 000 
191 500_ 

291 800 

22 500 

180 000 

15 000 

130 000 

20 000 
150 000 
464 300 
655 800 

138 600 

15 000 

153 600 

348 600 

468 200 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

400 i 

2 500 

2 700 
5 600 
L9 600 

400 
2 500 

2 700 
5 600 

119 600 

180 000 

15 000 

33 600 

120 000 
153 600 
348 600 
468 200 

120 000 
100 000 
16 000 
20 000 
15 000 

271 000 

106 000 
133 000 
7 000 
18 000 
1 000 

265 000 ! 

116 000 
133 000 
7 000 
18 000 
1 000 

275 000 
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Mücadele 

Muzur hayvanlar ve hastalıklarla 
mücadele masarifi umumiyesi 
Mücadele istasyonları 
Dezenfeksiyon müesseseleri 

Fasıl yekûnu 

İslah, teksir ve tetkikat 

Enstitüler 
Metereoloji enstitüsü ve istasyonları 
Islâh istasyonları 
ipek böceği kışlatma ve fışkırtma ve 
boğma müesseseleri 
Tohum temizleme müesseseleri 
Fidanlıklar 
Tavukçuluk müessesesi 
Müfit nebatat tohumlarının tedarik 
ve tecrübe masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yardımlar 

Tohum istipdal ve tevzii 
Yerli pulluklara verilecek prim 
Ziraat Bankasına verilmesi taah
hüt edilen traktör tazminatı senevi-
yesi . 
Müstahzaratı kimyeviye ve tulum
balara verilecek rüsum karşılığı 

Polluk tedarik ve tevzii 

Mevadı müşteile ve müstahzaratı kimye
viye rüsumu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

470 000 
30 000 
18 000 

518 000 

% 

20 000 
75 000 

141 000 

8 000 
0 

125 000 
25 000 

8 000 

402 000 

30 000 

^45 650 

875 650 

2 066 650 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

311 000 
18 000 

329 000 

53 000 
66 000 

116 000 

5 500 
9 000 

111 000 
22 000 

7 ,000 

389 500 

31 000 
84 000 

675 000 

55 000 

845 000 

1 828 500 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
Lira 

211 000 
18 000 

329 000 

53 000 
66 000 

110 000 

5 500 
9 000 

111 000 
22 000 

7^000 

383 500 | 

1 

31 000 
84 000 

675 000 

55 000 

845 000 

1 832 500 1 
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65(V 

657 

<İ59! 

İkinci bap - Baytarî ve zoo teknik 
işleri 

Mektepler - kurslar 

Yüksek baytar mektebi 
Hayvan küçük sıhhiye memurları 
mektebi 
Kurslar 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Hayvan hastalıklarile mücadele 
Bakteriyolojihane ve sertim darül-
istihzarları 
L âb oratıı varlar 
Distofajin masrafı 
İtlaf edilen hayvan tazminatı 

Fa$4l yekûnu 

058! Islah, teîMt ve tetkikat 

Har al ara muavenet 
Aygır depoları 
Koyun damızlıkları mubayaa bedel-
lerile numune ağılları 
İnekhane ve süthane 
İlısa masrafı 
Tiftik Cemiyetine muavenet 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap- Orman işleri 

Mektepler 

Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 
Kurslar 

Fâfcti yiekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

26 500 

8 000 
8 000 
42 500 

210 000 

130 000 
30 000 
10 000 
145 973 
525 973 

120 000 
192 000 

88 000 
85 000 
22 000 

0 
507 000 

1 075 473 

36 000 

13 000 
7 000 
56 000 

133 000 

115 000 
26 500 
7 000 
35 000 
316 500 

98 000 
118 500 

29 500 
51 000 
22 Ö00 

0 
319 000 
691 500 

36 000 

13 000 
7 000 
56 000 

133 000 

115 000 
26 500 
7 000 
35 000 
316 500 

98 000 
118 500 

19 500 
46 000 
22 000 
15 000 
319 000 
691 500 

40 000 
18 000 
3 150 
61 150 

36 000 
10 800 
13 500 
60 300 

36 000 
24 300 

0 
60 300 
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Muhas.sasatın nevi 

Mücadele 

i663 

Orman yangınlar ı 
Orman haşe,ratile mücadele 

Fa&tf yjekûnu 

Muhafaza, amenajman ve teşcir 

Muhafaza teşkilât ı ve masraf ı 
Amenepftan, teşcir ve fidanlıklar 
A n k a r a ve civarının teşcir i 

Orman har i tas ı masraf ı 

Fasıl yekûnu 

Orman işletme masarifi umumiyesi 

Üçüncü ha*p vekûnıı 

Dericilik »H^t&üsü 

Halı resim ve boyalarının ıslahı 

Teşyikı sanayi kanunu mucibince sınaî mü
esseselere verilecek prim karşılığı 

Dördüncü bap - Maadin işleri 

Mektepler 

-Staj masraf ı 
Maadin ^ e ş l e k mektebi 

Fasıl yekûnu 

Tahlilhane masrafı 

Maadin tetkikat ve taharriyatı masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 

Hükümetin son 
teklifi 
Lira 

Encüpıenin 
kabulü 

Lira ' 

10 000 
5 000 
15 OpO 

115 000 
70 000 
183 323 
5 000 

373 323 

9 877 
459 350 

X 0Q0 

7 520 

1 045 0Q0 

40 .000 
10 000 
50 000 

4 000 
59 027 

18 000 
4 500 
22 500 

9.000 
102 000 
89 000 

200 000 

282 800 

18 000 
4 500 
22 500 

9 000 
102 000 
113 000 

234 000 

30,6 800 

12 750 
18 000 
30 750 

3 600 

12 750 
JL8_000 
30 750 

3 600 
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Muhassasatm nevi 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 

Havzai fahmiye 
Diğer madenler 

Fasıl yekûnu 

Teşviki sanayi kanunu mucibince verile
cek mevadı infilâkiye primi karşılığı 

Dördüncü bap yokunu 

Beşinci bap - Ticaret işleri 
• < L . : . ' : . ' • • • - . * ! * 

Mektepler ve müesseseler 
Ticaret mektepleri 
Ticaret ve sanayi müzesi 
Lâboratuvarlar 

Fasıl yekûnu 

Haricî ticaret 

İhracat ofisleri teşkilât ve masraf
ları 
Turizm masarifi umumiyesi ve tu
rizm teşekküllerine muavenet 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bap yekûnu 

Altıncı bap - Deniz ticareti işleri 

Yüksek deniz ticaret mektebi 

Balıkçılık mektebi i 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

60 000 
3 000 

63 000 

25 000 

201 027 

30 000 
7 500 

25 000 

62 500 

60 000 

8 000 

68 000 

130 500 

40 000 
25 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

51 250 
7 000 

58 250 

22 000 

_ 114 600 

22 000 
4 500 

22 000 

48 500 

107 000 

4 500 

111J00 

160 000 

35 600 
17 800 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

51 250 
7 000 

58 250 

22 000 

114 600 

22 000 
4 500 

22 000 1 

48 500 

107 000 

4 500 

111 500 

160 000 

35 600 

0 1 
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Muhassasatın nevi 

6691 j Liman ve sahil hizmetleri 

Şamandıraların imal, tesis, tamir 
ve idare ve idame masarifi umumi-
yesi 
Limanların temizleme ve tarama 
ve mayn imhası ve buna ait vesa
itin mubayaa, tamir, işletme ve ida
re masarifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

16 7 0| I Tetkikat ve taharriyat 

Balıkçılık enstitüsü inşaat, tami
rat, tesisatı ile masarifi umumiyesi 
Balıkçılık tetkikat masrafı ve buna 
ait vesaitin inşa, tamir, işletme ve 
idare masarifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü Kısım- — İnşaat ve trsisat 

10711 | İnşaat, tesisat, tamirat 

İl Yüksek zirat ve baytar mektebi 
2| Ziraat 
31 Baytar 
41 Kara ve deniz ticareti 

Sanayi 
Maadin 
Orman 

Fasıl yekûnu 

672İ I Fenerler inşaat hissesi 

Dördüncü kısım yekûnu 

1930 
maiî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

40 000 

10 000 

50 000 

40 000 

520 000 
415 000 
181 500 
60 000 
5 000 

135 000 
25 000 

1 341 500 

60000 
1 401 500 

35 000 

9 000 
44 000 

26 500 

655 000 
335 000 
148 400 
53 000 

1 191 400 

30 000 
1 221 400 

35 000 

9 000 
44 000 

44 300 

140 000 
180 000 
295 000 

5 281J320 

26 500 
53 000 
150 400 

3 227 800 

26 500 
70 800 
150 400 

3 255 800 

655 000 
335 000 
95 000 
33 000 

1 118 000 

30 000 
1 148 000 
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Muhassasatın nevi 

Beşinci kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Faşjtf yekûnu 

Mazuliyet maaşı 

Geçen tsene düyunu 

Eski senater düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi » » 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

_____ 19_0Q0_ 

312 000 
50 000 

362 000 

381 000 

11 585 854 

1931 mali 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

' 

_ T O J 3 J M P 

5 000 

28 800 

31 500 
31 500 

63 000 

109 800 

8 551 610 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

1 500 
3 000 

4 500^ 

86 730 

23 000 
16 000 

39 000 

130230 

8 515 280 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhaasasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 
Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 

Maaşatı umumiye 
1912 numaralı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Daimî müstahdemler ücreti 

Müstahdemini muvakkate 

Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1107 numaralı kanun mucibince gedikli 
küçük zabitana verilecek aile zammı 

Birinci bap yekûnu 

1 
2 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

• 

4 800 

14 750 000 

397 129 

15 147 129 

600 000 
10 000 

175 000 
132 000 

15 000 

16 083 929 
J 

250 000 

50 000 
80 000 

130000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

2 800 

13 088 136 

419 410 

13 507 546 

594 000 

173 250 
130 680 

14 850 

14 423 126 

49 500 

35 640 
53 460 

89 100 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
Lira 

4 800 1 

13 088 136 

419 410 

13 507 546 

594 000 

173 250 
103 260 

14 850 

14 397 706 | 

49 500 

35 640 
53 460 

89 100 
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Muhassasatın nevi 

Müteferrika 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek 
ikramiye 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Masarifi miitenevvia 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve edevat 
ve mevadı müstehlike mubayaa ve ta
mir bedeli, kütüp ve resail ve harita mu
bayaa, tabı masrafları] 
Riyaseti Cumhur Orkestra Heyeti 
ile odacıların elbise)bedeli 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı . 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

140 000 

20 000 

0 
2 000 
3 000 

5 000 

200 000 
6 000 

100 000 

* 

20 000 

326 000 

1 070 000 
60 000 

1 130 000 

5 950 
12 250 

18 200 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

89 100 

9 900 

0 
380 
380 

760 

115 830 
3 564 

89 100 

17 820 

226 314 

475 200 
59 400 

534 600 

5 301 
7 797 

13 098 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 
I 
1 

89 100 

9 900 

0 
500 

2 500 

3 000 

I 

115 830 
3 564 

89 100 
t 

17 820 

226 314 

502 620 
59 400J 

562 020 1 

5 301 
7 797 

13 098 1 
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1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

I Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

i Masarifi mukannene 
I 

1| Mahkeme harçları 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Biı •inci. bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

Tayinat 
[Efradı askeriyenin ve mektep talebele
rinin iaşe masrafı, mevadı gıdaiye fabri
kaları ile fırınlarda kullanılan alât ve e-
devat ve levazım bedeli ve amele yevmi
yesi, muayene ve tahlil masrafı ve bu iş
lere müteallik alât ve edevat bedeli] 
Hayvan yom bedeli 
Mahrukat 
[Vekâlet Büyük Erkânı Harbiye daircle-
rile ordu müfettişleri ve kolordu karar
gâhlarının gayrisine ait tenvir ve teshin 
masrafları] 

16 500 

9 500 
2 045 200 
18 129 129 

10 883 555 

Fasıl yekûnu 

3 522 000 
1 633 000 

16 038 555 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Mutabiye 

13 365 

5 940 

13 365 

5 940 
1 031 677 
15 454 803 

1 061 337 
15 459 043 

8 052 300 i 8 052 300 

2 721 
1 653 

000 
300 

2 721 000 
1 653 300 

12 426 600 12 426 600 

Fasıl yekûnu 

4 681 840 
1 170 000 
290 000 

6 141 840 

3 660 000 
1 098 900 
188 100 

3 660 000 
1 098 900 
188 100 

4 947 000 4 947 000 
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Muhassasatın nevi 

1930 
»iî mau senesi 

safî tahsisatı 
Lira 

6991 I Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
ve tahkimat masrafı 

700| I Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei tibbiye 
» » » baytariye 

Tecrübe hayvanatı mubayaa bedeli 

Fasıl yekûnu 

7 0 1 | I Nakliyat 

[Esliha ve mühimmat, eşya ve malzeme ve 
erzak ve mahrukat ve bilcümle mevadı 
askeriye nakliyat ve tahmil ve tahliye 
masrafları, 
Efrat ve askerî talebe ile hayvana
tın her nevi vesaitle nakil masraf
ları ve tedavi ve muayene ve tebdili 
hava zımnında bir yere gidecek zabitanm 
ve mensubini askeriyenin kanun mucibince 
verilecek harcırahları, 
Yürüyüş halindeki kıta, efrat, zabitan ve 
memurin ve mensubini askeriyenin ve hay
vanatının ibate masrafı, 
Levazım vesaiti nakliyesinin ve bunların 
levazımının mubayaa bedelleri, 
Levazım vesaiti nakliyesinin işletme ve ta
mir masrafları ve amele yevmiyeleri, 
Ardiye, tatili edevat, istarya masrafları] 

7 0 2 İ I Faslı mahsus 

7031 | Manevre masrafı 

[Kadro ve erkânı harbiye seyahat mas-
raflarile bütçenin diğer tertiplerine taal
lûk eden masraflardan manevrenin istil
zam eylediği sarfiyat] 

1 200 000 

195 000 
70 000 
4 000 

269 000 

İ Ü 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

891 000 

296 806 
62 370 
3 564 

362 740 

2 250 000 534 600 

891 000 

296 806 
62 370 
3 564 

362 740 

534 600 

8 000 000 

50 000 

7 722 000 

49 500 

7 722 000 

49 500 
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Muhassasatın nevi 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 

j 3 İşletme 
! Fasıl yekûnu 
I Birinci bap yekûnu 

7 0 5 

1 

i 
İ 2 

i 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
Staj tahsil ve tedavi masrafı 
Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek zabıtan ve memurin ile 
dahilde lisan tahsil ettirileceklerin 
tahsisatı, tahsil, yol ve tedavi mas
rafları 
Zabitan, memurin ve mensubini as
keriye ile mektep talebesinin Hü-

• kûmetin sıhhî müesseselerinde te-
ı ! davileri mümkün olmamasına bina-

1 en memleket dahil ve haricindeki 
ücretli müessesatta tedavilerine ait 

• masarif 

7 0 0 

7 0 7 

7 0 8 

7 0 9 
7 1 0 

Fasıl yekûnu 
Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye 
masrafı ve bekçi ücretleri 

Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masrafı 

Askerî spor teşkilâtına naktî muavenet 

inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masraf
ları 

i [Mimar ve marangoz âlât ve edevat bedel
leri! 

i 

Ecnebi mütehassıslar 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleket
lere gönderilecek zabit ve memurlar har-
cirahı 

İkinci bap yekûnu 
j j İkinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

-

35 000 
15 000 
45 000 
95 000 

34 044 395 

-

65 000 

40 000 

105 000 

9 912 
4 000 

18 000 

1 630 000 

100 000 

20 000 
1 886 912 

35 931 307 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

31 950 
12 850 
44 550 
89 350 

27 022 790 

57 915 

24 057 
81 972 

8 832 
3 564 

1 057 540 

89 100 

17 820 
1 258 828 

28 281 618 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

31 950 
12 850 
44 550 
89 350 

27 022 790 

57 915 

24 057 

81 972 
j 

8 832 
3 564 

1 057 540 

89 100 

15 000 
1 256 008 

28 278 798 
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Muhassasatın nevi 

Üçüncü kısım — Müessesat 
Askerî mektepler masrafı 

[Mekteplerin tedrisatına ve san'at atelye-
lerine ve spora müteallik alât ve edevat, 
dolap, sıra, Anfetiyatr, demirbaş eşya ve 
malzeme bedeli ] 

Askerî müze masrafı 

[Eşya, asar ve atelyelerin malzemesi mu
bayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif işleri, ta
bı, tenvir masrafları] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım — Müteferrik ma
sarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Haliç Şirketine verilecek 1930 tahsisatı 

Adanada mubayaa olunan telsizin 1931 tak
siti 

Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 

1930 senesinde tekaüt olanlara 912 numa
ralı kanun mucibince verilecek ikramiye 
karşılığı 

1930 Mahrukat borcu 
1926 icar borcu 
1929 icar borcu 
1930 icar borcu 
1929 inşaat borcu 
1930 resmî telefon mükâleme bedeli 

Dördüncü kısım yekunu 

! i UMUMÎ YEKÛN 

i 

1930 
malî senesi 

! safî tahsisatı 
i 
1 Lira 
1 ı - -
1 r 
i 

65 000 
i 
1 
! 
i 
| 

5 000 

70 000 

' 

594 605 
20 000 

614 605 

19 089 

2 500 

426 570 

154 936 

1 217700 ' 

55 348 136 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

57 915 

3 564 

61 479 

178 200 

17 820 
1 980 

19 800 

2 475 

35 000 

61 230 

91 078 
5 940 

432 
14 190 

1 001 
19 800 

429İ46 

44 227 046 1 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 

57 915 

3 564 

61 479 

178 200 

9 577 
1 791 

11 368 

2 475 

35 000 

227 043 

44 026 363 
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Muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 

Maaşatı umumiye 
912 numaralı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Daimî müstahdemler ücreti 

Müstahdemini muvakkate 

Muvakkat tazminat 

! 
1107 numarair kanun mucibince gedikli 
küçük zabitana verilecek aile zammı 

1 
2 

889 numaralı kanun mucibince hava men-
subinine verilecek tahsisat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 
Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek 
ikramiye 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

496 000 

1J500 
497 500 

5 400 

9 000 

1 200 

105 480 
618 580 

• 

2 000 

1 500 
1 700 

3 200 

2 060 

750 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

437 000 

3 000 
440 000 

300 000 

42 000 

11 484 

1 620 

110 000 
905 104 

500 

1 350 
1 530 

2 880 

1 854 

1 925 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
L'ra 

437 000 

3 000 
440 000 

300 000 

11 484 

1 620 

110 000 
863 104 

~ 

500 

1 530 

1 530 

1 854 

1 925 1 
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Muhassasatfn nevi 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 

Resmî telefon masrafı , 

l! Masarifi tesisiye 
2ı Mükâleme bedeli 

l 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 
İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

i Birinci bap - Masarifi daime 

1 
2 
3 

i 
2 
3 

Muayyenat 

Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

17 000 
300 

2 400 
200 

19 900 

65 000 

200 
1 000 

1 200^ 

1 000 

200 
95 310 

713 890 

219 500 
11 290 
37 500 

268 290 

82 600 
20 000 

800 

103 400 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

10 800 
270 

2 160 
300 

13 530 

20 000 

180 
950 

1 130 

900 

200 
42 919 

948 023 

190 000 
7 000 

28 500 

225 500 

, 

72 000 
47 000 

270 

119 270 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

• 

10 800 
270 

2 160 
300 

13 530 

20 000 

180 
950 

1 130 

900 

200 
41 569 

9Ö4 673 

190 000 
7 000 

28 500 

225 500 

72 000 
47 000 

270 

119 270 
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7 3 7 

7 3 8 

73î> 

7 4 0 

7 4 1 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
ve tahkimat masrafı 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei tıbbiye 
Ecza ve malzemei baytar iye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

Manevra masrafı 

Vesaiti nakliye masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

II Mubayaa 
2 T a m i r 

742 

743 

FaönT yiKûnu 

Tayyare şehitleri tazminatı 

Tayyareciliğe müteallik eserlerin tercüme 
masrafı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

744 | | Staj için ecnebi memleketlere gönderile
cekler ile dahilde lisan tahsil ettirilecekle
rin tahsisat ve masrafı 

3 000 

2 500 
300 

2 800 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

105 000 

1 000 
500 

1 500 

35 000 

518 990 

1 663 605 1 640 730 

10 300 
0 

10-300 

60 000 

2 000 

300 
500 
800 

25 000 

173 400 

10 300 
0 

10 300 

60 000 

2 000 

300 
500 
800 

25 000 

2 000 j- 2 000 
2 108 475 ! 2 085 600 

173 400 
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7 4 5 | 

7 4 6 

7 4 7 

7 4 8 

ıs 
Muhassasatın nevi 

7 4 9 

7 5 0 

7 5 1 

:752 | 

7 5 3 

Memleket dahil ve haricinde ücretli mües-
sesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin 
masraflan 

I 

İnşaat, tamiraVve sabit tesisat masraflan 

Spor masrafı 
Ecnebi mütehassısları , 

i k inc i bap yekûnu 

ik inc i kısıra yekûnu 

Üçüncü kısım — Müesseşat 

Mekâtibi askeriye masrafı 

Tayyare fabrikalarının işletme masrafı ve 
amele ücretleri 

Eskişehir hava mektebi matbaası ücret ve 
masraflan 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşı l ığı 

Dördüncü kısım yekûnu , 

U M U M Î Y E K Û N 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

'Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

6 500 

2 000 

8 500 
527 490 

500 

500 

12 100 
12 100 

1 253 980 

3 000 

57 641 

500 

164 400 
398 941 

3 000 

57 641 

500 

164 400 
398 941 

2 507 416 i . 2 484 541 

2 500 

4 000 
6 500 

2 500 

42 000 

4 000 
48 500 

14 100 

5 000 
19 100 

14 100 

5 000 
19 100 

3 481 039 3 456 814 
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7 5 7 

7 5 8 

7 5 9 
i 

7 6 0 

7 6 1 

7 6 2 

7 6 3 

7 6 4 

. 

1 
2 

- 1 
2 
3 

4 

Muhassasatın nevi 
- - = ™ ~ - • • • • • • • - - - - -

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Bilinci baj) - Maaş, ücret, tahsisat 
Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 

Maaşatı umumiye 
912 numaralı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 
Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince 
tahtelbahircilere, dalgıçlara verilecek tah
sisat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 
Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 
Müteferrika 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek 
ikramiye 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teelit malzemesi, âlât ve edevat 
ve mevadı müstehlike mubayaa ve tamir 
bedeli, kütüp ve resail ve harita mubayaa, 
tabı masrafları ] 
O d a c ı l a r e lbise bede l i 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 370 000 

40 000 
1 410 000 

117 300 
i ; 18 ooo 

1 000 

• ' ' • - ' , 

30 000 

1 576 300 

4 000 

5 550 
3 000 
8 550 
5 400 

3 600 

6 823 
400 

6 000 

3 100 
16 323 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

1 181 297 

40 000 
1 221 297 

111435 
15 343 
12 350 

35 000 

1 395 425 

1 0Q0 

4 000 
4 000 
8 000 
4 32CP 

2 880 

4 950 
380 

4 000 

2 800 
12 130 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

1 181 297 

40 000 
"""İ 221 297 

111 435 
15 343 
12 350 

35 000 

1 395 425 

1 000 

4 000 
4 000 
8 000 
4 320 

2 880 

4 950 
380 

4 000 

2 800 
12 130 
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Muhassasatın nevi 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

t kinci kınım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci bap - masarifi daime 
Muayyenat 

li Deniz efrat ve talebelerinin iaşe 
; masrafı veya bedeli 

; 2 659 numaralı kanun mucibince veri-
i lecek taamiye bedeli 
i 3 i Hayvan yem bedeli 

4; Mahrukat 

i [Deniz müsteşarlığı binası ve efrat kışla-

• 

sından maada bilûmum deniz müessesatı-
nuı elektrik, gaz ve saire ile tenvir ve 
teshin ve elektrik masrafı, ampul muba
yaası ve talebe ve efradın yemek, çamaşır, 

! istihmam ve mahrukat bedeli ve sefaine 
! j ' 

I şehirden alınacak elektrik ücreti ve tefer-
. • i ruatı masrafı | 

7 6 9 

1 

j Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

lj Melbusat 
• 2 

3 
Teçhizat 
Muytabiye 

| Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

38 000 

100 
1 100 

1 200 

2_500_ 

79 573 

1 655 873 

513 500 

35 000 
5 000 

28 442 

• 

581 942 

160 700 
7 000 
1 000 

168 700 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

16 875 
• * 

95 
760 

855 

1 800 

47 860 

1 443 285 

495 188 

55 000 
3 150 

16 650 

569 988 

144 000 
9 000 

540 

153 540 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

16 875 

95 
760 

855 

1 800 

47__860_ 

____1_ 443 2 8 ^ 

495 188 

55 000 
3 150 

16 650 

-

569 988 

144 000 
9 000 

540 

153 540 
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7 7 4 
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1 
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Muhassasatın nevi 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve 
tahkimiye masrafı 

Sefain ve mevakı levazımı 

Levazımı mütefe r r ika 
Devri çark 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

[ Eşya ve erzak ve kömür ve askerî sa
ir mevat nakliyesi ve nakil için ambalaj 
masarifi, tahmil ve tahliye masrafları, 
Zabitan ve efrat ve hayvanatın nakliye
lerde kıt'a halinde gelen ve giden ve mu
ayene için hastanelere ve hava tebdili 
için muhtelif mahallere gönderilecek za
bitan ve efradın yol masrafları] 

Faslı mahsus 

Kitap ve mecmua ve risale masrafı 

[Devair ve mektepler için mubayaa olu
nacak mesleke ait her türlü kitap ve mec
mua ve risaleler bedelile mubayaa oluna
cak hakkı telif bedeli ] 

Efrat ve mektepler talebesi için alınaeak 
her türlü spor alât ve edevatile melbusat 
masrafı 

. . n „ . 

1930 
maiî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

590 000 

112 000 
265 125 

377 125 

7 200 
400 

7 600 

21 000 

• 

2 587 000 

2 700 

1 800 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

725 740 

165 00Q 
554 805 

719 805 

4 960 
320 

5 280 

13 500 

4 000 000 

3 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

725 740 

165 000 
554 805 
719 805 

4 960 
320 

5 280 

13 500 

'4 000 000 

3 000 
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Muhassasatm nevi 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
tşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yq§mnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Ecnebi mütehassısları 

Ecnebi memleketlere raearareıt gönderile
cek zabıtan ve memurin harcırahları 

Staj, tabsü ve tedavi masrafı 

[Staj için ecnebi memleketlere gönderile
cek zabitan ve memurin harcırahları ve 
lâboratuvar ve mektep ücretleri ve teda
vi, kitap, masrafları ve dahide lisan tah-» 
sil ettirileceklerin tahsil masrafları ] 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısıro yekûnu 

Üçümü kısım — Müessesat 

Boğazlar komisyonu masrafı 

Efrat muayyenat bedeli 
Efrat elbise bedeli 
Tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

200 
350 
250 

800 

4 338 667 

13 600 

122 800 

119 936 

23 500 

279 826 

4 618 493 

3 000 
1 000 
6 000 

• 
10 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

* Lira 

80 
320 
400 
800 

6 191 653 

15 470 

85 960 

45 000 

31 500 

177 930 

6 369 583 

3 000 
1 000 
6 000 

10 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

80 
320 
400 

800 
6 191 653 

15 470 

85 960 

45 000 

31 500 

177 930 

6 369 583 

3 000 
1 000 
6 000 

10 000 
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Muhassasatın nevi 
->şt 

Deniz matbaası masrafları 

Demirbaş 
Mevadı iptidaiye 
İşletme ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

1 
2 

| 
I i 

i 

| 
785 

1 

i 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde ürcetli mües-
sesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek malûlin 
masrafı 

1929 senesinde tekaüt edilen zabitan ve 
memurların 912 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiyeleri karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 000 
1 000 

15 380 

17 380 

27 380 

22 000 
1 000 

23 000 

4 500 

17 304 

44 804 

6 346 550 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

100 
200 

15 700 

16 000 
26 000 

18 000 

1 000 
0 

1 000 

3 000 

22 000 

7 860 868 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

100 
200 

15 700 

16 000 

26 000 

18 000 

500 
83 

583 1 

3 000 

21 583 
7 860 451 | 
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| Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
m uhassasat 

7 9 1 

7 9 2 
7 9 3 

7 9 4 
795 

796 
7 9 7 

1798 

1 
2 

1 

2 

1 
2 
3 
4 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
Maasatı umumiye ve tetekaüt ikramiyesi 

Maaşatı umumiye 
912 numaralı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Müstahdemin ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Hali faaliyette olmıyan fabrikala
rın tenvir ve teshini masrafı 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

341 355 

14 317 

355 672 

361 956 
13 651 

731 279 

2 000 

300 
2 500 
2 800 

5 849 

4 000 
200 

2 000 
1 170 

7 370 

11 000 

1931 malî 
Hükümetin son j 

teklifi 
! 

Lira 
J 

323 579 

6 040 
329 619 

332 621 
12 000 

674 240 

2 000 

100 
2 000 

2 100 

7 000 

3 200 
1 500 
1 000 

960 

6 660 

6 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

311 079 

5 540 

316 619 

332 621 
12 000 

661 240 

2 000 

100 
2 000^ 

2 100 

7 000 

3 200 
2 000 
1 000 

960 

7 160 

6 497 
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Muhassasatın nevi 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleuıe bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

îkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

. \ ' . «ılı—Mlı ' ı.'llln J*lfc-İjffttfi^nf; 

İ 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

E f r a d ı askeriye ve sanayi mektebi 
talebesi iaşe masraf ı 
H a y v a n yem bedeli 
M a h r u k a t 

Fasıl yekûnu 

Levazımı ajkeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 
Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 

Sevkiyat 

fennî kitap ve risalelerin ve gazetelerin mu
bayaa ve abone bedelleri 

Birinci bap yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

300 
2 450 

2 750 

700 
32 469 

763 748 

. 

68 800 
7 800 
7 300 

83 900 

23 500 
2 000 

550 
26 050 

100 
4 000 

1 500 

115 550 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

100 
1 000 

1 100 

500 

25 360 

699 600 

• 

43 324 
6 000 
6 300 

55 624 

25 900 
750 
750 

27 400 
100 

4 000 

1 500 

86 624 

Encülrienin 
kabulü 

Lira 

100 
1 000 

1 100 

500 
26 357 

687 597 

• 

43 324 
6 000 
6 300 

55 624 

25 900 
750 
750 

27 400 
100 

4 000 

1 500 

88 624 
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800 

807 

8 0 8İ 

809 

810 

811| 
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ikinci bap - Masari fi muvakkate 
İnşaat ve tamirat 

Ecnebi mütehassısları 

Staj ve teftiş masrafları 
'"'•' ,f i. 

Staj için Avrupaya gönderilecekle
rin tahsisat, harcırah ve masarifi 
zaruriyeleri ve mektep ücretleri 
Stajier müfettişlerinin harcırah ve 
masari fi müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

895 numaralı kanun mucibince sigorta san
dığına muavenet 

ikinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 
Fabrikalar masarifi umumiyesi 

Mevat ve malzeme! iptidaiye ve 
müstehlike 
[Mamul ve gayri mamul] ve işletme ma
srafı 
Amele ücretleri ve ihtisas yevmiye
leri 
MüstahdeminL muvakkate 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
Tesisatı cedide ve tevsiat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

Sanayi mektebi masrafı 
Talebe ücreti şehriyesi 
Tedrisata müteallik bilûmum alât 
ve edevatı ile tesisat ve talebeye ait 
kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

40 000 

100 000 

20 000 
209 464 
325 014 

1 074 600 

1 628 172 
5 400 
60 000 
115 000 
15 000 

Encümenin 
kabulü 
Lira 

25 000 

85 000 

25 000 

85 000 

41 832 

7 632 
49 464 

30 000 

4 000 
34 000 

30 000 

4 000 
34 000 

20 000 
164000 
252 624 

20 000 
164 000 
252 624 

901 496 

1 308 937 
5 000 

150 000 
115 000 
15 000 

2 898 172 i 2 495 433 

901 496 

1 308 937 
5 000 

150 000 
115 000 
15 000 

2 495 433 

3 600 

2 000 
5 600 

3 060 

1J)00 
4 560 

2 903 772 i 2 499 993 

3 060 

1 500 
4 560 

2 499 993 
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1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

! 
Dördüncü kısım — Müteferrik ma- '\ 

sarif ! 

1931 malî senesi için 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

812| i Geçen sene düyunu 

813| Eski seneler düyunu 

1 1929 senesi düyunu karşılığı 
2 1928 senesi düyunu karşılığı 

I Fasıl yekûnu 

1926 senesinde tediye edilip mahsubu ta
hakkuk eden avanslann mahsubu karşı
lığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 224 
0 

2 224 

1 677 
3 897 

3 996 431 

5 000 

1 000 
9 200 
10 200 

15 200 
3 467 417 

17 000 

1 003 
9 200 

10 203 

27 203 

3 467 417 





- HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

4 



- 154 -

i 
i ^ i 

1 İ Muhassasatın nevi 

8 2 1 

8 2 2 

1 
2 

823j 
8 2 4 

8 2 5 

82(î 

1 
2 

i 
827 
828 

; 1 
2 
3 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 

Maaşatı umumiye 
912 numaralı kanunun 12 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 
Müstahdemin ücreti ? 

• Muvakkat tazminat 

657 numaralı kanun mucibince verilecek 
tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 
1 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Melbusat 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1030 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

232 229 

15 800 

248 029 

41 004 
20 000 

60 000 

369 033 

2 430 

5 100 
1 050 

v 6 150 

1 000 

1 300 
300 
500 

2 100 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

254 400 

12 000 

266 400 

41 004 
18 000 

50 000 

375 404 

900 

8 000 
750 

8JT50 

1 500 

1 000 
300 
700 

2 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

245 313 

9 972 

255 285 

48 774 
18 000 

50 000 

372 059 

900 

8 000 
750 

8 750 

1 500 

1 000 
180 
700 

1 880 
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Muhassasatın nevi 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

îkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım — Cüze mahsus mu-
hassasat 

Birinci - bap Masarifi daime 

Muayyenat 

Efrat iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

8 800 

100 
30 

130 

150_ 
20 760 

389J793 

55 900 
14 900 
6 013 

76 813 

11 320 
3 500 
1 000 

15 820 

. 

200 
90 

290 

1931 malî 
i Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

8 000 

25 
50 

75 

_250_ 
21 475 

396 879 

46 700 
16 000 
7 500 

70 200 

13 000 
4 000 
1 600 

18 600 

300 
200 
500 

senesi için 
Encümenin 1 

j kabulü 

Lira 

8 000 

25 
50 

75 

250 J 
21 355 

__J393_414j 

1 

1 

46 700 
16 000 
7 500 

70 200 1 

13 000 
4 000 
1 600 

18 600 

300 
200 

' 500İ 
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Nakliyat 

[Eşya, erzak, malzeme ve alât ve edevat 
nakliyatı, efradın nakliye masrafları ve te
davi, muayene ve tebdili hava zımnında 
bir yere gidecek zabıtan ve mensubini as
keriyenin yol masrafları; 
Tatbikattaki efrat ve hayvanların ibate 
masrafları ] 

Makine alât ve edevat ve demirbaş «şya 
ve levazımının mubayaa ve tamir bedelleri 

Hayvan mubayaa bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

tnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı 
masrafı 

Encnebi memleketlere gönderilecek zabit
ler harcırahı 

Ecnebi mütehassısları 

Staj için ecnebi memleketlere gönderile
cek zabitan harcırah, tahsisat ve mektep 
masrafları 

ikinci bap yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

19 000 

33 000 

500 

1 500 
2 650 
6WQ 

10 450 

155 873 

16 700 

22 000 

15 700 

54 400 
210 273 

1931 malî 
Hükümetin son 

teküfi 

Lira 

20 000 

27 000 

1 000 

1 500 
2 500 
4 000_ 
8 000 

145 300 

15 000 

1 000 

22 350 

__1J5_000_ 
'53 350 

198 650 

i l 

senesi için 9 
1 Encümenin J 

\ kabulü 1 I 
1 I^r* I 

1 

20 009 

î 

27 000 

1 000 

1 500 1 
2 500 
4 000 
8OÖ0J 

145 300 

15 000 

1000 

22 550 1 

15 000J 

53 350 
198 650 1 
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Üçüncü kınım — Müessemt 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa ve tamir 
masrafları 
Mevadı iptidaiye 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Almanyaya yeniden 1931 senesinde gön
derilecek talebe masrafı olup 1416 numa
ralı kanun mucibince Mâarif Vekâleti büt
çesine nakli icap eden 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1 500 
11 000 
1 250 

13 750 

6 000 

6 000 

£ooo 

619 816 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

> 

1 500 
28 671 

500 

30 671 

2 500 

0 
20 300 

20 300 

22_800_ 

4 400 

653 400 

senesi için 
Encümenin 1 

kabulü 
Lira 

1 500 
28 671 

500 

30 671 

2 500 

498 
20 746 \ 

21J244J 

23 7441 

Oİ 
646 479 
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I 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 

1 
2 

852 

8 5 3 

8 5 4 

8 5 5 

8 5 6 
< 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

muhassasat 

Bir inci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memur maaşları ve tekaüt ikramiyessi 

Maaş 
1683 numara l ı k a n u n u n 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez müstahdemler ücreti 

Vilâyat ücuratı 

Daimî müstahdemler ücret i 
Muvakkat müstahdemler ücret i 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Bir inci bap yekûnu 

îki nci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin -«*. 

3] Kı r tas iye 
Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

3 341 755 

3 341 755 

4 800 

160 680 
24 000 

184 680 

60 000 
3 591 235 

750 

\ 
\ 5 000 

5 000 
10 000 

1931 malî 
Hükümetin son ] 

teklifi \ 

Lira 
" - • • ' "" ' •" """' T 

3 201 518 

3 201 518 

4 800 

179 191 
8 000 

187 191 

60 000 
3 453 509 

' 

-• 

500 

* 

1 500 
2 500 
4 000 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira, 

3 251 518 

24 000 

3 275 518 

4 800 

179 191 
8 000 

187 191 

60 000 
3 527 509 

250 
250 
500 

500 
1 000 
2 500 
4 000 
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8 6 1 

8 6 2 

8 6 3 
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Muhassasatm nevi 

Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

41 Melbusat 

! Fasıl yekûnu 

1 
2 

Harcirah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

1930 
mail senesi 

i safî tahsisatı 
Lira 

1 900 
21 500 

81 000 
14 000 

95 000 

34 829 

163 979 

94 000 
4 000 

61 600 
42 000 

201 600 

86 000 
30 000 

116 000 

900 

1 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

1 500 
16 000 

70 000 
7 000 

77 000 

25 000 
* 

124 000 

75 000 
1 500 

38 000 
40^000 

154 500 

59 850 
21 000 

80 850 

800 

-

senesi için 
Encümenin 

kabulü 
Lira 

1 500 
16 000 

70 000 
_7_000_ 

77 000 

25 000 

124 000 

75 000 
1 500 

38 000 
40 000 

154 500 

59 850 
21 000 

80 850 

800 
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Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 
Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Saî ücreti 

. Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 
2 
3 

4 

1 

2 

3 

İkinci kısım'*— Cüze mahsus mu-
hassasat' 

Birinci bap - Masarifi daime 

Posta masrafı 

Nakliyat 
Bendiye 
Hurç ve çanta ve çuval mubayaa 
bedeli ile tamir masrafı 
Emanet ve mektupların ziyamdan 
dolayı kanun mucibince verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Telgraf ve telefon masrafı 

Tesisat ve tamiratta kullanılacak 
amele ücreti 
Tesisat ve tamiratta kullanılacak' 
makine, alât ve edevat ve malzeme 
mubayaa ve tamir masrafı 
İşletme masrafı 

Fasri yekûnu 

Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme 
ve tamir masrafı 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

1500 
5 000 

276 500 
5 000 

288 000 
607 500 

4 362 714 

610 000 
25 250 

25 000 

10 000 
670 250 

75 000 

360 000 
50 000 

485 000 

55 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 
Lira 

800 
2 700 

180 000 
4 000 

187 500 
423 650 

4 001 159 

475 000 
22 750 

12 750 

4 000 
514 500 

47 750 

200 000 
20 000 

267 750 

45 000 

senesi için 
Eneümenin 1 

kabulü 
Lira 

•-• 1 

800 
2 700 

180 000 
4 000 

187 500 
423 650 ı 

4 075 159 

475 000 
22 750 

12 750 

4 000 
514 500 

• 47 750 

200 000 
20 000 

267750j 

45 000 1 
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Kıymetli evrak kâğıt bedeli ile tabı masrafı 

Cevaplı telgrafların makbuzlarına yapış
tırılan ve battala kalan pullar bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Staj için Avrupaya gönderilecek memur 
harcırahı 

Avrupaya gönderilecek memurlar harcırahı 

Kurslara devam edecek talebenin yevmi
yesi 

Et>niye inşa ve tamir masrafı 
İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Telgraf fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletme masraf ı 
i )omirbaş 

Fasıl yekûnu 

" . 1 
ı 

i 

Telgraf mektebi masrafı 

Talebe yevmiyesi 
Masar i f i idare 
Muallim ücreti 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 
safî tahsisatı 

Lira 

10 686 

4 000 

2 000 
10 000 
20 000 
32 000 

1 256 936 

3 000 

1 000 

7 000 

34 235 
45 235 

1 302 171 

30 000 
7 000 

37 000 

3 750 
250 

1 000 
5 000 

1931 malî 
Hükümetin son 

teklifi 

Lira 

7 000 

3 000 

250 
6 000 

15 000 
21 250 

858 500 

2 000 

500 

15 000 
17 500 

876 000 

29 000 
4 500 

33 500 

senesi için 
Encümenin 

kabulü 

Lira 

7 000 

3 000 

250 
6 000 

15 000 
21 250 

858 500 

2 000 

500 

15 000 
17 500 

876 000 

29 000 
4 500 

33 500 
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8 7 5 

Dördüncü kısım — Müteferrik ma
sarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1 Tedavi ve yol masraf ı 
2 Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

87(îj Geçen sene düyunu 

8 ' 

8 7 8 

87!) 

Eski seneler düyunu 

1 1929 senesi düyunu karşı l ığı 
2 1928 senesi düyunu karşı l ığı 

Fas ı l yekûnu 

Ecnebi idarelerinin tahakkuk eden matlûbu 

Telsiz tesisat şirketinin bakiyei matlûbu 

Karşılıksız eski borç 

1930senesi için 788 numaralı kanunun tat
bik masrafı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 1931 malî senesi için 
malî senesi i Hükümetin son 
safî tahsisatı teklifi 

Lira Lira 

5 000 

26 000 
17 000 

43 000 

75 925 

123 925 

55 000 

162 330 

5 830 810 I 5 072 989 

Encümenin 
kabulü 

Lira 

35 000 

15 000 

2 000 
23 000 
25 000 

25 000 

7 000 

330 

3 000 
8 000 

11 000 

12 960 

2 000 
25 040 
27 040 

25 000 

7 000 

83 000 

5 067 659* 
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Varidatın nevi 

BİRİNCİ KISIM 
İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Arazi vergileri 

Arazi vergisi < 
Hususî ormanlar rüsumu 

Fasıl yekûnu 

Binalar vergisi 

Hayvanlar vergisi 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik . 
Deve 
Manda 
İnek ve öküz 
At, kısrak, idis, katır 
Eşek 
Domuz 

Fasıl yekûnu 

Tarktör resmi 

Kazanç vergisi 

Madenler rüsumu 

Veraset ve intikal vergisi 

Birinci kısım yekûnu 

ÎKÎNCÎ KISIM 
İSTİHLÂK VE MUAMELE VERGİLERİ 
Gümrük vergileri 

Gümrük vergisi 
Ardiye resmi 

Fasıl yekûnu 

1930 
malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

7 400 000 
150 000 

7 550 000 

8 755 000 

8 275 000 
1 075 000 

100 000 
715 000 

4 185 000 
512 000 
384 000 

4 000 

15 250 000 

25 000 

13 950 000 

750 000 

800 000 

'47 080 000 

71 300 000 
400 000 

71 700 000 

1931 malî 
Hükümetçe tah

min olunan 
Lira 

5 632 000 
200 000 

5 832 000 

7 710 000 

7 900 000 
957 861 
126 015 
553 386 

3 355 161 
430 348 
275 087 

2 142 
\ 

13 600 000 

0 

15 623 000 

674 000 

750 000 

44 189 000 

57 000 000 
273 000 

57 273 000 

senesi için 
Gncümence tah 

min olunan 

Lira 

5 200 000 
200 000 

5 400 000 

5 322 300 

8 250 000 
875 000 

95 000 
385 000 

2 767 858 
350 000 
275 000 

2 142 

13 000 000 

0 

15 500 000 

650 000 

750 000 

40 622 300 

56 000 000 
273 000 

56 273 000 
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Varidatın nevi 

Muamele vergisi , 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

Dahilî istihlâk vergisi 

Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 

Oyun âletleri resmi 

Kara ve denk avları vergisi 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resmi 

Tapu harçları ve kaydiyeler 

Mahkeme harçları 

Pasaport, kançlarya ve saire 

Noterler 

Diğer harçlar 

Nüfus 
Eczane, ecza deposu ve tıbbî mües-
seler harci 
İhtira beratı 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İk inc i kısım yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Mlüga vergiler bakayasından 

Üçüncü kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

19 000 000 

800 000 

0 

325 000 

25 000 

700 000 

950 000 

150 000 

8 200 000 

2 600 000 

1 400 000 

1 000 000 

1 000 000 

75 000 

15 000 
6 000 

96 000 

100 000 
108 046 000 

500 000 
500 000 

1931 malî 
Hükümetçe tah

min olunan 

Lira 

16 000 000 

724 000 

500 000 

320 000 

32 000 

482 500 

985 000 

144 000 

6 333 000 

1 412 000 

848 000 

721 000 

500 000 

53 000 

10 000 
7 000 

70 000 

100 000 
86 444 500 

500 000 
500 000 

m,n ıjiniinirirı muin 
senesi için 
Encümence tah

min olunan 

Lira 

13 000 000 

700 000 

500 000 

320 000 

32 000 

482 500 

1 000 000 

144 000 

6 000 000 

1 250 000 

848 000 

721 000 

700 000 

53 000 

10 000 
7 000 

70 000 

100 000 
82 140 500 

500 000 
500 000 
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1930 

muhammenatı 

Lira 

J.931 malî senesi için 
malî senesi |Hükûmetçe tah

min olunan 

Lira 

Encümence tah
min olunan 

Lira 

2 4 

2 5 

2 6 

2*7 

28 

2 9 

30 

3 1 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İNHİSARLARIN SAFÎ HASILATI 

Tütün ve saire 

Tuz 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Kibrit ve çakmak 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 

Fasıl yekûnu 

Revolver, fişenk ve mevadı infüâkiye 

Revolver 
Fişenk 
Mevadı İnfüâkiye 
Saçma 

Fasıl yekûnu 

Oyun kağıdı 

Dördüncü kısım yekûnu 

BEŞÎNCÎ KISIM 
DEVLETE AİT EMLÂK VE EMVAL 

HASILATI 

Devlet ormanları 

işletilen emlâk hasılatı 

Arazi hasılatı 
İcar bedelleri 

Fasıl yekûnu 

25 000 000 

7 750 000 

5 900 000 

2 000 000 
0 

2 000 000 

50 000 
290 000 
715 000 
130 000 

23 500 000 

6 75© 000 

4 500 000 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 

24 084 700 

6 750 000 

5 3&0 000 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 

1 185 000 

40 000 
41 875 000 

50 000 
227 000 
646 000 

_1.30_000_ 
1 053 000 

40 000 
37 643 000 

2 000 000 

100 000 
800 000 
900 000 

50 000 
227 000 
646 000 
130 000 

1 053 000 

40 000 
39 077 700 

1 820 000 

65 000 
300 000_ 
365 000 

1 820 000 

65 000 
_3Ö0 000 
305 000 
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Varidatın nevi 

Satılan emval ve emlâk hasılatı 

Satılacak emval bedeli 
Satılacak emlâk bedeli 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

ALTINCI KISIM 
DEVLETÇE İDARE EDİLEN MÜESSE

SELER 

Devlet demiryolları 

Posta, telgraf ve telefon 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Fasıl yekûnu 

Darphane 

Resmî matbaalar 

Umumî mektepler 

Madenler 

Diğer müesseseler 

Altıncı kısım yekûnu 

YEDÎNCÎ KISIM 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatın
dan Devlet hisseleri 
imtiyazlı demiryollarından 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığından 
Cumhuriyet Merkez Bankasından 

Fasıl yekûnu 
Yedinci kısım yekûnu 

1930 
malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

600 000 
2 000 000 
2 600 000 
5 500 000 

0 

3 000 000 
2 500 000 

375 000 
525 000 

6 400 000 

25 000 

25 0Q0 

250 000 

50 000 

51 000 

6 801 000 

250 000 
500 000 
250 000 

0 

1 000 000 
1 000 000~ 

1931 malî 
Hükümetçe tah

min olunan 
Lira 

400 000 
1 500 000 
1 900 000 
4 085 000 

2 500 000 

2 580 000 
2 120 000 

405 000 
360 000 

5 465 000 

20 000 

6 800 

221 000 

52 000 

53 000 

8 317 800 

0 
780 000 
200 000 

_ 135 000 

1 115 000 
1 115 000 

senesi için 
Encümence tah-l 

min olunan 
Lira 

400 000 
1 500 000 
1 900 000 1 
4 085 000 1 

2 937 500 

2 580 000 
2 120 000 

405 000 
360 000 

5 465 000 

20 000 

6 800 1 

221 000 

52 000 

53 OOOj 

8 755 300 
1 

0 
780 000 
200 000 
67 500 

1 047 500 
1 047 500 ' 
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IrS Varidatın nevi 

1930 
malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

1931 malî senesi için 
jHükûmetçe tah

min olunan 
Lira 

Encümence tah
min olunan 

Lira 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

4 1 | I Müteferrik hasılat 
1 Askerlik mükellefiyeti 
21 Devlete ait esham ve tahvilât faiz 

ve temettüler 
Şirketlerden ve müteahhitlerden 
teftiş mukabili alman 

4| Cezayi naktiler 
5 Faiz ' • 
6 Akçe farkı 
7| Kıymetli evrak 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat 

Fasıl yekûnu 

42 | | Diğer müteferrik hasılat 

Sekizinci kısım yekûnu 

DOKUZUNCU KISIM 

4 3 | | Fevkalâde varidat 
Mukavelenameler veya itilâfname-
ler mucibince veya sair suretle ta
hakkuk eden fevkalâde varidat 
Teberruat 

Fasıl yekûnu 

Dokuzuncu kısım yekûnu 

ONUNCU KISIM 
NAZIM VARİDAT 

44 | I Muhtelif vergiler hasılatından hisseler 
1 Vilâyet hissesi 
2 Maarif hissesi 
3 îdarei hususiye 
4 Belediye hissesi 
-5İ Ziraat Bankası iane hissesi 

Fasıl yekûnu 

1 200 000 

2 070 000 

350 000 
1 800 000 
100 000 
10 000 
100 000 
200 000 

5 830 000 

5 500 000 
11 330 000 

0 

785 000 

600 000 
350 000 

1 600 000 
0 

100 000 
100 000 
25 000 

3 560 000 

2 000 000 
5 560 000 

2 000 000 
0 

2 000 000 
2 000 000 

0 
0 
o 
o o 

o 

785 000 

800 000 
350 000 

1 600 000 
25 000 
100 000 
100 000 
25 000 

3 785 000 

2 000 000 
5 785 000 

2 000 000 
2 422 299 
4 422 299 
4 422 299 
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Varidatın nevi 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek 
mektep pansiyonları hakkındaki 1883 nu
maralı kanun mucibince alınacak mebaliğ 

2 haziran 1929 tarihli şose ve köprüler ka
nunu mucibince Nafıa Vekâleti emrine 
olarak alınacak mebaliğ 

Onuncu kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1930 
malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

0 

0 
0 

222 732 000 

1931 malî senesi için 
Hükümetçe tah

min olunan 

Lira 

0 

0 
0 

189 854 300 

Encümence tah-l 
min olunan 

Lira 

186 435 599 1 


