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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Azayi kiram
dan bazı zevatın mezuniyetlerine ait tezkere ve îran Hü-
kûmetile münakit muahedelerin tasdikına, Askerî fab
rikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye itasına, 
tapu harçları kanununa bir madde tezyiline ve İran ile 
münakit hudut itilâfnamesinin tasdikına dair kanun lâ
yihaları müzakere ve kabul olundu. 

İsveç Hükûmetile münakit muahede hakkındaki lâyi
hanın dahi ikinci müzakeresi yapılarak tayini esami ile 
reye vazı neticesinde nisap hâsıl olamadı. 

Tezkereler 
1 — Erzinin karamustafah mahallesinden Arifoğul-

larından ömeroğlu Ükkâşın ölüm cezasına çarpılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

2 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Maarif 
ve Millî Müdafaa encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — 1926 senesi hesabı katisi hakkında 1/45 numa

ralı kanun lâyihasile 1926 senesi hesabı umumisine mü-

1 — Türkiye Ciimhuriy etile İsveç Hükümeti 
arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesinin tasdiki hakkında kanun 

Reis — İsveç H ü k ü m e t i ile olan muahedenin 

1 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tan-
zint kılınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası fi] 

Reis — Ruznamemizde 1932 senesi bütçesi var
dır . B u gün bütçenin müzakeresine başlıyoruz. 

fil 156 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

Askerî memurlar kanununun bazı maddelerinin tadi
line, Gümrük muhafaza ve mıntaka memurlarına mü
teallik 1321 numaralı kanunun tadiline, İçtimaî Şûralar 
Cumhuriyetleri Ittihadile aktedilen muahede ile protokol-
ların tasdikına mütedair lâyihaların birinci müzakere
leri icra ve pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Hasan Avni Doğan Haydar Rüştü 

tedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında 3/93 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4 — Bütçe encümeninin, 1932 senesi muvazenei umu
miye kanununun 10 uncu maddesinin tadili hakkmda 
2/43 numaralı kanun teklifi ve mazbatası (Ruznameye) 

5 — Konya mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, bina vergisi 
kanununa bir madde tezyili hakkında 2/41 numaralı 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

t a sd ik i h a k k ı n d a k i k a n u n u n ikinci defa reye vazı : 
icap e tmektedir . Çünkü geçen defa n i sap hâsı l ol
mamışt ı . T e k r a r reyinize arzediyorum. K u t u l a r 
gezdirilecek lü t fen reylerinizi is t imal buyurunuz . . 

E ğ e r münas ip görürseniz b u günden i t ibaren h e r 
gün içt ima edelim. Bü tçe müzakeres i h i t am bu-
luncıya k a d a r bu suret le devam edelim. (Sabah, 
akşam sesleri). 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) — Sabah olmaz 
efendim. 

Reis — Sabahları belki encümenler çalışır. H e r 
gün öğleden sonra saat 14 t e toplanırız. 

Bi r de muvafık görürseniz cumartesi günkü i ç -

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma s a a t i : 14 

Reis — Kâzım Pş. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. ( A F Y O N K A R A H İ S A R ) , Haydar Rüştü B. ( D E N İ Z L İ ) . 

Reis — Meclis in ikat etmiştir . 

3 — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN KANUNLAR 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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t imalan da diğer kanunların müzakeresine hasre
delim. Şayet encümenlerden gelmiş kanunlar 
varsa ilk defa onları müzafeere ederiz. Vakit 
müsait olur da ve müzakere edilecek başka kanun 
bulunmazsa yine bütçe müzakeresine devam olu
nur. Bu suretle hareket edilirse encümenlerden 
gelecek kanunlar da vaktile çıkmış olur. Muvafık 
mı efendim? ( Muvafık sesleri ) . îtiraz yok mu 
efendim? (Hayır sesleri). 

Bu kanunun heyeti umumiyesi hakkında Maliye 
vekili Bey izahat verecektir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Can
lan) — Muhterem arkadaşlar; tetkik ve tasdik 
için Huzuru âlinize arzedilen 1932 malî senesine 
ait bütçe normal bir sene içerisinde yapılmamış bir 
bütçedir. Esasen geçen sene, yani 1931 senesi 
içinde yaptığımız bütçe normal bir sene içinde 
yapılmış bir bütçe değildir. Bütçenin gerek mas
raf ve gerekse varidat kısımlarını tahlil etmeden 
evvel 931 ve 932 seneleri bütçelerini yekdiğerile 
mukayese etmekliğime müsaadenizi rica ederim. 

931 bütçesi Heyeti Celilenizce 186 buçuk milyon 
olarak tasvip ve tasdik olunmuştu. Sene içinde 
mütehavvile, fevkalâde ve munzam olarak verilen 
tahsisatla bu yekûn 194 buçuk milyona baliğ ol
muştur. Heyeti Celilenize takdim edilen 932 se
nesi bütçesinin masraf kısmı 169 milyon lira olarak) 
tesbit edilmiş ve geçen seneki bütçeye nazaran 
25 buçuk milyon noksan bulunmuştur. 931 büt
çesi 930 bütçesinden 40 milyon noksandır. 932 
senesi bütçesinde de 931 senesine nazaran 25 bu
çuk milyonluk bir fark vardır ki bu vaziyete göre 
iki sene zarfında masraf bütçemizde 65 milyon li
ralık bir noksanlık gözükür. 

Bütçeyi tertip ederken bu noksanı nazarı iti-
bare alarak ve yapılacak hikmetlerin cümlesini mu
hafaza etmenin pek müşkül ve güç olduğunu takdir 
buyurursunuz. Hükümet yalnız hayatî olan hizmet
leri görmek ve icrası kabili tehir olan hizmetleri 
tehir veya tamamile tayyetmek suretile masrafı as
garî hadde indirebilmiştir. Bütçeyi tertip ederken 
üzerinde ehemmiyetle tevakkuf ettiğimiz nokta ve 
mebdei hareketimiz şu olmuştur: kendi varidatı
mızla kendi masrafımızı kapamak, bu suretle ci
hanşümul olan krizden millî ve malî bünyemiz sar
sılmadan çıkabilmek. Bunu yapabilmek için de an
cak kendi varidatımız kadar masraf yapmak lâ
zımdı. Bu sene takdim edilen bütçe, geçen ve ev
velki seneye nazaran çok farklı bir bütçedir. Dev
letin hayatî ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz masraf
ları ipka ettik,, gelecek seneye tehiri kabil masraf
ları tayyettik. 

Bütçeyi tetkik ettiğiniz zaman göreceksiniz ki; 
bu sene bütçesindeki idare masraflarını geçen sene
ki idare masraflarından daha aşağı olarak koyduk, 
931 senei maliyesi tamamen hitam bulduğu, mayı
sın 31 inci günü akşamı, kapanmış olan malî sene
ye ait hesabatın bir kısmı bilhassa borçlarımıza ait 
rakamlarla sandık mevcudatı hakkındaki malûmat 

1 telgrafla geldiği için bunlara istinaden geçen sene
den bu seneye nasıl girdiğimizi Heyeti âliyenize ar-
zedersem faideli olur zannederim. 

1930 senesi hesabı katisinde, bir haziran 931 
senesinde bütün borçlarımız mahsup edildikten, 
bankalardaki hesabı carilerimiz kapandıktan sonra 
(5 435 000) lira bir sandık mevcudu devretmiş ol
duk. Bu yekûnda şimendifer bütçesine ait olan ka
nunlarla verdiğiniz salâhiyetlere istinaden şimen
difer idaresinin aktettiği ve Hükümetin kefil oldu
ğu (8 000 000) lira dahil değildir. 

Bu sene 1931 malî senesinin sonuncu günü 
[olan 31 mayıs akşamı, masraf bütçesinin kapan
dığı zaman da şu rakamları elde ettik: 

Bankalarda olan hesabı carilerimizden 
3 780 000 lira bir borcumuz kalıyor. 

Şose vb köprüler kanunu ile ve maarifin % 10 
kanunu ile ve pansiyon kanunlarile bizde ema
neten teraküm eden ve zimmetimizde görünen 
2 750 000 lira, geçen senei maliye zarfında 
tahakkuk edipte henüz tediye edilmiyen ve bütçe 
emanetine nakledilen 8 400 000 lira ki ceman 
14 750 000 liralık bir borç devretmiş bulunduk. 
Ayni günde sandık mevcudumuz 4 850 000 lira
dır ki borç ile mevcudumuz karşılandıktan sonra 
1931 malî senesine girdiğimiz zaman gerek banka
lara ve gerek sair esbabı matluba 10 milyon lira 
kadar bir borcumuz var demektir. 

1932 malî senesine girerken kefaletten dolayı 
şimendifer idaresinin yaptığı 8 milyon liralık borç. 
aynen durmaktadır. 

Tahsilat neticeleri de şöyledir: 
1931 malî senesi zarfında, sene gayesi itiba-

rile vukubulan tahsilatımız 161 milyon liradır. 
Tahsilat yekûnunu, muhassasatımız olan 194,5 
milyon liradan tenzil edecek olursak gecen sene 
bütçesine ait muhassasatla tahsilatımız arasında
ki fark 33,5 milyon lira tutar. Halbuki yeni se
neye on milyon liralık bir borçla girdiğimizi ar-
zetmiştim. Tahsisat ile tahsilat arasında böyle 
büyük bir fark mevcut ve Devletin duramıyacak 
hidematı ifa edilmiş iken, tediyat muntazaman 
nasıl yapılmış ve malî vaziyet nasıl idare edilmiş 
denilecektir. Onu da arzedeyim : 

Geçen senenin ilk beş aylık varidatı normal 
I yani bütçede tahmin ettiğimiz miktarlar üzerin-
den alınıyordu. 

! Varidatın tenakusuna sebep olan hâdiseler 
başladı. Evvelce iktisadî buhran vergisi kanunu 
müzakere edilirken bu vaziyetin sebeplerini arzet-
miş ve iktisadî buhran vergisi kanunu kabul Du
yurulmuştu. 

Hükümet, buhrana karşı bir çok tedbirler 
almıştır. Bu meyanda Devlet hizmetleri nokta
sından masrafları tehir ve atiye taliki kabil olan
ları da talik etmiştik. Keza bir kısım hizmetlere 
ait en küçük masrafların dahi Heyeti Vekilece 
karar verilmeden yapılmaması takarrür etmişti. 
Yapılan tasarruflarla 930 senesinden nıüdevver 
mevcudat ile açığın mühim bir kısmını karşıla-
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mış olduk. Ancak bu sayede ki 931 senesini çok I 
sarsılmadan geçirmeğe muvaffak olduk. Yeni se
neye devrolunan on milyon liralık borç umumî 
bütçemize nazaran gayrikabili iktiham bir borç 
addedilemez. 

Bütçeleri tetkik ederken çok mütebariz bir 
takını rakamlara tesadüf buyuracaksınız. Bun
lardan biri Düyunu umumiye bütçesidir. Bu büt
çe geçen sene 30 950 000 lira idi. Bu bütçe için 
ilk verilen tahsisat 26 milyon küsur liradır. Ey
tam ve eramil ve mütekait maaşatı; ki onlar da 
otomatikman ilâve edilir. Bu ilâvelerle bu seneye 
ait tahsisat 30 950 000 liraya baliğ oldu. Bu se
ne takdim edilen bütçe tahsisatı ise 49 755 000 
lira olarak görülmektedir. Bu farkın mühim bir 
kısmı Millî Müdafaa ve Nafıa vekâletlerinin vak-
tiie yapmış olduklaıı hizmetten mütevellit borç
ların atiye talik edilmiş olan tediyelerine aittir, 
ki bunlar için bonolar verilmiştir. Hizmetlerin 
ifa edildiği ve eshabı matluba mukaveleleri mu
cibince bonolar verilmiş olduğu nazarı itibara 
alınarak Düyunu umumiye bütçesine nakledil
miştir. Çünkü bu borçların alâkadar vekâletlerin 
bütçelerile hiç bir alâkası kalmamıştır. Bir de 
geçen sene eytam ve eramil. için koyduğumuz tah
sisata, mütehavvile olarak, geçen sene ilâve edi
len miktara göre baliğ olduğu tahsisatı da bu 
sene aynen koymuş bulunduk. 

Bundan başka Ziraat bankasının traktörlerden 
mütevellit bir alacağı vardır. Maliye buna kefildir. 
Onun da taksiti olan 750 000 lirayı bu bütçeye koy
duk. (İecen sene kabul edilen bir kanım mucibin
ce Istanbulda istimlâk edilecek bir takım yerler için 
1 buçuk milyon lira kadar bono vermek salâhiyeti 
verilmişti. Bu bonoların nısfı olan 750 000 lira 
da bu sene tediye edilmek üzere bu bütçeye kon
muştur. (1715 numaralı banka kanunu mucibin
ce bir buçuk milyon lira da onun için konmuştur. 
Bu suretle toplanan rakamlar Düyunu umumiye 
bütçesinde geçen seneye nazaran haklı bir vazi
yet iraesine sebep olmuştur. 

1932 bütçesinde haklı olan bir vaziyet tc Mali
ye bütçesinde tahsisatı mukannene ve faiz tertiple
rinde görülecektir. Bütçeyi takdim ederken tah
sisatı mukanneneyi geçen senenin ayni olan mikta
rı teklif etmiştik. Bütçenin encümende müzakere
si esnasında bunun 1931 senesinde tahakkuk eden 
yekûnunu almak ve filî vaziyeti bütçede göstermek 
bütçenin samimiyeti ve hakikati noktasından daha 
muvafık olduğu encümenle mutabık olarak karar
laştırılmış ve o suretle tahsisatı mukannene faslı
na bir milyon küsur lira ilâve edilmiştir. Geçen 
sene faiz olarak maliye bütçesinde 300 000 lira de
recesinde bir tahsisat mevcuttu. Bu sene Düyunu 
umumiye bütçesine bir buçuk milyon lira koymuş
tuk. Bütçenin encümende müzakeresi esnasında 
bu para doğrudan doğruya Hazine muamelâtından j 
mütevellit bir borç telâkki edilerek Maliye bütçe-1 
sine nakli tensip edildi. Bu para da Düyunu umu-
miyeden alınarak Maliye bütçesine nakledildi. Bun-j 

11ar hakikatta her sene devam eden ve bütçede gö-
rülmiyen masraflardır. 1932 bütçesinin ihzarmda-
ki noktai nazarımız bütün tediyeleri derpiş; ederek 
evvelki senelerin filî vaziyetini göstermek ve sene 
içinde mütehavvil tahsisattan bütçenin müteessir 
olmamasını temin etmektir. 

Düyunu umumiye bütçesinde yine ba rk bir iki 
nokta daha göreceksiniz o da dahilî borçlarımıza 
ait paralar ve bütçe kanununda bu borçlara mü
teallik ahkâmdır. Malûmu âlinizdir ki borçları
mız iki türlüdür. Birisi, haricî borçlarımızdır ki 
bir kısmı doğrudan doğruya sakıt Osmanlı İmpa
ratorluğundan müdevverdir, bir kısmı da kendi 
borçlarımızdır. Dahildeki borçlarımızın bir kıs
mı da yine sakıt Hükümetten müdeirver, diğer 
kısmı ise kendi borçlarımızdır. Sakıt Hükümet
ten müdevver olan borçlardan 1930 senesi nihaye
tine kadar (10 141 000) lirasını mahsup ettik. He
nüz mahsup edilmiyen (1 772 000) lira vardır. 
Kanunu mahsus mucibince bunlara tahvil vermek 
ve mukasseten tediye etmek icap eder. O da bu 
sene Düyunu umumiye bütçesinde tamamile tasrih 
edilmiştir. Encümen ayrıca mazbatasında ve ka
nunda bunların sureti muamelesi hakkında tasri-
hatta bulunmuştur. 

Millî borçlarımıza gelince bunlar da iki kısım
dır: biri tekâlifi milliyeden ve diğeri 1513 numa
ralı kanun mucibince 1927 senesi nihayetine kadar 
Hükümeti milliye borçlandır. Tekâlifi milliyeden 
olan borçlarımızdan (4 858 000) lirası tesviye edil
miştir. 1513 numaralı kanun mucibince kabul 
edilen ve bu güne kadar tahakkuk eden 
(3 727 000) liralık borçtan (1 089 000) lirası te
diye edilmiştir, («eriye kalan ve henüz tesviye 
edilmiyen (2 638 000) lirası ise bütçeye konulan 
tahsisattan tesviye edilecektir. Bu nevi borçların 
senelik itfası ve faizi tamamile bütçeye alınmış
tır. Bundan maada, mübadele zamanından kal
ma ve henüz mahsup edilmemiş, tahsisatsız ve 
hesapları kapanmamış bir takım masraflar vardır 
ki onların da mahsubunu temin etmek ve herkesin 
ala'Cağını vermek için bütçe kanununda esaslar 
vazedilmiştir. 

Borçlar hakkında Cumhuriyet Hükümetinin 
noktai nazarı, halkın maliyeden alacağını vaktin
de ve zamanında almasıdır. Bu, düsturu hareketi-
mizdir. Azamî gayret sarf ederek bu düsturdan 
ayrılmamak azmindeyiz. Bu cihet üzerinde encü
mende yapılan müzakere neticesinde henüz tesvi
ye olunmıyan muhtelif borçları da 1932 malî se
nesi bütçesile tediyeyi ve hakkını almıyan kim
senin kalmamasını temin için, bu borçların da 
tesviyesi için bazı esaslar konulmuştur. Encüme
nin gerek doğrudan doğruya tediyatımızın intiza
mını muhafaza arzumuzun teshiline ve gerekse 
bütçenin tevazünü yolunda gösterdiği dikkat ve 
itinayı mahsusuna ve çok yorucu mesailerine bu
rada Heyeti Aliyeniz huzurunda şükranlarımı ve 
minnetlerimi arzetmeği vicdanî bir borç telâkki 
ederim. 
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Bütgenin masraflarmdaki muhtelif aksamına 

temas etmiyeceğim. Birer birer tetkik buyuru
larken - tabirimi mazur görünüz - ne kadar di-
^diklendiğini göreceksiniz. 

Geçen sene, varidatı tahmin ederken kılâsik 
usullerden ve kaidelerden tamamiie tebaüt et
miştik. Eski senelerde 5 veya 3 senenin vasati-
;sini alarak varidat tahmin ederdik. Fakat bu 
tarz normal zamanlara aittir. Geçen sene bütçe
l i n i yaparken en yakın sene varidatını tahmin 
ederek e suretle bütçeye koymuştuk ve 184,5 
milyon lira tahmin etmiştik. Bütçeye yazılı ra
kamın iki milyonu aynea teberruat olduğu için 
nazarı itibare almadım. Fakat sene içinde gö-
ırüldü ki Ü84j5 milyon lira tahmin «ttiğimiz vari
dat tan «ene nihayetinde ancak 157 milyon lira tah
sil ettik. 161 milyon olarak tahsil edildiğini ev
velce ifade ettiğim rakam sene sonlarında alman 
iktisadî bahran vergisinin verdiği netice iledir. 

Doğrudan doğruya geçen sene cari olan ka
nunların verdiği varidattan tahsilat 184,5 milyon 
lirâlrk tahminata mukabil 157 milyondur. Ara
mda .27 105 fflO liralık bir fark vardır. 

Bu sene »bütçesini takdim ederken bu tenez
zülü (fe nazarı itibara alarak daha ü t iya tkâ r bu
lunmak mecburiyetinde kaldık. Onun için 1931 
senesinde 157 milyon lira aldığımız halde, bn 
«ene kakül buyurduğunuz son kanunların verdi
ği varidat müstesna olmak üzere bütçeyi 140 
milyon .dlsarak fesbit ettik. Eğer fevkalâde ka
nunların vereceği tahmin oüaman varidatı tenzil 
-buyurursanız 140 milyonluk bir varidat bütçesi 
takdim etmiş oluruz. Bu vaziyet tahsilatımızdan 
16 715 000 liralık bir noksanla varidat bütçesini 
tahmin «ettiğimizi ifade eder. 

Varidatın tahmini sırasında 11 ve 12 nci ay
lık tahsilat rakamlarını henüz almamıştık. İlk 
teklifimizde, bir iki kalemde görülecektir ki mese
lâ; hayvanlar vergisinden 13 milyon, buhran 
vergisinden 10 milyon tahmin etmiştik. Müzakere 
esnasında hayvanların kayit neticelerini de aldığı
mızdan Bütçe encümenine 13 milyonun fazla ola-
eağını arzederek kayit yekûnuna göre rakamı de
ğiştirdik. 

Buhran vergisinden 6 aylık varidatı idrak ede
memiştik. Yalnız 4 aylığı malûmdu. 6 aylığı al
mağa da imkân yoktu. Çünkü bu ayın 20 sine ka
dar beklemek lâzımdı. 4 aylığına göre encümenle 
8 milyon üzerinde mutabık kalarak varidatı 169 
milyon olarak tesbit ettik. Dün akşam senelik 
tahsilatımızı tamamen aldım. Mühim rakamları
mızın sene içinde tahsilâtile bu jsoheki tahminatı-
mızı ve geçen senelerdeki seyirlerini arzedeceğim. 
Birinci faslımız arazi vergiımizdir. Arazi seyrini 
şöyle takip ediyor: 927, 28, 29, 30, 31 senelerini 
sıra ile söyliyorum. 

.927 de: 6 349 000, 928 de: 929 da: 
6 204 000, 930 da: 5 628 000, 931 de: 4 952 000 
dir. 12 ayda: 4 952 000 ne mukabil biz bütçeye: 
4 400 000 lira koyduk. Görülüyor ki 929 dan iti

baren. bir tenezzül vardır* 1932 senesi için 1931 
senesinde aldığımız yekûnr'dan tahmin ettik. 

Bina vergisi: evvelki senelerde yedişer mil
yon kadar tutmuştu, (foçen sene kabul buyurul-
muş olan kanunla bu vejrgi tenakus etti. 931 de 
(4 465 000) lira tahsil edildi. Bunu da tahmin 
ederken (4 150 000) T*ira olarak aldık. 

Mühim bir vergrâarıiz de ; memleketin büyük 
bir serveti olan hajrvanlardan alınır, arzottiğim 
gibi ilk teklifte (1-3 000 000) lira tahmin etmiştik. 
Neticeyi aldığımız zamanda bilhesap bunu tutamı-
yacağıanızı anladık ve (11 750 000) liraya indir
dik. Hayvanatımızda, bilhassa büyük hayvana
tımızda tezayürt vardır. Kü£ük hayvanlardan yal
nız kıl keçide tenakus vardır. Memleketimizin ce
nup ve garp kısmından geçen sene fazla ihracat 
olduğu için bu sene kıl keçi miktarı geçen seneye 
'nazaran aşağıdır. Tahminatm geçen seneden az 
olması hayvan adedinde tenakustan ileri gelmeyip 

J geçen sene kabul buyurulan kanunun bu seneden 
' itibaren vergi tarifesinde tenzilâtı icap ettirmiş bu
lunmasından mütevellittir. Kıl keçiler hariç ola
rak küçük hayvan adedi geçen seneki gibidir. Sı
ğır, at gibi büyük hayvanlarda ise fazlalık vardır. 

Vergiye tâibi olan hayvanların adedi 32 milyon 
kadar tutuyor. Yekûn 32 milyon tutunca bir kısmı
nın vergisi 50 kuruştan fazla 90 kuruş, 200 kuruş 
ilâ... 11 milyon liralık varidat belki az görülür. 
Şu ciheti arzedeyim ki bu varidat hayvanlardan 
alınan verginin Devlete ait oları kısmıdır ve bn 
kısma ait olan varidat 11 milyon 750 bin lira ola
rak tahmin olunmaktadır. Vilâyetlere ait olan 
miktar bu yekûndan hariçtir. 

Kazanç vergisinin seyri şöyledir: 927 de 13 mil
yon 793 bin, 928 de 13 milyon 716 bin, 929 da 14 
milyon 544 bin, 930 da 13 milyon 92 bin, 931 de 
bütün sene içinde aldığımız 11 milyon 958 bin 800 
dür. Kazanç vergisi için arzettiğimiz muhammen 
varidat 12 milyon 200 bindir. 1931 senesi için de 
tahsilatımız olan 12 milyon 880 bin rakamı içinde 
memurların iki aylık (haziran, temmuz) kazanç 
vergisi dahil değildir. Çünkü memur maaşlarından 
kazanç vergisi alınmasına dair kanun ağustostan 
itibaren tatbik edilmiştir. Bu vergi muhammena-
tmda bir milyon lira kadar ihtiyat payı ayrılmış
tır. 

Büyük vergilerimiz de, bilvasıta vergiler de 
gümrük ve muamele vergisidir. Gümrük vergi
sinin seyri şöyledir: 927 de 59 milyon, 928 de 63 
milyon 800 bin, 929 da 65 milyon 311 bin, 930 
da 55 milyon 722 bin ve 931 içinde 44 milyon 29 
bin. Esasen sene ortasında bu vergiden ve buna 
müterafık olan muamele vergisinden tahminatımız 
tutamıyaeağı anlaşılmıştır ve bunun için de ted
birler alınmıştı. Önümüzdeki senede bu vergi 
için 38 milyon 500 bin tahmin ettik. 

Muamele vergisi, ilk senelerde gümrük resmi 
ile ınütenasiben mütezayit görünüyor. 927 de 18 
milyon 214 bin. 928 de 18 milyon 920 bin, 929 da 
19 milyon 254 bin, 930 da 15 milyon 907 bin. 
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(»ecen sene esasen vergi tadil ve vergi matrahın
dan mevaddı iptidaiye mukabili tenzilât payları 
kabul edilmişti. Bu sene içinde aldığımız 9 081 000 
liradır, vergi nisbeti 1932 senesi için % 6 dan % 
10 iblâğ edilmiştir. Binaenaleyh teklifimizi 
12 000 000 olarak yaptık. Bu miktarı muhtemel 
iktisadî vazivetleri nazarı teemmüle alarak arzet-
tik. 

Tenakus görülen varidattan biri de damga res
midir. 927 de 5 340 000; 928 de 7 921 000; 929 
da 7 475 000; 930 da 6 410 000; 931 malî sene
sinde 5 714 000 d ir. Bu sene ise 5 250 000 ola
rak arzedilmiştir. 

Büyük vergilerimizden bir kısmı da inhisar şek
linde temin olunmaktadır. 1932 bütçesinde inhi
sarlardan aldığımız varidat 36 670 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Malûmu âlileridir ki inhisarlar varidatının bir 
losmı şimendiferlerin inşasına tahsis edilmiştir. 
Tütün, müskirat, kibrit gibi diğer krsmı da doğ
rudan doğruya varidatı umumiye meyanında ka
lır. inhisarlar varidatına temas etmiş iken biraz
da bunların tarihçesinden bahsetmeği l'aideli gö
rüyorum. Bilirsiniz ki ; tütün inhisarı, müşterekül-
menfaa Reji tarafından idare edilmekte idi. 13 ha
ziran 1339 da bir itilâfname yapılmıştı. O itilâf-
namede Hükümetle Reji arasındaki ihtilâf at hal
ledildi. Memleket için çok mühim iki madde ko
nuldu. Biri itilâfnamenin beşinci maddesidir ki ; 
şirketin sermayesini 40 000 000 frank olarak tesbit 
eylemektedir. 

ikinci ve çok mühim ve faydalı olan maddesi de, 8 
inci maddesidir. Bu madde ile Hükümet malî sene
nin hululünden üç ay evvel ihbar etmek ve 
(40 000 000) nu nakten tesviye etmek suretile 
şirket makamına kaim olabilecektir. Bu itilâf na
meye o zaman Hükümet namına imza vazeden ve 
şimdi Bütçe encümeni reisi bulunan Hasan Fehmi 
Beyefendi inhisarın satın alınacağına ve paranın 
tamamen verilebileceğine kanidiler. Karşımızdaki
ler ise hiç bir vakit Türkiyenin (4.0 000 000) frankı 
nakten tediye edemiyeceğine kani idiler. Hasan 
Fehmi Beyin kanaatlerini hâdise teyit eylemiştir. 
1341 malî sene iptidasında vaziyet edileceği, 1340 
teşrinievvelinde şirkete ihbar edilmişti. 28 şubat 
1340 tarihinde bu paranın şirket namına tediye 
edilmesi bankaya emredildi. 1 martta bu vaziyet 
karşısında şirket idareyi teslimden imtina etti. O 
güne kadar kiraren bu parayı verecek misiniz diye 
Maliye vekâletini iskandil ediyorlar ve Türkler bu 
parayı veremezler diye son güne kadar ümit bes
liyorlardı. Halbuki paralarını temin etmiş oldu
ğumuz için itilâfnameye istinaden istanbul vilâye
tine verilen bir emirle Istanbuldaki binaya ve idare
ye vaziyet ettik, hesapları görüldü ve muamele bit
ti. Reji şirketinden 340 blânçosuna nazaran Hükü
met hissesi 3 878 000 lira idi. Vaziyet edilmeden 
3 - 4 gün evvel, 26 şubatta, Yüksek Heyetinizin 
kabul ettiği 558 numaralı bir kanunla bu şirketin 
idaresi doğrudan doğruya Hükümete tevdi buyu-

ruldu ve bir senelik bir idarei muvakkate tesis 
edildi, idarei muvakkatenin bir sene içinde yap
mış olduğu satış hasılatı 21 527 000 liradır. Hal
buki şirketin bir sene evvelki satış muamelesinin 
yekûnu 10 709 000 liradan ibaretti, idarei mu
vakkatenin safi temettüü, 12 800 000 lira ve Re
jinin ise 3 878 000 lira bulunmakta idi. Esasen, 
tetkik edilirse, Reji şirketinin 1884 den 1913 e ka
dar olan 30 senelik hayatında, bütün imparatorluk 
hududu dahilinde Hükümete temin ettiği azamî 
menfaat, blânçosuna nazaran , 1 110 000 altından 
fazlaya çıkmamıştır. 340 senesindeki rayice göre 
bunun kâğrt para olarak tutarı 8 340 000 liradan 
ibarettir. idarei muvakkatenin verdiği bu neti-
ee gösterdi ki, itilâfname yapılırken, millet ve 
Hükümet menfaatine durendişane hareket edilmiş 
ve isabet edilmiştir. 

Arzettiğim gibi, bir sene için ihdas edilen bu 
idarenin verdiği netice böyle olunca, onun bir sene 
daha temdidi düşünüldü. Büyük Millet Meclisi, 
1926 şubatında kabul ettiği 734 numaralı kanunla 
bu müddeti 1930 malî senesi nihayetine kadar tem
dit etti. 

Bilâhare tütün hakkında 1701 numaralı bir kanun 
kabul büyuruldu. Bu kanun mucibince 1931 ipti
dasında tütünün tekmil muamelâtının Hükümet 
inhisarı suretile idaresi tasrih edildi. Aynca 1660 
numaralı inhisarların idaresi hakkındaki kanunla, 
bütün inhisarların ne suretle idare edileceği göste
rildi. Bunun da temin ettiği varidat şudur: 

1341 de malî sene iptidası değiştiği için, bu se
ne 15 ay itibar edilmiştir. 

341 de 16 149 000 lira 
926 da 18 740 000 » 
927 de 18 850 000 » 
928 de 24 110 000 » 
929 da 23 500 000 » 
930 da 20 500 000 » 
ki ceman 143 860 000 lira bir varidat teşkil 

etmektedir. 
ikinci müskirat inhisanmızdır. 790 numaralı 

k'V'unlü bu inhisarın Devletçe idaresi kabul edil-
: ;, Evvelâ bir şirket marifetile idare olundu. 

•1' k ; muvaffak olamadı; iflâs etti. Hükümet, in-
lıi vaziyet etti ve kendisi idareye başladı. 

926dan itibaren alınan hasılat berveçhi âtidir: 
926 da 3 094 000 lira 
927 de 3 000 000 » 
928 de 4 275 000 » 
929 da 3 658 000 » 
930 da 3 302 000 » 
931 de 3 801 000 » 
Mecmuu 18 430 000 liradır. 
Kibrit inhisarı işletmesi bir şirkete verilmişti 

Şirket taahhüdatmı ifa edemedi, muvaffak ola
madı. Devletçe idare edilmeğe başlanıldı, bilâhare 
bu inhisarın işletilmesi yeni bir grupa verildi 
ve bir de istikraz aktedildi. 
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Kibrit inhisarından 1926 senesinden itibaren 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

da 
de 
de 
da 
da 
de 

1 270 000 
1 296 000 
1 589 000 
1 835 000 
1 530 000 
1 800 000 

Lira 
3> 
» 
» 
» 

lira varidat alındı. -Bu 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 , da 
1931 de 
Yekûn 

da 
de 
de 
da 

ü ç inhisarın varidatı doğrudan doğruya şimendi
ferlere karşılık olarak gösterilmiştir. Onun için 
onları ayrı olarak gösterdik. 

Şjıosndiferlere bu seneler zarfında verdiğimiz 
paraları da ârzedoyim: 

1341 de 15 600 000 
12 858 000 
25 831.000 
28 975 000 
28 200 000 
27 900 000 
22 374 O00 

161 731 000 lira 
Ayrıca ^icaat bankasınca Hazine hesabı cari-

s i n ^ ö mahsubu yapılan 4,5 milyon lira da şimea-
*difer, inşaatına^ sarf edilmiştir ki ceman yekûn 
166 288 000 lira olur. 

Üç inhisardan aldığımız paralar ise, 170 610 000 
liradır. 

13,40 da Ankara - Kayseri hattı için kendi büt
çemizden 9 milyon liralık bir parayı da şimendi
ferlere verdik. Bu gün Ankaradan itibaren Sam
suna kadar olan şimendiferler, Irmaktan itibaren 
Filyosa kadar (orası henüz bitmemiştir), Ulukışla 
ve Kayseri şimendiferi, Fevzipaşa - Malatya ve 
temdidi, Balıkesir - Kütahya şimendiferleri, bu üç 
inhisarlardan alınan para ile yapılmıştır. 

Tuz inhisarı; eskidenberi Maliyenin idaresinde 
idi. îki senedenberi yani inhisarların idaresi hak
kındaki kanun neşredildikten sonra sureti idaresi 
değişmiş ve bütçesi mülhak bir bütçe halinde Hey
eti Celilenize takdim edilmişti. 

Tuzdan aldığımız varidat inhisarlar kanunun
dan evvel Devlet bütçesine gayrisafî olarak geçiri
lirdi.. Bu kanundan sonra saf varidat kaydedilme
ğe başlanıldı. 

Bu inhisarlardan: 
1927 de 8 005 000 

7 116 000 
8 010 000 
7 653 000 liradır. 1931 de 11 ay

lık 6 554 000 lira ki bu miktar safi olarak Hazine
ye gelen paradır. 

Bir inhisarımız da Barut ve mevaddı infilâkiye 
inhisarıdır. Bu inhisarın ne suretle teşekkül etti
ği ve geçirdiği safhalar malûmu âlinizdir. On
dan da üç sene zarfında 1927 den itibaren: 

lira matlubumuz oldu. 

1928 
1929 
1930 

de 
da 
da 

1927 de 
1928 de 
1929 da 

1930-1931 de 
Yekûn 

945 000 
1 136 000 
1 445 000 

145 000 
3 472 000 

İnhisarlar varidatı olarak bu sene bütçeye 
koyduğumuz 33 milyon 675 bin lira bu idarelerin 
hususî bütçelerinde kabul buyurulmuş olan1 va
ridattan Hazineye verilecek olan safî hissedir. 

Mühim varidatımızdan biri de Devlet orman
ları varidatıdır. Devlet ormanları varidatı şu 
suretle:; bir seyir takip etmektedir. 927 de 
(1 466 000), 928 de ( 1 564 000 j , 929 da 
( 1 982 000 >,. 930 da ( 1.872 000 ), 931 de 
( 1 448 000 ) liradır. Bu sene ( 1 100 000 ) 
lira tahmin ettik. Orman hasılatı, satışların te
nakus etmesi ve zamanında satılmamak yüzünden 
müteahhitler taahhüdatlarını tamamile ifa etme
ğe, imkân bulamadıkları, için jhtiyateıı 350 000 
lira noksanile bu varidatı tahmin ettik. 

İcar - bedelleri evvelki seneler fazla idi.' Son 
çıkarılmış olan kanunlar bu sahada henüz tesir
lerini, gösterememişlerdir.- Onun için geçen sene 
416 000 lira idi. Bu sene 200 000 lira olarak ar-
zettik. Satılacak emlâk bedellerini 1 990 000 lira 
olarak koyduk. Arzettiğim gibi burada evvelce 
satılmış olan emlâk bedelleridir. Buhran vergisi
ni ilk teklifimiz olan 10 milyon liradan 8 milyo-. 
na indirdiğimizin sebebi şudur: - memurların 
altı aylığı dahildir - mülhak ve hususî bütçelerin 
bir aylığı yoktur. Altı ay zarfında 4 milyon alı
nan bu verginin seneliğini hakikî olarak 8 mil
yona indirdik. 

Bütün bu maruzatım varidat bütçesinin tah
mininde geçen sene olduğu, gibi bir tenakus payı 
bırakarak tanzim edildiğini tebarüz ettirmeğe ma
tuftur. 

Belki manzuru âliniz olmuştur. Gazetelerde 
istatistik idaresi tarafından halk tasarruf atı, 
doğrudan doğruya aile tasarrufatı, adî tasar-
rufat ve kumbara tasarrufatı olmak üzere bir is
tatistik neşredilmiştir. Memleket iktisadiyatı 
için mühim olan bu istatistiği tahlil etmeden ge-
çemiyeceğim. Halkın tasarruf hakkındaki hareketle
rini tamamile gösteren ve vaziyeti erkam ile tesbit 
eden bir neticedir. Bütün milletin bilmesi çok 
faideli olur. istatistik 920 den itibaren 
tasarduf harekâtını kaydetmiştir. 921 i de göste
riyor. Onları ehemmiyetsiz gördüğüm için arzet-
miyeceğim. 922 den başlıyacağım. 

Millî ve ecnebi bankalara yatırılan tasarruf mik
tarı ve mudilerin adedini arzedeceğim. 

922 de millî bankalarımıza aile 
Lira 

tasarrufu; kumbara ve 
saire: 

922 de Ecnebi bankalara 
923 te Millî bankalarımıza 
923 te Ecnebi bankalara 
924 te Millî bankalarımıza 
924 te Ecnebi bankalara 
925 te Millî bankalarımıza 
925 te Ecnebi bankalara 

1 378 000 
1 295 000 
2 327 000 
1 569 000 
3 607 831 
2 159 000 
4 886 000 
2 639 000 

Mudi 
adedi 

1 888 
2 046 
3 181 
4 874 
4 943 
5 538 
7 308 
6 150 
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926 dan itibaren millî bankalarımıza vtıkuıbu-
lan tasarruf mevduatı gerek mudi itibarile, gerek 
eşhas itibarile 926 dan 931 e varmcıya kadar 
90 000 mudi tarafından: 

926 da Millî bankalarımıza 7 222 000 11 045 
926 da Ecnebi bankalara 3 127 000 5 494 

927 de millî bankalarımıza 926 daki 7 222 000 
liradan tevdiat miktarı: 

12 704 000 e çıkmıştır. Mudi miktarı 11 045 
den 21 422 ye çıkmıştır. 

Ecnebi bankalarına olan tevdiat ta 4 250 000 
liradır. 

928 de millî bankalara bu miktar, 17 468 000 
liraya ve mudi adedi de 21 'binden 33 018 e çık
mıştır. Ecnebi bankalarına 6 408 mudi tarafından 
vukubulan tevdiat ta 4 999 000 liraya baliğ ol-
nuştur. 

929 da millî bankalara 928 deki 17 milyon dört 
yüz altmış sekiz bin liradan ibaret olan tevdiat 
22 192 000 liraya ve mudi adedi de 33 binden 
53 216 ya çıkmıştır. 

Ecnebi bankalarına 4 978 000 lira tevdi olun
muştur. 

930 da millî bankalara 27 104 000 lira, mudi 
dedi 76 465, 

930 da ecnebi bankalara 5 182 000 lira, mudi 
dedi 6 161, 

931 de millî bankalara 34 207 000 lira, mudi 
îdedi 101 623, 

931 de ecnebi bankalara 4 005 000 lira, mudi 
ıdedi 4 600. 

Bundan da anlaşılıyor ki milletimizde tasarruf 
'ikirleri her gün geçtikçe takviye bulmaktadır. 
3u hususta Millî tasarruf cemiyetinin de tesirleri 
jarizdir. Milletin tasarruf kabiliyeti tezayüt et
ekçe diğer sahalardaki işlerde de elbette kolaylık 
lâsıl olur. Geçen sene zarfında paramızın kıy-
neti, evvelce kabul buyurulmuş olan kanunun 
'erdiği müsaade üzerine Hükümetin ittihaz etti-
ti tedbirler neticesinde tenezzülden mahfuz kal-
nıştır. Kânunusaninin birinci gününe kadar dö-
riz işleri İstanbulda bütün bankalardan mürekkep 
;ir konsorsiyonı marifeti!e idare edilmekte idi. 
"illi ve ecnebi bankalar, bu işte çok dikkatli ha-
eket ettiler. Bankalara teşekkür etmeği bir va-
,ife bilirim. Geçen senenin bu günü, ihracattan 
Idığımız dövizden fazla, döviz sarfetmek mec-
aıriyetinde bulunuyorduk. 

Konsorsiyomun koyduğu sermayeden 116 bin 
>.ra sarf etmiştik. Bu gün ise fazla ihracattan 
lütevellit yedimizde altın ve döviz olarak 50 mil-
on franga yakın para vardır. Binaenaleyh gecen 
3iıeye nazaran bu gün döviz vaziyetimiz daha iyi-
ir. 

Bankalarımız 931 malî senesini iyi geçirdiler. 
ilânçolarını neşrettiler. 931 bilançolarının he-
ıen hepsi görüldü, hiç birisinde zarar yoktur, 
âr vardır. 

Cumhuriyet Merkez bankası heyeti umumiye-

sinin kabul ettiği bir tadil ile daha nafi olacak 
vaziyete girecektir. Kanun encümenlerdedir. 
Bir iki gün zarfında Heyeti Celilenize arzedile-
cektir. 

Bu sene içinde vukubulan bir hâdiseden bah
setmeden geçemiyeceğim: o da millî bankaları
mızdan İş bankasının, ticaretile en ziyade alâ
kadar olduğumuz iki ecnebi memleketinde şube 
açması ve bu suretle malî ve iktisadî hayatımıza 
yardım etmesidir. Bu teşebbüs öyle ümit ediyo
rum ki âtimiz için pek feyizli neticeler verecektir 
( Bravo sesleri ) . 

Bütün bu maruzatımla bütçenin masraf ve va
ridat krsımlarınm hini tesbit ve tahmininde ne ka
dar itina edildiğini, umumî vaziyetin ne suretle 
göz önünde bulundurulduğunu ve icabının nazarı 
itibara alındığını tebarüz ettirmek istedim. 

Yalnız arkadaşlar, büyük bir hakikat vardır 
ki bizde Devlet namına vukubulan ayda 14 -15 
milyon liralık tediyat muntazaman vukubuldukça 
her memlekette hissedilen buhran bizde daha az 
hissedilecektir. Bunu yapmak için de Yüksek 
heyetinizin büyük şiarı olan hâdisata takaddüm 
zaten bar emrivakidir. Daima hâdisata takaddüm 
ediyorsunuz, daima zamanında icap eden ted
birleri alıyorsunuz, öyle ümit ederim ki bu in
tizamı muhafaza için icap ederse her türlü tedbirler
le her türlü dııektiflerle Hükümeti takviye edecek
siniz. Her halde bu tedbirler sayesindedir ki 
bizimle hemhal olan memleketlerde hissedilen 
müşkülâttan biz daha az müşkülât hissetmekte
yiz ve bizim malî vaziyetimiz, bunlardan farklı 
ve sağlam bulunmaktadır. Memleketin bütün 
işlerinde daima irşatkâr tedbirleri alan Yüksek 
Heyetinizin, malî vaziyetimizde de bizi daima 
irşat edeceğinde ve bundan sonraki senelerde de 
malî vaziyetimizde tedricen daha ziyade salâh 
görüleceğinde şüphem yoktur. Bunu arz ile sözü
me nihayet veririm ( Alkışlar ) . 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bir sual soracağım 
efendim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çantan) 
— Arkadaşların vukuıbulacak suallerine ve istedik
lerine arzı cevaba daima amadeyim. 

Reis — Sual, heyeti umumiyesi hakkında söz 
bittikten sonra sorulabilir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya ) — 
Muhterem arkadaşlar, encümenimizin bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkındaki mütaleatile mesaisi
nin netayiei hakkındaki mülâhazatını mazbatamız
da kaydetmiş ve huzuru âlinize arzetmiş bulunu
yoruz. Bendeniz Maliye vekili Beyefendi tarafın
dan, gerek bütçenin umumî vaziyeti ve gerek ma
lî vaziyet hakkında dermeyan olunan mufassal 
izahattan sonra tekrar teferruat hakkında muka
yeselere geçip zamanınızı işgal etmek istemiyorum. 
Binaenaleyh encümenimizin gerek mesaisi ve ge
rek bu mesai neticesinde varılan netayiç. hakkında 
izahat arzu buyurulduğu takdirde bu izahatı ay
rıca arzetmek hususunda daima emrinize amade 
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bulunacağımızı arzetmekle iktifa ediyorum. Bu 
münasebetle Maliye vekili Beyefendinin encümeni
mizin mesaisi hakkında telâffuz buyurdukları ilti
fat kâr cümlelere ve ayni zamanda kendilerinin de 
encümenimizin mesaisini teshil etmek hususunda 
gösterdikleri azamî muzahereti şükranla yadetmeyi 
bir vazife telâkki ediyorum. 

Reis — Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

Halil B. ( İzmir ) — Efendiler, gerek encü
menin ihzar ettiği bütçenin tetkikinden ve gerek 
Maliye vekili Beyefendi Hazretlerinin verdikleri 
izahattan anlıyoruz ki vaziyeti maliye itibarile 
geçen seneden daha ağır bir vaziyet içinde bütçe 
müzakeresine başlıyoruz. 

Efendiler, üzerimize gelen buhran fırtınası 
benim kanaatimce kasırgaya tebeddül etmek üze
redir. Binaenaleyh Devlet sefinesinin demir ya
taklarını iyi intihap etmek, metin esaslara istinat 
ettirmek mecburiyet ve zarureti karşısında bulu
nuyoruz. 

Şunu evvelemirde söylemeliyim ki memleketi
min şerait ve vaziyetini olduğu gibi tahtı müşahe
deye alarak tedbirler alırsak ve bu tetbirlerimiz 
memleketin şeraiti hayatiyesinden ve iktisadiye-
sinden mülhem olursa milletimin daha ağır ih
timalleri bile göğüslemek kudretinden eminim. 
Onun için şimdi arzedeceğim izahatla bu emniyet 
membalarını açıkça söyliyeceğim. 

Dedim ki vaziyeti olduğu gibi tahtı müşahe
deye almalıyız. Buhran vaziyetimiz, cihan buhra-
nile alâkadar olduğundan evvel emirde geçen se-
neki bütçe müzakeresinden sonra dünya vaziyeti
nin geçirdiği cereyanları ve bu günkü bulunduğu 
vaziyeti tebarüz ettirmekliğime müsaadelerinizi 
rica ediyorum. 

Geçen sene bütçe müzakeresini neticelendirdik
ten sonra dünya buhranı hususî bir mahiyet ar-
zetti. Ona da, mütehassısların tesmiye ettikleri 
veçhile, kredi buhranı veya itibar buhranı diyebi
liriz. Avusturyada (Kredi ansald) denilen bey
nelmilel ehemmiyeti haiz büyük banka tatili tedi-
yat vaziyetine girince, bütün merkezî Avrupanın 
da ayni tehlike altında bulunduğuna dair dünya
yı büyük bir korku istilâ etti. Gerek bankalar 
oirbirleri arasında, gerek eşhas bankalardan pa
ra çekmeğe savaştı ve çekilen paralar milyonları 
nştı. Borçlu ve müşkül vaziyette bulunan Alman
ya çok tehlikeli bir hale düştü. Fakat bu müşkül 
vaziyeti Amerika Reisicumhuru Mister Hoverin 
noratoryom ilânı; diğer taraftan bankaların ala
caklılarının bir kısmını konsolide etmek suretile 
Alman vaziyetinde sükûnet hâsıl oldu, diğer taraf
tan îııgil teren in vaziyeti fenalaştı. Çünkü İn
giliz bankalarının Almanyada moratoryoma tutul
maları neticesinde müteessir olan İngilizlerin ala
caklıları da çok para çekmeğe başlamaları yüzün-
en çok kuvvetli zannedilen İngiliz maliyesi de 
arsıldı. İngiltere kendi siyaseti dolayısile İngil-
ereyi bu müşkül vaziyete düşüren mesai partisini 

mevkii iktidardan çekmek ve yerine muhafazakâr
ların gelmesi suretile vaziyeti biraz düzeltti. Yıkı
lan emniyet avdet etti. Ortalığa biraz sükûnet 
gelmeğe başlarken Kibrit Kralı Kurogerin, Ameri
ka ve îngilterede bunun kuvvetine yalan kuvvet
te bulunan fabrikaların, birdenbire tatili mesai 
etmeleri ve Krogerin intihan vaziyeti yeniden 
sarstı. 

Hal aşağı yukarı bu gün de devam etmektedir. 
Beynelmilel mesai bürosunun tetkik ettiğim bir 
istatistikinde, Î930 - 1931 senesi iki kışı arasında 
dünyadaki işsizlik vaziyetinin daha ziyade agree ol
duğu % 20 - 25 ten % 55 e kadar çıktığı söyleni
yor. Bu % 55 nisbet 930 senesinde krizden müte
essir olmıyan Fransaya aittir. Diğerlerinde % 
20 - 25 arasında tezayüt ediyordu. Bu, şubat ve-
mart ayları içinde işsizlerin, bazı memleketlerde 
tenakus ettiği görülüyor. Fakat bu kadar mühim 
tedabir ittihaz ettiği halde, îngilterede bu ara
da işsizlerin tezayüt etmekte olduğu görülüyor. 
Avrupada bu kredi krizinin tevlit ettiği kargaşa
lık üzerine, emniyetsizlik hissi daha ziyade teba
rüz ederek umumiyetle bir tedbir bulunamadığını 
gören her millet, kendi hududu dahilinde, kendi 
başının çaresine bakmak yoluna koyuldu ve bit 
da beynelmilel münasebat ve mübadelâtı daha zi
yade tazyik etti. Bunun üzerinde daha fazla ıs
rara lüzum yoktur. Yalnız vaziyeti tasrih için 
arzediyorum. 

Şimdi, Devletler bazı tedbirler ittihazı için üe; 
yerde konferans aktetm işi erdir. 

Birincisi, Jenevede tahdidi tesühat konferan
sıdır. Vakıa konferansın ismi tahdidi teslihattır,.. 
lâkin silâhların mühim surette tahdidi imkânı bu
lunursa, tabiî bunun iktisadî vaziyet üzerinde 
çok büyük tesiri olacaktır. 

Diğeri, Lozanda yeni içtima etti. Bu konfe
ransın gayesi, beynelmilel harp borçlarını ve ta
mirat masraflarını katî bir neticeye bağlamak ola
caktır. 

öbür taraftan İngilizlerle Amerikalılar arasın
da, vukubulan antant üzerine, umumî vaziyetler ve 
beynelmilel dertler konuşulmak üzere, Londrada 
bir konferans aktedilecektir. 

Fakat şimdiye kadar, iki senedeuberi bir çok 
umumî konferanslar ve birleşmeler olmuşsa da 
bunların hiç birinin neticesinde, müsbet bir ne
tice elde edilemediği için şimdi, efkârı umumi-
yede bu konferanslara çok raptı ümit edilmiyor. 

Meselâ herkes, müttehit olarak silâhları tah
dit etmek ve silâhları tahdit ederek beynelmilel 
emniyet ve itimadı bu suretle korumak lüzumun
da ittifak ettiği halde maalesef Devletlerce bu kon
feranstan da intizar edilen bu ümidin elde edile-
miyeceği kanaati tezahür etmiştir. 

En mühim ümit Londrada inikat edecek olan 
konferansta idi. Bu konferans iktisadî ve malî 
mesaili tetkik ederek, dünyanm maruz olduğu inhi-
tatatı iktisadiyeyi normal bir şekle sokmak için 
alınacak tedbirleri kararlaştıracaktı. Fakat Fransa. 
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mehafilinden buna da itirazlar yükseldi. 

Tan gazetesinde okuduğum mühim bir makale
de Amerikalılar fiat sukutunu (stabilize) ederek 
dünya buhranının çaresini orada buldukları için 
bu yolda tedbirler almak istiyor ve büyük banka
ların iştirakile (Enfilasyon dö kredi) işlere geniş
lik vererek fiatları tesbit etmek arzusundadırlar. 
Fransızlar buna da muarız olduklarını açıktan açı
ğa yazıyorlar. Kredi enfilasyonları Amerikada 
tatbik edildiği halde orada muteber neticeler ver
miştir. Bu yola gitmek diğer milletleri de ayni fe
lâkete sürüklemektir diyoralr. 

Fransa Hükümetinin haiz olduğu müstesna va
ziyeti sıkı tutmak azmindedirler. Diğer milletlerin 
bütün alınan tedbirlerinde oradaki menabiini, dün
ya sahasında genişletmek suretile istifade etmek 
«ihetinin istihdaf edildiğini nazarı dikkate alarak 
daima bu vaziyete karşı kendi vaziyetini tutmak 
istiyor. Bu maksadı tesis için Versay muahedesi
nin ahkâmını muhafaza etmek maksadiîe etrafın
da toplanmış kuvvetli bir grup vardır. Bundan 
da anlaşılıyor ki Londra konferansında dünya va

ziyetinin yakın zamanda normal bir şekil alacağı
na dair bir ümit yoktur. O halde tetbirlerimizi 
ve çarelerimizi kendi hududumuz dahilinde derpiş 
etmek ve önümüzde bizi beklemekte olan ihtimalle
re karşı tedbirlerimizi almak lâzımgeliyor. Bende
niz bu tedbirlerin ne olabileceğine dair düşündük
lerimi sarahatle arzedeceğim: 

Efendiler, evvelâ memleketin vaziyeti iktisadiye-
sini nazarınıza arzedeceğim. 

Diğer bir vesile ile bu kürsüden arzetmiştim 
ki memleketimiz bir çeşit mahsul yetiştiren mem
leketler meyanmda değildir. Memleketimiz hezar 
çeşit mahsul yetiştiren bir memleekttir ve gümrük 
istatistiklerini tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki 
bütün mallarımız satılmaktadır. Tabiî bazıları 
çok, bazdan az fakat her zaman bu malların hep
si için alıcı vardır. Binaenaleyh memleketimin 
derdi bu noktada değildir. Asıl derdi dışarıda 
fiatlar çok düşmüştür. O i'iatları dahildeki yük
sek maliyet fiatlarına intibak ettirecek tedbirler 
düşünmelidir. Bu tedbirleri düşünebilir ve esaslı 
surette alabilirsek, yani maliyet fiatııu indire
rek hariçteki düşkün fiata intibak ettirebilirsek 
ve bu suretle rençberimizin cebine biraz kâr bı
rakacak olursak memleketin asıl olan mühim bir 
meselesini halletmiş olacağız, (iörüyoruz ki buh
rana rağmen satışımız devam ediyor. Demek ki 
satış meselesi dert değildir. Asıl derdimiz dahil 
ve hariç fiatlar arasındaki tefavütten ibarettir. 
Bunu izale edecek tedbir ne olabilir diye düşün
düm. Vardığım neticeler şunlardır: Evvelemirde 
kredi meselesi; ziraî kredinin memleketimizde 
mümkün olduğu kadar kuvvetli ve geniş olma
sıdır. Bunun için de Hükümet öteden İteri takip 
ettiği bir siyasetle Ziraat bankasının kuvvetlen
mesini arzu ediyor, bunun için de bir çok kanun
lar çıkarmıştır. Ziraat bankasına bütçeden yar
dım edecekti. Fakat maalesef buhran dolayısile 

bütçesinden para ayırıp bu yardımı yapamadı. 
Yalnız Maliye vekili Beyefendiden şunu rica ede
ceğim. Bu noktayı daima nazarı itibara alarak 
Ziraat bankasını daima muamelâtında biraz daha 
geniş bir vaziyette tutmağa çalışsınlar. Nitekim 
Bütçe encümeni de bunu nazarı itibara alarak 
Ziraat bankası muamelâtındaki geniş tedbirleri 
göstermiştir. 

İkinci tedbir olarak münakalât meselesini gö
rüyorum. Bizde münakalât meselesini - Devlet 
şimendiferlerini arzetmiyorum. - Fakat diğer sa
halarda icra ettiğim tetkikata nazaran bunlar 
hakikaten teemmül edilecek bir vaziyettedir. 

İzmirde münakalât fiatlarını gösterir şu cetveli 
İzmir Ticaret odasından aldığım rakamlara istina
den arzediyorum: 

Pamuk; Avrupa iskelelerine İzmirden tonu 60 
şiline naklediliyor. Şilini 38 kuruş hesap edersek 
19 lira 60 kuruş yapar. Halbuki Aydından İzmire 
bir ton pamuğun nakli için 2280 kuruş vermek lâ
zımdır. 

İncir; Avrupa iskelelerine, meselâ Hamburga 
tonu 40 şilin yani 1520 kuruş ettiği hai.de Aydından 
İzmire nakil için 21 lira 60 kuruş verilmesi lâzım
geliyor. 

Zeytinyağı; İzmirden Avrupa iskelelerine tonu 
19 lira tuttuğu halde, Aydından İzmire 25 lira 20 
kuruş tutuyor. 

Arpa; İzmirden Avrupa iskelelerine 570 kuruş 
tuttuğu halde, Aydından İzmire 14 lira 90 kuruş 
tutuyor. Binaenaleyh bu nakliyat fiatı maliyet fi
atları üzerinde epeyce tesir yapıyor. Hesap ettim. 
Aydından Denizliye ve E gerdi re doğru 
uzandıkça şu vaziyet hâsıl oluyor: İzmirde dört 
buçuk kuruşa satılan arpanın yalnız şimendifer pa
rası Eğerdirden İzmire 100 para, 3 kuruş tutuyor. 

İstanbul ticaret odasından bazı rakamlar almış
tım. Trabzondan Istanbula tütünün tonu 600 kuru
şa naklediliyor. İki lira da liman resmi, yani tah
mil masrafı alınıyor. Bu suretle (8) liraya çıkıyor. 
Halbuki İstanbul dan Tiryesteye (50) franga - ki 
aşağı yukarı 550 kuruş tutar - naklediliyor. Bi
naenaleyh görülüyor ki bizim dahilî nakli
yatımız hakikaten nazarı dikkate alınacak ka
dar ağır bulunuyor. Istanlbuldan Hamburga ka
dar 50 frang yani beş buçuk lira ile giden bir ton 
tütün Trabzondan kalkıpta Istanbula vapura yükle-
ninciye kadar 8 lira gidiyor. 

Bunun temini şimendiferlerde tenzilâta tâbidir. 
Fakat tenzilât yaparken, şimendiferlerin yaşama
sını ve her halde biraz kârla yürümesini düşünmek 
lâzımgeliyor. Bu noktai nazardan şimendiferle
ri de ihmal etmek doğru değildir. 

O halde kömür meselesi geliyor. Çünkü şi
mendiferlerde, vesaiti nakliyede en çok masraf tu
tan kömür masrafıdır. Binaenaleyh havzanın va
ziyetini iki cepheden tetkik ettim. Birisi, mali
yet fiatı üzerinden bu günkü vesaite göre alınması 
Jâzımgelen tedbirler ne olabilir1? İkincisi de bilâ
hare arzedeceğim. 
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Bîzdc amele meselesi mühim bir mesele teşkil 

«ediyor, amelenin yüzde seksen, seksen ikisi, 15-
20 gün çalıştıktan sonra köylerine giden kısmı teş
kil ediyor. Yüzde 18 - 20 si de 6 ay kadar çalışan 
Arnavut, Kürt ve Trabzonlulardan ibarettir. Ta
biî bir sanat işidir. Muvakkat çalıştıkları için -
ikömür ameleliği hususundaki kabiliyetleri tamami-
le inkişaf edemiyor. Bu kısım, mevcut amelenin 
.yüzde seksenini tuttuğu için mühim bir mesele teş
kil eder. 1926 da yapılan bir istatistiğe göre 14 bin 
muvakkat amelenin yapacağı işi (8400) daimî ame
lenin göreceği kanaatine varılmıştır. 

Mütehassısların fikrine göre, ocaklarda kömür 
kazmak ve nakliye levazımının derece i tekemmülü 
•de müessir oluyor. Ereğli şirketi yevmiye 750 kilo 
kömür çıkarıyor. Diğer şirketler ve madencilerin 
«ocaklarında ise 380 - 450 kilo ancak çıkarabiliyor. 
Binaenaleyh ettraction işinde kullanılacak olan ame
lenin randmanını artırmak meselesinin çok mühim 
olduğu görülüyor. 

Ben bilmiyorum. Mütehassıs sözü olarak arzet-
ımiyorum. Yalnız Rusyada alınmakta olan ted
birlerden biri şudur: Geçen sene Tan gazetesin
c e okumuştum. Rusya usta amele olarak kendi 
-amelesine yeni başladığı endüstüriyi öğretmek 
üzere Amerikadan 6 000 den fazla usta amele celp 
-etmiştir. Binaenaleyh acaba mümkün olmaz mı ki 
bizim amelenin içine hiç olmazsa % 5 nisbetinde 
^ecnebi amelesi getirilerek amelemizin randma-
mnm daha ziyade artırılması mümkün olmaz mı? 
(Çok doğru sesleri). Sonra maliyet fiatında bunun 
tesiri olacağı gibi ağaç meselesi de müessirdir. Or
mandan 220 kuruş resim alınıyor. Bu 220 kuru
cun da daha ziyade artırılmış olduğu söyleni
yor. Binaenaleyh bu hususta İktisat vekili Beye
fendinin nazarı dikkatini celp ederim. Bu işi tet
kik buyursunlar. 

Yolda giderken kumpanyaya mensup olan bir 
mühendis bana söylemişti. Kereste nakli için yol
ları yokmuş, eğer keresteden alman resim karşı
l ık gösterilmek suretile bize müsaade edilirse, or
manın yollarını biz yapabiliriz, demişti. Ne dere
ceye kadar mevsuk olduğunu bilmiyorum. Eğer 
hu suretle kereste resmi karşılık gösterilerek ora
daki kumpanyalar yolları yapabileçekse bunu bir
an evvel derpiş etmek lâzımgeliyor. 

Sonra bilhassa maliyet fiatı üzerinde tesir ya
pan mevaddı infilâkiye meselesi var. 

Avrupada 90 - 100 kuruşa satılan mevaddı in-
filâkiye, bizde 320 kuruşa satılıyor. İkinci kısım 
220 kuruştur. Fakat Avrupada bunun fiatı 68 
kuruştur. Mütehassıslar tetkik ettiğim raporlara 
göre bunu maliyet fiatı üzerinde icra ettiği tesiri 
bazı maddelerde, kurşunda, manganezde % 20-25 
kadar olduğunu söylüyorlar. Kurşunun külçesi, bu 
günkü fiata göre 80 lira olduğu halde 18 lira dina
mit masrafı tutuyormuş. Halbuki, bu dinamit ha-

.sılâtının % 2 sini Devlet şimendiferleri sarf ediyor

muş. Hükümet bir taraftan dinamitten fazla ver
gi alırken, diğer taraftan da kendisi sarfediyor, 
adeta bir elinden öbür eline geçiyor. Bunun % 1 ini 
madenciler sarfediyormuş. Binaenaleyh maliyet 
f fotinin hariçteki fiatlara intibak etmesi meselesi bu 
günkü vaziyeti iktısadiyemize göre bence hayatî 
bir mesele olduğundan ıbu ufak görülen, fakat mali
yet fiatları üzerinde büyük tesirler yapan bu fark, 
tedbirlerle biraz teyakkuz ile derhal izale edilebilir. 
Bunları nazarı dikkatinize arzediyorum. 

Bir de nakliye meseleleri var. Nakliye mesele
leri de bizim kömür f iatlarımız üzerinde çok bü
yük tesir yapıyor. O meseleleri şimdi arzedeceğim. 
Nakliye meselesinde nazarı dikkati celbeden bir me
sele, Zonguldaktan Istanbula tonu (120) kuruşa 
nakledilen bir şeyden Istanbulda depoya girip çık
ması yüzünden iki lira alınıyor. Zannederim ki bu 
çok bir paradır ve bunu tenzil etmek lâzrmğelir. 

Sonra maliyet fiatı üzerinde derhal tesirini ya
pabilecek tedbirlerden olmak üzere Zoguldak lima
nının (3750) ihraç kabiliyetini, bir milyon liralık 
yeni tesisat ile (6 000) e iblâğ etmek mümkünmüş. 

Bununla hem zamandan istifade edilir hem de 
tahmil tahliye masrafları da büyük mikyasta tenzil 
edilebilir deniliyor. 

Sonra ihrakiye işi, liman çok büyük vapur
ları alamadığından dolayı kayıklarla, küfelerle ya
pılıyor ve tonu (75) kuruşu geçiyor ve gemiler çok 
bekliyor. Halbuki Avrupada gemiler 2 saat bekli-
yormuş ve tonu 25 kuruşa geliyormuş. 

Tahmil tahliye işlerinin bir elden yapılması: 
gerek şirketlerin ve gerek vapureuların bu 
tahmil tahliye levazımının muhafaza ve ida
mesi için her biri ayrı ayrı masraf ettiği 
için bu maliyet fiatı üzerine büyük tesir yapıyor, 
deniliyor, Bu bir elde tevhit edilebilirse hem va
pureuların ve hem de şirketlerin menafime muva
fık olur. Günkü bir şirket kendi tahmil işlerini 
yaptığı halde diğerleri muattal bir halde bulunu
yormuş. 

Şimdi bunu izah ettikten sonra meseleyi da
ha esaslı surette tetkik etmek geliyor. Görüyoruz 
ki 1930 senesinin 4 aylık blânçosunda (6 000 000) 
lira tenezzül vardı. Geçen gün İktisat vekili Beye
fendi kürsüden izah buyurmuşlardı. Bu senenin 
4 ayı içinde ihracat kıymetinde (10 000 000) lira
ya yakın tenakus vardır. 

Geçen sene dört ayda 6 000 000 a yakın olan 
tenakus sene nihayetinde 25 milyonu bulmuştu. 
Bu sene 6 milyon yerine dört ay içinde 10 milyon 
tenakus vardır. Bu da tütün fiatınm düşmesinden 
hâsıl olmuş bir fark olduğuna ve bu fiat düş
künlüğünün devam ettiğine göre, geçen sene ni
hayetinde tenakusun 25 milyona vâsıl olduğu na
zarı itibara alınırsa - inşaallah bu sene mahsulâtı
mız fazla fiatla satılır - bu günkü rakama istina
den söylemek lâzımgelirse 100, 110 milyon liralık 
bir mal ancak satacağız. 

Şimdi bu sene için tanzim edilen bütçemiz 169 
milyon küsur liradır. Buna vilâyet ve belediye 
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bütçeleri de ilâve olunursa 229 milyon lira eder. 
Bu arzettiğinı miktar, milletin hidematı umumiye 
için vermesi istenilen paradır. 

Efendiler, zannediyorum ki 100 milyon liralık 
harice mal satan bir millet, 229 milyon lira hi
dematı amme m as raf T. veremez. Balansın seyri 
ile bütçenin seyri karşılaştırılınca görüyoruz ki 
balans, ihracat ne kadar düşerse hasrlat ta o nis-
bette düşüyor, (»ecen sene de 25 milyon düşmüş
tü. Bütçede 30 bu kadar milyon hasrlatta tenez
zül görüldü. Bu sene 20 milyon balans noksanı 
hâsıl olacağı tahmin edildiğine göre bütçeye ko
nan şu rakamlar ve tahminler sene nihayetinde 
yine ayni nisıbette bir tenezzül gösterecektir. Ge
çen sene 194 milyon tazminattan. 156 milyon ele 
geçti. Bu sene 169 milyon tahmin ettiğimiz büt
çeyi o derecede bulamıyacağız. Bu vaziyet ne ola
caktır? Dünya vaziyetinin düzeleceği hakkında 
- demin de muhtasaran arzettiğinı veçhile - bende 
bir emniyet yoktur. 

O halde bu vaziyet uzayacaktır. Bu arada 
ihracat mallarımızı satmak mucibi şükran olmak
la beraber; hariçteki vaziyetin sukutu bizim va
ziyetimizi elbette taınamilc düzeltemez. 1931 de 
(100 000 000), 1932 de (156 000 000), bu nere
ye gidecektir] Senede (100 000 000) liralık mal 
satan bir memleketi (220 000 000) liralık hide
matı âmme masrafı karşısında bulundurmanın 
kabil olmadığı gibi bu vaziyetin devamına da 
imkân görmüyorum. Binaenaleyh memleketin 
menabiiııi işliyerek hariçten para çekmek tedbir
lerini almak zarureti karşısında bulunuyoruz. 
Vaktinde tedbirini alırsak, daha müşkül vaziyet
leri karşılıyacak kuvvette olduğumuzu ve buna 
dair emniyetimizi söylemiştim. Arzedeyim: Kö
mür havzalarımızdan bahsedeceğim. Tetkikatıma 
nazaran deniz kenarında muazzam bir servet eli
mizdedir. Bugün işlenmiş kısmı, Çamlı da 6, 
Zonguldakta 4 kilometre genişliğindedir, henüz 
sondaj yapılmıyan kısım da işlemeğe açılırsa tak
riben 40 kilometre arzı ve 150 kilometre tulûn-
dedir. Kilometre başına takriben ( 4 000 000 ) 
ton isabet ettiğine göre kömürün deniz kenarında 
elimizde ne muazzam bir servet bulunduğu teza
hür eder. Kömürlerimizin evsafr hakkında yap
tığımız tetkikata göre ingiliz kömürlerinden baş
ka bilcümle kömürlere evsaf itibarile faik bulunu
yormuş. Kömürlerimizin kokları da, tngilizle-
rinkine muadilin iş. Buhrana rağmen havzanın 
ihracatı her sone artmaktadır. 928 de (1 250 626) 
ton olduğu halde 929 da il 812 000), 930 da 
(1 600 000) ton, imnun 800 000 tonu dahilde, 
şimendifer ve liman sarfiyatına tahsis edildiği 
düşünülürse geri kalan da tamamen ihraç, ediliyor 
demektir ki kömürlerimizin evsaf ve mahreç; iti
barile emniyetli olması, onun hariçte de re
kabetini temin edebiliyor kanaatini verir. Yal
nız bu büyük serveti işletmek lâzımdır. Bu da 
zannediyorum ki yapılamıyacak bir şey değildir. 
Yalnız bu servetin memlekete celbedebikliği bü

yük miktarı nazarı dikkate almalıdır. En evvel 
yapılacak olan bir şimendifer ve ondan sonra li
man meselesidir. Daha sonra tesisata verilecek 
para gelir. Bunun heyeti, umumiyesi, mütehas
sıslardan yaptığım tetkikata göre 30 000 000 li
radır. Beyefendiler, 30 milyon lira bize ne ge
tirecektir? Bu masarif ile yalnız keşfedilmiş ve 
bugün işlemekte olan ocaklardan beş milyon ton 
maden ihraç edilmek kabil olduğu muhakkaktır. 
Bu da memlekete 25 - 30 milyon lira hariçten para 
celbedeeektir. Sondajı yapılan yeni ocaklar da 
ilâve edilirse bu yekûn daha belki bir misil arta
caktır. 

Vaziyeti maliye ve iktısadiyede böyle tehlikeli 
haller olduğu düşünülürse, bu mesele karşısında 
biraz tevakkuf etmek lüzumu tezahür eder. 

Ben; Hükümetten çok rica edeceğim. Kilyos-
Ergani şimendiferleri yapılıyor. Kilyostan Erga-
niye yapılan şimendifer daima dahilden harice,. 
hariçten dahile münakaleyi temin edecektir. Hal
buki Kilyostan Zonguldağa kadar olan mesafenin 
30 kilometre olduğu malûmdur. Bu yol biraz mü-
manaatlı imiş ve 8-10 milyon lira para ile yapı
labil irmiş. Fakat vaziyet bu arzettiğim şekilde oldu
ğuna göre, Heyeti Celilenizden de rica edeceğim, e-
ğer bu şimendiferi yeni tahsisatla yapmamıza imkân 
yoksa dahilde vukubulan inşaat durdurulsun ve bu 
30 kilometrelik şimendifer bir an CA-VOI yapılsın. 
Bu 30 kilometrelik şimendiferi, liman vaziyetini 
yapsınlar. Otuz kilometrelik şimendifer, Havza
nın ihracatını konsantre eden, liman yapılmamış 
olsa dahi bu hat limanın göreceği vazifeyi daha 
fazlasile yapacaktır. Çünkü ocakların tam da
hilinden geçtiği için işi konsantre etmek, mühim. 
ocakları teksif etmek suretile, maliyet fiatı üzerin
de % 40 gibi büyük bir tesir yapacaktır. Şu su
retle ki ihracatı bulunduğu vaziyetten belki b i r 
misil daha artıracaktır. Binaenaleyh dahilde bu 
kadar mühim bir servet mevcut iken bunu 30 mil
yon lira gibi bir para için tehir etmeğe mahal 
yoktur ve zaten işletildiği takdirde 30 milyon lira 
fazla servet celbedilebileceği gibi bundan rüsuma 
bile sarfedilecek parayı imha edecek karşılığı te
min eder. Binaenaleyh bence hiç düşünmiyerek 
ve her şeye takdimen bu meseleye vaziyet edip bu 
işi halletmek lâzımdır. 

tki nci memba: Ergani madenidir, tetkik ettim. 
Hakikaten o da muazzam bir servet, mütehassıslar, 
350 milyondan 500 milyon tona kadar bakır cev 
herinin mevcut olduğunu ve kalite itibarile dün
yanın en birinci servetini teşkil ettiğini bana te
min ettiler. Burada salâhiyettar olanlar vardır. 
Noksan ciheti varsa lütfen ikmal buyursunlar. 

Efendiler, Hükümeti tebrik ederim ve hakika
ten tebrik edilecek bir noktadır ki şimendifer bu 
gün o sahaya doğru yaklaşmış bulunuyor. 50 kilo 
metre gibi bir yer kalmıştır. îsveç kumpanyası 
yapmakta imiş, bu sene bitiremiyeceğini Nafıa 
vekâletinden yaptığım tetkikat neticesinde anla
dım. Öbür kısım da 86 kilometre kalmıştır. Efen-
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diler 86 kilometrelik olan ve kumpanya tarafın
dan Hükümetin plânı mucibi:iee dört senede biti
rilecek olan bu şimendiferi iki senede bitirmek için 
başka bir teklif vaki olmuştur. Kâfi tahsisat ve
rilemediğinden bu taahhüde girişilememiştir. Na
fıa vekâletinden yaptığım tahkikata göre yeniden 
müsait bir şerait teklif ediliyormuş. Belki bu kıs
mı geniş şartlar ve geniş senelerle ve uzun sene
lerle ödenecek avanslarla yapmak imkânı mevcut
tur . O halde yine Hükümetten rica edeceğim, İs
veç, kumpanyası ile olan mukaveleden hiç ol
mazsa bu parçayı ayırarak bunu ayrıca müsait 
şerait teklif etmekte olan kumpanyaya vermek su-
retile bu işi de bir an evvel basarsın ve Zoııgul-
daktaki servetle 'buradaki serveti şimdilik bu te
sisatla himaye etsin. Sonra bir arkadaşım söyle
mişti; şirket oradaki tesisatı tevsi etmek üzere 
büyük bir malzeme Mersin limanına girmiş bulu
nuyor. Bu bakır madeni etrafında icra ettiğim 
tahkikata nazaran o civarda üç dört tane krom 
madeni varmış. Bu buhran esnasında dışarıdaki 
düşkün fiatlara mukavemet eden madenlerden biri 
de bu krom madenidir. Bu madenler memleketi
mizle Cenubî Amerikada, Brezilyada bulunuyor. 
Bu suretle memleketlerinde filî bir inhisar temin 
eden mümtaz bir maddedir. Binaenaleyh işi der
hal nazarı dikkate alarak bu Ergani madeni saha-

.- sini isveç grupımdan alarak müsait şerait teklif 
eden ve iki senede yapacak olan bir kumpanyaya 
verirsek bu inhitatı karşılayacak ve memlekete 
kırk elli milyon liralık yeni bir servet membaı ilâ
ve etmiş olacağız. Binaenaleyh zannederim yal
nız bu iki memba üzerinde bütün dikkatimizi tek
sif ettiğimiz halde önümüzdeki ağır ihtimallere bu 
günden çareler temin edeceğiz. 

Şimdi bu maden safhasını bitirerek biraz da 
zira i t hayatında sakalı değilse de saçları ve bı
yıklan ağırmış bir arkadaşınız sıfatile ziraî mem-
bai üzerinde maruzatta bulunacağım. Geçen içti
ma da da arzetmiştim. Zeytin meselesi hakkında 
bilhassa ısrar edeceğim. Eğe mmtakasında evvekli 
sene 35 milyon okka zeytinyağı çıkmıştır. Ziraat 
vekili Beyefendinin bu hususta kafasını çok şişir
diğim için gülüyorlar, &"> milyon okka zeytinyağı 
bu buhran içinde senevî 15 milyon lira varidat de
mektir. Bu paranrn evvelki sene 8 miloynu hariç
ten memleketimize gelmişti ve 7 milyon liralığı 
da dahilî sanayie sarfedilmişti. Zeytincilikle bi
raz fazla iştigal eden bir arkadaşınızım. Bunun 
için Avrupadan getirtmiş olduğum kitaplardan 
aldığım malûmata göre, ki bu kitaplardan en mü
himinin ismi Jozef Bononun kitabıdır. Bu adam 
25 sene bu hususta Fransada zeytincilik hakkında 
yaptığı tecrübelerin ifadesi olmak üzere bu kitabı 
neşretmiştir. 

Ziraat vekili Beyefendiye de tavsiye ederim, 
•eğer kütüphanelerinde yoksa o kitaptan getirtsin
ler. O kitapta diyor ki: zeytin iki suretle imai 
•«dilmek lâzımdır. Biri eleganj kî bizde buna ara

lama derler. Kurusunu her sene temizlemek. 
ikincisi; yedi sekiz senede bir esaslı budama yap
mak. Eğer esaslı budama yapılmazsa zeytin gü
neş, hararet ve ziya ağacı olduğundan harareti, 
güneşi ve ziyayı bulmak için ortasında dallar ha
vaya doğru gider. Havaya doğru gidince şakulî 
giden dallar ağacın da tamamen kuvvetini çektiği 
için asıl ağaçta yan dallan mahsul verir. Onları 
kuvvetsiz bırakıyor ve kuvvet te yukarıya gider 
ki onlar da odun dalıdır ve o daldan mahsul alı
namaz ve bu suretle ağacın bünyesini zaifletir. O 
kitabı okuduğum zaman bu mütehassısın tarif et
tiği şekli bizim zeytinliklerimizde gördüm. Mas-
katı resim olan Milas büyük bir zeytin mıntaka-
sıdır. Yedi milyon okkaya kadar zeytin yapmış
tır. Fakat beş on seneden beri bir buçuk, iki ni
hayet iki buçuk milyonu geçememiştir. Hakikaten 
bunun sebebini kitapta müşahede ettim. Biz bu te
nakusu ahvali havaiyeye atfediyorduk. Halbuki 
bu tetkikatı fenniye gösteriyor ki yedi sekiz sene
de bir esaslı budamalar yapılmadığından dolayı 
kuvvet daima ağacın yukarılarına gidiyor ve bu 
suretle çiçekleri, yan dallar zaif kaldığından do
layı tutamıyor. Binaenaleyh bu çiçeklerin tuta
bilmesi için yedi sekiz senede bir esaslı bir bu
dama ameliyatı yapmak lâzım oluyor. Ziraat ve
kili Beyefendinin, daha evvelce de Mustafa Şeref 
Beyefendinin bu hususta nazarı dikkatlerini celp 
etmiştim. 

Ziraat vekili Beyefendi muvakkaten bir müte
hassıs getirmişler ve şimdi de Izmirde alıkoyacak-
larmış. Fakat efendiler, bu mütehassıs orada 
kalmakla ve mıntaka mıntaka gezip ayrı ayn 
budamalar yapmak ve bunları halka göstermek 
suretile faydalı olabilir. Fakat bunu bekliyecek 
vaktimiz yoktur. Bu işi bir an evvel yapmrya mec
buruz. Sizi temin ederim ki efendiler, otuz beş 
milyon okka zeytin veren memleketimiz de bu bu
dama ameliyatı yapılacak olursa iki sene sonra 
bu miktar yetmiş milyona çıkacaktır. 

Şimdi bunun için ne yapalrm? Yine o mütehas
sısın fikrine göre ağaçlan usul dairesinde, budamak-
tansa hali tabiisinde bırakmak daha evlâdır. Bu 
hususta Ziraat vekili Beycfcndile görüştüm. Bu ge
len mütehassısın aylığı 150 lira imiş. Budama işi 
şubat ve mart ayları içinde oluyor ki bir buçuk ni
hayet iki aylık bir meseledir. Meşhur ve maruf 
bir mütehassısın idaresi altında - o mıntakanın zey
tincilikle iştigal eden ameleleri vardır - her mü
tehassısın emri altına 10 amele vermek suretile 100 
mütehassıs amele maiyetinde bin amele çalıştırmak 
suretile bu iş yapılabilir. Bunların masraflarını 
da hesap edelim. Mütehassısın aylığını Ziraat ve
kili Beyefendi 150 lira buyurdular. Bir aylığı 150, 
iki aylığı 300 lira yapar. Amelenin ücreti 50 ku
ruştur. 100 amele çalışırsa bir ayda 5000 kuruş
tur. Bin amele çalışırsa bir ayda 500 lira yapar. 
iki ayda bin lira yapar. Bir bucuk ay çalışıldığı
na göre azamî olarak taıhminen 50 000 lira eder ki 
iki sene sonra sarf edilen bu kadar paraya mukabil 
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15 000 000 liralık bir servet elde edilmiş olur. Bu
damaya verilecek parayı da Ziraat bankası temin 
edebilir. Bütçeye mebusların masraf teklifleri ni
zamnamede bir takım kayde tabidir. Onun için 
ben bu teklifi yapamryacağım. Onun için Ziraat 
vekili Beyefendiden rica ediyorum, bu teklifi' yap
sınlar. Zannetmiyorum ki arkadaşlar arasında bu 
tahsisatı kabulde tereddüt edecek birisi bulunsun 
ve zannetmiyorum ki muhterem Bütçe cncümeni-
bütçenin bu darlığına rağmen bu menafi karşısın
da 20 000 lirayı koymaktan çekinsin. Zeytin işi 
böyle. 

Bağ meselesi, şarapcıhk meselesi: efendiler, tet-
kikatıma göre eskiden bizim memleketlerde milyon
larca. okka şarap Fransaya, bağcı memlekete göıı-
dcriliyormuş, fakat filoksara bağları mahvettik
ten sonra bu servet bitmiş. İktisat vekili Beyefen
di geçen sene bendenize cevaben Ziraat vekili sıfa-
tile buradan buyurmuşlardı ki, fidanlıklarda 
5 000 000 çubuk hazırlanmıştır. Ziraat vekili Be
yefendiden rica, ediyorum. Bu çubukları bu işe 
hasretsinler ve mıntakaları mütehassıslarına iyi in
tihap ettirsinler. Çünkü, şarap her yerde hariçte 
rekabet edecek şekilde elde edilemez. Fakat ben
deniz kaniim ki bizim memlekette şarapların en ne
fisini yetiştirecek mmtakalar vardır.. Trakyalım 
esasen tecrübesi yapılmıştır. Bilhassa garbi Ana
dolulum Muğla vilâyeti -miniakasını arzedeceğim. 
fJeçeıı içtimada da bir nebze arzetmiştim. Yaptığım 
tetkikata nazaran Fransanın en iyi şarapları 200-
'250 metre altitüttc 1 500 olan platolar, sathi ma
iller üzerinde oluyormuş. Çünkü, bu mıntakalar-
<da üzüm eylül ve teşrinievvelde idrak ediliyor ve 
şekerde asidi arasında tevazün mevcut oluyor. Şim
di garbi Anadolulum Muğla vilâyeti mıntakası 20 
kilometre derinlikten sonra derhal platolara bavŞİı-
yor. 500, 600, 1 000, 1 500 e kadar yükseliyor.' O 
platolar üzerinde tecrübe ile sabittir ki iyi şarap 
üzümleri yetişiyor. Orada bazı köyler vardır. Kum
larla meskûndu. Bunlar çok iyi şarap ya ılı
yorlardı. Bu , tecrübeteıı sabittir. Daha iyi mın
takalan mütehassıslan vasıtasile belki bulabilirler. 
Fakat bu işi bir an evvel yapsınlar. 

Bağcılık malûmu âliniz 3 sene işidir. İkinci se
nesinde aşılanır. Üçüncü senesinde mahsule biner. 
İki, üç sene içinde bu suretle ziraî sahamızda büyük 
bir serveti ihya etmiş olabiliriz. 

Sonra tavsiye edeceğim bir şey bademciliktir. 
Efendiler, gümrük istatistiklerini tetkik ettim. 
100 000 liralık badem, ceviz; kuru yemiş ihraç edi
yormuşuz. Mahreci bütün dünyadır. Avrupalım 
her memleketi çekiyor, Hindistan çekiyor, Ameri
ka çekiyor. Öyle bir mal ki ne kadar çok olsa o 
kadar mahreci geniştir ve bu ağaç müşkülpesent 
değildir. Kır yerde, her yerde olur ve ilk senede 
biraz' itina ile üç senede mahsul verebilir bir ağaç
tır. Şimdi 100 000 liralık şeyi isterseniz 
100 000 000 a çıkarırsınız, mahreci vardır ve sa
tılır. Nitekim bu'krize rağm<e?a eski fiatlarmı 

muhafaza etmektedir. Ben, çabuk meydana ge
lecek ziraat kısımlarını arzediyorum. Bilhassa 
bademciliği de Ziraat vekili Beyefendi nazarı dik
kate alsınlar. 

Şimdi efendiler, bir de meselenin siyasî ci
heti vardır. Şimdi yüz usta getireceğiz. Lâbu-
ratuarlara tahlil makinaları alınacak. Ziraat me
murları bağ yapılacak yerlere çubukları getirte
cekler, diktirecekler, (ieniş bir nımtakada çok 
büyük servet verebilecek bir şeyi yapacaklar, Zi
raat bankası bunlara kredi açacak. 

Efendiler, bu vaziyette bunun ehemmiyeti 
çok azimdir. Çünkü milletimiz çok sahurdur,. 
kanaatkardır. Fakat yeter ki, kendi mukaddera
tını teslim ettiklerinin keııdilerile alâkadar oldu
ğunu yakından görsünler ve bu faaliyet çok kolay 
bir şeydir. Iztııabııı arttığı sırada bütün kredi mü-
essesatınıu, bütün Hükümetin, bütün fırka erkâ
nının böyle büyük bir nımtakada halkın arasında 
kendi servetlerini artırarak ve kendi arazilerinde 
çalışarak gezmelerinin siyasî nokta i nazardan men
faati çok azimdir. 

Efendiler, diğer tedbir olmak üzere hatırıma 
gelen bir noktayı daha arzedeeeğim. Borç kaba
rıyor ve bu vaziyette biraz daha kabaracaktır-
Maliye vekili Beyefendi burada çok nikbindir, 
amma ben o kadar değilim. Şimdi kendimi bu va
ziyette kadroları boşaltacağız tehlikesi karşısında 
görüyorum. 

Onun için bu hususta çok ısrar ediyorum. Bu 
vaziyette zannediyorum ki ve bütçede yeni vergi
ler koymaktansa borçları konsolide edecek bir çare-
düşünsünler. Zannederim ki bu da mühim bir şey
dir. Bunun üzerinde yürünürse mümkündür, iyi 
neticeler verebilir. Artık bunu kendileri bilirler. 

Üçüncü tedbir olarak bir ciheti daha arzede
ceğim. Memlekette iktisadî hayat daraldıkça İstırap 
artıyor, onun için iş sahası da darlaşıyor, işsizlik 
artıyor ve bir tehlike baş gösteriyor. Bu vaziyet 
karşısında tedbir almak zaruridir. Avrupada bu
nun için iki tedbir almıyor. 

Biri: bütçelerine milyonlar koyarak - bizim bol 
zamanda yaptığımız gibi - bu bütçe ile işsizlere iş 
bulmak cihetine gidiliyor. Şimdi biz bunu yapacak 
vaziyette değiliz. 

İkinci tedbir olarak; kendi mahsulât ve mas-
nuatında dahilî ihtiyacı temin eden ekseriyeti, o 
mahsulâtı dahilî pazarlarında satmak için tedbir 
alıyorlar ve dahilde bulunan malların satışını te
min için ayni cins malların ithali muhtelif ted
birlerle m en edil erek meselâ İngilterede yüzde yüzr 
kömürü m en ediyor! ar. Bulgaristan, Lehistan böy
ledir. Biz de memlekette faaliyeti iktısadiyeyi in
kişaf ettirmek için az çok para da vardır. Vekil 
Beyefendinin buyurdukları gibi bankalarda tasar
ruf parası olarak 34 ilâ 38 milyon lira bulunuyor, 
Bu parayı bankalar işletecek şerait içinde bulunmu
yorlar. Binaenaleyh memleketin işi için kâfi gele
cek sermayeler* ya bankalarda toplanıyor, yakutta 
Istanbulda olduğu gibi apartrmanlara .sarfediliyor. 
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Gazetelerde okuduğuma nazaran îstanbulda apar
tmanlar bu sene geçen seneye nisbetle dörtte bir 
fazla inşa edilmiştir. Halbuki îstanbulun nüfusu 
artmadı. Yalnız iş emniyeti, kazanç emniyeti 
kalmadığı için bu gibi sermayeler apartıman inşa
atına veriliyor. 

Netice: kendi mahsulâtımızla temin edilecek ih-
tiyacat eşyasını hariçten ithalâtı menedeeek olur
sak çok müfit olacaktır. Böyle kendi mahsulâ
tımızı kendi sermayemize ve kendi insanlarımı
za hasretmek en büyük vazifedir. Diğer memle

ketler de böyle yapıyor. Bu maksatla bir teklifi 
kanunî yapmıştım, şimdi Bütçe encümenindedir. 
Encümenden rica ediyorum, bunu Heyeti umumi* 
yeye sevketsinler. Müzakere edelim, kannatleri-
mi arzedeyim. Eski kanaatim gün geçtikçe teza-
uf ediyor. Heyeti Celile fikirlerimi müzakere ne
ticesinde ya kabul eder - ki faydalı olur - yahut 
reddeder. Maruzatım bundan ibarettir. 

Reis — Beş dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati: 16,15 

ÎKÎNCt GELSE 
Açılma saati: 17 

Reis — Kâzım Pş. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR), Haydar Rüştü B. (DENtZLİ). 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 
Türkiye Cümhuriyetile İsveç Hükümeti ara

sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesinin tasdiki hakkındaki kanuna 191 zat 
rey vermiştir. Kanun 191 reyle kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakeresine devam ediyoruz efendim. 
Söz Suat Beyindir. 

Suat B. (Kastamonu ) — Muhterem arkadaş
lar, bu seneki bütçemiz geçen senekinden daha az 
bir yekûn göstermekte olduğundan tabiatile umu
mî hizmetler bundan müteessir olacaktır. Bahusus 
geçen sene tenakus etmiş yekûnlara göre nisbet-
ler dahilindeki tefavütten dolayı bu sene müsmir 
masraflara az bir miktar tesadüf etmiştir. Bundan 
dolayı çok şayanı temennidir ki, bütçenin bu nok
sanını sâyile telâfiye imkân bulunsun. 

Efendim, bendeniz hidematı umumiye mesele
sinde bilhassa asayiş ve emniyet hususunda Da
hiliye vekâletinin son seneler zarfında sarfetmiş 
olduğu mesaiye teşekkürle sözlerime başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki asa
yiş ve inzibatın haleldar olmasının en mühim 
amillerinden birisi memleket iktisadiyatının bo
zukluğudur. 1929 senesinde başlamış olan iktisadî 
buhran dolayısile memleketimizin muhtelif yerle
rinde bazı asayişşikenane teşebbüsler olmuştur. 
Bunun en hassas mıntakası Garbi Anadoludur ki 
bilhassa orada bir takım vekayi cereyan etmiş
tir. Çok şayanı şükrandır ki bu vekayi hu-
duslanndan pek az bir zaman sonra 
daima müsebbipleri derdest edilmek ve Adliyeye 
teslim edilmek suretile iyi bir şekilde neticelendi
rilmiştir. Geçen sene oraların vukubulan müra
caatlarından istinbat edildiği gibi, Garbî Anado-
luda büyük bir darlık vardır. Bu darlık hasebile-

dir ki bir kamyon mürettep bir surette basılmış 
ve soyulmuştur. Oradaki mütecasirler ikinci haf
ta zarfında derhal ele geçirilmişlerdir. 

Sonra Ödemiş merkezinden geçerken burada hu
susî bir hâdise oluyor. Bu hâdiseyi ika edenler ora
da masayı kurup rakı içtikten sonra savuşuyorlar. 

ı Bu kadar süratle hâdise ika etmiş olan adamlar 
| aradan iki hafta geçer geçmez Adliyeye teslim edil
mişlerdir. Bu hâdise de gösteriyor ki en hassas mm-
takalarda memleketin asayişi temin edilmiştir. 

Tahlil olunabilen bu misallerle memleketimiz
de iktisadî buhran karşısında, bütün vatandaşla
rın, hiç olmazsa sükûnetle muamelâtını muhafa
za ederek kendi derdine çare bulabilmesi imkânr 
hâsıl olmuş olur. Dünyanın başka yerlerindeki 
hâdiselere bakarak yalnız bu keyfiyet memlekette 
şükran ve takdire değer bir muvaffakiyet addo
lunmak lâzımgelir. 

Bundan başka arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki 
bir insan dahi biçmişiz bir elbise, yahut bozuk bir 
kundura giyse, veya kendi bünyesine aykırı ge
len yemek yese, çok rahatsız olur. Fertlerin ha
yatında böyle olan bu keyfiyet milletlerin haya
tında da böyledir. Bütün tarih şahittir ki her 
milletin hususî bir bünyesi vardır. Kendi bünye
sine, kendi rejimine tâbi olmamış olan milletler 
mütemadiyen bihuzur olmuşlar ve b i huzur etmiş
lerdir. Evet; bizim memleketimizde de asırlar
da nber i cereyan eden ahval ve hâdisat, böyle 
kendisine uygun bir rejim bulmamış olan bir mil
letin 'uıikâslarile, tezahürlerde doludur. O dere
ceye kadar ki bütün dünyada Türk milleti denil
diği vakit, garp aleminde yatağanlı bir tip mey
dana gelir. Avrupaya giden arkadaşlarımız ora
da bu tiple karşılanmışlardır. 
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Dahiliye vekâletinin senelerdenıberi, memleket
te asayiş ve emniyeti tesis yolunda sistematik, 
m üst em ir gayretler sarfederek elde etmiş olduğu 
bu netice tebrike şayandır. Çünkü Avrupa efkâ
rı umumiyesinden bu yatağanlı Türkü kaldırmış
tır. Bendeniz Dahiliye vekâletini bundan dolayı 
ilaha cok şayanı tebrik ve teşekküre lâyik görü
rüm. Bu gün yatağanlı tip ortadan kalkmıştır. 
Dünyanın en mnslih, en mutedil tabiatlı bir unsuru 
olan Türk milleti, kendi alnının terile kendi top
raklarında çalışmak istiyor. 

Osmanlı idaresi dediğimiz sakıt bir idare yü
zünden bigayrihakkın asırlardanberi mahrum kal
mış olduğu terakkiden bu sayede kurtulmuş olu
yor. Bundan dolayı bu asayiş ve emniyet mesele
sinde tahsisen rsrar etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, Dahiliye vekâletinin ve 
umumî idarenin memlekette alâkadar olduğu diğer 
bir mesele de mülhakatta Hükümet memurlarının 
ve devairin devamı meselesidir. Muhterem ar
kadaşlar, bizim memleketimizde 14 milyon nüfus 
var. Eğer hepimiz iki misli bir farkla çalışsak 
bir dakika zarfında 28 milyon oluruz. Eğer yarı 
yarıya çalışsak 7 milyona ineriz. Binaenaleyh 
biz de defaten çoğalmanın çaresini bulamıyoruz. 
Memleketi müşkülâttan kurtarmak için hiç olmaz
sa mesai ve gayretimizi iki misli artırmalıyız. Bu
nu yapmak için memlekette muhtelif halk tabaka
ları kâfi derecede çalışmaktadırlar. Memleketi
mizin, milletimizin bütün sunuf ve tabakalına 
mensup vatandaşların ne kadar mesai sarfettikleri 
gözümüzün önündedir. Tabiî vatandaşların me
sailerinin neticesinde; her medenî memlekette ol
duğu gibi işinin dönüp dolaşıp geleceği yer Hü
kümet kapısıdır. Fakat vatandaş dairelerden bi
risine gittiği zaman kapalı bulursa işte o zaman 
çok müteessir olur. Muhterem arkadaşlar, bu 
sene, geçenlerdeki sıcaklardan dolayı îzmir gibi 
iktisadî faaliyetlerle kaynaşan bir muhitte oradaki 
Selanik, Fransa ve Osmanlı bankalarının delâle-
tilc bütün .bankalar faaliyetlerini tahdit ettiler. 
Sabahın 8,45 ten öğleyin 12,45 kadar açık kalı
yor. Ondan sonra kapanıyor. Halbuki 12,45 ten 
7,45 kadar güneş ufuk üzerinde küreiarzda görü
lüyor. Tabiî bu zamanda faal olan halk sıkıntı
sına çare bulmak için bankaya müracaat eden va
tandaş öğleden sonra muattal kalsa buna nasıl ça
re bulacaktır. Vakıa bu bankalar içinde bizim 
iktisadiyatımızla alâkadar olmıyan ve belki de 
Hindiçinideki müstenılekelerdeki bankalar düşün-
cesile hareket eden ecnebi bankaları vardır. Fa
kat böyle de olsa bu mesai i unmmiycnin bir nâzımı 
olmak lâzımdır. 

Memleketin bir tarafında, meselâ fırıncılar itti
fak edip fırınlarını kaparlarsa dünya yıkılır. Mem
leketin hayatı umum iyesin de fevkalâde duçarı ıs
tırap olmuş olan ve sıkıntıya çare bulmak için ge
celi gündüzlü çalışan zavallı esnaf, tüccar ve saire 
banka ile alâkadar olan kimselerin bu müracaatla

rını tanzim etmek gerek değil midir? Bendeniz zan-
Jnederim ki Hükümet betahsis İktisat vekâleti mem-
I lekelin iktisadî nâzımı olmak itibarile bu mesele 
I ile alâkadar olursa memlekete karşı büyük bir fa-
j ide temin edilmiş olur. Ondan sonra memleketin 
hayatı umum iyesinde mühim rolü olan maariften 
bahsetmek isterim. 

Geçenlerde de arzetmiştim. Türkiye nüfusunun 
I yüzde kırk sekizini yirmi yaşından aşağı olanlar 
teşkil eder. Bu haddi zatinde çok kıymetli olan bir 
şeydir, Bu, esbabı muayyeneden dolayı bize mazi
den müdevver bir bahtiyarlıktır. Bu genç unsurları 
memlekete faideli bir surette yetiştirmek için be
hemehal mekteplerimize çok ehemmiyet vermek 
lâzımdır. Yani yetişen unsurlar için bir mektep 
meselesi mevcuttur. Mektep dendiği zaman bizim 
ötedenberi hatırrmıza gelen keyfiyet sabahleyin 
acılan ve akşam kapanan bir dairedir. Yani neharî 
bir mekteptir. Leylî talebeleri mektep idaresinde 
arızî bir sebep addederler. Halbuki mekteplere 
terk ve tevdi ettiğimiz elemanlar mekteplerin asıl 
talebesi olarak leyliliği kabul etmeli, yani Hükü
met, Maarif idaresi milleti asrî ihtiyaçlara karşı 
müstacelen yetiştirmek için mutlaka maarifte ley-

| üleştirmek sistemini kabul etmelidir. Bu suretle 
[mektep idaresinin nüfuz ve tesiri elemanlar üzerin
de daha faideli eserler bırakır. Hepimizce malûm-

I dur ki şimdiye kadar leylî mekteplerden mezun 
olanlar her hakle neharî mekteplerden çalışanlar
dan yüzde elli hatta yüzde yüz daha kıymetli oluyor. 

I Çünkü neharî talebe uzak yerlerden mektebe gelip 
| gitmek için kaybedecekleri zemanı tahsisen mek
tepte tahsil ve talim yolunda »atfederlerse, pek 

i aşikâr bir keyfiyettir ki daha çabuk muvaffak 
olurlar. Ancak tahsil meselesi hususunda olmasa 

j dahi içimle yaşadığımız manevî şeraiti icabından 
dolayı mektebi leylileştirmek zaruret iktizasından
dır. Günkü memleketimiz Lozanda tekemmül saf
hasına intikal ettikten sonra bu tekemmül safhala
rını süratle katederek hiç bir milletin tarihte kay-

l detnıediği bir dereceye vâsıl olmuştur. Bu yeni ye
tişen unsurların bu giiıı içinde yaşadığımız inkilâp-
lann icaplarına göre istikbal için canlı bir surette 
yetiştirilmesi lâzımdır. Bu da mektep meselesidir. 
Mektepte akşama kadar almış olduğu hızı sabaha 
kadar kaybeden çocuk, bu hızı bittabi sonuna ka
dar idame edememek zaruretindedir. Arkadaşımız 
Fuat Beyefendinin başka memleketlerde yapmış 
olduğu seyalhatta gördüklerini ve verdikleri malû
matı bütün arkadaşların dinlemesini çok arzu 
ederdim. 

Her çocuğun ve her şahsın daha on günlük iken 
hayatını tetkik ederek hayatının sonuna kadar si
cillerini tescil ederek onları vatan için müfit bir 
uzuv olarak yetiştirmeğe çalışıyorlar. Bizim Bü
yük mürşidimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri de bahis buyurmuşlardır ki, milletler ara
sında harp daimî bir cereyandır. Bütün milletle
rin hududu bir birile böyle müşterek olursa o 

I milletler arasında harp daimî bir cereyandır, ora-
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<la patlayan top, tüfek sesleri milletler arasında 
muvakkat hâdiselerdir, buyuruyorlar. Ondan son
ra zekâlarile temeyyüz etmiş olan İsmet Paşa 
Hazretleri de buyurdular ki ; zamanımızın harp
leri maziye ait harpler gibi değildir. Her millet] 
harp ederken yalnız askerlerile değil bütün mev-
cudiyetlerile hareket ederler. 

O halde bu mevcudiyeti, her bir ferdin kıy
metini artırmak suretile tezyit etmek lâzımdır. 
Bunun için de her bir fertle hususî surette, sistema
t ik bir şekilde müstemirren uğraşmak lâzımdır. 
Halbuki muhterem arkadaşlar; bizim Hükümeti
mizin takip edegeldiği eskiden müdevver vaziyet
lere, usullere bakacak olursak şunu görürüz: 

Türkiyenin yüzde sekseni köylüdür, köyde 
otururlar. Kasaba ve şehirlerde geri kalanı otu
rur. Türkiyede kırk bin nüfustan fazla altı ta
ne şehir vardır. Diğerleri daha az nüfusludur. 
Bu takdirde memlekette orta ve yüksek tahsil bir 
nevi lüks eşyadır, kasabalara mahsustur ve mem
leketin yüzde sekseni bundan mahrumdur. Hal
buki arkadaşlar, memeleketimizin asıl antakt 
elamanları şehirlerden ziyade köylerde maddeten 
ve manen daha sağlam olarak bulunur. Memle
ketin köy çocuklarını mektep idarelerinden isti- j 
fade ettirmek için mevcut mekteplerimizde ley-
liliği kolaylaştırmamız lâzımdır. Bendeniz bu me
selede şunu arzetmek isterim ki Galatasaray da üç 
yüz elli lira, diğer mekteplerde 200-250 lira ley
lî ücretleri fazladır. Bu para bu günkü şeraite 
göre çok pahalıdır. tstanıbulda belki 200 lira 
olur. Fakat Anadolu içerisinde 150, 100 lira kâ
fidir. 

Bendeniz bir müddet evvel Kayserinin Zenci-
dere köyüne gitmiştim. Oradaki köy muallim 
mektebile yakından temas ettim. Orada çok kıy
metli arkadaşlar var ve çok kıymetli mesai sar-
federler. Bilhassa yakinen temas ettikten sonra 
hürmetle karşılamamak mümkün değildir. Ora 
muallimlerinden Murat Bey, maarifin muvaze-
nei umumiyesile idare edilen mektebin her şeyini 
anlattıktan sonra dedi ki : bir kısım talebemiz 
var, köylerde otururlar, neharî olarak devam 
ederler. Kendilerine git diyemeyiz. Bunları iki 
kısma ayırdık. Bir kısmı beş lira kadar para ve
rir. Bunu mevcut kilerimizin arasına karıştı
rır ve gıdalarını veririz. Bir kısmı da ayda beş 
lira dahi veremiyen unsurlardır ki civar köylerde 
akraba, eş, dost yanında adeta pansiyoner olarak 
otururlar ve mektebe devam ederler. Bilhassa şu 
rakamlar üzerinde nazarı dikkati âlilerini celbe-
derim. 

Ayda 4 - 5 lira vermekle mektep idareleri bu 
çocukları 9 ay idare ediyor. 4 liradan 36, 5 lira
dan 45 lira eder. Bir tarafta 36, diğer tarafta 250 
lira. Memleketin geçirdiği bu iktisadî sıkıntıdan 
dolayı çocuklarını leylî vermek istiyenler bu pa
rayı veremezler. Bundan dolayı irfan gecikmiş 
olur. Ondan, .dolayı Maarif vekâletinin leylileş-
mek işini, hususî bir sistem dahilinde memlekette I 

[tatbik etmek arzulan tahakkuk ederse bunu.bilâ
hare yaparlar. Fakat müstacel olmak üzere ey
lülden itibaren vatandaşlara maarif ihtiyacını ko
laylaştırmaları ve mektep ücretlerini 200 veyahut 
150 liraya indirmeleri çok şayanı temennidir. Eğer 
maarif idarelerinin bu suretle kolaylık göstermesi 
mümkün olursa vatandaşların bu gördüğü iyiliği 
ödiyeceklerine şüphe yoktur. İzmirde bir kız li
sesi var. Kız lisesinin bu sene üç aylık sömestri 
vardı. Oradaki müdürün delâletile 6 talebe bu 
müddeti boş geçirınemiş, üç. tane kitap tercüme 
etmişler ve tabettirmişlerdir... 

Yalnız bu keyfiyet türk harf inkılâbının mem
leketin ihtiyaçlarına ne kadar muvafık olduğunu 
pek aşikâr bir surette gösterebilir. Çünkü eski 
harfler elde tedavül etmiş olsaydı böyle mektep 
çocuklarının bunu yapabilmelerine imkân tasav
vur edilemezdi. 

Arkadaşlarım bundan sonra memleketin iktisa
diyatına dair bir kelime araetmeme müsaade buyu
rurlar. İktisat vekili Beyefendi memleketimizin 
hakikaten iktisat âlimlerinden biridir, şüphe yok
tur. ki kendileri memleketin bütün iktisadiyatında 
mühim bir rol ifa etmektedir. Fakat maiyetinde 
bulunanlar kendi arzuları derecesinde memleketimi
zin muhtaç olduğu hususa ti tatbik etmekte, biraz te-
rahi gösteriyorlar. Bir iki hususu arzetmek iste
rim. Bir tanesi şudur: (bundan 4, 5 sene evvel 
buraya vukuibulan müracaatta, İzmir ve havalisin
de şeker ve tahan helvası ve sair şekerli mevat ya
pan bazı sanatkârlar vardı, bunlar harice karşı 
ihracat yapmak istiyorlardı. Harice ihracat yapa
cak olan sanatkârların bu göndereceği mallar is
tihlâk resminden muaf olsun elediler. Bu bilmu-
habere karargir oldu. Bunu büyük ve kıymetli 
zimamdarlarımız hüsnüniyetle kabul ettiler ve bu 
rüsumun gümrük ve sair resimlerle telâfi edilece
ğini düşündüler. İmal edilip harice ihraç edilen 
şekerli mevaddın istihlâk resmi iade edilecektir 
diye bir kanun teklif edildi. Bunu Meclisi Âli 
de tasdik etti. Bu kanunun neşrinden üç sene 
geçmiş olduğu halde hâlâ bazı zevat vaktile gön-

I dermiş oldukları ve raporunu gösterdikleri bu eş
yanın rüsumunu alamamışlardır. Her millet ih
racat eşyasının tenakusundan sakınır. Arzetti-
ğim mesele de ihracat eşyası üzerinde azîm tesir
ler yapmaktadır. Onun için vekil beyefendiden 
bu mesele üzerinde lütfen bir dakika alâkadar ol
malarını rica ederim. 

Ondan sonra efendim, memleketimizin şükran
la yâda değer cereyanlarından birisi de yerli em
tiamızın, yerli sanayiimizin inkişaf etmekte olma
sıdır. Son yapılmış olan üç sergiyi bile, türk mil
letinin, memleketin yerli sanayiini ileri götür
mek için ne kadar müşkülâtla çalıştığını ve ne 
kadar çok muvaffak olduğunu göstermek itibarile 
takdire şayandır. Bu muvaffakiyetin ne derecede 
azîm olduğunu hepimiz gördük. 

Vaktile bu memlekete her şey hariçten gelirken 
bu gün onların dahildo yapılması insana iftihar 
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veriyor. Meselâ senede istihlâk edilen (75) bin ton 
şekerin bu gün (20) bin tonu memlekette istihsal 
ediliyor. Kezalik ipekli kumaşların ithalâtı 6 mil
yon metre olduğu halde bir buçuk milyon metresi 
memlekette yapılıyor. Trikotaj eşyası artık ithal 
edilmediği gibi bilâkis ihraç ediyoruz. Binaena
leyh Hükümetin faaliyeti yerine masruf olmuş, 
memlekette çok faydalı cereyan ihdas etmiştir. 
Fakat memlekette yerli malı kullanmak arzu ve 
ihtiyacını takviye etmek lâzımdır. Bu, yapılırken 
aradaki fena unsurların da temizlenmesi şarttır. 
Meselâ îzmirde bir iki yehudi tüccar, memlekette 
imal edilen ipekli eşyayı ucuza maletmek için 
Bursanın saf sanatkârlarını iğfal ederek hususî 
bir takım boyalarla fena mal çıkarılmasına sebep 
olmuşlardır. İktisat vekâletinin yerli imalâtın fiat 
ve kaliteleri üzerine Devlet kontrolü vazetmesi 
fevkalâde lâzımdır. Memlekette yerli mallarımı
zın inkişaf ve sürümünü temin edecek esbaptan 
birisi de, maliyetinin ucuz olmasıdır. Halkımızın 
ucuz almak arzusu yerine gelmedikçe yerli malı
nın inkişaf ve sürümünü takviyeye imkân yoktur. 
Bu hususta inkişafa mâni olan bir de oktruva 
meselesi vardır. Şikâyetlere nazaran hariçten Is-
tanbula gelen bir malın oktruvası alındığı halde 
ayni mâl diğer bir kasabaya giderse, orada oktru
va yine almıyormuş. Oradan başka kasabaya 
gitse yine üçüncü bir oktruva almıyormuş. 

Böyle olunca imal edilmiş olan mamulâtımız 
kasabadan kasabaya nakledilirken her ayrı nak
linde oktruva vermiş oluyor. Binaenaleyh İktisat 
vekili Beyefendinin bu mesele ile lâyık olduğu de
recede alâkadar olarak bunları menetmeleri lâzım
dır kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, ondan sonra memleketimizin alâka
dar olduğu işlerden birisi de srhhıye ve içtimaî mu
avenet meselesidir. Bendeniz eski bir sıhhiye me
muru olmak hasebile söyliyebilirim ki Abdülha-
mitteıı idare kurtulduğu zaman bütün İmparatorlu
ğun sıhhiyeye tahsis etmiş olduğu para miktarı 
46 000 lira idi. Cumhuriyetin temin ettiği en bü
yük feyizlerden birisi de memleketin şimdiki hu
dutları dahilinde sarfedilmek üzere bu husustaki 
masrafı 3 - 4 milyon liraya çıkartmış olmasıdır. 
Binaenaleyh bundan dolayı Refik Beyefendiye 
tebriklerimi arzederhn. 

Efendiler, bu memleketin umum nüfusu tifo gi
bi, zatürree gibi, bronşit gibi (hastalıklardan ne aza 
lir, ne çoğalır. Memlekette nüfusu azaltan hastalık
lar, bilhassa veremdir, frengidir, sıtmadır, Bu üç 
hastalıktan sıtma ile kâfi derecede mücadele ede
cek teşkilât meydana gelmiştir. Bu teşkilârt mem
leketin muhtelif yerlerinde çalışmaktadır. Yalnız 
verem ve frengi ile mücadele etmek için vaktile 
vücude getirilmiş mücadele teşkilâtının hali hazır
da, imkân dahilinde biraz daha takviye edilerek 
bu nüfus meselesine ihtimam edilmesini Vekil Be
yefendiden sureti mahsusada rica edeceğim. Verem
le mücadele için Istanlbulda ve îzmirde teşkilât 
vardır, bu dar bütçede yeni teşkilâta imkân oima-

şada mevcut teşkilâta yardım edilmesi mümkünü
dür. Bunu da Vekil Beyefendiden çok temenni 
ederim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar; bir 
Devlet siyaseti umumiyesinin teferruatına varm-
cıya kadar mevzubahs edilmesine mevzu teşkil 
eden bütçe üzerinde, ben bütçenin ihtiva ettiği 
malî noktai nazardan huzurunuzda söz söyliyecek 
değilim. Fakat Bütçe encümeninin, takip ettiği
miz hayat yolunu en iyi bir şekilde ifade edilen ve 
bu noktai nazardan bütçenin mihveri hareketini 
teşkil etmek noktasından ehemmiyeti gayrikabili 
inkâr bulunan iki nokta üzerindeki beyanatına bil
hassa müteşekkirdi söze başlamak isterim. 

Diyorlar ki, bu bütçeyi tanzim ederken istih
daf ettiğimiz gaye ikidir, esaslı iki gaye için çalı
şılıyor. 

1 - Devletin malî itibarını masun bulundur
mak ve imkân dahilinde artırmak, 

2 - Umumî Devlet faaliyetlerini hâl ve istikba
lin ihtiyaçlarile mukayese noktai nazarından mü-
talea etmek. 

Arkadaşlar; bir Devlet temelinin mücerret em
niyet ve itimattan inbias ettiğini hepimiz bilyoruz. 
Bu itimadı tesis içindir ki, Devlet makanizmasına ait 
faaliyet gösteren bir bütçe yapıyoruz. Bir Dev
let ki milleti ile efradına ve Hükümetle münase-
batta bulunanlara itimat veren bir bütçe yapar, 
o Devlet ve o Devletin efradına hayatı daimî var
dır ve daima her tuttuğu işi başarır. Onun içindir 
ki malî senenin mütemadi faaliyetlerini ihtiva ede
cek olan bu bütçede devlet itibarını, devletin ef
rat ile, efradın devlet ile, devletin diğer dev
letlerle münasebatmda itibar tesis umdesinden bi
ri de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinin evvel 
ve ahir çizdiği büyük düstur noktasından her hâl
de şayanı takdir bir siyasettir. 

13inaenaleyh kendi yağile, namuskârane ve 
mustakimane yaşıyarak itibarını muhafaza etmek şe
refini kazanmışız. Bu kadar şerefli bir tarihî va
ziyeti elbette ne biz tenzile razı olabiliriz, ne de 
evlâtlarımıza böyle bir ders verebiliriz. 

Onun içindir ki muhafaza ettiğimiz, tarihten 
emanet olarak aldığımız Devlet itibarını evlâtla
rımıza bir tarih dersi olarak bırakacağız. Fakat 
mütezayit bir şerefle bırakacağız. Bu umdeyi tes-
bit etmiş olduğundan dolayıdır iki B.'M. Meclisinin 
siyaseti, Türkiye Devleti siyaseti yerindedir ve bu 
yolda yürüyecek vatandaşlar hiç bir zaman eksik 
olmıyacaktır. Bu ana hattın ihtiva ettiği me-
vaddın bu ana hatta ne dereceye kadar muvafık 
ve gayrimuvafık olan aksamını Heyeti muhtereme-
nize arzetmek tabiatile yine vazifemizdir. Birinci 
kısım hakkındaki noktai nazarımızı arzettikten 
sonra, ikinci kısmı; birinci kısımdan daha şamil 
manalı, milliyetçi, cumhuriyetçi, inkılâpçı olan 
Türkiye Devletinin umdelerini behemehal mey
dana getirmek hususunda yürümek yolunu gös
termesi itibarile çok şayanı tebrik görürüm. 
Efendiler, programımız muhakkak yürümektir. 
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Hem de müterakkî olarak yürümektir. Elimizin, 
kolumuzun .yettiği derecede yürümektir. Onun 
içindir ki buhran da olsa yine yürümek. En bü
yük buhranlar terakki yolundaki programımızın 
adımlarını biraz kısaltsa da yine teva^kuledeme-^ 
yiz.. $azı madclî arzularımız hasıl ölpaamak' nok
tasında.. ; muvakkaten eks/leÜilır. ' İŞakat' hiç bir 
vakit duramaz» Qnun i0ınd}r ki ^ükûîifiet bütün 
umiftm|i..Pçylet:^ajaİiyetieriin lial v« "istikbâlin in-
tiyaçlarile mukayese etmektedir. O'hâlde.maa
rifimizde, sjh^at : siyas/ştmıiz^ yürüyeceğiz- Fa
kat; yürükken hal. .ve ̂ i j k b â l npk|asiyiââ b'ü ihtir 
yaclagı paramızın yettiği kadar tatbik edeceğiz, 
•diye temin etten bu bütçe beıîdejaizce heye^t urhü-
miyesile hakikaten, demin de ı arzettığım veçhile, 
kendi yağile kavrüla kâvrulâ şeref -' ve. istikbâli
mizi temine çaİEşan bir Devletan mUvaîjfakiyetlii 
bii^siyas£|;ijMn en iyi : ;%r ifade|^du\ Bu' bütçe, 
bilhassa Maliye vekili Bey arkâda^unızm ifadS] 
ettiği, gibi; hakâkatları olduğp ıgibi görmek ve 
söylejnek noktasından ç^k eheîam^yetidir, 

. Arkadaşlar, dün vardı, sar^e^yor#ük,. bu 
gün yok olduğunu ibüerek mevcut Ikâdar sarf edi
yorum ve nihayet anlıyoruz ka m'ıi^â'fazai Hayat 
için icap ettiği zamanda sarf etmek ve neticece* 
yaşamak bir gayedir. Esasen asil, olan yaşamâgıj 
elde-etoek hır; gayedir. Maliye yeüpli Bey arka'-* 
4aşımızın mukayeseli bir surette vermiş öldüğü 
malûmat; hakikaten bu malumatı elde' etmlyeü-
lere ahvali umumiyeyi o kadar emniyejt'bâhş' ğor-
miyen ruhlara zannederini ki nevmit olmağa. ve 
raajıasız sebepler tahtında meyus olmağa sebejj 
olmadığını gayet iyi gösterir. Onun içindir kf 
râpleto verilen bu hesapların atiye, istikbale doğru 
yürümek için bizim çizdiğimiz yolu gösteren he-. 
saplar olduğunu ve kemali katiyetle söyliyebili-
riz. Dünkü paraya malik olamamak, yarin için 
ona desteres olmamak endişesini vermemelidir. 

Betbinlik ferdin hayatında ve milletin haya
tında en büyük bir felâkettir. Mjacerret havaî 
ndkbinM'k te müthiş bar isabetsizlik verir. Fa
kat isabetli nikbinlik Devlet ve millet hayatları
nın en büyük nâzımıdır, işte biz; mukayeseli 
bir surette, varidatımızın çoğaldığını veya te
nezzülünü gösteren şu hesapları, milletçe nazarı 
dikkatte tutarak, hattı hareketimizi ona göre 
tanzim ederek, tesiratından az çok muztarip 
olduğumuz buhrana karşı gelmek kuvvet ve kud
retini elde etmiş olacağız. Yalnız bu münasebetle 
ehemmiyetli bir noktanın Devlet müdiranınca ha
tırdan çıkarılmamasını rica etmeği bir vazife te
lâkki ederim. 

En güzel umdeler, en güzel programlar ve en 
güzel kanunları tatbik eden eller de maalesef kıy
metlerini kaytbederler. Bazen aksi tesirlerle Devlet 
ve millete zarar verirler. Her birisinin Devlet işle-
rile ne kadar samimî ve ne kadar yorulmaz bir şe
kilde alâkadar olduğunu gördüğümüz vekil :\:\z&-
daşlarımm bilhassa ve bilhassa makanizma basm
ada bulundukları sırada küçük addedilen fakat ha

kikatte büyük manalar ifade eden küçük memur
larla fazla meşgul olmalarını ve onlar üzerinde 
gayet sert hareket etmelerini çok rica edeceğim. 
Bizim derdimize âmil hiç ıbir zamanda büyük me
murlar değildir. Asıl halkın derdi ve bütün'şikâ
yetler; enerine tatbik etmek üzere verdiğimiz^ ka
nunların kutsiyetini kastı veya gayrikastî olarak^ 
muktedir olarak veya muktedir olmadığı halde y#* 
rinde tatbik edemiyen küçük memurlardır. #atett 
istediğimiz şeyin kutsiyetini kaybetmemek İçin ibtt 
memurlar üzerinde her halde çok sert hareket et
melerini 'bilhassa rica edeceğim. Böyle sıkı bir za
manda kanunları yanlış tatbikten mütevellit da
hilde hâsıl olacak akisten ziyade hâriçte- yapacağı 
akis daha fazla olacaktır. Bu rioktâi nazardan da 
bilhassa kanun ve vazifelerini bihakkın tatbik et-
miyefiler hakkında vekil arkadaşlarımızın bilhassa 
kaynar ve sert olmalarını rica ediyorum. 

ten R (Kocaeli) — Arkadaşlarım; şüphe yok 
ki Mecli«*^Âliain bu günkü celsesi mutat enselerin 
fevkinde bir mana ifade eder. Çünkü bir seneden-
beri vatan ve milletin idaresini ellerine emanet et* 
tiğimiz Hükümetin hata, savap cetvelini tetkiki* 
iştigal edsa«gâ3. 

Bütçe, Hükümetlerin meclislere verdikleri adeta 
senevi bir imtihan cetvelidir. Onun heyeti mümey-
yizesi de Meclislerdir. Fakat 'böyle bir heyeti mü» 
meyyizesi ki reyini hiç bir zaman ve kendi hisleri» 
ne göre değil, kendisini bunu tetkike memur edeu 
milletin amaline, efkârına göre beyan etmekle mu
kayyet ve mükellef ıbir heyet. Binaenaleyh, ayni 
zamanda kendisi dahi bu vereceği rey ile bir kon
trol altında bulunuyor demektir. Çünkü yapacağı 
tetkikat neticesinde vereceği rey ile Hükümetin 
elali^i.ya^ta^vip veya reddedecesktir ki bunun tevlit 
edeceği vaziyet itibarile bu ismen izhar olunacak 
reyin ne kadar büyük olduğu kendisini gösterir. 

Ben bu düşünüşle ve bu akide ile tenkit etmeğe 
başlıyacağım. Hükümetin icraatını tasvip veya 
reddedebilmek için evvelâ her cepheden muvaffa
kiyetini v«ya aksini tebarüz ettirmek iktiza eder, 
Onun için âmme hidematına göre Hükümet işleri
ni cephelere ayırarak evvelemirde onlar üzerinde 
tetkikat yapmak maksada vusul için kestirme bir 
şekil olur. 

Vilâyattâki memurların ifa ettikleri vazife iti-
barile diğer vekâletlerin memurlarına dahi nezareti 
şamil olmalarından dolayı birinci derecede akla 
gelen cephe Dahiliye vekâleti olduğu şüphesizdir. 

Vilâyetlerimizin idare 'işlerini kendilerine tevdi 
ettiğimiz memurların seciye itilbarile çok musaffa 
olduklarına şüphe yoktur. Bunu sarahaten ve ka
tiyetle söylemek kadirşinaslık icabıdır. Ayni za
manda bu zevatın mefkure itibarile Cumhuriyetin 
bütün umdelerini kendilerine mefkure ittihaz ede
rek bunun tamamile millet arasında akide olarak ta
nınmasına hizmet eder haslette bulunduklarını söyle
mek te gene kadirşinaslık eseridir. Fakat idare sis
teminin, idare teşkilâtının tecrübe, mümarese ve vu
kuf itibarile onların hasletlerini tenmiye edecek ma-
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hiycttc olmaması onlardan arzu ettiğimiz kadar aza
mî bir randman alınmasına mâni teşkil etmekte
dir. îdarei umumiyei vilâyat kanununun valilere 
verdiği salâhiyeti tamamile ifa ederek, memlekete 
kendilerinden beklenilen hizmeti ifa eden pek az va
limiz bulunduğunu "bilmek iktiza" eder. Memleke
tin atisi namına bu meselenin nazarı dikkate alın
ması farizadır. Şüphe etmem ki şimdiki idare elle
rinde bulunan zevat içinde zaman geçtikçe tekâmül 
ederek atiyen pek büyük, pek mümtaz idare ada
mı olacak zevat vardır;-Sözüm; şimdiki-teeröbele-
rinin derecesine göredir. Yani onu demek istiyo
rum ki, Dahiliye vekâleti tecrübe ile, mektebi 
ojntryan idarecilik hasletine ehemmiyet vermelidir. 
Dahiliye vekâletinin umumî ve şümullü surette mu
amelâtını gözden geçinmek iktiza ettiği, zaman en 
evvel nazara çarpan müfettişi umumilik teşkilâtı 
olduğu şüpheden azadedir. Kanunu mahsusuna 
göre memleket bir kaç mmtakaya ayrıldığı halde 
yalnız şimdilik birinci mıntakada teşkil edilmiş o-
lan müfettişi umumiliğin mevcudiyetinden bu ana 
kadar memleket için bir faide, Irusuje,- gelmediğini 
söylemek isterim. Her şeye aşari ile 'hükmetmek ik
tiza ettiğinden ben o havalide tahaddüs eden veka-
yi itibarile ıbu teşekkülün memlekete nafi bir hiz
met ifa etmediğini anlamaktayım. Halbuki bi
zim, Moclisi Âlinin, bu teşekkülü' meyd&n» getir
mekteki maksat ve gayesi bambaşka idi. Esas iti
barile müfettişi umumilik teşkilâtının en birinci 
mürevviciyim. İtirazım; ondan beklenilen hizmetin 
yapılamamasından dolayıdır. Müfettişi umumilik
te iki dereceli idare bulunduğu için bu teşekkül
den mahrum olan mmtakalardaki idareden daha 
fazla idarî intizam göstermek lâzımgelirken, bilâkis 
orada ümit olunmıyacak derecede idarî bir intizam
sızlık görülmektedir. Bu da orada zuhur eden bü
yük vekayi ile kendini göstermektedir. Biliyoruz 
ki memleketi -en ziyade sarsan irtica hareketi orada 
tahaddüs etmiştir. Eğer bir defa daha burada hu^ 
zürunuzda söylediğim gibi bu fena fikre salik olan 
cahil vatandaşlarımızın teşebbüslerine daha evvel 
muttali olupta hudusuna mâni olacak tedabir it
tihaz edilmiş olsa idi, elbette bu kadar vuruşmalar 
meydana gelmez, milyonlarca paranın israfına mec
buriyet hâsıl olmaz ve alelhıısus memlekete hariçten 
vukubulacak düşman tasallutunu def için hazır bulu
nan Cumhuriyet ordusunu, bu yolda istihdam mec
buriyeti hâsıl olmazdı. Binaenaleyh bu teşekkülden 
alınan randman tamamen menfidir. Kezalik Hü
kümeti ve Meclisi Aliyi derinden derine düşündüren 
ve bütçeyi rahnedar edecek surette vüsat peyda 
eden kaçakçılık; bu mıntaka dahilinde vâki ol
muştur. Kaçakçılar cenuptan şimale doğru hiç bir 
korkuya maruz kalmadan kaçak eşyayı bu istikame
te götürmüşlerdir. Demek ki aklı başında idare 
memurlarımız bu hali kabili ihmal olarak görmüş
lerdir. Müfettişlik manzumesinin.vazifesini tama
men ifa edemeyişi bunlara seibeptir. Bunun için Hü
kümetçe yapılacak ild tedbir vardır. Ya bu mü-1 

I fettişlik teşkilâtını beklenilen fevaidi bahşedecek 
hale getirmek veyahut lâğvetmek. Her iki tedbir 
memleket namına ittihaz olunacak hayırlı bir ted
birdir. Benim reyime müracaat olunacak olursa 
lağıv değil, ıslah etmelidir. 

I Medeni teşkilâtımızm adeta* temeli mesabesin- " 
de olan köy kanununun şimdiye kadar tamamile 
tatbik edilmeyişi Dahiliye vekâletinin muamelâ
tını tetkik sırasında göze çarpan büyük bir me
seledir. 

I îdarei hususiyelerin elan memlekete arzu edil
diği derecede menfaat bahşolamaması dahi onlar 
üzerindeki nezareti ammenin tamamile yapılama
dığına delâlet eder. 

Belediyelerin dahi ne dereceye kadar ifayı va
zife edebileceği hepimizce malûmdur. 

Jandarmamızın jandarma ruhile idare edilme
ğe muhtaç olduğunu söylemek te bir hakikati ifade 
etmektir. 

Bu tenkit olunan mesail arasında polis teşkilâ
tının tekâmülünü ve polislerimizin calibi mefharet 
kudretini söylemek te bir vecibedir (Bravo sesleri). 

Bu saydığım > mevzular doğrudan doğruya 
Heyeti Vekilece düşünülecek mesail olduğu 
için, bu çerçeve dahilinde şimdi izah ettiğim 
hususlar da, Dahiliye vekâleti bütçesi mevkii 
müzakereye konduğu zaman kendileri tarafın
dan verilecek izahat üzerinde mukabil sözlerim 
elbette vardır. 

Sözü Adliye cephesine intikal et t ir iyo
rum. Son çıkarılan icra ve iflâs kanunu ile bu cep
hede büyük bir ihtiyacın bertaraf edildiğine şüphe 
yoktur. Bu gün hiç bir cazibenin kuvvetine ve hiç 
bir kuvvetin cazibesine tâbi olmryarak, sırf vicda
nından gelen sese ittibaen iddiasını serdeden 
müddeiumumilerimiz, hükmünü veren hâkimleri
miz tevzii adalet hususunda, hakikaten cihanı me
deniyetteki emsaline gıpta verecek kadar yükselmiş
tir (Bravo sesleri). Bundan dolayı Adliye veki
line hassatan ve vicdanımın bütün kuvvetile te
şekkür ederim. 

Teşkilât şebekesi içinde son dereceyi işgal eden 
Temyiz mahkemesi ise yüksek vaziyeti ve eğilmez 
seciyesile Cumhuriyetimizin ilk abıruyu mesabe
sindedir. Bunun için ayrıca ve hassatan Adliye ve
kili Beyi iki hâkim intihap etmek hususundaki 
isabetlerinden dolayı şayanı tebrik görürüm (Biz
de iştirak ederiz sesleri). Bu izahattan sonra diye
ceğim ki bu kutsî kuvvetleri yerinde tutmak ve te
zelzüle uğratmamak vecibesi Hükümete terettüp 
etmektedir. Türkün bu fıtrî meziyetleri üzerinde ku
rulan muhteşem kürsüden verilen hükümler, milletin 
kalbinde bırakacağı tesirlerle Hükümet o nisbette 
tabiî muhabbet ve hürmet kazanmış olur. Onun 
için makûsüne karşı tedbir almak Hükümete teret
tüp eder. Şu vesile ile Temyiz mahkemesinin Hü
kümet merkezi haricinde bulunmasındaki muhasse-
nata işaret etmek isterim. İşitiliyor ki TemyİR 
mahkemesi Ankaraya nakledilmek üzere imiş. Bel
ki Adliye vekâleti idarî ve istişarî mülâhazalar-
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-dan dokyı buna lüzum görmektedir ve Temyiz 
mahkemesinin Ankaraya nakline zahiren bunları 
sebep gösterecektir. Fakat Temyiz mahkemesinin 
her türlü gölgelerden hariç bir mıntakada bulun
mağından, ve bir muhiti istiklâl içinde if ay i vazife 
etmesinden beklenilen faideler, istişarî mahiyette 
dserdedilecek erbaptan elbette daha ziyade haizi 
ehemmiyettir. Temyiz mahkemesinin Ankaraya 
getirildiği zaman vazife için ayırdığı mühim daki
kalardan misafir katbulü için dahi vakitler ayır
mağa mecbur kala<îağ«ii insafı âlinize ve takdiri 
âlinize arzediyorum. Bundan kastettiğim mana 
muhtacı tefsir değildir. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. (Sinop) — Açık 
•ööylenae iyi olur. 

S i m B. —- Pek açık soyuyorum. . . . Onun için 
•atiye ait olan bu tedbiri ve aksinden tevellüt ede
cek raehaziri vaktinden evvel Adliye vekili Beye
fendinin nazarı dikkatlerine arzetnıeği hürmetim 
icabı vecibe biliyorum. 

Adliye teşkilâtımız içine fevkalâde usulünü ge
tiren ve yeni yapılan ihtisas mahkemeleri vardır ki 
onlardan da bir az bahsetmek isterim. Bu mehakim 
tef kil olunurken bunlara verilecek" vezaif acaba 
esas mahkemeler tarafından ayni zamanda ifa edil
mesi mümkün mü, değil mi.. Düşünülmesi lâzımdı 
ve bunu düşünmek evvelemirde Adliye vekiline te
ret tüp, ederdi ve onun Hükümete, iktiza eden iza
hatı vermesi lâzım gelirdi. Bu mahkemelerin teşki
li esnasında ifade edeceği vazifenin müşkülât ve 
ehemmiyetini nazarı dikkate alarak ben İstiklâl 
mahkemeleri teşkiline taraftar olmuştum ve bun
daki gayem, kaçakçılığa cüret eden bazı kimsele
rin cüretkâr kafalarının ancak İstiklâl mahkemesi 
karşısında eğitebileceğini bildiğim için bunu bu 
suretle teklif etmiştim. 

Fakat Hükümet ayni maksadm ve ayni hedefin 
bu teşkilâtla dahi husule geleceğine kani olduğu 
için teklifi kabul etmedi ve düşündüğü gibi bir 
muhassala meydana getirdi. Halbuki bu teşkilât 
için bütçeden aynlaH para - ki milyonlara baliğ
dir - eğer esas mahkemelere tevzi edilerek, yani 
hâkimlerin maaşı ziyadeleştirilerek onlardan daha 
fazla hizmet beklenilmekte olduğu söylenilmiş ol
saydı eminim ki ayni maksat belki daha fazla te
min edilmiş olacaktı. Yeni teşkilâta esas mahke
melerden fazla tahsisat verilmesi dahi pek çok 
infiali istilzam etmiştir ve yeni teşkilâta fazla 
para verilmesi sebebi, fazla maaş verilmesinde 
ki hikmet dahi anlaşılamamıştır. Ayni maksadı a-
daleti yerine getirmek için memur edilmiş olan 
iki hâkimden birisine az, diğerine çok para ver
mek, benim arzettiğim infiale sebebiyet vermesi 
gayet tabiidir. Amma ben bu kürsüden aşağı iner 
inmez, Adliye vekili Beyefendinin serdettiğim 
mütaleatımm gayrivarit, gayrimantıkî olduğunu 
söyliyeceklerine eminim. Fakat bunu söylerken 
vicdanlarından duyacakları ses, benim söylediğim 
sesten başka bir şey değildir. İşte Hükümeti bu 
.teşkilâtı düşündüğü esnada iktiza ettiği veçhile 

ikaz ederek hatalı vaziyetten muhafazaya çalışma
dığından dolayı bunun vebali manevisini ben, 
tamamile Adliye vekili Beyin omuzlarında görü
yorum. 

Kâfim Pş. (Diyarbekir) — O halde teşekkürü 
geri alınız. 

S n n B. (Devamla) — Teşekkürü istilzam eden 
noktalarda teşekkür etmek ve ikazı icap eden 
noktalarda icabını söylemek benim vazifemdir. Bu 
da bitaraflık iktızasıdır. 

Tetkik sırası Maliye, İktisat, İnhisarlar, Na
fıa ve Ziraat cephesine gelmiştir. Bunlar evsaf 
itibarjle bir birine girift ve iyilikte ve hatada bi
ri diğerini müteessir ettiği için heyeti umumiyesi-
ni kül halinde tetkik etmek daha faydalıdır. Şu 
bahiste Muhterem Hükümetin - bir kat daha ikazla 
ifadelerimi istima etmesini temin için Devletçilik 
umdesini tenkit edeceğimi berveçhi peşin arzedi-
yorum. 

Hükümetimizin vasıf ve şian halkçılıktır. Bu 
itibarla Hükümetten bu vasıf ve şiarm icabatma 
göre muamele beklemek bizim en büyük hakkı
mızdır. Halbuki gittikçe hakkından ve inisiyati
finden* mahrum, edilmekte olan fert, Hükümetin 
halkçılık vasfile kabili telif olamıyacak bir vazi
yete düşmektedir. Hükümet kendi kudretini her 
gün vatandaşların kudret ve teşebbüslerinin ye
rine ikame etmektedir. 

Her gün ticarî ve iktisadî muamelâtta Devle
tin müdahalesi çoğalmaktadır. Halk Hükümeti 
bu şekilde devletçi olamaz. Devletçi halk Hükü
meti ... Bu tabiri terkip eden ve iki vasıf ifade 
eden bu kelimeleri filvaki kâğıt üzerinde yan ya
na getirebiliriz. Fakat mana itibarile yan yana 
getirdiğimiz zaman bundan bir mana çıkarmak 
kabil olamaz. 

Bizim gibi medenî olan diğer millet ve hükü
metler dahi tamamen halkçıdırlar ve fertçidirler. 
Eğer hariçten misal aramak lâzımgelirae bir ara
lık İngilterede mevkii iktidara gelen inhisarcı hü
kümet, parlâmentodaki rakibi siyasileri tarafın
dan iskat edilmiş değil, İngiliz milletinin yüksek 
düşünüşü ile mevkilerini terke mecbur olmuşlardır. 
Bizim ayni zamanda hem fertçi ve hem Devletçi ol
mak arzumuzdur k i ; iktisadî muamelâtı teşviş et
mekte ve bizi endişeli yollara sevketmektedir. Hü
kümet ancak müstesna ahvalde kudretini iktisat 
sahasında tecelli ettirebilir. O da ferdin kendi şah
sî teşebüslerile başaraımyacağı işlerdir. Yani onların 
koltuklarından tutup himaye edilmesi iktiza eden 
hallerde. O vakit Devletçi, kendisinden maksut 
olan mana ile vazifesini yapmış olur. Ben bu va
sıftaki Hükümetin Devletçi olduğunu kabul etmek
teyim. Zaman ve hâdisat ispat edecektir ki Hükü
metimiz benim dediğim şekilde Devletçilik" vasfma 
rücu edecektir. Yani Devletçiliğin sahih manasile 
mevkiini tebarüz ettirecektir. İşte Hükümetin tari
fini tatbikma uyduramadığı, tatbikattaki teşkilâ
tını maksadına benzetemediği işlerde Devletçilik 
sıfatile yapılan kanunlardır ki memleketin ıstırap 
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duymasına sebobiyet vermektedir. Buna buhranı 
iktisadî denmektedir. Ben şimdiden tekrar ediyo
rum, soyuyorum ki bu zihniyetle yapılacak kanun
lar atide bizi daha fazla endişeye sevkedecektir. 
tdare mesuliyetini üzerine alan zevat, daima bazı 
hatalarını örtmek için bunların hep buhran netice
si olduğunu söyliverek bir siper arkasında saklan
mayı âdet edinmişlerdir. Adeta buhran onlar için 
kendilerini müdafaa maksadile öne sürülmüş bir 
siper oluyor ve kendi hareketlerini tenkit etmek 
istiyen birisile karşılaştıkları zaman onu nasıl bir 
kumandan, harp sahasında düşmanını iyi vurmak 
için manevra ile, yaptığı siperler önüne celbetmiye 
çalışır ve onu orada harbi kabule icbar ederse bi
zim "iktisatçılarımız da aynen karşısındaki münek
kidini döndüre dolaştıra buhranın önüne getirerek 
onunla orada münakaşa etmek isterler. Onun için, 
onlara bu imkânı vermemek için buhranın ne de
mek olduğunu ve memleketimize derecei şümulünü 
izah edeceğim. 

Hepimiz biliniz ki buhran mutlaka sanayi memle
ketinden çıkar. Ziraat memleketinden çıkan buhran 
sanayi memleketlerinden çıkan buhranın yanında 
pek az haizi ehemmiyettir. Bizde buhranın mevcudi
yetini kabul etmek için kaç fabrikamızın kapandığı- i 
m ve kaç. milyon işsiz bulunduğunu, bunun için büt
çemize kaç milyon para koyduğumuzu düşünmek lâ
zımdır. Bunların hiç biri yoktur. 

Demek oluyor ki, sanayi memleketlerindeki 
buhrana verilen mana ile, bizde buhranın mevcu
diyetini tasavvur etmek bilmem mümkün değildir. 
Bizde olsa olsa nüfusumuzun onda sekizini köylü 
teşkil ettiği için ancak ziraî bir buhran olduğunu 
söyliyebiliriz. Çünkü köylünün zayıflaşması ve fa
kirleşmesi yüzünden onun piyasa ile olan ihtilâfı! 
kesilmiş ve binncticc ticaret mahdudiyet kesbetmişj 
olduğundan buhran burada başlamıştır. j 

ibrahim B. (Hakâri) — Şehirlerde yok mudur 
efendim ? I 

S u n B. — Şimdi oraya da temas edeceğim. 
Memleketimizdeki bu'hranrn ziraî olduğuna ve bu 
da köylünün fakirleşmesinden ileri geldiğine na
zaran bunlar niçin fakirleşmiştir? Bunu düşünmek 
iktiza eder. 

Biliyoruz ki bir kaç seneden beri köylü toprak 
mahsulâtını tama mile ihraç edemiyor, mahreçleri
miz kapanıyordu. Fakat bu kapanış; büsbütün 
mallarımızı elimizde bıraktığı manasına değildir. 
Bunu kısmen tabiri ile tahdit ederim. 

Baha, o tarihlerde başlamıştı ki muhterem Ve-
nizelos koltuğunda bir paket tütünle Varşovaya 
giderken. Prens Dugal bir top kumaş omuzunda 
yeryer gezerken yani kendi mahsulât, mamul ât ve 
masnuatma mahreç ararken biz bunları düşünme
dik. Bunu vakt.ile düşünmeyişimiz, mahsulâtı ar-
ziyemizi mahreçsiz bırakmıştır ve bundan dolayı 
köylü'fakirleşmeye başlamıştır. Köylünün fakir
leşmesi derece derece memleketin fakirieşmesidir. 
işte Türkiyedeki buhran. Ben avrııpa buhran ile 

bizim buhranı böyle anlıyorum. Aksi temin edilir
se, âlemi medeniyetin buhrana verdiği manayı ben 
anlıyamamışım diye itirafı eehlederim. Fakat bu 
netayice göre âlemi medeniyette buhrana verilen 
mana ile bizdeki buhranın münasebeti olmadı
ğından dolayı mütaleatımm savap olduğuna ka
niim. Vaziyet bu şekli aldıktan sonra, biz yine 
vaziyetin ıslahına imkân bulabilirdik. O da pi
yasanın müzayeka kesbetmesinden, müşterinin 
azalmasından dolayı husule gelen hayat pahalılı
ğını ne suretle tahfif edileceğini düşünmekti. 
Söyliyebilirim ki; hayat pahalılığını düşürmek 
için bir an bile meşgul olmamışızdur. Medenî mem
leketlerde ıbizim gibi hayat pahalılığından ıstırap-
duyanlar mutlaka bunu tahfif edici esbaba te
vessül etmişlerdir. 

Misalini arzedeeeğim. Nakliyat ücretleri ten
zil edilmiştir. Vergilerini vaktinde vermiyen mü
kelleflerin maruz kalacakları cezaların nisbetleri 
-azakdmıştır. >Hane kiraları % nisbetinde azaltıl
mıştır. Hastalık sigortaları, doktor vizatalarınm 
derecesi azaltılmıştır. Uzun vadeli borçların fa
izleri azaltılmıştır, belediye rüsumu azaltılmış
tır. Dahası vardır: vergilerin miktarı harpten 
evvelki vergilerden dun bir miktara indirilmiştir 
( Nerede sesleri •).• Yalnız Mükeyyifata ait olan. 
mevaddın vergi rüsumuma zam yapılmıştır. Daha 
bir çok şeyler.. 

Bu mesrudat karşısında defaten akla gelecek 
şey; vergi alınmazsa, böyle vergiler harpten 
evvelkine göre yüzde şu kadar nisbetinde tenzil 
edilirse amme ihizsiîieti nasıl yapılacaktır, Devlet umu
ru nasıl görülecektir? Böyle, vesaiti nakliye ücretle
ri tenzil edilirse, -(bunlar, kendilerinin sarfına mec
bur oldukları parayı nasıl tedarik edeceklerdir? 
Çünkü, onlar da bir çok mevaddı iptidaiye muba
yaasına mecburdurlar. 

işte iktisatçılığın göstereceği ihtisas, bu nok
tada tecelli etmektedir. Adeta bir dama oyuncusu, 
bir satranç oyuncusu, paytağı sürdüğü zaman, beşin
ci derecede, beşinci hamlede kendisine karşı mukabil 
taraftan yapılacak hücumu nasıl ustalığı mahareti 
nisbetinde evvelden takdir ederek tedbirini ona göre 
ittihaz ederse iktisatçılar dahi 'böyle şimendiferin 
parasını indirir, rüsumu indirir, vergiyi indirir, 
fakat ayni zamanda bunları telâfi edecek tedbirle
ri de beraber düşünür ve yapar. Nasıl ki bunu 
yapan Alman Hükümeti bunun karşılık tedbirleri
ni de almış ve yapmıştır, hayat pahalılığını tahfif 
etmiştir. Böyle yapıldığı zaman filvaki köylünün 
elinde yine ayni para kalacaktır. Meselâ beş ku
ruş. Falca t bu tedbir ittihaz olunmazdan evvel o 
beş kuruş ile bir kailıve bile içemezken şimdi hayat 
pahalılığının izale edilmiş olmasile beş kuruş ile 
belki bir gün evini besliyeibilecck bir hal kesbetmiş 
olur. Yani paranın iştira kuvveti artmış bulunur. 
Yoksa her ihtiyaç duydukça ilmî icaplara tevessül. 
etmiyerek bütçe muvazenesini temin için vergi ka
nunlarını tanzime tevessül etmek her halde, idarî bir 
nazariye değildir. Bu dediğim tarzda yani Alman-
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yada olduğu gibi bizde de hayatın pahalılığını teli-1 
vin için tedbirler alınmadığından dolayı sâyin 
randmanı azalmış ve millî servet tenakus etmiştir. 
îşte bizde köylünün mahsulâtı arziyesini satmağa 
mahreç bulamamaktan mütevellit böyle derece, de-
Tece safha safha müncer olduğu vaziyet! Yine sö
zümü tekrar edeceğim. Bizde de Almanyada oldu
ğu gibi hayat pahalılığını tehvin edecek ilmî ted
birlere tevessül edilmiş olsaydı, bu netice hâsıl ol-
mryaeak, elimizdeki paranın iştira kuvveti yüksel
miş bulunacaktı. Şimdi bu izahattan sonra memle
ketteki müzayekayı cihanşümul buhranın icabatma 
atfetmek mümkün mü? îşte benim mütaleatıma gö-
Te, benim yürüttüğüm (mantıkin icaibatına göre, 
musip olmıyan tedbirlerimden veyahut düşüneme
dikleri tedbirlerden dolayı bu günkü hadis olan ba
zı sıkıntılı vaziyetleri cihanşümul buhranın icaba
t m a atfile o sipere sığınan zevatı kendi siperlerin
den bu suretle mahrum etmiş oluyorum. Yani o si
per yıkılmış oluyor. O halde onlar için münakaşa
yı meydanda yapmak zarureti hâsıl oluyor. Bina
enaleyh bu ıstırarın neticesini sormak için ken
dimde ilmî bir kanaat duymaktayım. Ancak ken
dilerini siperden tecrit ettikten sonra onlara tevcih 
ettiğim bu sualime cevap verirken vaziyetlerimizin 
müsavi olması şarttır. Çünkü onlar bilâkaydüşart 
müzaherete mazhar olurlarsa bir karıncaya saatte 
8 kilometre yol yürütebilirken ben sekiz silindirli 
otomobile bir santimetre yol yürütemem. Aramız
daki vaziyet müsavi.olmalıdır ki kendilerile serbest 
münakaşa mümkün olsun. 

İbrahim B. (Hakâri) — îşte serbestçe söylüyor
sun. 

Sırrı B. (Devamla) — Şimdi bütçenin mevzuu 
"üzerinde söyliyeceğdm. Hükümet, esbabı mucibe lâ
yihasında hariçten gelen eşyanın tahdidine, âlem
şümul iktisadî buhranın memleketimizde husule 
getirdiği akisleri sebep olarak göstermektedir. 

Yani ticaret nıu/vazenesini temin için Hükümete 
daiha evvel verilmiş olan tahdit salâhiyetini istimal 
etmişti ya. Biz o tahdit salâhiyetini' istimalde şu 
mülâhazayı gütmüştük demek istiyor. Yani buhra
nın bizim memlekette husule getirdiği tesirleri iza
l e etmek. Tabiî hepimiz biliriz. Onun için fazla 
«öylemiyeyim./Bu açığı kapatmak için ittihaz olu
nan tedbirler daha yeni aramızda müzakere edil
miştir, izaıh etmeğe lüzum yoktur. 

Vaziyetin eslbap ve avamilini düşünmiyerek, bu 
;€s)bap ye arvamili nazarı dikkate almıyarak yalnız 
bu vaziyet karşısında ne yaparsın dive bana mane
vî bir sual sorulursa, vereceğim cevap şüphe yok ki 
budur. Bu tedbirleri ittihaz ederim ve memleketin 
refahına hadim olmak cevabını veririm. Onun için 
t u tedbirleri ittihaz ettiğinden dolayı Hükümete tev-
-cih edecek bir şeyim yoktur. Bilâkis bunu söylerim ki 
fcâdisat bu halde gözüktükten sonra bu tedbirleri 
Istırarî olarak almakta zaruret vardı. Ben de Hü
kümetle beraberim. Ben bilirim, Hükümetin ihdas 
-«ttiği yeni vergilerden veya tezyit ettiği vergiler-! 

İden dolayı bu vergilerle mükellef olanlar ve bu 
vergiyi ifa mecburiyetinde bulunan her sınıf bun
dan münfalidirler. Fakat nasıl kastederseniz ediniz 
ve her ne mana verirseniz veriniz düşündüğümü 
söyliyeceğim. Benden daha başka mütalealar bek
lemek ve beni şikâyet safhasına sevketmek isti-
yenlere bu kürsüden söylerim ki Hükümetin Ha
zinesinin müsait zamanlarında bol bol para alırken 
şimdi ıstırarî zamanlarda o vakit mazhar oldukları 
bolluğa biraz sıkıntı arız olduğu için beni şikâyete 
sevketmeğe tevessül edenlerin bu hareketlerini ah
lâkî bir nakise olarak telâkki ederim. 

Recep B. (Kütahya) — Bunu lütfen izah ediniz 
efendim. 

S u n B. (Devamla) — Aranızda benim için mu
cibi teessür olan nokta müstakil bir vaziyette bu-
lunmaklığımdan dolayı güya beni Hükümetin bu 
husustaki meslekini tenkide sevketmek için yapı
lan bir takım müracaatları kastetmek istiyorum. 

Bu müracaatların bende onların arzu ettiği gi
bi bir tesir husule getirmediği ve onların bilâkis 
böyle düşündüklerinden dolayı ahlâkî bir nakisa ile 
malûl olduklarını bana müracaat edenlere bu kür
süden işittirmek istiyorum. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Yani, hususî müra
caat. 

Recep B. (Kütahya ) — Ben yine anlamadığı
mı arzedecek olursam mazur görmenizi rica ede
ceğim. 

Sırn B. (Devamla ) — Bilmiyorum daha na
sıl arzedeyim. 

Bu noktadan Hükümetin tam ve mütekâmil 
bir halk Hükümeti sıfatile hareket ettiğini söylü
yorum. Eski bir servet kaidesidir. Hükümetler; 
durendiş Hükümetler halkın kesesini kendisine 
Hazine ittihaz eder. Ayni nazariye ile Hükümeti
miz de parası olduğu zaman, varidatı kâfi geldiği 
zaman kendisi için fazla para saklamağa, başka 
hazineler ihzarına lüzum görmedi. Onu tebaası
nın kesesine intikal ettirmekte beis görmedi ve 
dedi ki ; benim kesem, benim hazinem tebaamın 
kesesidir. Şimdi fazla param var, oraya doldu
rurum, lüzumunda yine alırım. Bu kaideye teba
an evvelce fazla parası olduğu zamanlarda dol
durduğu keselerden şimdi ihtiyacı nisbetinde alı
yor. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında şikâyete 
düşmek yine sözüm o adamlara, bana mü
racaat eden adamlara ait olmak üzere ahlâkî bir 
noksandır ( Gürültüler ) . Evet benim vaziyetim 
müsaittir, size müracaat edemezler. Çünkü siz fır
kayı teşkil ediyorsunuz, benim münferit olan va
ziyetim dolayısile beni müsait zannediyorlar. (Gü

rültüler). Sizlere müracaat edemezler, beni tahrik 
için müracaat ediyorlar, sizden korkuyorlar. 

İsmail Kemal B. ( Çorum) — Fırka hiç bir za
man yanlış muameleye müsamaha etmez. Burada 
da yanlış görse tenkit eder. 

S p ^ B. (Devamla),— Onlar size müracaattan. 
[korkarlar, cesaret edemezler. 
I îşte Hükümetimizin her safhada böyle halkç.ıh-

- 201 -



İ : 6 6 2 0 - 6 - 1 9 3 2 C : 2 

ğm icabatma muvafık tedbirler ittihaza muvaffak 
olduğunu görmek isterim. Hükümetin her safha
da halkçılık vasfı ve şiarile kabili telif tedbirler 
almak arzusu benim kalbimde sönmez bir emeldir, 
ateşli bir emeldir. Emin olunuz ki bu söylediğim 
sözler, mıühtelif mephasler üzerinde yaptığım ten
kitler, halkçılığa olan sönmez arzumun verdiği 
heyecanlı akislerdir, sizi tatmin ederim. 

Esbabı mucibe mazbatasında muvazene temini 
için yapılan tedbirleri mülayim göstermek emelile 
deniyor k i : « amme hizmetlerini imkân derecesinde 
yapaibilmek için memleketin geniş senelerinde 
olduğu giibi varidat yekûnuna göre masraf bütçe
lerini tanzim etmek kabil olmamış, icrası lâzım ve 
zarurî olan âmme hizmetleri büyük bir dikkat ve 
itina ile tayin ve tasb.it edildikten sonra buna kar
şılık olmak üzere varidat araştırılmıştır.. » 

Bu şekildeki mütalea hakikaten beni düşündür
müştür. Bu, onu anlatmıştır ki geniş senelerde 
Hükümet eline geçirdiği para için adeta mahalli 
sarf aramıştır. Kelime ve manası üzerindedir. Bu 
arayış hissile fazla teşkilât meydana etirihniş, 
kadrolar genişletilmiştir. Yani bir israf devresi 
yaşanmıştır. Zaten muamelât ta hakikaten bir çok 
fuzulî teşkilât meydana getirildiği, kadroların ge
nişlediğini, hadsiz memurlar istihdam edildiğini 
göstermektedir. Binaenaleyh bu izahat hakikati 
itiraf ediyor demektir. Bu gözükmekte idi. Fakat 
bu cümle ile bu hakikati bir defa daha Hükümetin 
lisanından işitmiş oluyoruz. Şüphe yoktur ki o 
devrin verdiği vüsat ile dediğim gibi kadrolar 
genişlemiş fuzulî teşkilât meydana getirilmiş. Ba
rem kanunu yapılmış, tekaüt kanunu yapılmıştır. 
İşte bu tedbiri ittihaz için mesailin zevahiri adeta 
müteşebbisleri aldatmış demektir. Varidat memba
larının verim istidatları acaba böyle mütezayit su
rette gelecek senelerde de devam edip etmiycceği-
ni görmek ve düşünmek lâzımdı. Bir sene, iki sene 
bir memleket varidatı pek çok ka-barabilir. Fakat 
bu demek değildir ki ; bu kabarrş bu seyirde de
vam edecektir ve nihayete kadar memleketin vari
datı bu seviyeyi muhafaza edecektir. Bunu işte 
müteJİıassıslar görürler ve onun muvakkat bir ka
barış olduğunu anlarlar ve itidallerine halel getir
mezler. Bunun tabiî bir tezayüt addile daimî olaca
ğına nazaran tedbirler ittihazına saik olmuştur, 
öyle zannediyorum ki en yüksek miktarı gösteren 
bütçelerimizi tetkik eden bazı Avrupalı mütehas
sıslar bunun hali tabiî olmadığını bize o vakit söy
lemişlerdi. Mesele muhtacı tashih ise bilmiyorum. 
Fakat benim bildiğim böyle bir mesele vardır, böy
le bir tezayüdün muvakkat olduğu anlaşılsa idi 
tabiî imiş gibi teşkilâtımıza vüsat verilmezdi. 

Buhrana takaddüm eden günlerde bir rapor o-
kumuştum. Amerikan ve İngiliz bankerleri ellerin
de bulunan paranın yüksekliğini muhafaza için 
kendilerine göre bir nakit siyaseti takip ediyorlar
dı. Bu siyaseti takip edebildikleri müddetçe vazi
yetleri bozulmamıştır. Fakat bu siyasete halel gel-

I diği anda muvazene bozuldu ve buhran bundan 
başladı. Bizde de ufak mikyasta ve varidatımı
zın çoğaldığı senelerde memurlar çoğalmış, zengin
leşmiş, onların aldığı paralar piyasaya intikal etmiş 
ve piyasa genişlemiştir. Lâkin piyasanın vüsati
ne yarayan membalar daralmağa başlayınca, bu
rada aksülaıneller de husule gelmeğe başlamıştır. 
İşte bizde de buhran bu suretle başlamıştır. Eğer 
iktisadiyatın icabatını evvelden görerek, mukabil 
tedbirler ittihaz edilmiş olsaydı, bu netice hâsıl ol
mazdı. Yani Hükümet, görücü, yüksek bir ikti
sat müşavirine muhtaç idi. 

Bütçe açığını kapatmak için, yalnız tevessül 
edilecek tedbir yeni vergiler ihdası veya eskileri
ni tezyit değildir. Bunlar alelade ve hemen ya
pılacak tedbirlerdir. Bunlardan başka pek çok 

I tevessül edilecek tedbirler vardır ki, onlar yapıl
dıktan sonra eğer maksat hâsıl olmazsa bunlara 
da tevessül etmek mümkündür. 

Uzak değil, komşumuz ve dostumuz Yunanis-
tanm son senelerindeki bütçelerinden birisi alınıp 
ta tetkik edilmiş olsaydı, orada, bir takım gayri-
meri ihracat namı altında bir fasıl görülürdü ki 
bunun ihtiva ettiği meblâğ, bütçe muvazenesinde 
büyük bir tesir gösteriyor. Onlar nedir? 

Filvaki memleket haricinde olan sermayenin 
temettüü, - bu bizde yoktur - sermayenin faizleri, 
sermayemiz yok ki faizi gelsin. Fakat geçen de 
bahsetmiştim. Transit meseleHİ: transit hâsılatı 
Pire limanında o kadar yükselmiştir ki temin et
tiği hasılat bütçenin muvazenesi üzerinde tesir hâ
sıl edecek dereceye gelmiştir. Kezalik hariçte iş-
liyen Yunan vapurlarının, memlekete getirdikle
ri dövizin miktarı o kadar çoğalmıştır ki, bunlar
da memleket bütçesi üzerinde tesir yapacak hale 
gelmiştir. Halbuki biz ne transit meselesine ehem
miyet verdik ve ne de vesaiti nakliyemizi yaşat
mak arzu ettik. Bilâkis halkın hukukunu daral
tacak tedbirlere ve meselâ denizciliği adetâ öldü
recek tedbirlere tevessül ettik. Yani bütçeye te
sir hâsıl eder., memlekete döviz getirir bir membaa 
karşı lâyikile takdirkâr olamadık. 

Eğer biz de böyle asrî tedbirlere, yani transit 
meselesinden, transit keyfiyetinden memleket için 
menfaatlar celbine çalışmış olsaydık, elbette kom
şularımızdan daha fazla bir surette varidat geti
recek elimizde membalar vardı. Meselâ İstanbul 
limanı. 

İstanbul limanının teşekkülü, mevkii coğrafisi 
itibarile yakın zamana kadar mümtaz bir mevkii 
vardı. Fakat zaman geçtikçe rakiplerine verilen isti
dat onlarda husule gelen inkişaf bu tabiî imtiyazı 
gölgede bırakmıştır. Beş sene evveldi, burada 
yapılan bir kanunla Hükümete Istanbulda bir ser
best mıntaka yapılmasına dair müsaade verilmişti. 
Bir çok heyetler bunun üzerinde tetkikat yaptı
lar. Kanun ondan sonra feshedilmişse bilmiyo
rum. Ben kanunun .mevcut olduğuna göre söz 
söylüyorum. Aradan beş sene geçtiği halde elan. 
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^mahallinde tetkikat yapan komisyonlann verdik
leri karar tatbik edilmemiştir. Halbuki bir, bir 
buçuk sene evvel ayni maksadı yerine getirmek 
için Yunan Hükümeti teşebbüse girdi ve maksa
dını itmam itti. Yakın zamanda Pir£ Kmanmm 
resmi küşadı yapıldığı zaman orada söylenen nu
tukların birinde aynen şu cümle vardır: « Pire 
limanı şarkın transit .merkezi «olmuştur »yani bu, 
tabir karşısında teessür duymamak benim için 
mümkün değildir. Beş sene evvel karar verilmiş 
iken sırf icabatına tevessül edilmemesi yüzünden 
imtiyazlı mevkimizi rakibimize vererek bu suretle 
mühim bir varidat membamdan mahrum kalışı
mızı teessür ve hüzünle karşılanan. Kezalik mü
him bir varidat membaı olmak istidadında bulu
nan istanbul limanının tarzı idarecinden dolayı 
bu gün o limanın ölü bir hale geldiğini herkes 
söylemektedir. Evvelce şimalden cenuba geçen 
ve cenuptan şimale gelen vapurlarm hepsi bütün 
komanya ve kömürlerini Istan/buldan alırlardı. 
Fakat şimdi orada gördükleri tasibattan dolayı 
o suretle kömürlerini alıyorlar ki onu ancak Pre-
de itmam « ediyorlar. = Cenuptan* gelen vapurlar da 
bütün ihtiyacatını Pireden temin ederek Istanbul-
dan geçerler ve bize ancak bayraklarile selâm 
ithaf ederler, İşte efendiler asnn icabatına göre 
ve asrî müesşesatı idare etmek emelinin takip 
olunamamasrndandır ki «kezalik bizi bu mühim 
membam varidatından mahrum etmiştir. Zanne
derim ki bu tedbirin ittihazı için artık bir an bile 
teahhura, vaziyet müsait değildir. Bütçemizde 
husule getirdiğimiz muvazeneye rağmen köylü 
gibi memurlann dahi iştira kabiliyeti azaldığı 
için alış veriş sıkılacaktır. Alış verişin azalması 
istihlâk vergisine, kazanç vergisine, muamele 
vergisine tesir edecektir. Bu suretle makûs ci
hetten bütçemizi müteessir edecektir. Binaena
leyh bunun, bize karşı gelecek şu vaziyetin ele
mini tahfif için Hükümetimizin iktiza eden ted
birleri alacağına intizar ederim. 

Hükümet arasıra köylünün imdadma yetişmek 
istemiştir. Meselâ, Urlada bir kuraklık, bir 
açlık oldu, derhal lâzımgelen tedbirler yapıldı. 
Fakat orada söylenecek bir mesele var. Tütün
lerini satamadıklanndan dolayı bir okka tütünle 
bir okka tuz almak mecburiyetinde kalan zürraa 
muavenet etmek ve zürraa bağlı olan tüccarların 
vaziyetini kurtarmak için o tarafa bazı mubaya
alar yapıldı. Çok doğrudur. Hakikaten Hükü
metten beklenen himayekârane, pederane mua
mele budur. 

Fakat zikre şayandır ki bunda da üvey evlât
lık, öz evlâtlık meselesi ortaya geldi ki bu muame
leden memnun olanlar olduğu gibi münfail olan
lar da vardır. Halbuki Hükümet tedbirinden hal' 
km seyyanen istifade etmesi hakkıdır ve seyyanen 
muamele etmek te Hükümetin vazifesidir. Bu nasıl 
oldu da böyle bir, vaziyete sokuldu. Bunu ben an-
lıyamadım. îhtimal ki anlıyamryacağım bir nokta, 
bir cihet var. Hükümetin kezalik köylüye hizmet 

etmek emelile ve yüksek bir düşünüşle bazı kredi 
kooperatifleri teşkiline çalıştığı görülmektedir. Bi-
lâkaydüşart söyliyeyim ki bu kooperatiflerin mem
lekete neti yoktur ve olamıyacaktır. Bu söz be
nim değildir. Bu söz fikrinden, ihtisasından, muta-
leasmdan istifade için Hükümetin getirdiği bir 
mütehassısın sözüdür. O mütehassıs söz söyledi
ği zaman tef ahür ediyor, ben dünyada tanınmış 
bir adamım, benim sözümü kimse talil edemez di
yerek kendi mevkiini bu suretle tahkim ettikten 
sonra diyor ki: bu şekilde yapılan kooperatifler 
memlekete nafi olamaz. (Hangi mütehassıs ses
leri). 

Remzi B. (Sivas ) — Kimmiş o mütehassıs? 
S n n B. (Devamla ) — Kitabı vardır efendim, 

yann getirir okurum. Sözümden rücu etmiyorum. 
Sözümün kuvvetini muhafaza ediyorum. 

Malûmunuzdur ki bütçe tevzi edileli iki üç 
gün oldu. O bütçe ki aylarca üzerinde işlenmiş, 
bütün erkânı Hükümet tevabiile tetkik etmişlerdir. 

Bütçe encümeninin nazarında geçmiştir ve ni
hayet bu şekli almıştır. Ben üç gün zarfında tek 
başıma ne kadar tetkik yapabilirdim ki münderi-
catı hakkında daha ittıratlı izahat verebileyim. 

Remzi B. (Sivas) — Kooperatifin beğenmedi
ğiniz şekilleri nedir? 

S n n B. (Devamla) — Arzettim beyefendi, ya-
rm<kitabı getireceğim, burada.okuyacağım. 

Necip Ali B. (Denizli) — Kimdir beyefendi, 
muharririnin adı nedir? (Kimdir sesleri) . 

Sırrı B. — Yarma kadar sabrınız yok mu? 
Onun için eğer tetkikatımda bir hata varsa, 

bu kusur bende değildir, bu tetkikatı tamam ya
pacak kadar müsait zaman olmamasındadır. 

Bütçe encümeninin mazbatasında serdedilen mü-
talealarda gayet içerden içeriye, inceden inceye 
ve hakikaten yerinde sarf edilmiş bir çok tenkit
ler vardır. Meselâ deniyor ki: bütçede tahsisatı 
olmıyan masraflar yapılmış, sonra karşılığı olma
dan gürül gürül memurlar tekaüde sevkedilmiş, 
onların istihkakları bütçede karşılığı olmadığı 
için verilmemiş, zannederim ki bu muntazam bir 
Hükümetin yapmıyacağı bir şeydir. Tahsisatı 
olmıyan bir masraf yapılmamalı ve bütçede bu 
kadar müzayaka varken tekrar bir çok memurlan 
tekaüde sevkederek onlara bir çok ikramiyeler 
vermek, tekaüt maaşı vermek, ondan başka on-
lann yerine gelecek memurlara da aynca maaş ver
mek tabiî bu şekilde olan ıbir bütçe için bir ağırlıktır. 
Onlann tekaüt talebi sırası gelmişti, tevkif edemez
dik, denecek olursa zannederim ki Hükümet için es
babı mucibesile Heyeti Celilenize gelerek tekaüt 
zamanı gelmiş olan memurların daha bir iki sene, 
ifayi vazife etmelerine dair bir kanun yapmak güç 
bir iş değildir. 

Binaenaleyh istical edip bu memurların böyle 
küme küme tekaüde sevkedilişi bütçemize hakika
ten bir ağırlık vermiştir. Geçende ispirto bütçe
sinde bir fıkra vardı. Masraf karşılığı olmadığı 
halde Mersinde bir boğma fabrikası yaptık. Hiç 
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şaşmıyorum, kelimeleri tamamile muhafaza" ediyo
rum. Bu cümle orada aynen, vardır ve bu cümle 
nazardan kaçmıyarak Bütçe encümeninden de 
geçmişti. Bunu ben tenkit ettiğim zaman haki
katen benimle beraber olmasını ümit ettiğim ze
vat bilâkis bunu yapılabilecek bir iş olarak gös
termek istediler. Fakat teşkilâtı esasiye kanu
nunun sarahati katiyesinin buna mâni olduğunu 
düşünmemişlerdir. Orada: Beş kuruş, beş para 
tahsisat harici sarfolunamaz, der. 

Eğer biz böyle tahsisat harici para sarfına az
dır, çoktur diye igmaz edecek olursak zannede
rim ki bütçenin samimiyetini bizzat kendimiz ihlâl 
etmiş oluruz. Maliye, iktisat ve diğer saydığım 
vekâletlere ait olan nikatı nazarlarımı kendi büt
çeleri geldiği zaman söylemek münasip olur. Ke-
zalik Müdafaai Milliye, Sıhhiye vekâletlerine 
taallûk eden mesaili dahi kendi ' bütçelerinde mü
nakaşaya vazetmek daha doğru olur. Yalnız Ha
riciye şubesinde biraz tevakkuf edeceğim. Gaze
telerde okudum ki buraya ziyaret maksadile bü
yük büyük ecnebi adamları, ecnebi ricali gelmiştir. 

Burada büyük hüsnükabuller görmüşlerdir ve 

bilmukabele bizim de ricali hükümetimiz onlara 
iadei ziyaret etmişlerdir. Orada emsali mesbuk 
olmıyan hüsnükabuller görmüşler, hürmetlere 
mazhar olmuşlardır. Fakat bunların hepsi benim 
için gazete havadisi halinde kalmıştır. Acaba bu 
siyasî mülakatlar hakkında ve bu mülakatların 
millet ve memleket için temin ettiği menfaatler 
hakkında ait olduğu vekâletin izahat vermesi ik
tiza etmez mi? 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Siz Istanbulda ge
zerken verilmiştir. 

S i m B. (Devamla) — Hayır, devletlerle ara
mızda husule geldiğini memnuniyetle istihbar et
tiğim kardeşlik münasebatının ne derecede haizi 
kuvvet olduğunu anlamak için, her halde Hü
kümetimizin lisanından burada bazı izahat duy
mak arzu etmekteyim. Bunu bir hak olarak isti
yorum. Hükümet de bunu bir vazife olarak ver
meğe mecburdur. 

Reis — Efendim, daha bazı söz alan arkadaş
larımız vardır, bu gün vakit gecikmiştir. Meclis 
yarın saat 14 te inikat edecektir. 

Kapanma saati : 19 

Türkiye Cüınhuriyetüe isveç Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma adlî tesviye 
ve hakem muahedesinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı 
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(Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
jSalâhattin B. 
Sırn B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazim B. 

Kütahya | 
tbrahim *B. 
Memet B. p 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmııttalip B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
İTahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. ! 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B.. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

1 Ordu 
Ahmet Ilışan B. 
Hamdi B. 

(ismail B. 
İRecai B. 
Şevket B, 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

I Samsun 
(Dr. Asım B. 
Emin B. 
Zühtü B. 

Siirt 
[Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
(İbrahim Alâettin B . 
Yusuf Kemal B. ®*m 

I Sivas 
(İsmail Memet B s 

(Rahmi B. 
(Rasim B. 
(Remzi B. 
(Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
I Ş. Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
I Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
(Mahmut Rasim B. 

Tokat 
[Hüsnü B. 

Trabzon 
Danış B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B, 

Urfa 
(Memet Emin B. 
I Van 
Hakkı B. 

(Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Avai B. 
lAhmet Cevdet B. 
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Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Adana 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Taşar B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal 
<Rs. C.) 
Hasan Yakup B3 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yörük B„ 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B, 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
AsafB, 

İ : 66 

I Zonguldak 

Celâl Sahir B. 

2 0 - 6 - 1 9 3 2 C : 2 
lEsat B. 
Hasan B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

P? 

Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Münir B, 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
tsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. : ' 
Mitat B. 

Mardin 
trfan Ferit B. (1 . Â.) 

Rifat B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ahmet Vef ik B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B». 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
| Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B* 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yozgat 
Süleyman Sırn B. 

Zonguldak 
Halil Ba 
Ragıp B. 

T. B. M. M. Matbaası 
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Sıra NQ 156 
1932 senesi bütçesi hakkında 1/317 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 24 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/979 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1 İkinci teşrin 1931 tarihinde Yüksek Meclise takdim edilen 1932 senesi yerine ka

im olmak üzere bu kere Maliye vekâletince yeniden hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etinin 20 - I V - 1932 tarihli içtrm.amda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 
Cumhuriyetin 9 uncu yılı hizmetlerini ihtiva eden bütçe; teşkilâtı esasiye ve 

muhasebei umumiye kanunlarına tevfikaı teşrinisani 1931 iptidasında Meclisi 
Âliye takdim edilmişti. 

Âlemşümul iktisadî buhranın tesiri altında her memleketin almakta olduğu 
iktisadî tedbirlerin memleketimizde de mühim akisler tevlit etmesi ihtimali teyak
kuz ve dikkatle hareketimizi ve bu bahiste bütün dünya cereyanlarmı takip etme
mizi istilzam etmiştir. Muhtelif memleketlerin buhrana karşı aldıları tedbirlerin 
ilk tesiri ihracat mahsulâtımız fiatlarmm düşmesi ve mühim bir kısım meta
linizin ihraç edilememesi şeklinde tecelli etmiştir. Bu vaziyet karşısında bilmu
kabele ithal edeceğimiz ve binnetice harice ödeyeceğimiz metanı hariçten alaca
ğımız mahsullerimiz kıymetlerde mütenasip ve ahenktar olması memleketimiz için 
alınması lâzımgelen tedbirlerin başında görülmüştür. Bu sebeple memleket ik
tisadî hayatını korumak için hususî bir dikkat ve ihtimamı istilzam eden hariçten 
mal ithali keyfiyetinde Hükümetin haiz olduğu tahdit salâhiyetini istimal etmek 
lâzımgelmiştir. 

Bu salâhiyetin istimali bir kalemde ithalâtın azalmasından mütevellit güm
rük ve muamele vergilerimizde senelik 20 - 25 milyon liralık bir tenakusu intaç ede
ceği anlaşılmıştır. Memleket iktisadî hayatını felçten vikaye için varidattan bu 
fedakârlığa katlanmak memleket işlerinde daima isabetli ve nurlu yolları gören 
ve takip eden Büyük Meclisin tasvibine iktiran etmiş ve J.932 senesi bütçesinin 
takdimini takip eden aydan itibaren tatbika başlanmıştır. 

Aldığımız tedbirlerin bir kaç aylık tatbikat neticeleri ve büyük buhran karşı-
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smda bütün memleketlerin tatbik ettikleri kendi iktisadî hay atlarını vikaye vası
talarının bize müessir neticeleri 1932 senesi için tanzim edilip evvelce takdim 
edilen bütçede yeniden ve esaslı bir tetkiki icap ettirmiştir. Her şeyden evvel 
Cumhuriyetimizin memleketin ihyasına ve millî gayelerimizin husul ve ilâsına 
matuf olarak şimdiye kadar sarfedilmiş olan mesaiden elde edilen semereleri 
vikaye ve ayni zamanda bu dünya buhranından millî bünyemizin arızasız çık
ması ve müstakbel inkişafına devam etmesi imkânları daima göz ("»nünde bulun
durulmuş ve bu gayelere halel vermiyecek masrafların en ufak santimleri bile 
tasarruf edilmiştir. Ancak bütçemizde ithalâtın tahdidinden ve umumî buhranın 
bir çok vergi matrahlarımızda yaptığı menfi tesirlerden mütevellit açığı, devletin 
çok hayatî hizmetleri ihmal veya iptal, etmeksizin tasarruflarla kapatmak im
kânı olaınıyacağı tahakkuk etmiş, ve tasarruf hareketlerinin hu safha ve hududa 
intikalinde4 bittabi tavakkuf edilerek açığı kapatacak varidat bulmak lâzım gelmiş
tir. Buhranın zarurî ihtiyaç maddeleri üzerinde yaptığı fiat tenzillerinden is
tifade edenlerin iratları, hariçten gelen eşya kıymetleri bir sene evvel % 38 
nisbetinde tenzil gören bina iratları ve bazı muafiyetlerin ilgası bütçedeki açığı 
kapatabilmek hususunda müracaatı zarurî görülen tedbirler arasında yer almıştır. 

Yine bu açığın karşılanması için memur ve müstahdemler kadrosundan müm
kün olan tasarruflar yapılmıştır. 

işte yukarıda tın tu tu esasiyesi arz ve izah olunan ve tasarruf kaidelerine son 
derece riayet olunmak ve en mühim ve hayatî işler birinci derecede nazarı 
itibare alınmak suretile mütevaziıı olarak tanzim kılman bütçemizin umumî ye
kûnu ( 171 112 705 ) lirayı ifade etmekte olup bunun devair üzerine sureti tak
simi bervechizirdir: 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet 
istatistik U. M. 
Diyanet işleri R. 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu U. M. 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet işleri U. M. 
Umum jandarma K. 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat » 
Adliye » 
Maarif » 
Nafıa » 
ikt isat » 
Ziraat » 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Muhafaza kumandanlığı 
Gümrükler 

Lira 
2 423 467 

324 452 
550 020 
962 409 
200 724 

41 958 
607 196 

9 596 412 
54 744 501 

997 000 
3 735 926 
3 939 000 
8 385 000 
2 600 000 
3 501 884 
7 607 670 
6 132 940 

10 002 593 
1 258 610 
4 074 500 

123 893 
2 556 134 
1 681 656 
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Millî Müdafaa (Kara) 32 167 315 
» » (Hava) 943 000 
» » (Deniz) 3 605 560 

Askerî fabrikalar 2 955 800 
Harita TL M. 547 265 
Posta ve telgraf II. M. 4 845 820 

UMUMÎ YEKÛN 171 112 705 

Hükümetin varidat esbabı mucibesi 
1932 malî senesi için tahmin olunan varidat yekûnu, umumî muvazene kanunu 

lâyihasının ikinci maddesinde yazıldığı üzere ( 171 118 800 ) liradır. Bu miktar 
1931 malî senesi muhammenatına nazaran (15 586 799) lira noksandır. 

1932 senesi varidat tahminatmda bulunurken, klâsik tahmin usullerinin hiç bi
rine gidilememişti i*. Memleketimizin geçirmekte olduğu iktisadî buhran, ehemmi
yetle nazarı itibara alınmış, 1931 senesinin onuncu ayı gayesi itibarile alınmış olan 
tahsilat rakamları seneliğe iblâğ edilmek suretile bulunan rakamlar, gelecek sene
nin muhtemel vaziyetine göre aynen veya tadilen ait olduğu fasıl ve maddelere 1932 
senesi muhammenatı olarak vazedilmiştir. 

Muhtelif vesilelerle de arzedildiği üzere umumî bir manzara ve mahiyet almış 
olan iktisadî buhranın memleketimize isabet eden tesirleri çok mühimdir. Buhranın 
neticeleri Devlet varidatı üzerinde şiddetle müessir olmuş ve 1931 malî senesinin ikin
ci nısfından itibaren tedricen mütezayit bir surette kendini göstermeğe başlamış
tır. Haricî ticaret açığını kapatmak ve paramızın kıymetini korumak için ittihaz edi
len iktisadî tedbirlerde. Devlet varidatının mühim miktarda azalmasını intaç eyle
miştir. 

Devlet bütçesini mütevazin bir halde bulundurmak zarurî ve hayatî bir ihtiyaç 
olduğu kadar, Devletin ifasını deruhde eylediği amme hizmetlerini, imkân derece
sinde, yapabilmekte memleketin umumî ve yüksek menfaatleri namına lâzım ve za
ruridir. Bu itibarla nisbeten geniş senelerde olduğu gibi, varidat yekûnuna göre 
masraf bütçelerini tanzim etmek kabil olamamış; icrası lâzım ve zarurî olan amme 
hizmetleri büyük bir dikkat ve itina ile tayin ve tesbit edildikten sonra, buna kar
şılık olmak üzere varidat araştırılmıştır. Normal bir vaziyette varidat muhammena
tı ile, asgarî masarif haddini mütevazin bir hale getirmek mümkün olamadığın
dan, fevkalâde ve muvakkat mahiyette bazı menabie müracaat edilmesi icap 
eylemiştir. 

Bu mebdeden hareket edilerek bütçeyi tevzin gayesile, 1 kânunuevvel 1931 tari
hinden itibaren meriyet mevkiine girmiş olan iktisadî buhran vergisi buhranın de
vam ettiği müddete münhasır olmak üzere, bina, muamele vergilerine ve şeker 
istihlâk resmine de teşmil ve bundan maada, münhasıran bütçe açığını kapatmak 
ihtiyacından mülhem olarak, iktisadî muvazene vergisi ııaraile bir verginin ihdası 
teklif edilmiştir. 
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îçinde bulunduğumuz 1931 malî senesine nazaran, 1932 senesinin daha eyi şe

rait altında geçirileceği ümit edilemez. 1932 malî senesi memleketin iktisadî nok
tasından olduğu kadar, Devlet maliyesi için de müşkülâttı ve ıztıraplı olacaktır. 

Her vergiye ait fasıl ve maddede, bilhassa büyük tenakus arzeden vergilerde 
ve hasılatta, tenakus sebepleri tahlil edilmiş muhammeııatm, mevcut malûmata 
ve vergilerin takip ettiği seyre ve 1932 senesindeki muhtemel vaziyetlere göre ne 
suretle tahmin ve tesbit edildiği arz ve izah edilmiştir. 

1932 varidat bütçesi (10) kısım üzerine tertip edilmiştir. Kısım, fasıl ve madde 
taksimatında 1931 senesinin taksimatı esas itibarile mahfuz tutulmuştur. 

BÎRÎNCİ KISIM 

î r a t ve servet vergileri 

Fasıl : 1 

Madde : 1 
Arazi vergileri 

1833 numaralı arazi vergisi kanunu mevkii meriyete girdikten sonra, arazi ver
gisinden edilen şikâyetler durmuş, verginin sabit bir kıymet üzerinden alınması 
mütefavit muamelelere nihayet vermiş ve bu vergi normal bir sahaya girmiştir. 
Kanunun muvakkat üçüncü maddesi mucibince, mükelleflere bahşedilen iki senelik 
tadilât talep hakkı da, 1340 - 1928 seneleri arasında arazisinin tahriri yapılmış 
olan yerlerde vergi miktarını ve barını azaltacak geniş bir teshilât bahsetmiştir. 
Bu kabîl yerlerde - ki başlıca 16 kazaya taallûk etmektedir - tadilât muamelâtının 
intacına çalışmaktayız. 

Arazi vergisi tahsilatında görülen noksan, bu verginin ağırlığından değil, hası
latı arziyenin vaktinde ve değer fiatile satıl mamasın dan ve kısmî tahfiften ileri gel
mektedir. Mahsulâtını pazarda değer fiatile satamıyan zürra, vergisini vermekte 
tabiî bir müşkülâta düşmektedir. Arazi vergisi tahsilatının azalmasının ikinci se
bebi de, yeni arazi vergisi kanunu ile mahsulâtı lıasara uğrıvan tarlalarda verginin 
kısmen veya tamamen terkine alınmasıdır. 

Kars, Ardahan, Artvin vilâyetlerinden alınmakta olan maktu verginin ara
ziye ait kısmı da arazi vergisi meyamnda bulunmaktadır. 

Arazi vergisinden, üç vilâyet maktu vergisile birlikte alman mebaliğden Ha
zineye ait miktarlar şöyledir: 

1928 senesinde 5 588 520 lira 
1929 » 6 204 153 » 
1930 » 5 529 536 » 
1931 » 3 850 329 » ( 10 aylık ) 

Bu vaziyeti hesabiyeye ve 1932 senesinin muhtemel vaziyetine göre 1932 sene
sinde arazi vergisinden ( 4 000 000 ) lira alınacağı tahmin edilmiştir. 
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Madde : 2 
Hususî ormanlar rüsumu 

Bu resim, eşhasa ait korularla, köy baltalıklarından ticaret için kesilen ağaç
lardan ve istihsal olunan kömürden kıymetlerinin yüzde onu üzerinden orman 
memurları tarafından tahakkuk ettirilmekte ve malmemurları marifetile tahsil 
olunmaktadır. Muhtelif senelerin seyrine, ve 1931 senesinin ilk altı ayında 82 136 
lira tahsil edilmesine ve ihracat vaziyetine göre bu maddeye ( 100 000 ) lira ko
nulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 2 
Bina vergisi 

1837 numaralı yeni bina vergisi kanununun meriyet mevkiine girmesi üzerine, 
bina vergisinde, eski vaziyetine göre ahşap ikametgâhlarla değirmen, fabrika ve i-
malâthanelerde vergi, % 3, 60; diğer ahşap ve kârgir binalarda da % 8,40 nisbetinde 
bir tenezzüle uğramıştı. Bu suretle yapılan tahfif derecesi, yekûn itibarile bina ver
gisinden beklenilen varidatı takriben % 38 derecesinde azaltmıştır. Tahsilat 
rakamlarında görülen mühim tenakusun başlıca sebebi, nisbetin bu tenez
zülünden ve bazı mmtakalarda yapılan tadilât neticesinde iratların noksan 
bulunmasından ileri gelmektedir. '*'' * r ' •; • 

Bina vergisinden yapılan tahsilatın Hazineye ait miktarları şöyledir: 

1928 senesinde 5 860 170 Lira 
1929 » 7 509 471 » 
1930 » 7 849 280 » 
1931 » 3 438 315 » ( 10 aylık ) 

Tahsilatın seyrine göre bu fasla 5 000 000 liradan fazla bir rakam konulmamak 
lâzımgeürdi. Fakat iktisadî buhran vergisinin bina vergilerine de teşmili ve millî 
bankaların muafiyetlerinden bina vergisi muafiyetininde 1932 malî senesinden iti
baren kaldırılması tekarrür etmiş bulunduğundan fasla, yeni sene için mutedil bir ra
kam olmak üzere ( 7 000 000 ) lira vazı münasip görülmüştür. 

Fasıl : 3 

Hayvanlar vergisi 

1 haziran 1931 tarihindenberi mevkii meriyette bulunan 1839 numaralı yeni hay
vanlar vergisi kanununun 14 üncü maddesi mucibince 1932 senesinde hayvanlardan 
res başına alınacak vergi miktarı, 1931 senesine nazaran noksan ve kuzular da ver
gi haricinde bırakılmış olduğundan, bu vergiden 1931 senesindeki tarife mucibince 
alman miktar derecesinde vergi almamıyacaktır. Şu kadar ki yeni kanun ile kayit 
ve yoklama muameleleri inzibat altına alınmış ve kaçağa meydan vermiyecek ted
birler ve hükümlerle kanun ıslah ve ikmal edilmiş bulunduğundan vergi miktarla
rının tenezzülünün, kanunun eyi bir şekilde tatbikile kısmen telâfi edileceği ümit 
edilmektedir. 1932 senesi kayit ve yoklama muamelâtı ancak mayısın nihayetine 
doğru malûm olacağından şimdiden bir şey söylenemez. 
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Hayvanlar vergisinden Hazine hissesi olarak : 

1928 senesinde U 940 627 Lira 
1929 » 13 877 970 » 
1930 » 13 855 572 » 
1931 » 12 819 625 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye ve verginin muhtemel seyrine göre 
1932 senesi için bu fasıldan (13 000 000) lira alınması mümkün görülmüştür. 

Fasıl: 4 

Madde : 1 
Kazanç ve/r yi a i 

Kazane vergisi kanununun şimdiye kadar cereyanı tatbikatından elde ettiğimiz 
kanaatlar dairesinde, geçen sene Meclisi Âliye bir tadilât projesi takdim etmiştik. 
müzakeresi intaç edilememişti. Bu devrei içtimaiyede projeyi geri alarak tekrar 
tetkik ettik ve kazanç vergisi kanunu yerine kaim olmak üzere yeni bir kanun 
lâyihası hazırlıyarak Meclisi Âliye takdim ettik. Lâyihanın İktisat encümeninde 
müzakeresi bitti. Elyevm Maliye encümeninde müzakere edilmektedir. Bu lâyiha
nın bir an evvel kanuniyet iktisap eylemesi için çalışmaktayız. Yeni lâyihada ka
zanç vergisinden edilen şikâyetlerin hemen kâff esinin bertaraf" edilebilmesi için la-
zımgelen bütün tedbirleri ehemmiyeti mahsusa ile topladık. 

Kazanç vergisinden Hazineye ait tahsilat miktarları şöyledir: 

1928 senesinde 13 716 124 lira 
1929 » 14 564 710 » 
1930 » 13 089 140 » 
1931 » U 109 568 » (10 aylık) 

1931 senesinin 10 aylık tahsilatını seneliğe iblâğ edecek olursak sene gayesinde 
tahsilat yekûnu 12 220 000 lira tutabilecektir. Millî bankaların muafiyetlerinden 
kazanç vergisi muafiyetinin 1932 senesi bidayetinden itibaren ilgası mukarrer oldu
ğundan, bu bankalara ait kazançların da ilâvesi ve memurlardan kesilen kazanç 
vergisinin bütün sene tatbik edileceği nazarı dikkata alınmak suretile bu miktarın 
takriben 300 000 lira daha artacağı memul olmakla beraber, memleketimizde ticarî 
muamelât hacminin daralması ve yeni lâyihanın son şeklinin ne olacağı henüz ma
lûm bulunmaması dolayısile bu -fasla 1932 senesi için (1.2 000 000) liradan fazla 
bir rakam konulmaması münasip görülmüştür. 

Madde : 2 

Ruhsat tezkeresi 

Kazanç vergisi kanunu mucibince tahsil edilmekte olan ruhsat tezkereleri harç
larının ayrı bir maddede gösterilmesine lüzum görüldüğünden bu madde ihdas 
edilmiştir. Muhtelif senelerde, ruhsat tezkeresi harcı olarak tahsil edilen mebaliğ, 
250,000 liradan aşağı düşmemesine ve 1930 senesinde de bu membadan 231 843 li-
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ra tahsil edilmesine nazaran 1932 senesi için bu maddeye (200 000) lira konulması 
muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 5 
Maadin rüsumu 

Maadin rüsumu miktarına müessir olabilecek mevzuatta bir tebeddül yoktur. İk
tisat vekâletince ihzar edilmekte bulunan maadin kanun lâyihasının 1932 senesin
de meriyet mevkiine girmesi ümit edilmediğinden muhtelif seneler hasılatının sey
rine göre tahminatta bulunulmuştur. Maadin rüsumu olarak : 

1928 senesinde 779 110 Lira 
1929 » 834 228 » 
1930 » 610 913 » 
1931 » 355 042 » ( 6 aylık ) 

Tahsilat olmuştur. Tşbu malûmatı hesabi.veye göre 1932 senesi için fasla, 
(650 000) lira konulmuştur. 

Fasıl : 6 
Veraset ve intikal vergisi 

Veraset ve intikal vergisi kanununun ekseri maddelerini tadil eyliyen 1836 nu
maralı kanun, bu vergi mevzuuna dahil olan matrahlardan mühim bir kısmını ver
giden müstesna tutmuş olduğundan, evvelki senelerde görülen tezayüt seyri 1931 se
nesinde tevakkuf etmiş ve tahsilat miktarı inkişaf edememiştir. Bu vergiye ait tat
bikat, ihzar edilmiş olan nizamnamesi ile daha evi bir şekilde olacağından, görülen 
tevakkufun telâfi edileceği ümit edilir. Bilhassa gayri menkulâta ait verginin üç 
senede ve üç müsavi taksitte tahsil edilmekte bulunması bu tezayüde kuvvetli 
müessir olacaktır. 

Veraset ve intikal vergisinden: 

1928 senesinde 576 664 Lira 
1929 » 612 909 » 
1930 » 658 795 » 
1931 » 243 205 » ( 6 aylık ) 

Tahsilat olmuştur. Tahsilatın vaziyetine ve seyrine göre bu fasla, 1932 senesi 
için ( 525 000 ) lira konulması münasip görülmüştür. 
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ÎKÎNCI KISIM 
İstihlâk ve muamele vergileri 

Fasıl: 7 
Madde: 1 

Gümrük vergisi 
Varidat membalarımız içinde en büyük tenakus arzeden gümrük vergileridir. Bu 

tenakusun başlıca sebebi 16 teşrinisani 1931 tarihinden itibaren tatbikma başlanı
lan kontenjan rejimidir. 1931 malî senesinin 10 aylık hesabı şöyledir: 

1931 
4 437 583 
3 691 679 
4 049 255 
4 372 402 
4 648 307 
3 768 697 
3 830 659 
2 665 812 
2 316 062 
2 898 947 
;6 679 403 

1930 
3 767 802 
4 157 909 
4 274 121 
4 358 593 
5 153 105 
5 924 533 
5 790 635 
5 075 997 
4 187 749 
4 842 613 
47 532 557 

Aylar 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani 
Kânunuevvel 
Kânunusani 
Şubat 
Mart 
Yekûn 

Varidatın aylık seyrini takip edersek, eylül gayesi itibarile senenin ilk dört ayın
da 1930 senesile 1931 senesi varidatının müsavat arzettiğini, teşrinievvel ayında 
yarım milyon derecesinde bir tenezzül olduğu, ve teşrinisani ayından itibaren de 
bu ayın 16 sındaıı başlıyaıı kontenjan rejimi dolayısile mühim bir tenakus bulun
duğu ve bu tenakusun mart gayesinde, on bir milyon liraya yaklaştığı görülür. 

Kontenjan rejiminin tatbikatına başlandığı teşrinisani nısıf ayını hariç tutarak 
kânunuevvel - mart ayları varidatına göre bir vasatı bularak bu vasatiye 
ş'övv on aylık hesabı seneliğe iblâğ edecek olursak 1931 malî senesi ga
yesinde; (Kimrük varidatının 42,5 milyon lira tutabileceği neticesine varmaktayız. 

Yeni kontanjan rejiminin tamamen tatbik edildiği son dört aylık hesabı esas 
tutarak 1982 senesi için tahırıinatta bulunduğumuz takdirde de gelecek senenin 
varidatının 34 800 000 liraya baliğ olduğunu görüyoruz. 

rn. ̂ahminatta başka bir yol tutarak 1932 senesinde .memlekete takriben 
110 000 000 liralık mal gireceği ve gümrük resmi vasatisinin de, gümrüklenme-
miş mal kıymetlerine nazaran %38 nisbetinde bulunduğu mebdeinden hareket ede
rek bir netice ararsak varidatın 36 500 000 lira tutacağı ve kontenjan r?jinıi tatbi
katında resmi yüksek olan lüks eşyaya daha fazla tahdidat konulduğu da nazarı 
itibara alınarak 35 milyon lira üzerinde bir tahmine girişmenin hatalı olmadığı 
anlaşılır. Her iki tarzı hesap, ayni neticeyi vermesi itibarile 1932 senesi gümrük 
varidatı olarak (34 750 000) lira konulması mutedil ve muvafık görülmüştür. 
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Madde : 2 
Ardiye resmi ve saire 

Bu madde, gümrük ambar ve antrepolarında muhafaza edilen eşyadan alınan 
resimden ve gümrük bazı müteferrik hasılatından terekküp eder. 

Bu maddeden 1930 senesinde 272 592 lira tahsil olunmasına ve 1931 senesinin 
yedi ayı zarfında da 272 592 lira hasılat olmasına göre, maddeye 1932 senesi için 
( 250 000 ) lira vaz'ı münasip bulunmaktadır. 

Fasıl : 8 
Muamele vergisi 

Yeni muamele vergisi kanununun tatbikat mevkiine girmesi ve 16 teşrinisani 1931 
tarihinden itibaren kontenjan rejiminin tatbikatına başlanılması bu vergide mü
him miktarda tenakusa sebebiyet vermiştir. Muamele vergisinin ithalâta ait kısmın
daki tenezzül şayanı ehemmiyettir. 1930 -1931 senelerinin ilk on aylık hesabını 
tetkik edecek olursak; ( haliye ve sabıkadan tahsilat birlikte olarak ) 

1931 1930 Aylar 
989 351 
928 127 
958 242 
953 499 
765 266 
681 065 
512 474 
617 341 
594 261 
626 635 

7 636 266 

1 042 743 
1 078 555 
1 175 108 
1 328 372 
1 539 691 
1 734 596 
1 593 541 
1 611 952 
1 113 780 
1 280 302 

13 501 640 

Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani 
Kânunuevvel 
Kânunusani 
Şubat 
Mart 
Yekûn 

Varidatın aylık seyrini takip edersek, muamele vergisinin 1931 senesinin ilk 
dört ayında 1930 senesinin aynı aylarına nazaran daima noksan olmakla beraber 
vasati 950 000 lira üzerinde durduğu, teşrinievvel ayında tenakusa başladığı ve 
teşrinisani ayından itibaren kontenjan rejimi dolayısile yeniden tenakus ettiği ve 
bu rejimin tatbikatından sonra da vasati ayda 600 000 lira hasılat olduğu görülür. Bu 
vaziyete göre muamele vergisi tahsilatı 1931 senesi gayesinde lıesaben 8 836 000 
lira tutabilecektir. 

Buhran vergisinin, muamele vergisine de teşmil edilerek vergi nisbetinin (% 6) 
dan (% 10) na iblâğı mukarrer ve bu cihete ait kanun projesi de takdim edilmiş 
olduğundan bu suretle yapılacak zam neticesinde lıesaben 5 860 000 liralık bir 
fazlalık hasıl olacak ise de, varidatın artması, verginin tezyidi nisbetinde olamı-
yacağmdan zammın tevlit edeceği noksan muamele de nazarı itibare alınarak bu 
fasla, 1932 senesi için ( 12 000 000 ) lira vazedilebileceği neticesine varılmıştır. 
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Fasıl : 9 
Dahilî istihlâk vergileri 

Madde: 1 
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisinden muhtelif senelerde alman hasılat .şöy
ledir: 

1928 senesinde 725 645 lira 
1929 » 681 863 » 
1930 » 765 231 » 
1931 » 197 119 » (7 aylık) 

Bu vaziyeti hesabiyeye ve muhtelif senelerin seyrine göre maddeye 1932 senesi 
için (500 000) lira konulması muvafık görülmüştür. 

Madde : 2 
Şeker, petrol istihlâk vergisi 

1718 numaralı kanun mucibince memleket dahilinde istihsal olunacak şekerlerden 
1932 senesinde kilo başına altı kuruş; tasfiye edilecek petrollerin beher kilosundan 
da sekiz kuruş istihlâk vergisi alınması lâzımgelmektedir. Şeker fabrikalarımız, is
tihdaf edilen inkişafa mazhar olmuş bulunduklarından bu cihet ve Devletin malî ih
tiyacı nazarı dikkate alınarak şekerlerden kilo başına alınacak altı kuruş verginin 
1932 senesinde sekiz kuruş üzerinden cibayeti takarrür etmiş, lâyiha i kanuniye de 
Meclisi Milliye takdim edilmiştir. Şeker fabrikalarımızın son sene zarfındaki istih-
salât miktarı yirmi bin tona baliğ olmuş ve 1932 senesinde de ayni miktarın tutulması 
memul bulunmuş olduğundan kilo başına sekiz kuruş hesabile ve petrol tasfiyehane
lerinden alınacak verginin de ilâvesile 1932 senesi için bu maddeye (1 800 000) lira 
konulması muvafık görülmüştür. 

Madde : 3 
Elektrik ve havagazı istihlâk vergisi 

Elektrik ve havagazı istihlâk faturaları üzerinden yüzde on nisbetinde alınmakta 
olan bu vergi 1871 numaralı kanun ile % 5 nisbete tenzil ve ayni zamanda sahası bir 
miktarda tevsi edilmişti. Memleketimizde elektrik ve havagazı tesisatının inkişafı 
dolayısile seneden seneye artmakta olan bu vergide, tadilâtı ahire1 dolayısile bir 
miktar tenakus etmiştir. Maahaza bu tenakusun kısa bir zamanda telâfi edileceği 
kuvvetle memuldur. Muhtelif senelerde bu membadan alman varidat şöyledir: 

1928 senesinde 309 147 Lira 
1929 » 322 023 » 
1930 » 408 206 » 
1931 » 155 237 » ( 6 aylık ) 

Bu vaziyeti hesabiyeye göre maddeye 1932 senesi için (320 000) lira konulması 
musip bulunmaktadır. 
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Fasıl: 10 
Oyun aletleri resmi 

Oyun aletleri resmi olarak 1931 malî sonesinin ilk altı ayında 20 065 lira tahsi
lat olmuştur. Evvelki senelerin de erkammazan itibara alınarak bu fasla 1932 senesi 
için ( 32 000) lira konulması muvafık bulunmaktadır. 

Fasıl: 11 
Kara ve deniz av vergileri 

OH erek deniz, göl, nehir ve derelerde gerek karada avcılıkla iştigal eyliyenler, çi
roz istihsal edenler, av derileri ticareti yapanlar av vergisi vermekle mükelleftirler. 
Bu vergiden : 

1928 senesinde 694 679 Lira 
1929 » 630 345 » 
1930 » 496 822 » 
1931 » 255 655 » ( 6 aylık ) 

Hasılat olmuştur. İşbu malûmatı hesabi y ey e göre 1932 senesinde (480 000) lira 
alınacağı tahmin edilmiştir . 

Fasıl : 12 
Nakliyat resmî 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat 
resmi hakkındaki 10 nisan 1340 tarihli ve 472 numaralı kanun mucibince, gerek 
Devletçe ve gerek şirketler ve eşhas tarafından muayyen tarifeye veya tebeddülü 
ücrete tebaan seyrisefer ettirilen şimendifer, vapur, tramvay, tünel ile seyahat eden 
yolcular nakliyat resmini vermekle mükelleftirler. Nakliyat resmine ait olan ka
nunun bu günün ihtiyaçlarına tekabül etmediği ve tahsilata ait hükümlerinin de 
kâfi olmadığı nazarı itibara alınarak yeniden bir nakliyat vergisi kanun lâyihası 
hazırlanmış ve Meclisi Milliye takdim olunmuştur. Bu lâyihada verginin mevzuu 
genişletilerek bilûmum zatüllıareke vesaite teşmil edilmiş, demir yollarile rekabet 
eden bu nevi arabalara mütezayit bir "vergi nisbeti tatbik edilmiş ve verginin ve
saiti nakliye kumpanyaları elinde kalımı-nası için icap eden ahkâmı müeyyide ve 
cezaiye vazolunmuştıır. Lâyihai kanuniyel932 senesinde tatbikat mevkiine girecek 
olursa, bu vergi tahsilatında uğranılan müşkülât tamamen izale edilmiş buluna
caktı r. 

Nakliyat vergisinden, 1931 malî senesinin onuncu ayı gayesi itibarile 431 832 
lira tahsilat olmuştur. Hu hesaba ve evvelki senelerin malûmatı hesabiyesine naza
ran fasla, 1932 senesi için (600 000) lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 13 
Sefineler rüsumu 

Bu resimden 1931 malî senenin ilk altı ayında 72 090 lira tahsilat olduğu na-
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zarı itibara alınarak, 1932 malî senesi için de 1931 senesinin ayni olarak (144 000) 
lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 14 
Damga resmi 

Muamelât üzerine mevzu bulunan resim ve harçlar da, umumiyet itibarile mü
şahede edilen tenezzül gibi, damga resminde de tenezzül vardır. Bu resme ait ka
nun üzerinde t etki katta bulunmaktayız. Tetkik ettiğimiz diğer memleketler me
tinleri için de, bizim için en şayanı istifade bulduğumuz bulgar damga kanununu 
esas tutarak, mevcut kanunda görülen noksanları ve hatalı cihetleri ıslah ve ikmal 
edecek yeni bir damga kanun lâyihası ihzar etmekteyiz. Memleketin iktisadî, tica
rî hayatını ve hemen bilûmum muamelelerini alâkadar eden bu mevzu, geniş tet-
kikata arzı ihtiyaç ettiğinden, lâyihasının takdimi bir az teahhur edecektir. 

Damga resminden 1931 senesinin onuncu ayı gayesi itibarile 4 473 476 lira ha
sılat olduğu nazarı itibara alınarak 1932 senesi için bu fasla (5 000 000) lira ko
nulması muvafık görülmüştür. 

Fasııl: 15 
Tapu harçları ve kaydiyeleri 

Tapu harçları ve kaydiyeleri olarak: 

1929 senesinde 1 659 087 lira 
1930 » 1 321 337 » 
1931 » 1 085 416 » (10 aylık) 

Hasılat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre, 1932 senesi için fasla, 1 320 000 
lira vazolunmuştur. 

Fasıl: 16 
Mahkeme harçları 

Mevzuatta, bir tebeddül olmamakla beraber mahkeme harçları hâsılatında da bir 
tenezzül müşahede edilmektedir. Mahkeme harçlarından: 

1928 senesinde 1 366 490 lira 
1929 » 1 150 953 » 
1930 » 1 080 391 » 
1931 » 700 264 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre, 1932 senesi için bu fasla 
(850 000) liradan fazla bir rakam konulamamıştır. Adliye vekâletince mahkeme 
harçları üzerinde yapılan tetkikat neticesinde ihzar olunan lâyiha, bu sene kanun i-
yet kesbedecek olursa, hâsılatın bir miktar daha artması memuldur. 
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Fasıl: 17 
Pasaport, kançılarya ve saire 

Gümrük tahdidatı, bu fasla dahil olan ve umumî yekûn içinde mühim bir mevkii 
bulunan (menşei mahsul) şahadetnamelerinin azalmasına sebebiyet verdiğinden fas
la dahil varidatta noksanlık vardır. Bu fasıldan: 

1928 senesinde 1 105 150 lira 
1929 » 972 520 » 
1930 » 758 500 » 
1931 » 564 001 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bu malûmatı hesabiyeye göre 1932 senesi için fasla, 
(610 000) lira vaz'ı ile iktifa olunmuştur. 

Fasıl : 18 
Noterler 

Noter harçlarından bazılarının ezancümle, nisbî harçların bir miktar tezyidi 
muhtemel clduğu yapılan tetkikattan anlaşılmaktadır. Bu mevzu üzerinde başla
dığımız tetkikat ne tay içini yakında bir lâyiha halinde takdim edeceğiz. Noterler 
harçlarından: 

1929 senesinde 951 326 lira 
1930 » 677 709 » 
1931 » 294 690 » (6 aylık) 

Hasılat olmuştur. Bu malûmata nazaran 1932 senesi için fasla, (600 000) lira
dan fazla bir rakam konulamamıştır. 

Fasıl : 19 

Madde : 1, 2, 3 
Nüfus, eczane ve saire, ihtira beratı 

Bu maddeler için 1931 senesi bütçesine ceman 70 000 lira konulmuştu. Mevcut 
malûmatı hesabiyeye göre 1932 senesi için dört bin lira noksanile fasla ceman 
(66 000) lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 20 
Hayvan sağlık zabitası resmi 

Mevcut malûmatı hesabiye bu fasla 1931 senesi için konulan (100 000) liranın 
tebdilini istilzam eder mahiyette olmadığından bu miktar 1932 senesi için de ay
nen muhafaza edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Fasıl : 21 

Mülya vergiler ha kay avın dan tahsilat 
İlga edilmiş bulunan vergiler bakayasından vuku bulan tahsilat bu fasla irat 

edilmektedir. Varidat bütçemizde, mülga vergiler bakayasına ait tahakkuk hesap
ları mühim bir meblâğı ifade etmekle beraber, bunların seneler geçtikçe kabili 
tahsil olanları tahsil edilerek, geriye taîv 'İleri son derece müşkül ve bazaıı im
kânsız olanları kalmakta olduğundan bu fasla 1931 senesi için konulan 500 000 li
ra yerine, 1931 senesinin onuncu ayı gayesi itibarile 375 618 lira tahsilat olduğu 
da nazarı dikkate alınarak 1932 senesi için (250 000) lira konulmakla iktifa edil
miştir. 

1931 senesi bidayetinden itibaren mevkii meriyete girmiş olan yeni kanunlara 
ilâve edilen muvakkat maddelerle, bu nıobhasta bir hayli tasfiye yapılmıştır. Mu
hasebe! umumiye kanununun 44 üncü maddesi mucibince mümteniüttahsil olanların 
bir cetvelini ihzar ederek 1932 malî senesi girdikten sonra Meclisi Âliye arzedece-
ğiz. Maalıaza, yapacağı manevî tesiri nazarı dikkate almıyarak, bakayanın katî 
ve cezrî bir karar ile tamamen tasfiyeye tâbi tutulmaları da şayanı ai'zu olduğun
dan, bu husustaki tetkikatımızm notayı cini gelecek devrede takdim etmek eme
limizdir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnhisarların safi hasılatı 

Fasıl : 22, 23? 24, 25, 26 
Bu fasıllara dahil bulunan inhisarlardan 1932 senesinde alınacak safi varidat, 

tütün ve saire için 21 000 000 lira, tuz için 0 790 000 lira, ispirto ve ispirtolu içkiler 
için 4 400 000 lira; kibrit ve çakmak için mukavelesi mucibince 1 800 000 lira; ro-
velver, fişenk ve saire, mevaddı iııfilâkiye ve av saçması için 50 000 lira talimin 
edilmiştir. Bu tahminatm istinat ettiği esbabı mucibeler, kendi bütçelerinde arz ve 
izah edilmiştir. 

Fasıl: 27 
Oyun kâğıdı 

İşletilmesi Hiîâliahmer cemiyetine verilmiş olan oyun kâğıdı inhisarından elde 
edilecek varidatın % 75 i bir muavenet olmak üzere mezkûr cemiyete terkoluıımak-
tadır. Bu fasla 1931 senesi için mevzu bulunan 40 000 liranın tutulamadığı anlaşıl
dığından 1932 senesi için 25 000 lira konulmuştur. 

BEŞÎNGİ KISIM 
Devlete ait emlâk ve emval hasılatı 

Fasıl: 28 
Devlet ormanları 

Devlet ormanlarının işletilmesinden mütevellit hasılat bu fasla irat kaydedilmek-
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tedir. Devlet ormanlarından: 

1928 senesinde 1 564 233 Lira 
1929 » 1 982 697 » 
1930 » 1 884 154 » 
1931 » 1 195 356 » ( 10 aylık ) 

Hasılat olmuş isede, 1932 senesinde 1931 senesi hasılatının tııtulamıyacağı anla
şıldığından fasla, 1932 senesi için 1 100 000 lira vazile iktifa olunmuştur. 

-'•; V " : V]"r":':'' """1 Fasıl: 29 - ----. . , , . , . . . . 
İşletilen emlâk hasılatı 

Madde : 1 
Arazi hasılatı 

Bu maddede mavzubahs olan hasılat, Devlete ait bazı arazi ve çiftliklerde ça
lışanlardan mahallî teamüle göre mahsulâttan hisse veya dönüm başına muayyen 
bir ücret almak sureti le vücude gelmektedir. Devlete ait bu kabîl arazi, 1341 se
nesi muvazene kanunu mucibince mahallî ahaliden ihtiyacı olanlara tevzi edilmek
te, kısmen icara verilmekte veya satılmakta bulunduğundan seneden seneye azal
maktadır. 1931 senesinin yedi ayında bu maddeden 29 271 lira tahsilat oluduğuna 
ve hasılatın yerine gttre 1932 senesi için 25 000 lira konulması muvafık görül
müştü r. 

Madde : 2 • 
îcar bedeli 

Hazineye ait olup icar edilmekte bulunan emlâkten alman icar bedelleri bu 
maddeye irat edilmektedir. İcar bedeli olarak: 

1929 Senesinde 744 255 Lira 
1930 » 542 279 » 
1931 » 208 835 » ( 7 aylık ) 

Tahsilat olmuştur. İcara verilen emlâkin satılmasına devam edildiğinden bu 
maddeye 1932 senesi için 200 000 liradan fazla konulamamıştır. 

Fasıl : 30 
Satılacak emval ve emlâk hasılatı 

Madde : 1 
Satılacak e ınval bedeli 

Devlete4 ait ve istimalden sakıt bir halde bulunan köhne ve lüzumsuz veya Dev
let elinde kalmış olan bazı zait eşyanın satışlarına ait hasılat bu maddeye irat 
edilmektedir. Satılan emvalden: 
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1929 Senesinde 592 059 Lira 
1930 » 506 43(5 » 
1931 » 158 469 » ( 7 aylık ) 

Bu vaziyeti hesabiyeye göre 1932 senesi için maddeye 250 000 lira konulmuştur. 

Madde : 2 
Satılacak emlâk bedeli 

Muhtelif suretlerle Devlet eline geçerek satılığa çıkarılan emlak hasılatı bu mad
deye irat edilmektedir. Emlâk hasılatı olarak: 

1929 senesinde 15 734 318 lira 
1930 » 4 011 887 » 
1931 » 1 520 039 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Mevzuatı hazıraya ve bunların satışındaki müşkülâta göre 
maddeye 1931 senesinde ayni olarak 1 500 000 lira konulmuştur. 

ALTINCI KISIM 
Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl: 31 
Devlet demir yolları 

1932 senesinde Devlet demir yollarından Devlet hesabına bir varidat almamı-
yacağından bu fasla bir rakam konulmamıştır. 

Fasıl: 32 
Posta, telgraf ve telefon 

Madde : 1 
Posta 

Posta varidatı olarak: 

1928 senesinde 2 883 301 lira 
1929 » 2 674 951 » 
1930 » 2 617 071 » 
1931 » 2 103 418 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Ihı vaziveti hesabiveve göre maddeve 1932 senesi için 
2 400 000 lira konulmuştur. 
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Madde :2 

Telgraf \ 
Telgraf varidatı olarak: •' ; . ; ( . 

1928 senesinde 237 034 lira 
1929 » 346 003 » 
1930 » 2 136 025 » 
1931 » 1 577 041 » (10 aylık) 

Hasılat olmuştur. Bu vaziyete göre maddeye 1932 senesi için 2 000 000 lira ko
nulmuştur. 

Madde : 3 

Telefon 
Telefon hasılatı olarak: ' ; i " _ : ; '.• ; . ; . " •" • ^ 

r- 1928 senesinde 237 034 lira 
1929 » 346 003 » 
1930 » 404 062 » 
1931 » 193 082 » (7 aylık) 

Elde edilmesine göre maddeye 1932 senesi için 1931 senesinden 55 000 lira nok-
sanile 350 000 lira konulmuştur. 

Madde : 4 
Telsiz telgraf ve telefon 

Bu maddeye dahil olan hasılat: 

;i 1928 senesinde 341 900 lira 
1929 » 459 451 » 
1930 » 491 177 » 
1931 » 282 495 » (7 aylık) 

Tutmasına ve seneden seneye görülen inkişafa göre bu maddeye 1932 senesi için 
600 000 lira konulması muvafık bulunmaktadır. 

Fasıl: 33 
Darphane 

Darphanenin yapmakta olduğu muhtelif muamelât dolayısile hâsıl olan varidat 
bu fasla irat kaydedilmektedir. Darphaneden: 

1928 senesinde 13 485 
1929 » 13 798 
1931 » 35 619 
1931 » 12 566 

Lira 
» 
» 
» (7 aylık) 
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ı Hasılat alınmıştır. Bu vaziyeti hesabiyeye göre 1932 senesi için 20 000 lira ko
nulması muvafık görülmektedir. 

Fasıl: 34 
Resmî matbaalar 

Resmî matbaalar hasılatında tebeddülü icap ettirecek vaziyet görülmediğinden 
fasla 1931 senesinin ayni olarak 6 800 lira konulmuştur. 

Fasıl: 35 
Umumî mektepler 

Umumî mektepler hasılatı olarak: 

1928 senesinde 264 228 Lira 
1929 » 281 375 » 
1930 » 239 863 » 
1931 » 127 606 » (7 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre fasla 1932 senesi için 200 000 lira 
konulmakla iktifa olunmuştur. 

Fasıl: 36 
M a de n let • hasıl a ti 

Devletçe icare edilmekte olan madenler hasılatı bu maddeye irat ediliyor. Bu ne
vi madenlerden i 

1928 senesinde 41 026 Lira 
1929 » 49 793 » 

» 1930 » 153 780 » ' ' 
1931 » 60 037 » (7 aylık ) 

Tahsilat olmuştur. Muhtelif senelerin hesabatı nazarı itibara alınarak maddeye 
1932 senesi için 50 000 lira konulması muvafık bulunmaktadır. 

Fasıl: 37 
Diğer müesseseler hasılatı 

Bu fasıl, ziraî müesseseler, baytarı müesseseler, sıhhî müesseselerin hasılatını 
ihtiva eder. 1931 senesinin yedi ayı zarfında bu fasıldan 28 918 lira tahsilat ol
muştur. Bu vaziyete göre fasla 1932 senesi için 50 000 lira konulmuştur. 
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YEDÎNCÎ KISIM 

Fasıl: 38 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Madde : 1 
/ m t i yazlı demiryollarından 

İmtiyazlı demiryollarından 1932 senesi zarfında Hazine hissesi olarak bir meb
lâğ alınamıyaeağmdan bu maddeye, 1931 senesmde olduğu gibi; rakam konulma
mıştır. 

Madde : 2 
Fenerler hasılatından 

Fenerler rüsumundan yüzde ellisi Hazineye aittir. Bu rüsumdan Hazine hissesi 
olarak: 

1929 Senesinde 550 779 Lira 
1930 » 760 351 » 
1931 » 606 307 » ( 10 aylık ) 

Tahsilat olmuştur . Bu vaziyete göre 1932 senesi iein maddeye, 780 000 lira 
konulmuştur. 

Madde: 3 
Mükerrer sigorta sandığından 

Mükerrer sigorta sandığından Hazine hissesi olarak, 1930 senesinde 200 000 
lira tahsilat olmuştur. Mukavelenamesi mucibince, Hazine hissesi asgarî 200 000 
lira tutmakta olduğundan bu miktar 1931 senesinin ayni olarak 1932 senesi için 
de aynen vazolunmuştur. 

Madde : 4 
Cumhuriyet merkes bankasından 

Cumhuriyet merkez bankası kanunu mucibince 1932 senesinde alınacak faiz ve 
temettüler için asgarî bir miktar olmak üzere 150 000 lira hesap edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Müteferrik varidat ve hasılat 

Fasıl: 39 
Müteferrik varidat 

Madde : t 
Askerlik mükellefiyeti 

Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince, alınmakta olan bedeli naktî bil mad-
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dey e irat edilmektedir. Bedeli naktî olarak: 

1928 senesinde 1 310 734 lira 
1929 » 1 149 108 » 
1930 » 777 841 » 
1931 » 410 278 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bıı vaziyeti hesabiyeye ve bedeli naktinin 250 liraya tenziline 
dair tanzim ve takdim kılınmış olan lâyihai kaımniyeye nazaran bıı fasıldan 1932 
senesinde 500 000 lira alınabileceği tahmin edilmiştir. 

f Madde : 2 
f '"* Devlete ait esham ve tahvilât faiz ve tem ett illeri 

Devlete ait esham ve tahvilât faiz ve temettüü olarak: 

1929 senesinde 1 103 405 lira 
1930 » 1 954 785 » 
1931 » 593 529 » (7 aylık) 

Tahsilat olmuştur. İstikrazı dahilî ile bankalar ve liman şirketlerinden alına
cak temettü hisseleri 1932 senesinde 1 000 000 lirayı tecavüz edeceği anlaşıldığın
dan maddeye hu rakam vazedilmiştir. 

l>-' Madde : 3 
Şirh'etlerdeu ve mütahhitlerdeıı teftiş mukabili alına» . 

Bu maddeye dahil olan membalardan: ; 

1929 senesinde 349 695 Lira • 
1930 » 325 673 » ' ! : ! 

1931 » 172 520 » (7 aylık ) 

Tahsilat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre maddeye 1931 senesinin ayni ola
rak 350 000 lira konulmuştur. 

. i i - ! Madde : 4 ; 

Faiz 
Hazinenin bankalarda olan hesabı carilerinden ve sair malî muamelelerden husu

le gelen faizler bu maddeye irat kaydedilmktedir. Faiz olarak: 

1929 senesinde 365 838 Lira \ 
1930 » 972 655 » 

Tahsilat olmuştur. 1930 senesinde tahsil olunan mebaliğin takriben nısfı kibrit 
avansından şirket nezdinde kalan miktarın tahsil edilen faizlerinden ve bir kısmı da 
Hazinenin döviz ihtiyacı dolayısile bazı bankalarda açtığı döviz hesaplarına teka
bül etmek üzere tevdiat şeklinde görülen alacaklı türk lirası hesaplarının tahsil 
edilen faizlerinden mütevellittir. 1932 senesinde bu sebepler mevcut bulunmıyaca-
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ğından, maddeye müteferrik muamelâttan alınabileceği tahmin edilen 50 000 li
ranın vazile iktifa olunmuştur. 

• ; ___;.. ^_;^ v Madde: 5 : %:h ,.-.,. , 
Akçe farkı 

Hazine muamelâtı naktiyesinin icrası ve rüsumu şehbenderinin sureti hesabı ve 
sair muamelât dolayısile tahaddüs eden akçe farkları bu maddeye irat edimekte-
dir. Akçe farkı olarak, 1930 senesinde 332 670 lira tahsilat olmuştur. 1930 senesinin 
ilk yedi ayında, 99 763 lira tahsil edilmiştir. Bu vaziyeti hesabiyeye göre madde
ye 1932 senesi i cin 1931 senesinin ayni olarak 100 000 lira konulmuştur. 

. Madde: 6 - * 
Kıymetli evrak 

Maliye vekâletince tabı ve tevzi olunan bilûmum kıymetli evrakın satışından 
hâsıl olan varidat bu maddeye irat edilmektedir. Kıymetli evraktan 1930 senesinde 
106 439 lira talısil edilmiştir. 1931 senesinin ilk yedi ayında 68 582 lira varidat 
alınmıştır. Bu vaziyeti hesabiyeye göre maddeye 1932 senesi için 150 000 lira vazı 
muvafık görülmüştür. 

Madde : 7 
T av i zattan istirdat 

Muhtelif senelerde muvazene i umumiyeden zürraa verilen nükut, aidatı ziraiye 
bedelleri ve saireye ait olarak ta vizen verilen mebal iğden vaki olan tahsilat bu mad
deye irat edilmektedir. Tavizattan 1930 senesinde 81 481 liralık tahsilat olmuştur. 
1931 senesinin yedi ayında 15 774 lira tahsil edilmiştir. Bu vaziyete göre maddeye 
1932 senesi için 25 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl: 40 
Cezalar 

Madde : 1 
Para cezaları 

Bilûmum kanunlarda yazılı para cezalardan vuku bulan tahsilat bu maddeye 
kaydedilmektedir. Para cezalarından: 

1929 senesinde 1 339 387 lira 
1930 » 1 601 166 » 
1931 » 886 570 » (10 aylık) 

Tahsilat olmuştur. Bu vaziyeti hesabiyeye göre maddeye 1932 senesi için 
1 000 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Madde : 2 
Zam cezaları 

Yergi ve resimlere ait kanunlarda: vergi ve resimlerin asıllarına icra edilen % 10, 
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20 ve ilâ . . . ve % 1, 2, 3, 5 misli gibi misil zamları şimdiye kadar vergilerin asılla-
rile birlikte kaydedilmekte idi. Yergi asıllarından mahalli idarelere ait hisselerin 
tefrikinde cezaların ayrılarak hadlerin tayin edilmesi döküm yapılmasını istilzam 
eylediği gibi ahiren kabul edilmiş olan 1905 numaralı ikramiye ve ihbariye kaini
mle vergi ve resimlerin yüzde ve misil /anılarından muhbirlere ikramiye veril
mesi ve bu ikramiyenin de zam cezaları t alışıl âtından icrası lâzım geldiğinden bu 
cihetten de zam cezalarının ayrı bir madde halinde irat kaydı icap eylemiştir. 
Yeniden acılan bu maddeye asgarî bir miktar olmak üzere 50 000 lira vazı mu
vafık bulunmaktadır. 

Fasıl: 41 
Müteferrik hasılat 

Yaridat bütçesinde fasıl ve maddeleri tayin kılınmamış bulunan bilûmum mü
teferrik lıasılat bu fasla irat kaydedilmektedir. 1931 senesinin 10 uncu ay gayesi 
itibarile alman malûmatı hesabiyeye göve 'bu fasıldan 1 096 11.11 lira hasılat olmuş
tur. Evvelki, senelere nazaran fasıl ve madde taksimatı ihtiyaca göre tevsi edil
miş olduğundan, fasıl ve maddeler haricinde kalacak hasılatın evvelki seneler 
miktarlarına nazaran azalacağı nazarı iti hare alınarak bu fasla 1931 senesine naza
ran 1 000 000 lira noksauile 1 000 000 lira vazı muvafık görülmüştür. 

DOKUZUNCU KISIM 

Fasıl: 42 
Fevkalâde varidat 

Madde : 1 
Mukavelenameler veya itilâfnameler mucibince veya sair suretlerle tahsil 

olunan fevkalâde varidat bu maddeye irat kaydedilmektedir. İrak petrol şirke
tinden alınan hisse de bu meyandadır. 1932 senesi zarfında bu suretle alınacak 
A'aridattan ancak İrak petrol şirketinden olan hisse malûm bulunduğundan mad
deye 450 000 lira vazile iktifa olunmuştur. 

Madde : 2 
T e be miat 

Hazineye vukubulacak teberruat bu maddeye geçirilmektedir. Teberrııatın 
tahmini kabil olmadığından maddeye rakam konulmamıştır. 

Fasıl: 43 
//.• tısa di balı rai ı v e ı •// isi 

Umumî, mülhak, hususî bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerde ve 
hakikî ve hükmî şahıslar nezdinde çalışan memurlar, müstahdemler ve ecirlerin 
senelik maaş ve ücretleri 155 000 000 lira tahmin edilmektedir. Bu miktar üze
rinden alınacak iktisadî buhran vergisi istisna hadleri çıkardıktan sonra on mil
yon lira tutacağı tahmin olunmuş ve 1932 senesine bu miktar vazedilmiştir. 
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Fasıl: 44 
Muvakkat muvazene vergini 

Kanun lâyihası tanzim ve takdim edilmiş olan muvakkat muvazene vergisi, 
iktisadî buhran vergisi gibi bilûmum maaşlı ücretli memur, müstahdem ve ecirlere 
şamil bir vergi olup, lâyiha kesbi kaımniyet eylediği takdirde, hiç bir istisnaya 
tâbi olmaksızın maaş ve ücretlerden seyyanen % 10 nisbetinde tahakkuk ettiri
leceğinden fark üçüncü fasılda yazılı umum maaş ve ücretlerin yekûnuna naza
ran bu fasıldan 15 400 000 lira alınması mümkün olacağı neticesine varılmış ve 
bu miktar 1932 senesi nıuhammenatı olarak teklif edilmiştir. 

ONUNCU KISIM 
1 Nazını varidat 

Fasıl: 45 
Madde : 1,2,3,4,5 

Muhtelif vergiler tahsilatından mahallî idarelere tefrik edilecek hisseler bu 
maddelere irat edilmektedir. Bu varidat hazineyi ancak hesaberi alâkadar etti
ğinden 1932 senesi için fasla rakam konulmamıştır. 

Fasıl : 46,47,48 
Bu fasıllara Hazineyi keza hesabeıı alâkadar eden, Maarif vekâleti tarafın

dan idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1883 numaralı kanun muci
bince4 alınacak mebaliğ; 2 haziran 1929 tarihli şose ve köprüler kanunu -mucibince 
Nafıa vekâleti emrine alınacak mebaliğ; ve yüzde onlar kaydedilmektedir. Bu 
fasıllara da rakam konulmamıştır, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe encümeni . 13 - VI - 1932 

M. No. 149 
Esas No. 1/157, 317 

Yüksek Reisliğe 
1 ikinci teşrin 1931 tarihinde Yüksek Meclise takdim edilen 1932 senesi bütçe 

kanun lâyihası yerine kaim olmak üzere Maliye vekâletince yeniden hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 20-IV-1932 tarihli ietimaında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası ile esbabı mııcibesinin takdim edildiğine dair Başvekâle-
tin 24 nisan 1932 tarih ve 6/979 numaralı tezkeresile bu lâyihaya merbut (A) mas
raf cetveline bazı ilâveler yapılmasına dair yine Başvekâletin 15 mayıs 1932 ta
rih ve 6/1285 numaralı, 22 mayıs 1932 tarih ve 6 / 1331 numaralı, 22 
mayıs 1932 tarih ve 6/1332 numaralı ve 5 haziran 1932 tarih ve 6/15 43 numaralı 
tezkereleri ve Büyük Millet Meclisi için evvelce teklif olunan bütçe yekûnuna 
bazı ilâveler yapılması hakkındaki İdare Âmirlerinin takriri encümenimize havale 
buyurulduğundan encümenimizce mütalea ve» tetkik olundu. 

Heyeti umumiyenin tetkik ve tasvibine arzeylediğimiz 1932 malî senesi umu
mî bütçesi oldukça müşkül şerait içinde hazırlanmış bir bütçedir. 

1931 malî senesi bütçesinin ihzarında varidatın mümkün mertebe hakikate yak
laşan tahminlere istinat etmesi için azamî itina gösterilmiş ve her tertibe ait ra
kamlar 1930 malî senesi tahsilatı esas ittihaz edilmek ve bir ihtiyat payı ayrılmak 
ve ayrıca geçen fevkalâde içtimada Büyük Meclisçe kabul buyurulan varidat ka
nunlarının icabat ve netayici dahi nazara alınmak suretile tayin ve kabul olunmuş
tu. y »/-•* <" ' • • ' . . . . . . ._ 

Diğer taraftan umumî masrafların da bütçenin tetkikma hasredebildiğimiz kısa 
zamanın bahşeylediği imkân dairesinde tetkik edilerek hizmetlerin asgarî ica-
batile mütenasip bulunmasına itina edilmiş ve daha evvelki senelerden devren 
gelmiş olan karşılıklı, karşılıksız borçların tediyesine imkân vererek bütçemizin 
daha ziyadejsamimiyete yaklaşması için Umumî heyetin tasvibine iktiran eden 
1931 malî senesi bütçe kanunile fevkalâde mahiyette olmak üzere bazı tedabir 
derpiş edilmişti. .« . . 

Varidatın tahmininde Maliye vekili Beyle tam bir tetabuku nazar dahilinde 
encümenimizce gösterilen bu itinaya rağmen tatbikat, tahminleri temamile te
yit edememiştir. Dünya iktisadiyatının tahmin imkânları hududuna sığmıyan se
yirlerinin ibram eylediği ithalâtın kontenjantmana tâbi tutulması gibi fevka
lâde tedbirler ve bunların umumî muamelât üzerindeki tesirleri, ihracatımızın bil
hassa kıymetçe eksilmesi dolayısile memlekete hariçten girmekte olan dövizin 
azalması ve nihayet alelûmum mahsulâtı arz iye kıymetlerinin düşmesi umumî 
muamelât hacminin küçülmesine1 ve vatandaşların tediye kabiliyetinin azal
masına sebep olmuştur. Bunun neticesi olarak bilhassa gümrük varidatile 
muamele vergisinde görülen büyük tenakuslardan maada aşağıda 1932 senesi vari
datının tahlili bahsinde derceylediğimiz cetvelin tetkikından kolaylıkla anlaşılaca
ğı veçhile varidatın hemen her kaleminde tenakus cihetinde olmak üzere az çok 
farklar husule gelmiştir. 
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Bilâhare Büyük Meclisçe kabul buyuruları iktisadî buhran vergisinin dört ay

lık hâsılı dahi ilâve edilmek suretile varidatı umumiyeden 1931 senesindeki tahsi
lat miktarını, kati hesap alınmamakla beraber 15§550 000 lira olarak kabul etmekle 
hakikatten pek uzaklaşmış olmayız. 

Buna mukabil 1931 senesinin masarifi umumiyesi bütçeye nazaran 186 582 000 
ve bilâhare alman munzam ve fevkalâde tahsisat ve mütehavvile farklarile 
194 488 000 liraya baliğ olmaktadır. Bundan sarfedümemek dolayısile ne miktarının 
imha edileceğini şimdiden tahmin etmek mümkün olmamakla beraber bütçe ka
nununun 23 üncü maddesinin düyun tediyatı hakkında verdiği salâhiyet ve tekaüt ik
ramiyesinin maaş tertibinin bir maddesini teşkil etmek dolayısile maaş maddesinin 
tasarrufatmdan tekaüt ikramiyesi maddesine naklen tediyatta bulunuljiuğuna naza
ran sene nihayetinde imha edilecek miktarın daha evvelki senelere nisbetle çok' az 
olacağı ela şüphesizdir. 

Bu netayicin mukayesesinden muamelâtı naktiyenin 1931 malî senesi zarfında 
no kadar ağır bir yük ve tazyik altında kaldığı kolaylıkla anlaşılabilir. Bu vazi
yet dahilinde Devlet tediyatmda bariz, bir aksaklık grülmemiş olması umumî malî 
bünyemizin bütün cihan sarsıntılarına rağmen henüz tutunabilecek bir vaziyetin 
bulunduğuna, iktisadî ve malî tedbirlerimizin büyük bir dikkat ve ihtimamla mü-
terafik olduğuna delâlet edecek mahiyettedir. Bu itibarla bütün muzayekalara 
rağmen dünyanın umumî vaziyeti arasında vaziyeti hususiyemizi »ıemnuniyetle 
karşılamak ve tedbirlerimize bir takdir hissesi ayırmak en sert münekkitler için 
bile bir lâzimei insaftır. Bu itibarla encümeniniz dahi malî ve iktisadî mesail-
deki dikkat ve teyakkuzundan dolayı Hükümete takdir ve şükranlarını bildirmeyi 
bir lâzinıeden addey İçmektedir. 

Cihan iktisadî takallübatmııı seyirlerini adım adım takip ve bunları memle
ketimize olan sirayetleri noktai nazarından mütalea ederek bir taraftan ihracatı
mızın 1932 takvim senesi zarfında muhtemel tenakuslarını ve diğer taraftan bu
nun dahilî inikasları dolayısile tevlit edecekleri vaziyetleri velhasıl istihsalâtı 
ıımumiyemizi, dahildeki ticarî muamelât hacmini, nakdin tevezzü şeraitini ve va
tandaşların tediye kabiliyetlerini nazarı itibare almak suretile 1932 malî senesi 
varidatını tahmin etmek mecburiyeti ve bundan başka geçmiş senelerde 
240 000 000 hık tahsisatı bulmuş ve seneden seneye artarak seyredeceği zanne
dilmiş olan bir bütçe esası üzerine kurulmuş ve teessüs etmiş Devlet teşkilât ve 
hizmetlerini mevcut ve müracaatı kabil yeni varidat membalarının azamî verim 
kabiliyetlerde telif eylemek zaruretleri muvacehesinde 1932 malî senesi bütçesini 
hazırlamak lazımgeliyordu. 

Hükümetçe bu vadide yapılan tetkikat hayli uzun sürmüş ve netayiç kabili 
müzakere olabilecek bir şekilde encümenimize1 ancak 25 nisan 1932 tarihinde tev
di edilebilmiştir. Hatta teşkilât ve kadrolara ait bazı teklifler kısmen mayıs 
sonlarında ve kısmen de haziran ayı içinde gelebilmiş ve.kendilerde gelecek sene
lere sarı mukaveleler aktedilmiş olan şirket ve müesseselerle yapılan dekalâj mü
zakereleri de ancak son günlerde netayiç itibarile mütebellir bir vaziyete gelebil
miştir. 

îş te bir taraftan vaziyetin ilcaatile bütçenin katî bir proje ve kül halinde 
verilememesi ve diğer taraftan zamanın müstesna hususiyetleri yüzünden encü-
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meııimizce yapılan tetkikatın müterafik bnlnnduğiL büyük müşkülât dolayısite-
dir ki esbabı mııcibemize bn müşkülâta işaret etmek suretile başlamış bulunduk. 

.Bu münasebetle 1933 senesi bütçesile merbııtatınm tam ve kâmil olarak mi
adı kaıımıisinde Büyük Meclise takdim edilmesi için icap eden tedabire şimdiden 
tevessül edilmesini Hükümetin hassatan nazarı dikkatine arzeyleriz. 

1932 malî senesi bütçesinin tetkikatında enciimenimizce istihdaf edilen gaye
leri ve bu gayelere ne dereceye kadar yaklaşılabildiğini hülâsatan arzeyledikten 
Sonra bütçe kanun lâyihasının maddelerinde yapılan tadilâtın ve bu lâyihaya 
ilâve edilen hükümlerin tahliline geçeceğiz. 

İstihdaf olunan gayeler şunlardır: 
A. Devletin malî itibarını masun bulundurmak ve imkân dahilinde artırmak, 

B. Umumî Devlet faaliyetlerini hal ve istikbalin ihtiyaçlarile mukayesesi nok-
tai nazarından mütalea etmek. 

Devletin malî itibarını masun bulundurmak ve imkân dahilinde artırmak 
maksadile evvelâ varidatı bu günün umumî şeraiti dahilinde kabili tahakkuk gö
rünen hududa ve ihtiyatın icaplarına göre tahmin eylemek, saniyen teklif olunan 
tahsisatları umumî bir. tetkika tâbi tutarak tekabül ettikleri hizmetlerin icaba-
tıııa tevfik etmek ve her hangi bir tasarrufa mevzu teşkil edebilecek olanlar üze
rinden mümkün olan tasarrufları temin eylemek, salisen geçen senelerden ınün-
takil dalgalı borçları 1931 bütçesile derpiş olunan tedbirlerden daha geniş ve şü
mullü tedbirlere mevzu ittihaz ederek bu borçların önümüzdeki seneler-bütçe
leri için tehditkâr bir mahiyet almasına mani olmak ve -vatandaşların içinde 
bulunduğumuz müzayekalı senelerde matluplarını dahi imkân dahilinde temin ey
lemek, rabian bütçelerde mütehavvil tahsisatlı olan hizmet ve tediyatm 1931 sene
si zarfındaki tahakkuklarını esas ittihaz ederek mukabil tahsisatlarını koymak 
hususunda esasen malî itibarın siyaneti hususunda ciddi ve ihtimamlı bir itina 
göstermiş olan Hükümetle tanı bir mutabakat halinde azamî gayret sarfedilmiş 
ve çok mahdut olan zaman zarfında mümkün olan netayice varılmıştır. Şöyle-ki: 

I. Aşağıda müııderiç mukayeseli cetvelde görüleceği veçhile varidatın muh
telif tertiplerinde görülen rakamlar - yeniden ihdas edilen vergiler müstesna olmak 
üzere - geçen 1931 malî senesinin tahsilat miktarlarına istinaden ve tenakusa doğ
ru olan umumî seyrin az çok bir takrip ile tayin olunan hissesi dahi ayrılmak şar-
tile tahminen tesbit edilmiş rakamlardır. 

Hemen arzedelim ki, bütün bu tahminlerin en mühim ve tahavvülâtıııda en 
ziyade müessir olan esas 1932 senesi zarfında 100 milyonluk ithalat yapabil
memiz tasavvurudur. 

Millî paranın kıymetini korumak malî ve iktisadî siyasetimizin esası gibi te
lâkki olunduğuna göre ithalâtımızı ihracatımıza tâbi tutarak yalnız ticarî mu
vazenemizi değil gerek Devlet tediyatı ve gerek dahilden harice yapılan tedi
yatm hariçten dahile yapılan tediyata nisbetle fazla bulunması dolayısile tediye 
muvazenemizi dahi temin etmek için ticarî bilançomuzda ihracatımızı aktif va
ziyetinde bulundurmağa ihtiyaç vardır. Buna nazaran döviz arz ve talebini az 
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çok mütevazin bulundurmak ve diğer taraftan varidat bütçesinde tahmin edil
miş bulunan yekûnları mühim tehalüflere maruz bırakmamak için ihracatımız 
yekûnunun 100 000 0Q0 liranın oldukça üstünde bir rakamla kapanması lâzım-
gelecektir. İhracat yekûnunun bu miktardan aşağıya düşmesinin ithalâtı da ö 
nisbette tahdit etmek mecburiyeti dolayısile yalnız doğrudan doğruya alâkadar 
olan gümrük ve muamele vergisi hâsılları üzerine tesir etmekle kalmayıp bil
vasıta bütün varidat üzerinde de müessir olacağı izahtan müstağnidir. 

Görülüyor ki varidat muhammenatının tahakkukunda en müessir amil ilıra^ 
çatımızın önümüzdeki sene zarfındaki umumî seyri olacaktır. Bu seyrin nisbeti 
tezayüt ve tenakusu umumî cihan iktisadiyatının seyrine tâbi bulunmak dolayı
sile bu hususta sihhate çok yakın tahminlerde bulunmak, bu gün kâfi derecede 
karain mevcut olmamak itibarile ancak bir tesadüf eseri olabilir. Bu şerait dahi
linde ittihaz edilecek yegâne ve musip telâkki edilebilecek hattı hareket bir 
taraftan döviz hareketlerini murakabe altında bulundurmak ve diğer taraftan 
ihracatı her vesileden istifade ederek korumağa çalışmaktan ibaret t i r 

Şimdiki halde gerek millî parayı korumak için tedbir almak ve gerek beynel
milel iktisadî cereyanları takip ederek mukabil tedbirleri ittihaz eylemek husu
sunda Hükümetin gösterdiği hassas ve müteyakkız alâkada basiret ve muvaf
fakiyetle devam edebilmesini temenni eylemekle iktifa edeceğiz. 

I I . Bütçe ile teklif olunan tahsisatları tekabül eyledikleri hizmetlerin icabatile 
telif ve tasarrufa mevzu teşkij. edebilecek olanlar üzerinden mümkün 
olan tasarrufları temin eylemek hususundaki tetkikat büyük müşkülât arzeyle-
miş ve diyebiliriz ki tatminkâr netayice vâsıl olamamıştır. 

Bir kaç senedenberi her senenin malî netayici hakkındaki kanaatler ancak se
nenin sonuna doğru tebellür etmekte ve müteakip sene bütçesine dair olan 
katî teklifler de o tarihlerde yapılabilmektedir. Bunun neticesi olarak zarureti 
tahakkuk eden tasarruf miktarına vâsıl olmak için bu miktar muhtelif vekâletler 
bütçelerine, maaş ve masraf yekûnları itibarile birer yüzde nisbeti dahilinde tevzi 
edilmektedir. Zamanın darlığı yüzünden bu şerait altında muhtelif tertiplerden ya
pılan tenzilâtın hizmetlerin hakikî icaplarına tetabuk edebilmesi mümkün olama
dığı gibi encümenimizin malî senenin son aylarında kısa bir müddete sığdırılması 
zarureti hâsıl olan tetkikatı dahi bu cihetleri en küçük teferruatına kadar tamik ile 
tayin edecek derecede bir vüsat ve şümul alamamaktadır. 

Diğer taraftan yukarıda dahi temas edildiği veçhile 240 milyonluk tahsisata 
varan ve mütezayit olarak seyredeceği zannedilmiş olan bir bütçe esasına göre kurul
muş bir teşkilâtın ve girişilmiş hizmetlerin bu günkü bütçelerin dar çerçevesi içine 
sığdırılması ve memleketin hal ve istikbal ihtiyaçlarına en uygun bir şekle getiril
mesi esaslı ve tahlilî mesaiye muhtaçtır. 

Bu itibarla 1933 senesi bütçesine bir hazırlık olmak üzere vakit fevtetmeden 
teşkilâtın, hizmetlerin mahiyet ve icaplarının ve bunlara müteallik alelûmum kanunî 
mevzuatın ve hizmet harici masarif a tın tetkikma başlanılmasını Devlet faaliyetle
rinin rasyonel bir şekilde idare edilebilmesi için zarurî telâkki eder ve bu ciheti 
ehemmiyetle ve tekraren Hükümetin nazarı dikkatine arzeyleriz. 



I I I . 1931 malî senesi bütçesinin tetkiki esnasında ait oldukları seneler masraf 
bütçelerinde tahsisatı bulunmamak dolayısile karşılıksız kalmış bir takım borçlarla 
ait oldukları seneler bütçelerinde tahsisatı bulunduğu halde 1931 bütçesinin düyun 
tertiplerinde teklif edilen tahsisatların ademi kifayesi yüzünden tamamen tediyesi 
mümkün görünmiyen borçlara tesadüf edil nişti. "Bilhassa tekaüt ikramiyesi karşılığı 
olmak üzere teklif olunan tahsisatların tahakkukatın çok dununda kalacağı kanaati 
hâsıl olmuştu. 

Bütçenin darlığı dolayısile cari ve müstakbel hizmetlerin ihtiyaç ve tazyiki mu
vacehesinde geçmiş hizmetlerden tahakkuk etmiş bulunan istihkakların az çok ihmal 
ile telâkki edilmesindeki ruhî temayüller dolayısile dalgalı borçlar zabtu rabıt altına 
alınmadıkça daima teraküm etmek ve zamanla bütçe için tehditkâr bir mahiyet al
mak istidadını gösterecektir. Bu endişe dolayısiledir ki encümenimiz 1931 malî 
senesi bütçe kanununun Umumî heyetin kabulüne iktiran eden 23 üncü maddesile 
dairelerin 1928, 1929, 1930 senelerine ait borçlarının bu seneler bütçelerinde karşı
lığı olsun olmasın mezkûr dairelerin 1931 senesi bütçesinin maaş ve masraf 
tertipleri tasarruf atından düyun fasıllarına naklen tesviyesi için Maliye vekâletine 
salâhiyet vermeği ve bu suretle düyun tediyatını mevcut mevzuatın kuyucumdan 
kurtararak müterakim borçların mümkün mertebe tasfiyesini arz ve teklif eyle
miş ve tekaüt ikramiyesi karşılığı olan tahsisatları maaş fasıllarında bir mad
deye koymak suretile de maaş maddesi tasarınıf'atıııdan ikramiyeye münakale ic
rasını mümkün kılmıştı. 

Bu genişlikten istifade ederek 1931 senesi zarfında eski seneler düyununa ait 
olarak 1 551 285 lirası bütçelerde mevcut tahsisattan olmak üzere ceman 4 327 696 
liralık tediyat yapılmış ve tekaüt ikramiyesi olarak ta 1931 senesi bütçesine mevzu 
tahsisat 687 363 lira iken buna zaminıeten daha 950 720 liralık ki ceman 1 638 083 
liralık tediyat icrası mümükün olmuştur. 

Buna rağmen bütçelerinin darlığı veyahut bu hususta kâfi bir ihtimam göste
rilmemesi yüzünden 220 000 lirası tekaüt ikramiyesinden olmak üzere 1928, 1929, 
1930 senelerinden bir kısmı gümrük resmi veya vergi borcu olmak dolayısile mah
sup muamelesine tâbi tutulabilecek mahiyette olmak üzere 1 422 151 liralık borç 
kalmıştır. Buna 1931 senesinden müdevver borçlar dahi ilâve edilirse hali hazır
daki bu kısım düyun yekûnu 3 080 418 lirayı bulmaktadır ki bu yekûndan mah
suba tâbi tutulabilecekler çıkarıldıktan sonra dahi nakten ödenmesi, icap eden 
yine 1 327 096 liralık mühim bir yekûn karşısında kalmaktayız. 

( Bittabi 1927 senesine kadar olan dalgalı borçlarla mahsubu umumî kanu
nuna o;'6ro tahakkuk edecek borçlar ve akitten mütevellit tahsisatsız borçlar 
bu yekûndan hariçtir ). 

Bu vaziyet karşısında malî senenin sonunda ellerindeki bakiyei tahsisatla 
ekseriya hakikî ihtiyaçlara tekabül etmiyen sarfiyat icrası hususunda devairin 
gösterdikleri ihtiyatsız temayüllerin katı surette önüne geçilmesi ve bilhassa kar
şılıksız borç tahakkuk ettirmekten lıazer edilmesi için icap eden şiddetli tedbir
lerin alınmasını içinde bulunduğumuz umumî şerait muvacehesinde Devletin 
malî itibarını ve kanunî mevzuatını, bütçe kavait ve esasatını siyanet etmek nok-
tai nazarından zarurî addetmekteyiz. 

Bundan başka bundan sonra aktedilecek mukavelelerde mükellefin verine Dev-
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letin her hangi bir dairesi bütçesinin ikamesinden içtinap edilmesine de hassatan 
ve ehemmiyetle nazarı dikkati celbederiz. 

Encümenimiz dalgalı borçların bu ehemmiyeti muvacehesinde bu sene dahi 
bu mevzu üzerinde ehemmiyetle tevakkuf ederek her bütçenin müzakeresinde 
düyun tertiplerinin tetkikini betahsis tamik eylemiştir. 

Maamafih düyun fasıllarını tahakkukata göre doldurmağa azamî gayret sarfe-
dilınekle beraber bütçelerin darlığı dolayısile bu maksadın tamamen temini mümkün 
olamamıştır. Bu vaziyet karşısında Heyeti umumiyenin tasvibine arzeylediğimiz büt
çe kanunu lâyihasında görülen tedbirleri ittihaz etmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
Bu tedbirler hulâsatan şunlardır: 

1513 numaralı kanun ahkâmına tâbi borçlarla millî Hükümet bütçelerinin tat
bikatından mütevellit karşılıksız borçlara mukabil % 5 faize tâbi bulunmak ve yedi 
senede itfa edilmek üzere Hazine tahvili vermek, 

Mahsubu umumî kanununa tevfikan düyun ilmühaberlerine raptedilmiş borç
lardan bakiye kalan takriben 1 700 000 lirayı da kanunu mahsusuna tevfikan tahvile 
raptetmek için kayit müddetini 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar temdit eylemek 
ve her iki nevi tahvilin Hazinenin 1927 malî senesi nihayetine kadar eşhas zimme
tinde tahakkuk eden alacaklarile mahsup edilmesi İmkânını vermek, 

Nihayet muhtelif dairelerin 1928 - 1930 malî senelerine ait karşılıklı borçlarile 
1931 nihayetine kadar tekaüt ikramiyesinden tahakkuk eden borçlarının 1932 malî 
senesi bütçesinin masraf tertiplerinden dii3̂ 1111 tertiplerine naklen tesviyesine müsaa
de eftnek. 

Bu tedbirlerin vâsi bir mikyasta tasfiyeyi istihdaf eden manzarası zahirdir. 

IV. Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesi mukannen aidatı beyiyeyi, 
nisbeti kanunla muayyen olan aidat ve ikramiyeleri, reddiyatı, mahkeme harçlarını, 
Devlete ait müsakkafat ve arazi vergilerini, mütekaidin, eytam ve eramil maaşlarını 
mütehavvil tahsisat mey anma alarak bu hizmetlerden her birinin senesi bütçesine 
mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görülecek miktarı 
tediyeye Maliye vekilini mezun kılmıştır. 

Filvaki bu hizmetlerin icap ettirecekleri tahsisatı tanı ve sahih olarak evvelden 
tayin etmek ve ona göre tahsisat koymak mümkün olmamak dolayısile mütehavvil 
tahsisata tâbi tutulmaları doğru ise de geçen malî seneler zarfındaki tahakkukatı 
nazarı itibara alarak gelecek malî sene için hiç olmazsa o nisbette sarfiyat derpiş 
edilmesi de zaruridir. Ancak bu suretledir ki bütçelerde ihtiyaçlara tetabuk noktai 
nazarından samimiyet teinin olunabilir. 

Bu itibarla encümenimiz Maliye vekili Beyle tam bir tetabuku nazar dahilinde 
bu hizmetlerden ilk beşi için dahil bulundukları bütçelerde 1931 sarfiyatını esas itti
haz ederek 1932 malî senesi için ona göre tahsisat konulmasına hassatan itina eyle
miştir. Mütekaidin, eytam ve eramil maaşatma galince 1683 numaralı tekaüt kanu
nunun vazeylediği yeni hükümler dolayısile bu maaşların normal rejimi henüz teessüs 
edememiştir. ( Normal rejim tabirinden maksadımız bu maaşların tenakus ve teza-
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yüt miktarlarmın takriben birbirine müsavatı devresidir). .Bu rejimin ne zaman ve 
ne kadarlık bir yekun üzerinde teessüs edeceğini sıhhate yakın bir takrip ile tayin 
etmek mümkün olmamakla beraber bilhassa kanundaki devrelerin hulfdünden sonra 
•miktar itibarile 25 milyon lirayı aşacağı hakkındaki tahminleri isabetsiz telâkki etme
mek icap eder. Her halde İni günkü seyir, seri bir tezayüt devresindedir. Filhakika 
1931 senesi bütçesindeki 11 90 0000 liralık tahsisata mukabil tahakkuk eden miktar 
ikramiye hariç olarak 16 500 000 liradır. Bu vaziyet karşısında 1932 bütçesine ko
nacak miktarın, tekaüt taleplerinin daha az olacağı mülahazasile hiç olmazsa tahak
kuk miktarına geçen seneki tezayüt miktarının nısfının ilavesile 18 800 000 lira olma
sı lâzımgeliyor idise de bütçenin darlığı dolayısile ancak 10 500 000 lira konabilmiştir. 

1932 malî senesi için tahmin edilen varidat yekûnu 109 084 000 lira olduğuna göre 
bundan iktisadî buhran vergisine tekabül eden 8 000 000 ve muvazene vergisine te
kabül eden 14 000 000 çıkarılırsa Devletin daimî ve adi varidatına tekabül eden mik
tar olmak üzere 147 084 000 lira kalır. 

Diğer taraftan bütçeye konulan 10 5()0 000 liralık tekaüt maaşatına bütçelerde 
tekaüt ikramiyesine karşılık olmak üzere konulan 458 731 lira ve tekaüt ikramiesin-
deıı 1932 senesine devredilen borç ilave edilirse tekaüt kanunlarının istilzam eyle
dikleri masraf yekûnu olarak 17 178 731 lira bulunur. Duna nazaran bu kanunların 
netayicini varidatı adiyeye nazaran % 12 nisbetinde bir masrafı istilzam ediyor diye 
ifade edebiliriz. 

Gerek malî itibarın sıyaneti ve gerek umumî Devlet faaliyetlerinin hal ve istik
balin ihtiyaçları noktai nazarından mütaleası itibarile yukarıda arzeylediğimiz mü
lâhazata dahilî iktisadî vaziyetimizin tanzimi ve bu suretle ileride rekabet sahasın
daki mevkiimizin takviyesile memleketimizdeki umumî servet artırılarak vatandaş
ların refah seviyesinin tedricen yükseltilmesi ve binnetice Devlet varidatının ve 
faaliyetlerinin genişletilmesi için etraflı ve şümullü tetkikat ile umumî ve ahenktar 
tedbirlerin alınması lüzumunu dahi ilâve edeceğiz. Ekseriya semeresinin talıakkuku 
uzun zamana mütevakkıf olan bu nevi tedbirlerden bir kısmı ittihaz edilmiş ve yü
rümekte bulunmuştur. Ancak vaziyetin bu noktai nazardan tekrar mütaleasile alın
mış olan tedbirlerin bu günkü malî imkânlarımız muvacehesindeki mahiyetlerini ve 
bu imkânlar dahilinde yeniden ittihazı zarurî ve mümkün olanların da tayini ve bilhas
sa bütün bu tedbirlerin ahenktar bir kül halinde yürüyebilmesinin teminini memleke
tin yüksek menfaatlerinin icabatmdan addeylemekteyiz. 

Bütçemizin umumî vaziyeti hakkında tam bir fikir hâsıl edilmek üzere umumî 
mülâhazatımıza muamelâtı nakliye hakkında da kısa bir mütalea ilâve eylemeği mü
nasip bulduk: 

1929, 1930 ve 1931 senelerinde tahakkuk eden sarfiyata, tekabül edecek derecede 
tahsilat yapılamamış olduğundan Hazinenin nakit vaziyeti daralmış ve tediye müş
külâtını karşılamak için müessesatı maliye nezdinde mevcut kredilerin tamamı isti
mal edilmekle beraber yeni hesapların açılmasına da mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Yeni malî seneye bu hesaplar zimmetle kapalı olarak girildiği için muamelâtı nak
liyenin vaziyeti 1932 senesinde dahi ağırlığını nazarı ehemmiyeti calip bir surette 
muhafaza edecektir. 

VARİDATIN TAHLİLİ .-Bütçe kanun lâyihası maddelerinin sırasına güre ikin
ci olarak gelmesi lâzımgeldiği halde biz burada evvelâ varidatın tahlilinden bağ
lıyacağız. 
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Varidatın nevi 

Arazi vergisi 
Hususî ormanlar 

Bina vergisi 

Hayvanlar vergisi: 
Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
İnek, öküz 
At ve kısrak 
Eşek 
Domuz 

Kazanç vergisi: 
Ruhsat tezkeresi 
Ticaret ve sanayi erbahından 
Serbest meslek erbabından 
Memurlar, müstahdemler ve işçilerden 

Madenler rüsumu 

Veraset vergisi 

Gümrük vergileri: 
Gümrük vergisi 
Arziye ve saire 

Muamele vergisi 

Dahilî istihlâk vergileri: 
Hususî istihlâk vergisi 
Şeker ve petrol 
Elektrik, havagazı 

Oyun aletleri 

Av vergileri 

Nakliyat vergisi 

Sefineler 

Damga resmi 

Tapu harçları 

Mahkeme harçları 

1931 
rıuiıammeııatı 

5 200 
200 

5 322 

8 250 
875 
95 
385 

2 767 
350 
275 
2 

15 500 

650 
750 

56 000 
273 

13 000 

700 
500 
320 

32 
482 

1 000 

144 
6 000 

1 250 

848 

000 
000 
300 

000 
000 
000 
000 
858 
000 
000 
142 

0 
0 
0 
0 

000 

000 
000 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 

Mevcut malûma
ta göre 10 ve 11 
aylığın seneliğe 
iblâğı suret ile 
1931 tahsilatı 

4 847 658 
116 494 

4 219 

7 991 
967 
83 
417 

2 806 
443 
257 
3 

863 

831 
905 
307 
184 
407 
921 
329 
643 

0 
0 
0 
0 

12 954 000 

684 336 

555 

43 906 
377 

665 

566 
172 

9 288 028 

397 
1 378 
290 

29 
494 
507 
128 

5 666 

1 309 

981 

793 
519 
424 

19" 
958 
356 
790 
512 
501 
066 

1932 
muhammenatı 

4 400 000 
100 000 

4 150 000 

6 570 130 
953 310 
103 790 
513 010 

2 889 700 
408 680 
306 760 
4 620 

0 
0 
0 
0 

12 200 000 

650 000 

525 000 

38 250 000 
250 000 

12 000 000 

400 000 
1 800 000 
350 000 

32 000 

480 000 

600 000 

120 000 

5 250 000 

1 320 000 

900 000 
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Varidat ın nevi 

Pasaport ve saire 

Noterler 

Diğer harç la r : 
Nüfus 
Eczane ve saire 
İh t i ra beratı 

Hayvan sağlık zabıta rüsumu 

Mülga vergiler 

Tü tün ve saire 

Tuz 

Müskirat 

Kibrit ve çakmak: 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 

.Revolver ve saire: 
Revolver 
Fişek 
Mevaddı infilâkiye 
Av saçması 

Oyun kâğıdı 

Devlet ormanları 

İşletilen emlâk hasılatı 
Arazi hasılatı 
İcar bedelleri 

Satılacak emval ve emlâk bedelleri: 
Satılacak emval bedeli 
Satılacak emlâk bedeli 

Devlet demiryol lar ı : 
İşletme idaresinden 
İnşaat idaresi isletmesinden 

Mevcut malûma
ta göre 10 ve 11 
aylığın seneliğe 

muhammenatı iblâğı suretile muhantımenatı 
1931 1931 tahsilatı 1932 

24 
6 
5 

.1 

721 000 
700 000 

53 000 
10 000 
7 000 

100 000 
500 000 
084 700 
790 000 
350 000 

750 000 
50 000 

20 
7 
3 

1 

634 
592 

53 
8 
6 
87 
415 
181 
354 

038 
890 

451 
162 
964 
158 
778 
818 
626 

807 481 

700 000 
50 000 

600 000 
600 000 

50 000 
10 000 
6 000 

100 000 
250 000 

20 100 000 
7 200 000 
4 500 000 

1 750 000 
50 000 

50 000 324 50 000 

.Posta telgraf ve telefon: 
Posta 
Telgraf 

227 000 
646 000 
130 000 

1 053 000 

40 000 
1 820 000 

65 000 
300 000 

400 000 
1 500 000 

0 
0 

3 167 500 

2 580 000 
2 120 000 

176 
73 

251 

23 
1 397 

22 
414 

248 
1 502 

2 405 
1 881 

900 
954 
69 
247 

085 
474 

347 
108 

103 
697 

0 
0 

0 

672 
000 

0 
0 
0 

50 000 

25 000 
1 100 000 

25 000 
200 000 

250 000 
1 250 000 

0 
50 000 

50 000 

2 400 000 
1 800 000 
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Varidatın nevi 

Telefon 
Telsiz telgraf ve telefon 

Darphane 

Resmî matbaalar 

Umumî mektepler 

Madenler (hasılatı 

Diğer müesseseler 

Müesseseler ve şirketlerden Devlet 
hissesi: 
İmtiyazlı demiryolları 
Fenerlerden 
Mükerrer sigorta sandığından 
Merkez bankasından 

Müteferrik varidat: 
Askerlik mükellefiyeti 
Esham ve tahvilât faiz ve temettüü 
Teftiş mukabili alınan 
Faiz 
Akçe farkı 
Kıymetli evrak 
Tavizattaıı istirdat 

Cezalar: 
Para cezaları 
Zam cezaları 

Müteferrik hasılat 
Fevkalâde varidat 
M ukavelenameler ve itilâ fn anı elerle 
alınan 
Teberrüat 
İktisadî buhran vergisi: 
1890 numaralı kanun mucibince 

1996 numaralı kanun mucibince 
Esham ve tahvilât faizlerinden 
Serbest meslekler 

Muvazene vergisi 

muhammenatı 
1931 

405 000 
360 000 
20 000 
6 800 

221 000 
52 000 
53 000 

Mevcut malûma
ta göre 10 ve 11 
aylığın seneliğe 
iblâğı suretile 
1931 tahsilatı 

374 985 
400 880 
23 081 
13 973 
189 871 
72 337 
44 993 

muhammenatı 
1932 

350 000 
600 000 
20 000 
6 800 
10 000 
50 000 
50 000 

0 
780 000 
200 000 
67 500 

785 000 
800 000 
350 000 
25 000 
100 000 
100 000 
25 000 

1 600 000 
0 

2 000 000 

2 000 000 
2 422 299 

0 
742 ,804 
200 000 

0 

589 071 
860 
305 
905 
149 
107 
19 

1 007 

1 303 

1 242 
1 533 

523 
007 
000 
519 
445 
641 

410 
0 

764 

103 
640 

0 
780 000 
200 000 
100 000 

750 000 
1 000 000 
300 000 
100 000 
100 000 
150 000 
25 000 

1 000 000* 
50 000 

1 100 000 

450 000 
0 

2 614 352 (4 ay- 8 000 000 
İrk) 

0 
0 
0 
0 

0 
186 705 599 

0 
0 
0 

2 614 352 

0 
156 793 929 

2 000 000 
0 
0 

10 000 000 

14 000 000 
169 084 800 
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Bu cetvelin tetkiki varidat rakamlarının tahminen tesbitinde istinat edilen e-

saslerı kâfi bir vuzuh ile gösterecekti!'. Bu itibarla esbabı mucibemizde yalnız ba
riz farkların esbabını izah etmekle iktifa edeceğiz: 

Bina vergisinin 1931 muhammenatma gove bir milyonluk bariz bir fark arzey-
lemesi betahsis geçen içtimada Büyük Meclisçe kabul buyurulan yeni kanunda
ki muafiyet hududunun çok geniş tutulmasından ileri gelmektedir. Kanunun 
ilk tatbik senesi olmak itibarile bu matrahtan alınabilecek vergi hâsılında bu 
muafiyetlerin derecei tesirini tayin etmek mümkün olamamıştı. 

Hayvanlar vergisi hâsılının 1932 senesi muhammenatında görülen bir mil
yonluk noksan geçen içtimada kabul buyurulan yeni kanunun 1932 senesinden 
itibaren koyun ve kıl keçiden alman resmi 60 kuruştan 50 kuruşa indirmesinden 
tevellüt etmiştir. Bu fark hakikatte iki milyonluk bir tenzilâtı ifade ediyorsa 
da bir taraftan hayvan adedinin artması ve bilbassa büyük hayvanların adedin
deki tezayüt bunun bir milyonunu telâfi eylemiştir. 

Kazanç vergisi hâsılının 1931 senesi muhammenatma nazaran üç milyonluk 
bir fark arzeylemesi ise yukarıda arzedildiği veçhile iktisadî buhran dolayısile 
ticarî muamelât hacminin günden güne küçülmüş olmasından münbaistir. Bu 
yekûnun mühim bir kısmını resmî ve hususî teşkilâtta çalışmakta bulunan me
nim- ve müstahdemlerden alınmakta bulunan vergi teşkil ettiğine nazaran tica
ret ve sanayi erbabına isabet eden kısmının içinde bulunduğumuz sene zarfında 
tahakkuk edeceği kanaati hâsıl olmuştur. Şimdiye kadar hesabatm ayrı tutulmuş 
bulunmaması dolayısile vergi hâsılını muhtelif matrahlara göre tasnif etmek' 
mümkün olmamıştır. Maanıafih 1932 senesi için he;;abat bu talılilî esasa göre 
tutulacaktır. 

Gümrük vergisi: Gümrük resmi ithal edilen mevat kıymeti üzerinden vasatî 
olarak % 33 nisbetinde bir vergiyi ifade etmektedir. Yukarıda dahi arzedildiği 
gibi 100 milyon lira kıymetinde ithalât yapabileceğimiz - ki bu miktar memle
ketin ihtiyacatı umumiyesi için bir haddi asgarî gibi telakki edilmektedir - ta
savvur edildiğine nazaran ve verginin 33 milyon liralık bir varidat temin eylemesi 
lâzımgelmektedir. Ancak bir taraftan teşviki sanayi kanununun bahşeylediği 
muafiyetlerden istifade eden mevaddı iptidaiye listesinin - ki bütçe kanunu lâyi-
lıasına merbnten tasvibe arzedilmiştir - yeniden tanzim edilmesi dolayısile muafi
yetten istifade eylemesinde hakikî bir zaruret bulunmıyan mevaddı iptidaiyenin 
bu listeden çıkarılması ve sif kıymeti yüksek olmadığı halde beher kilosundan 
2(> kuruşluk gümrük ve istihlâk resmi veren ve bu itibarla serbest ithalinde döviz 
muvazenesinde büyük bir sarsıntı tevlit etmiyecek mahiyette bulunan şekerin 
kontenjantmandan hariç tutulması gibi tedbirlerin ittihazı derpiş edilmiş bulun
mak dolayısile bu 33 milyonun 38 milyona kadar yükseleceği kanaati hâsıl olmuş 
ve yekûn ona göre tesbit edilmiştir. 

Muamele vergisi - Geçende Meclisi Âlice kabul buyurulan kanun dolayısile bu 
verginin nisbeti % 6 dan % 10 a çıkarılmış bulunmak ve bu verginin seyri dalı i 
gümrük varidatının seyri ile miiterafık olmak itibarile tahmin olunan yekûn buna 
göre hesap ve tesbit edilmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi muhammenatında görülen tezayüt dahi dahildeki şeker 
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fabrikaları mamulâtından alınmakta bulunan istihlâk vergisinin geçende Büyük 
Meclisçe kabul buyurulan kanun ile % 8 e çıkarılmasından mütevellittir. 

İnhisarlardan alınması derpiş edilmiş bulunan varidatın tahlilleri kendi büt
çe kanunlarının esbabı mucibelerinde bertafsil yapılmış olduğundan burada tekrar 
tahlile girişmekten sarfınazar edilmiştir. 

Lüzum görüldüğü takdirde diğer muhammenat hakkında şifahen izahat ar-
zetmek üzere burada bütün teferruatın teşrihinden sarfınazar ediyoruz. 

MASRAFIN TAHLİLİ - (Bütçe kanun lâyihasının birinci maddesi) umumiyetle 
masrafların tahlil ve tetkikinde muhtelif tertiplerdeki tahsisatların hizmetlerin 
hakikî icaplarına tevfiki noktai nazarından tesadüf edilen müşkülâta yukarıda 
işaret etmiş ve bütçenin daha ziyade samimiyete yaklaşması için mütehavvil 
tahsisatlarla alelûmum düyun üzerinde yaptığımız ameliyeleri dahi arz ve izah 
eylemiştik. 

Masraf tertiplerindeki tahsisatlar vâsi mikyasta tasarruflarla teklif edilmiş 
olmak itibarile encümenimizce hizmetlerle mukabilleri bulunan tahsisatlar arasın
da tenasübü zaman ve imkânın hududu dahilinde temin etmeğe matuf olmak üze
re yapılan ameliyeler ekseriyetle her dairenin bütçesi çerçevesi dahilinde kalmış 
ve hakikî tasarruf olarak zikre şayan yekûnlara vâsıl olunamamıştır. 

Yukarıda da işaret edildiği veçhile masarifi mukannene fasıllarının hakikî 
ihtiyaca ve maaşat fasıllarının da filî kadrolara göre hesap olunmasına itina edil
mişse de Dahiliye ve Emniyeti umumiye bütçelerinde esas kadrolarda mevkuf 
tutulacak memuriyetleri tefrika hizmetlerin icabı olarak imkân görülemediğinden 
bu iki bütçede maaş fasıllarında mevcut noksanların senesi içinde eyyamı haliye ta-
sarrufatile kapatılması Dahiliye vekâletince derpiş edilmiş ve bu itibarla bu tahsi
satlar teklif veçhile kabul edilerek (L) cetveline icap eden meşruhat verilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetlerine göre devair bütçeleri arasında dahi nakiller yapılmış 
ve Düyunu umumiye bütçesinde dalgalı ve mahkûmubih borçlar için müstakil fa
sıllar açılarak icap eden tahsisatları vazolunmuştur. 

]Sundan başka ajans telgraflarının ücreti mukabili olarak Hariciye vekâletinin 
1931 senesi bütçesine mevzu 70 000 liralık tahsisat 1932 teklif bütçesinden çıkarılmış
tır. Buna sebep olarak Hariciye bütçesinin darlığı gösterilmiş ve ajans telgrafları
nın diğer resmî telgraflar gibi ücretsiz olarak çekilmesi için bir teklif lâyihası tak
dim edileceği ilâve edilmiştir. Encümenimiz esasen bu nevi telgrafların ücretsiz ola
rak çekilmesine taraftar olmadığından Maliye vekili Beyin bu noktai nazara iştiraki-
le Maliye bütçesinde bu iş için yine 70 000 liralık tahsisat açılması kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun tamamii tatbikini temin etmek 
için Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinin müzakeresi esnasında muhafaza vesa
iti için haddi asgariî ihtiyaç olarak 300 000 liraya lüzumu katı bulunduğu anlaşılmış 
ve İm tahsisat ait olduğu bütçeye konulmuştur. 

Masraf bütçelerinin tetkikmda muhtelif hizmetlere tekabül etmek üzere Hükıı-
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metin nazar ı d ikkat ine arzedilmesi lâzın gelen. ve yukar ıda dercodilenlerdeıı maada 
hususat ı aşağıya dercediyoruz: 

1 )Dahil î fabr ika lar mamulâ t ından alumıakta, bulunan muamele vergisile kazanç 
verdisi t ahakkuka t ında Hazine hukukunun kâfi derecede sıyanet edilemediği kanaa
ti vardır . Bu i t ibarla vergi t ahakkuka tmın , muamele ve kazaıu; beyannamelerini it
hal edilen mevaddı iptidaiye miktar la r ı ve prim beyannamelerde mukayese ederek 
bir nevi kontrola tâbi tutulması lüzumlu ve faydalı görülmüştür . 

2) Hazinenin muhtelif bankalara borcu bulundukça borçlu bulunmadığı diğer 
bankalara tevdiat ta bulunulmaması ve ecnebi memleketlerdeki konsolosluklarda te
raküm eden nakt in o memleketlerdeki devlet memurlar ı maasıarnıın irsal ve tediye 
muamelesini deruhde eylemiş bulunan bankanın oradaki muhabiri vazi fesini içiren 
bankalara tevdi edilmesinin ve tevdi tar ihinden itibaren Hazine lehine faiz yürü
tülmesinin temini maliye bütçesinin faiz ve aciyo ('aslındaki tahsisat m tasarruf lu 
idaresi ve kifayeti için alınması zarur î olan tedbirlerden addedilmiştir . 

'.]) Nafıa vekaleti bütçesinin tetkikıuda şimdiye kadar ihale edilmiş olan işler do-

layısile evvelâ geçen seneden müdevver borçların tesviye edileceğine ve sonra da 
bütçedeki tahsisat ın idare ettiği müddetçe peşin para ile iş gördüıöleceğine tahsisat 
bi t t ikten sonra da müteahhit lere bono verilerek bu bonoların rA \) faiz ile millî banka
larda iskonto ett ir i lmesinin taahhüt edileceğine ıttıla hasıl olmuştur. 

Encümenimiz bu c/< 9 iskonto fiatını çok fahiş bulmuş ve- ancak Merkez bankasın
ca reeskont fiatı olarak c/< 8 tesbit edildiğine nazaran diğer bankaların iskonto hadic-
rini bunun fevkinde bulundurmakta haki', olacakları kanaatim1 varmışın' . Ihı itibar
la reeskont fiatı üzerinde tevakkuf ederek bunun dolayısile \ İazinenin izrarım mucip 
olmaması için tedbir alınmasını I lükfunotin ehemmiyetle nazarı dikkat ine arzev-
leriz. 

4) (ilerek resmî müesseselerin ve gerek hususî eşhasın muhtelif esbap ve mania
larla ecnebi memleketlerde kah]) çıkarı lamıyan matlubatî bulunduğu anlaşılmıştır . 
Ihı mat lubatm miktar ını ve nerelerde bulunduğunu anlamak üzere Hariciye* vekâ
letinde a lâkadar memur la rdan müteşekkil bir komisyon teşkilde resmî devlet teş
kilât ından, hariçteki mümessillerimizden ve ilân lar iki le hususî mat lup esbabından 
alınacak malumat üzerine icap eden teşebbüslerde bulunulmasını Devletin ve vatan
daşlar ın hukukunu sıyanet noktai nazarından zarur î addederiz. 

5) Gümrük ambarlarında, mevcut eşyanın bir an evvel satılmasının teminde hem 
ambar lar ın temizlenmesi ve hem de tahsili gecikmiş olan resimlerin tahsilinin temi
ni, bundan başka tahliye işlerinin de tetkikile meselâ accrdaların mesuliyeti altında 
tahliye yaparak bu suretle tahassül eden kaçakçılık membaının ortadan kaldınlma--
sı lüzumlu ve faydalı görülmüştür . 

Dununla beraber yine kaçakçılığın meni hakkında bir tedbir olarak umumiyetle 
koli işlerinin ve cenup hududundaki gümrük mıntakalar i le gümrük kapılar ının e-
saslı bir te tkike tâbi tutulması lüzumlu bulunmuştur . 

(i) İzmir liman şirketinin eşhası hususiye elindeki hisse senetleri miktarının 
10 000 l i ra k a d a r bulunduğu anlaşılmıştır . Ihı hisselerin nıubayaasile şirketin mm-
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nim şekline nihayet verilmesi ve işin muhtar bir müessese halinde idaresi her «illet
ten faydalıdır. Bu işin 1932 senesi zarfında intaç edilmesini ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. 

7) Masraf tertiplerinden ücret alan memurlar hakkında bütçe kanunundaki hük
mün bu memur kadrolarını esaslı bir tefrike tâbi tutarak behemehal imali lâzımdır. 

8) Mütedavil sermayelerin; ister mevcut, ister lâğvedilmiş müesseselere ait ol
sun; verildikleri tarihten itibaren Divanı muhasebatça esaslı bir tetkike tâbi tutul
masını ve neticesinin Yüksek Meclise arzedilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Kanunla unda hazan sabit sermaye diye ifade olunan sermayelerin dahi böyle 
bir tetkika tâbi tutulması lüzumludur. 

9) Varidat tahminlerinde ve "vergi kanunlarının tetkikmda daha sıhhatli bir 
takrip ve isabete vâsıl olmak üzere millî gelir hakkında velev takribi olsa dahi 
bir fikir hâsıl edilmiş bulunması çok mühim telakki edilebilecek bir yardımcı 
olacak ve malî ve iktisadî vaziyetimizin muhtemel seyirleri hakkında da sıhhate 
karip tahminler yaparak şimdiye kadar olagelen hatalardan içtinap edilmesi im
kânını hazırlayacaktır. 

İktisat meclisi âlisinin bu işle tavzif edilerek faaliyetinden mühim bir kısmı
nın buna tahsis ettirilmesini çok mühim addeder ve ayni ehemmiyetle Hükümetin 
nazarı dikketine ar/eyleriz. 

10) Halen orta ye yüksek dereceli mekteplerle ecnebi memleketlerde Devlet 
hesabına okumakta bulunan talebenin muhtelif kanunlara göre Devlete karşı 
demlide eyledikleri mecburî hizmet müddetleri pek nıütefavittir. Devlet hesabı
na elbise, kitap ve sair levazıma varmcıya kadar masarifi demlide edilmek sure
ti le tahsil edebilmek bu günün şeraiti umıımiyesi dahilinde hayatta müstesna 
mazhariyetlerden addedilebilir, bu nimet mukabilinde bir külfet tahmil edilmesi 
esas iti bari le mukaddes bir vecibe telakki edilmek icap eder. Bu kanaatin alâ
kadar gençlerde teessüs etmesi için mecburî hizmetlerin ehemmiyetle takip edil
mesi iâzımgelir. Bundan başka külfetin nimetle mütenasip bulunması esasının 
da mahfuz kalması icap edeceğine nazaran mecburî hizmete taallûk eden mevzu
atın gözden geçirilerek bu icabata göre tadil edilmesi için bir teklifte bulunulma
sını zarurî addederiz. 

Mecburî hizmetin takip edilebilmesi için meccani talebenin bunları istihdam 
edecek vekâletler tarafından demlide edilmesi esaslı bir tedbir olacağından bu ci
hetin dahi ayrıca tetkik edilerek netayicinin 1938 malî senesi bütçe lâyihasile bir
likte Yüksek-Meclise arzedilmesini lüzumlu ve faydalı görürüz. 

11) Memlekette halen muhtelif mesleklere müteveccih olan yüksek mektep
lerin vekâleti aideleri tarafından müştereken tetkikıle bütçelerimizin umumî va
ziyeti ve müstakbel ihtiyacatın hakikî icabatile kabili telif bir hale getirilmesini 
ve bunlardan mimarlık ve mühendislik gibi teşkilâtile müşterek ve hemseviye 
tedrisatta bulunanlardan kabili tevhit olanların tevhit edilmesini önümüzdeki se
neler için ehemmiyetli bir hazırlık mahiyetinde telakki ederiz, 
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12) Şûrayi devlet bütçesinin tetkikmda geçen sene Heyeti Celilenin üzerinde te

vakkuf eylediği işlerin teahhurü mevzuu hakkında malûmat alınmıştır. Bu malû
mata ve muhtelif dairelerde 1931 senesi iptidasında mevcut ve bu dairelere mez
kûr sene zarfında gelmiş olan işlerin yekûnuna ve 1932 senesine devredilmiş 
olan işlerin miktarına nazaran Şûrayi devlet deavi dairesinin azamî faaliyet sar-
feylediği memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Keza bina vergisi kanunile sureti mahsusada teşkil edilen vergi temyiz ko
misyonu da faaliyete başladığı tarihten itibaren on ay zarfında mevcut ve yeni
den gelmiş 10 100 evraktan 7 762 sini on ay zarfında intaç eylediğine nazaran bu 
heyet faaliyetinin mükelleflerin emniyeti hukuku noktai nazarından faidebahş ol
duğunu ayrıca kay devleriz. 

13) Encümenimizin müzakerelerinde malî sene bidayetinin tebdili dahi mevzu-
bahs olmuştur. Ancak tetkika muhtaç görünen bu mevzu üzerinde dar bir za
manda bir karara vâsıl olunması mümkün görülmediğinden bu husustaki tetki-
katın ikmalile 1933 sene bütçesile birlikte mütalea edilmek üzere Yüksek Meclise 
arzını tavsiye ederiz-

1932 malî senesi bütçe kanun lâyihasının diğer maddeleri dahi encümenimiz
de tamikan tetkik edilmiştir. Bunlardan encümeni mizce teklif veçhile veya cüzî 
tadilâtla kabul edilenler olduğu gibi müstakil bir lâyiha olarak Yüksek Mecli
sin tasvibine arzı lâzımgelenler veyahut kabul edilmiyerek tayyedildiler de var
dır. 

Bundan başka encümenimiz bütçenin ve bilhassa varidatın içinde bulunduğu
muz senenin şeraitine göre arzeylediği hususiyetleri nazara alarak gerek yukarı
da arzedileıı ve alelumum Devlet borçlarını alâkadar eden hükümleri ve gerek 
mevcut bazı mevzuatın bir sene için tahdidî mahiyette olmak üzere lüzumlu gör
düğü hükümleri lâyihaya ithal ederek Umumî heyetin tasvibine arzeylemiştir. 

Bu tadilât ve ilâvelerden bariz hususiyetler gösterenlerin esbabı mııcibesim luı-
lâsatan dercedeceğiz: 

11, 12, 13, 14 ve 15 inci maddeler muhte if mahiyetteki borçların hali hazırda müm
kün görülen şekil ve mikyaslarda tasfiyesini istihdaf eden maddelerdir, bu borçlar 
hakkında yukarıda umumî mülâhazatımız meyanmda teşrihatta bulunmuştuk. Bu 
maddelere göre: 

1) 1927 senesi nihayetine kadar birikmiş olup 1513 numaralı kanun hükümlerine 
tâbi olan borçlar ile 1931 malî senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerinden 
mütevellit tahsisatsız borçlara mukabil istihkakı tebeyyün edenlere yedi senede itfa 
edilmek ve % 5 faize tâbi olmak üzere Hazine tahvili verilecektir. 

2) Ekseriyetle sakıt hükümetlerden müdevver olup mahsubu umumî kanununa 
tâbi olan deyin ilmühaberleri sahiplerine 20 senede itfa edilmek ve % 2 faize tâbi 
olmak üzere Hazine tahvili verilmektedir. Bu nevi deyin ilmühaberi sahiplerinin 
müracaat müddeti temdit edilerek bu işin de tasfiyesi istihdaf edilmiştir. 

3) 1928 - 1930 malî senelerine ait ve seneleri bütçelerinde karşılığı bulunan 
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borçlarla 1931 nihayetine kadar tekaüt ikramiyesinden tahakkuk etmiş bulunan 
borçların 1932 senesi masraf tasarufatmdan tediyesi suretile bu nevi borçların da 
temizlenmesi düşünülmüştür. 

4) 1336 senesinden itibaren 1930 senesi nihayetine kadar avans suretile tesviye 
edilip mahsubu icra edilemiyen sarf iyat ile 1931 senesi nihayetine kadar irat ve 
masraf mahiyetinde olan ve kısmı küllisi ecnebilerle aktedilen mukavelelerde ka
zanç vergisi gibi vergilerin daireler tarafından derimde edilmesinden veya demir
yolları inşaatından tahakkuk edip te nafıa bütçesinde tahsisatı bulunmamak dola-
yısile nafıaca tediye edilemiyen ve fakat maliyenin kefaleti altında bulunmak itiba-
rile Hazinece tediyesine zaruret hâsıl olmuş bulunan mebaliğden mütevellit ve Hazi
neye karşı tahakkuk etmiş olan borçların mahsup muamelesinin ifasına ve bu suret
le hesabatm kapanmasına imkân, verilmiştir. 

5) Nihayet Devlet demiryolları idaresinin 1929 ve 1930 malî seneleri bütçe ka
nunlarının verdiği salâhiyetlere istinaden Ziraat bankası nezdinde akteylemiş oldu
ğu 8 000 000 liralık istikrazın resülmal ve faizleri ödenemediğinden bu borcu da sü
rüncemede bırakmamak maksadile imkân buldukça itfasına çalışılmak üzere Mali 
ye vekiline salâhiyet verilmesi kabul olunmuştur. 

20 inci madde - Açık maaşı olarak Devlet bütçesinden yapılmakta bulunan 
tediyat oldukça mühim bir yekûna baliğ olmaktadır. Bundan başka 1932 senesi 
masraf bütçesinde açık maaşı mukabili olarak teklif edilen tahsisatlar da umu
miyetle ihtiyaca kâfi görülmemiştir. Diğer tertiplerden tasarrufla sene içinde 
açık maaşlarına münakale teklif edilmesi de bütçenin darlığı dolayısile müşkül
dür. Bu vaziyeti ve hizmet müddetinin bahşeylemesi tabiî olan hukuku da nazara 
alan encümenimiz açık maaşlarının teklif eylediğimiz maddede yazıldığı veçhile 
hizmet müddetine göre bazı takyidata tâbi tutulmasını muvafık görerek kabul ey
lemiştir. 

22 inci madde — 1931 malî senesi zarfında terfi eden sivil memurların terfi ta
rihlerinden itibaren bir sene müddetle ter fiden mütevellit maaş zammmı alama
maları için 1931 bütçe kanununa hükümler konulmuştu. Bunun esbabı mucibesi 
30 senelik hizmet müddetini doldurmuş olan memurların 1931 senesi zarfında ol
dukça geniş mikyasta tekaüde sevkedilmeleri mutasavver olduğundan bu suretle 
tahakkuk edecek tekaüt ikramiyelerile diğer karşılıksız borçlara bir karşılık 
bulmaktan ibaretti. 

Hükümetin 1932 malî senesi bütçe kanunile bu mevzua dair olan teklifi 1932 
senesi zarfında terfi eden sivil memurların altı ay zarfında terfiden mütevellit 
zamları alamamaları şeklindedir. Encümenimiz, geçen sene mevcut olan esbabı 
mucibenin bu sene için varit olmadığını ve bu hükmün yalnız umumî bütçeden 
maaş alan sivil memurları alâkadar etmek dolayısile bütün memurlar hakkında 
seyyan olmıyan bir muamele teşkil eylediğini nazara alarak bu hükmün tayye-
diîmesini ve 1931 bütçe kanununun hükümleri dolayısile terfi zamları elyevm 
mevkuf tutulmakta bulunan memurlarmda 1 temmuz 1932 tarihinden itibaren 
zamlarını alabilmelerini teminen ayrıca maddenin lâyihaya dercini kabul eylemiş
tir. 
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23 ve 24 üncü maddeler - 23 üncü madde, geçmiş seneler avans, muvakkat bütçe ve 

bütçe kanunlarında mevcut ahkâm meyanmdan 1932 malî senesinde merî olacak 
ahkâmı ihtiva eden (H) cetvelinde mevcut olan bir maddedir . 

Harcırah olarak Devlet bütçesinden tediye edilmekte bulunan mebaliğ 1,5 
milyonu tecavüz eylediğine nazaran bu hususta hakikî istihkak sahiplerini fazla 
ızrar etmiyecek bazı takyidatm konulması encümence muvafık bulunmuştur. 

Bu itibarla meri maddeler meyanmda bulunan ve 23 üncü madde olarak teklif 
eylediğimiz bu maddeye takyidi bazı hükümler konulmuş ve mahiyeten cezaî olan 
mecburî tahvilde de alâkadar memurlara harcırah verilmemesi için 24 üncü madde 
tedvin olunarak lâyihaya ithal edilmiştir. 

* 
25 inci madde — Tedavi masrafı olarak bütçelere konulan tahsisatlar umumi

yetle ihtiyaçlara nisbetle azdır. Bu masrafların tevziinde de ihtiyacın hakikî icapları 
gözetilememektedir. Bu sebepten bu tahsisatın yalnız ayda 165 lira ve ondan dun 
miktarda maaş alan memurların tedavilerine hasredilmesi muvafık görülmüş ve bu 
hükümleri ihtiva eden 25 inci madde lâyihaya ithal edilmiştir. 

26 ve 28 inci maddeler — Bu maddalerden birincisi maaş fasıllarına ekseriya 
kadroların hakikî ihtiyaçlarına tekabül edecek derecede tahsisat konulamadığm-
dan işin mevcut tahsisatla idaresine yardım etmek üzere vekâlet maaşları hakkında 
takyidi hükümleri, ikincisi de yine ayni maksatla muallimlere verilecek kıdem 
zamlarmdan mütevelilt maaş farkının yalnız nısfının verilebilmesini teyit eden hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

27 nci madde — Bu seneki imtihanlardan sonra lise ve orta mekteplerle bunla
rın ilk kısımlarında kalacak leylî ve meccani talebenin adedi 880 kadar olacaktır. 
encümenimiz fakir çocuklarından müstait ve kabiliyetli olanların memlekete istidat
ları nisbetinde nafi birer unsur olarak yetişebilmelerini temin maksadile bu sene 
lise ve orta mekteplere bir miktar daha meccani talebe alınmasını muvafık görerek 
bu adedine bine iblâğ edilebilmesini teminen bu maddeyi tedvin ederek lâyihaya it
hal eylemişti. 

Bu madde Heyeti Celilenin kabulüne iktiran eylediği takdirde yapılacak müsaba
kalarda zekâ ve kabiliyetin tam hakkını verebilmek için azamî ciddiyetin ve sıkı 
bir murakabenin teminini ve hiç bir haksızlığa meydan verilmemesini Maarif ve
kâletinin nazarı dikkatine ehemmiyetle arzeylemeği de lüzumlu görmektedir. 

Teşviki sanayi kanununun bahşeylediği muafiyetlerden istifade ederek güm
rük ve muamele vergilerine tâbi olmaksızın ithal edilen mevaddı iptidaiye cet
velinin, beş sene müddetle meri olmak üzere, tanzimi îcra Vekilleri Heyetine 
bırakılmıştır. Encümenimiz şeraiti iktısadiyenin seri bir tahavvüle maruz bulun
duğu bu senelerde beş sene için muteber böyle bir cetvelin tatbikini gerek Devlet 
varidatının sıyaneti ve gerek sanayiimizin seyrini ve icaplarını takip ve ona göre 
tedbir almak zarureti muvacehesinde mahzurlu telakki etmiş ve iktisat vekili 
Beyle hemfikir olarak müddeti bitmiş olan beş senelik cetvelin yerine ikame 
edilecek yeni cetvelin bir senelik olarak tanzim edilmesini ve Büyük Meclisin tas
vibine dahi arzedilmek üzere bütçe kanununa raptolunmasmı muvafık bularak 
kabul eylemişti. Ancak bu cetvel ihzarının bir aylık bir zaman alabilecek esaslı 
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tetkikata muhtaç bulunduğu bilâhare îktısat vekili Bey tarafından ifade edil
miş olduğundan cetvelin bütçe kanununa raptının gelecek seneye tehirile şimdi
lik ve yine İktisat vekili Beyin mııvafakatile bahşedilecek muafiyetlerin azamî 
baliğinin 1,5 milyon lirayı tecavüz etmemesi şartile muafiyetten istifade edecek 
mevaddı iptidaiye cetvelinin bir seneye mahsus olmak üzere yine İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tatbik edilmesini zarurî görmüştür. 

Bu hükümleri ihtiva etmek üzere 35 inci madde tedvin edilerek lâyihaya ilâve 
edilmiştir. 

Cumhuriyet merkez bankası kanununun 5 inci maddesinde banka tarafından 
deruh.de edilecek evrakı nakdiye mukabilinde Hazine tarafından % 1 faizli bono 
verileceğinden bah solunmaktadır. Maliye vekâleti bu maddeden ve kanunda 
mevcut evrakı nakdiyenin banka tarafından demlide edileceğini ifade eden diğer 
maddelerden anladığı manaya göre Düyunu umumiye bütçesinin 186 ncı faslının 
ikinci maddesile evrakı nakdiye faizi namı altında 1 580 000 liralık tahsisat tek
lif eylemiştir. 

Encümenimiz ise derimde kelimesinin, kanunda ayrıca sarahat mevcut bulun
mamasına ve bankanın maksadı teessüsüne nazaran evrakı nakdiye kıymet mesuli
yetinin demlide edilmesini ifade eylediği kanaatindedir. Filhakika mücerret 
(deruhde) kelimesi bir mana ifade edemiyeceğindeıı bu kelimenin manası ancak 
bankanın maksadı teessüsünü nazara almak suretile taayyün ve tebellür edebilir. 

Encümenimiz bu mesuliyet icabatınm tamamen bankaca deruhte edilmesine 
maddeten imkân görmemekle beraber böyle bir mesuliyet deruhde edilmesinden 
mütevellit vezaifin sureti ifası taayyün edinciye kadar ifa edilemiyen bir hizmet 
mukabilinde tahsisat vermeği ne malî ve ne de hukukî esasatla kabili telif göreme
miş ve maliyenin evrakı naktiye karşılığını altın ve döviz olarak temin etmek mak-
sadile Bankaya tevdi eylediği altın ve diğer kıymetlerin vaziyetini dahi muhtacı 
tetkik görmüştür. 

Bu mülâhazalarla encümenimiz yalnız, bankanın kazancı ile temin edilemediği 
takdirde, sermayenin Devletin garantisi altında bulunan faiz mukabili olan 
630 000 liranın tediyesi zaruretini kabul etmiş ve yukarıda arzedilen vaziyetlerin 
vuzuh ile tayinine kadar mezkûr fasla mevzu tahsisattan sermaye teminatına te
kabül eden miktardan bakiye kalacak mebaliğin bankanın zimmetinde sayılması
nı muvafık görerek fasılda mevzu tahsisatı bu kayit ile ipka eylemiştir. 

Kanunun her hangi bir tereddüde mahal bırakmıyacak derecede sarih bulundu
ğu kanaatinde bulunan Maliye vekili Beyle bu husustaki noktai nazarlarımızın te
lifine imkân görülemediğini de ayrıca kaydederiz. 

Diğer maddeler kâfi bir vuzuh arzeylemek dolayısile ayrıca teşriha ihtiyaç 
göstrecek mahiyette görülmemiştir. 

1932 senesi bütçe kanunu lâyihası dolayısile umumî ve hususî mütaleatımızı ar-
zeyledikten sonra netayici hulâsa edeceğiz: 

Hükümetin ilk teklifindeki masraf yekûnu (171 112 705 ) lira idi. Muhtelif 
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tarihlerde gönderilen tezkerelerle talep olunan ilâvelerle bu yekûn 171 360 700 
liraya baliğ olmuştur. Divanı riyaset tarafından Büyük Millet Meclisi, Riyaseti-
cümhur ve Divanı muhasebat bütçeleri için vaki olan tekliflerle Hükümetin tekli
finde bunlara tekabül eden rakamlar arasındaki farklar ve bütçenin müzakeresi 
esnasında gümrük muhafaza vesaiti ile aJans telgrafları ücreti olarak Hükümetin 
vaki olan teklifleri ve Devlet demiryolları işletme idaresi tarafından Nafıa vekâ
letinin idaresinde bulunan ahşap travers enjeksiyonu fabrikasında yaptırılacak 
işler mukabilinde irat ve masraf olarak varidat ve masraf bütçelerine ilâve edilen 
50 000 lira ve muhafız alayının telefon mükâleme bedeli için Emniyeti umumiye 
bütçesine ilâve edilen 5 000 lira ile masraf yekûnu ( 172 063 046 ) liraya varmış
tır. 

Masraf bütçelerinin tetkiki esnasında yapılan ve Düyunu umumiye bütçesinde 
dekalâj müzakerelerinin netayicini dahi nazarı dikkate alarak icra olunan ameliye
lerle varılan tenzilât neticesinde masraf yekûnu ( 169 072 1.11 ) lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Salifüzzikir maruzat ve umumî istikametler dahilinde hazırladızımız bütçe ka
nun lâyihasını Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 
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1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası 

Hükümetin teklifi 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 

dairelerin 1932 malî senesi masrafları için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere ( 171 112 705 ) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1932 malî seneai masraflarına 
karşılık olan varidatı merbut (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (171 118 800) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1932 malî senesi zarfın
da vilâyetler hususî idareleri nam ve he
sabına olarak umumî vergiler üzerinden 
hususî kanunlarla tayin olunanlardan ma
ada munzam kesirler tarh ve tahsil edile
mez. 

MADDE 4 — 1932 malî senesi zarfın
da Osmanlı bankası ile olan Hazine he
sabı carisinden maada kısa vadeli avans 
ve hesabı cariler akit ve küşadma ve aza
mî altı ay vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak tedavül
de bulunacak Hazine bonoları hiç bir za
man beş milyon lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile temin 
olunacak kredilerle veya bunların satış 
bedellerile uzun vadeli Devlet tahvilleri
nin mubayaasına Maliye vekili mezundur. 

MADDE 5 — Maaşatm tevhit ve te
adülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurlar ile da
irelerin ücretli müstahdemlerile ve vesaiti 
nakliye kadroları ve 1617 numaralı ka
nun mucibince bazı mekteplerde 1932 ma
lî senesi zarfında tatbik edilecek muallim 
kadroları merbut (D) cetvelinde gösteril
miştir. 

MADDE 6 — (D) cetvelinde dahil bu
lunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanılmaz. Muvak
kat veya senenin muayyen bir mevsimine 
mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî 
ahval dolayısile kadro dahilindeki memur 
ve müstahdemlerle ifası mümkün olmıyau 

Bütçe encümeninin tadili 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1932 malî senesi masrafları için 
merbut ( A ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 169 072 111 liralık tahsisat veril
miştir. 

. MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1932 malî senesi masraflarına 
karşılık olan varidatı merbut ( B ) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 169 084 80Ö 
lira tahmin edilmiştir. 

tur. 
MADDE 3 — Aynen kabul olunmuş

tur. 
MADDE 4 — Aynen kabul olunmuş-

MADDE 5 — Dairelerin maaşatm tev
hit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 
kanunun mevzuu haricinde kalan memur-
larile ücretli müstahdemleri ve nakil va
sıtaları kadroları merbut (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

tur. 
MADDE 6 — Aynen kabul olunmuş-
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hizmetler için kadroya dahil olmaksızın 
şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdem
ler kullanmak caizdir. Bu kabîl müstah
demlerin ücret ve yevmiyeleri münha
sıran ait oldukları daire bütçesindeki mu
vakkat müstahdemler tertibinden varilir. 

Fasıl numaraları ile unvanları merbut 
(E) işaretli cetvelde münderiç masraf ter
tiplerinden idaresi zarurî görülen hizmet
ler için kezalik şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadroları icra Vekilleri Heyeti kararı ile 
tatbik ve müteakip sene bütçesine rapten 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiplerinden idare 
olunacak hizmetler kadrolarının bütçe
de mevcut diğer bir hizmetin ifasına mü
teallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

MADDE 7 — 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 sari mukavelât 
aktine mezuniyet verilen hizmetlerin ne
vilerini gösteren (G) cetveli, 

4) Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat 
tahsisatından nakli mücaz tertipleri gös
teren (F) cetveli, 

5) Gümrük tarife kanununun 14 üncü 
maddesi mucibince (kabulü muvakkat) 
usulünden istifade edecek eşyaya ait (I) 
cetveli, 

Bu kanuna raptolunmuştur. 

MADDE 9 — 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 
taahhüdat icrası salâhiyetine ait 50 inci 
maddesinde yazılı işlerden inşaat taahhü-
datı 1932 malî senesi zarfında tatbik 
olunmaz, 

MADDE 7 — Aynen kabul olunmuş
tur. 
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MADDE 10 — Muhasebei umumiye 

kanununun 51 inci maddesi hükmüne tev
fikan gelecek senelere sari taahhüdat ic
rası mezuniyetini tazammun eden ve nu
maraları merbut ( J ) cetvelinde yazılı ka
nunlar mülgadır. Ancak şimdiye kadar 
bu kanunlara istinaden vuku bulan taah
hütler kanunlarında yazılı esaslar daire
sinde ifa ve ikmal olunur. 

MADDE 19 —.1338 -1931 seneleri mu-
vazenei umumiye, avans ve muvakkat 
bütçe kanunları maddelerinden hüküm
leri 1932 malî senesi zarfında dahi devam 
edecek olanları merbut (H) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 21 — Sınaî müesseselerin 
1932 malî senesi muamele vergilerinin 
hesabında tatbik olunacak maddei ipti
daiye tenzilât nisbetleri, 1931 malî senesi 
için tatbik edilen nisbetlerin aynidir. 

MADDE 8 — Hükümetin 19 uncu 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tarafın
dan idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1838 numaralı kanunun bazı 
maddelerini muaddil 2 005 numaralı ka
nunun ikinci maddesi mucibince pansiyo
ner talebeden almacak ücretler merbut 
(M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — Sınaî müesseselerin 
1932 malî senesi muamele vergilerinin 
hesabında tatbik olunacak mevaddı ipti
daiye tenzilât nisbetleri, 1931 malî sene
sinde tatbik edilen nisbetlerin aynıdır. 

MADDE 11 — 1513 numaralı kanuna 
tâbi borçlar ile 1931 malî senesi nihaye
tine kadar Millî Hükümet bütçelerinden 
mütevellit tahsisatsız borçlara mukabil 
hak sahiplerine yedi senede itfa edilmek 
ve senevî % 5 faize tâbi tutulmak üzere 
tahvil verilir. 

MADDE 12 — 459 numaralı mahsubu 
umumî kanuna tevfikan tasfiyei dü
yun tahviline raptedilmesi lazımgelen 
deyn ilmühaberleri sahiplerinin müraca
atları için mezkûr kanunun 10 uncu mad
desinde yazılı olan müddet 31 kânunu
evvel 1932 tarihine kadar temdit olun
muştur. 



MADDE 15 — Muhtelif dairelerin 
1928 -1929 -1930 -1931 senelerine ait borç
larının bu sene bütçelerinde karşılığı ol
sun olmasın mezkûr dairelerin 1932 sene
si bütçelerinin masraf tertipleri tasarru-
fatından düyun fasıllarına naklen tedi
yesine Maliye vekili mezundur. 

Hariciye vekâletinin eski senelerde 
tahakkuk eden fahrî konsoloslar aidatı 
dahi bu fıkra hükmüne tevfikan mahsup 
olunur. 

MADDE 16 — 1513 numaralı kanuna 
tevfikan tasfiyei düyun komisyonunca 
tediyesi.kabul edilen düyun taallûk ettiği 
seneler bütçelerinde karşılığı olsun ol
masın Düyunu umumiye bütçesinin ter
tibi mahsusundan tesviye olunur. 

MADDE 17 — 1336 senesinden 1927 
seneleri nihayetine kadar millî Hükümet 
bütçelerine taallûk edip tesviye edilmiş 
olan masraflar Devlet hizmetinin taallûk 
ettiği senelerin fasılları yekûnundan tah
sisat bakiyesi olduğu takdirde 1932 sene
sinin ait olduğu daire bütçesinde eski se
neler mahsubatı namı altında açılan bir 
faslı mahsustan mahsupları icra, senesi 
bütçesinde tahsisatı olmıyanların cari se
ne bütçesinin maaş ve masraf fasılların
dan gösterilecek karşılık ile keza açılacak 
mezkûr faslı mahsustan mahsupları icra 
kılınır. Mukannen masraf faslına taallûk 
edip irat ve masraf halicinde kalan para
lar dahi yukarıdaki fıkra hükmüne tâ
bidir. 

MADDE 13 — Bütçelerde geçen sene 
düyunu tertibine mevzu tahsisat kifayet 
etmediği takdirde işbu düyun, taallûk 
(ittikleri hizmetlere tekabül etmek üzere 
carî sene bütçelerine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Maliye1 vekâletinin muva-
fakatile naklen tesviye olunacaktır. 

Muhtelif dairelerin 1928-1930 malî se
nelerine ait olup ta karşılıkları taallûk 
ettiği.sene bütçelerinde mevcut borçlarla 
1931 malî senesi nihayetine kadar tahak
kuk edip te tahsisatı bulunmamak sebebi-
le tesviye olunamıyan tekaüt ikramiyeleri 
mezkûr dairelerin 1932 senesi bütçelerinin 
masraf tertipleri tasarrufatından düyun 
fasıllarına naklen tesviye olunur. Ancak 
tekaüt ikramiyelerinden mütevellit borç
lar, her dairede tahakkuk tarihi sırasına 
göre tediye olunur. 

MADDE 14 — 1336 senesinden itiba
ren 1930 malî senesi nihayetine kadar 
avans suretile tesviye edilip mahsubu icra 
edilemiyen sarfiyat, taallûk ettiği sene 
bütçelerinin yekûnu umumilerinde tahsi
sat bakiyesi bulunmak şartile Maliye 
bütçesinde nâzım masraflar faslında (es
ki seneler mahsubatı ) unvanı altında 
açılacak bir maddeden mahsup olunur. 
1931 malî senesi nihayetine kadar irat ve 
masraf mahiyetinde olan sarfiyat dahi 
bakiyei tahsisat aranılmaksızın ayni ter
tibe masraf ve mukabili nazım varidat he
sabında (eski seneler varidat 'mahsubatı) 
namile açılacak bir maddeye irat kaydo
lunur. 

Nafıa vekâleti bütçesine mevzu tahsi
sat haricinde Devlet demiryolları inşaa
tına sarfedilip Hazinenin kefaleti dola-
yısile 1931 malî senesi nihayetine kadar 
Demiryolları idaresi namına zimmet kay
dı suretile bankaya tesviye olunan ıneba-
liğ dahi bu madde hükmüne tevfikan 
mahsup olunur. 
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MADDE 8 — 1932 malî senesi Diya
net işleri riyaseti kadrosunda bulunan 
vaiz ve dersiam miktarı üç yüze tenezzül 
edinç iye kadar bu sınıflarda vuku bula
cak münlıalierin mevkuf tutulması mec
buridir. 

MADDE 11 — Maaşatm tevhit ve te 
adülüne dair olan 1452 numaralı kanunla 
tadil ve zeyillerine merbut cetvellerde yazı
lı memuriyetlerden işbu kanuna merbut 
(L) cetvelinde derece, adet ve maaşları »-(is
terileri memuriyetler 1932 malî senesi için 
mevkuf tutulmuştur. Bu memuriyetlerden 
gayri her vekâlet veya idare kadrolarında 
kalan memuriyetlerin heyeti mecmuası o 
vekâlet veya idarenin 1932 senesi için fili 
kadrosunu teşkil eder. 

MADDE 12 — Filî kadro dolayısile 
açıkta kalacak memurlara 788 numaralı 
kanunun 85 inci maddesi hükmüne tevfi
kan açık maaşı verilir. Bunlardan filen 30 
seneyi doldurmuş olanlar vekâletçe teka
üde sevkedilir. 

Açıkta kalmış memurların bulunduğu 
derecede veya bir derece dımundaki mün
hal memuriyetlere hariçten memur alın
maz. Bu münhallere ve bulunduğu derece
lerin bir derece durumdaki münhallere en 
evvel açıkta kalan memurlar yerleştirilir. 
Derecesi dahilinde veya bir derece aşağı-

MADDE 15 — Devlet demiryolları ve 
limanları idaresinin 1929, 1930 bütçe ka
nunları mucibince idarei mezkûrece Ha
zinenin kefaletile aktedilmiş olan sekiz 
milyon liralık istikrazlarla faizlerini, te
min edilecek karşılıklarla tediye etmeğe 
ve tediye edilen mebaliği Nafıa vekâleti 
bütçesine faslı mahsus olarak kay de Ma
liye vekâleti mezundur-

MADDE 16 — 459 numaralı mahsu
bu umumî kanununa tevfikan verilecek 
tasfiyei düyun tahvilde bu kanunun 11 
inci maddesi mucibince verilecek tahviller 
Hazinenin 1927 senesi nihayetine kadar 
eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk eden 
alacaklar il e mahsup olunabilir. Bu mahsu-
bat nâzım varidat ve masraf hesapların
da açılacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 17 — 1932 malî senesi Diya
net işleri riyaseti kadrosunda bulunan 
vaiz ve dersiam sınıflarında vukubula-
cak münhaller mevkuf tutulur. 

MADDE 18 — Maaşatm tevhit ve te
adülüne dair olan 1452 numaralı kanunla 
zeyillerine merbut cetvellerde yazılı me
muriyetlerden işbu kanuna merbut (L) 
işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları 
gösterilen memuriyetler 1932 malî senesi 
zarfında mevkuf tutulmuştur. Bu memu
riyetlerden gayri her vekâlet veya idare 
kadrolarında kalan memuriyetlerin heyeti 
mecmuası o vekâlet veya idarenin 1932 
malî senesi için filî kadrosunu teşkil eder. 

MADDE 19 — Filî kadro dolayısile 
açıkta kalacak memurlardan filen 30 sene
yi doldurmuş olanlar dairelerince tekaüde 
sevkedilir. Açıkta kalmış memurlar mev
cut oldukça bunların derecelerinde veya 
bir derece; dûnundaki münhal memuriyet
lere hariçten memur alınmaz. Bu mün
hallere ve bulunduğu derecelerin bir de
rece dûnundaki münhallere en evvel açık
ta kalan memurlar yerleştirilir. Derece
si dahilinde veya bir derec aşağıdaki vazi
feleri kabul etnıiyenlerin açık maaşları 
kesilir. Kabul edenlerin kendi derece ve 
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smdaki vazifeleri kabul etnüycnlerin acık 
maaşları kesilir. Kabul edenlerin kendi 
derece ve silsilesi dahilindeki ilk münhal-
lere tercihan tayin ve kendi derece maaşla-
n üzerinden tekaüt hakları mahfuzdur. 

MADDE 18 — Teadül kanununun 14 
üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü 
umumî, mülhak ve hususî bütçelerden 
eski hükümlere göre tekaüdü icra olu
nup ta yine bu idarelerde ücret veya tah
sisatla istihdam edilenler hakkında da 
tatbik olunur. 

( 900 numaralı kanun ahkâmı mah
fuzdur ). 

MADDE 20 — Ordu ve jandarma men
subun kendi hususî ahkâm ve kanunlarına 
tâbidir. 

MADDE 14 — Devlet bütçesinden ma
aş veya ücret alan bilûmum mülkî memur
larla muallimlerin 1932 senesinde vııkubu-
lacak münhalâta gerek ayni nevi nıuhassa-
satlı hizmetler dahilinde ve gerek bunların 
birinden diğerine terfian veya naklen ta
yinlerinde muhassasat farkları tayin ve 
terfi tarihinden itibaren altı ay müddetle 
verilmez. Âli mektep mezunlarından tea-

si İsi leşi dahilindeki ilk münhallere terci
han tayin ve kendi derece maaşları üze
rinden tekaüt edilmek haklan mahfuzdur. 

MADDE 20 — Açıkta kalan memur
lardan filî hizmet müddeti yedi seneye 
kadar olanlara dörtte bir, on beş seneye 
kadar olanlara üçte bir, on beş seneden 
fazla olanlara yarım maaş nisbetinde açık 
maaşı verilir. Bunların 788 numaralı 
kanunun 85 inci maddesi hükmüne tevfi
kan ilk iki aylık tam maaş almak husu
sundaki hakları mahfuzdur. 

MADDE 21 — Maaşatın tevhit ve te
adülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü 
1683 numaralı kanunun meriyetinden ev
velki hükümlere göre tekaüt edilip te 
mülhak ve hususî bütçelerden ücret alan
lara da şamildir. ( 900 numaralı kanun 
ahkâmı mahfuzdur ). 

(ierek eski hükümlere göre ve gerek 
1683 numaralı tekaüt kanununa tevfikan 
tekaüt edilip te tediye edilmiş sermayesi
nin on az nısfı Devlete ait olan müessese
lerle sermayeye verilecek faiz veya te-
ınettüü Devletin teminatı altında bulunan 
bilûmum müesseselerde vazife demlide 
edenler dahi 1452 numaralı kanunun 14 
üncü maddesi hükmüne tâbidir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı mü
tekaitler hakkında bu hükmün tatbik edi
lebilmesi için aldıkları tekaüt maaşlarile 
ücret mecmuunun 50 liradan aşağıya düş
memesi şarttır. 

MADDE 22 — 1931 malî senesi büt
çesinin 15 inci maddesinin (A) fıkrası mu
cibince terfi edenler, terfi tarihlerin
den itibaren bir seneyi doldurmuş olma
salar bile 1 temmuz 1932 tarihinden be-
dile terfiden mütevellit maaş farklarım 
alırlar. 
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dül kanununun 7 inci ınaddesile verilen 
cevaza binaen (11-9) uncu derecelere ka
dar bidayet en tayin olunanların da tayin 
olunduğu derece maaşı ile 14 üncü derece 
maaşı arasındaki fark kezalik altı ay için 
verilmez. 1931 malî senesi zarfında terfi 
edip te terfi tarihinden itibaren alh ay-
geçıniş olanlar 1 haziran 1932 tarihinden 
itibaren maaş farklarını alırlar. ' 

Teadül cetvelinin 14 üncü derecesine 
(14 dahil) veya bu derece maaşına teka
bül eden ücret miktarına kadar olan terfi 
ve tayinlerden bu kavit aranmaz. 

MADDE 13 — Maaşatm tevhit ve tea
dülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
13 üncü maddesinin vekâlet maaşı müdde
tine ait hükmü ile 1108 numaralı maaş ka
nununun 8 inci maddesinin ( B ) fıkrası 
hükmü 1932 malî senesi zarfında tatbik 
olunmaz. Bununla beraber vekâlet ve asa
let maaşlarının mecmuu baliği hiç bir su
retle 1452 numaralı kanunun tayin eyledi
ği birinci derece maaşın emsali hâsılını 
geçemez. 

MADDE 23 — Vilâyetlerin umumî 
idaresi kanunu mucibince nasp ve azil
leri mahallerine ait bilûmum memurlar 
ile ailelerine her ne suretle olursa olsun 
verilecek harcırah Q vilâyet hududunu te
cavüz edemez. Bunlardan tekaüt edilen
lerin harcırahları dahi bu hükme tâbi
dir. 

Alelûmum mütekaitlerin verdikleri be
yannamelerde gösterilen yerlere senesi 
içinde gitmiyenlerin harcırahlarından is
tihkaklarından fazlası tekaüt maaşlarının 
her üç aylığının nısfı tevkif edilmek su
ret ile istirdat olunur. 

MADDE 24 — inzibat komisyonları 
kararıle mecburî tahvile tâbi tutulan me
murlara ve ailelerine harcırah verilmez. 

MADDE 25 — Bütçelerdeki tedavi 
ve yol masrafları tertiplerine mevzu tah
sisattan ancak maaşları, 7 inci ve andan 
aşağı derecelerde muayyen miktarlarda 
bulunan memurların tedavileri için sarfi
yat icra olunabilir. 

MADDE 26 — Asalet ve vekâlet namı 
ile verilecek paranın mecmuu, asalet ve 
vekâlet suret ile idare edilen memuriyetler
den hangisi yüksek ise onun bir derece 
fevkindeki maaşı geçemez. Ücretli vazife
lerde de ücretin tekabül ettiği derece ma
aşları bu hükme esas ittihaz olunur. 



MADDE 27 — 1932 - 1933 ders senesi 
zarfında ücret ve masarifi Devlet tarafın
dan demlide edilmek üzere pansiyonu bu-
İiınaıi mekteplerde leylî ve meccani olarak 
tahsil ettirilecek talebenin adedi bine ib
lâğ edilebilir. .Hu mekteplerde tahsil etti
rilmek üzere mezkûr sene zarfında Devlet 
hesabına ve 915 numaralı kanunun ikinci 
maddesi hükümlerine göre alınacak leylî 
ve meccani talebe, ücreti 225 lira veya bun
dan aşağı olan pansiyonlara gönderilir. 

MADDE 28 — 1702 numaralı kanuna 
göre ve adedi 350 yi tecavüz etmemek üze
re kıdem zammına istihkak kesbeden mu
allimlere kıdem zammından mütevellit ma
aş farklarının yalnız nısfı verilir. 

MADDE 29 — İşini kanunun meriyet 
tarihine kadar teraküm etmiş bulunan ta
pu münakalelerinin merkezde tescili için 
mesai saatleri haricinde çalışacak memur
lara münakale başına bir kuruş ücret ve
rilir. Ancak bu işin muvazzaf memurlara 
yaptırılabilmesi yeni muamelelerin tera
kümde kalmamasile meşruttur. 

MADDE 30 — 20 haziran 1931 tarih ve 
1831 numaralı kanunun hükmü nâzım va
ridat ve masraf hesaplarında tedvir ol
unur. 

MADDE 31 — Devlet demiryolları in
şaatı le işletme işlerinin ayrılmasından 
mütehaddis vaziyetin netayiei kanunu 
mahsusla tesbit ve tanzim edilinciye kadar 
bu vaziyetin işletmiye taallûk eden hususa-
tı Nafıa vekâletince tayin olunacak esasla
ra göre idare olunur. 

MADDE 32 — Devlet demiryolları 
inşaatı için İsveç gnıbile münakit mu
kavelenin feshi halinde icap eden mun
zam teşkilât ve hidematm ifasına ve sıh
hiye hidematına mukabil müteahhidi sa-
nilerin nıatlubatmdan tevkif edilecek me-
baliğin Nafıa vekâleti bütçesinin ( ) 
faslının ( ) maddesindeki tahsisata ilâ
veten sarfına ve bu hususata ait esasat ve 
muamelâtı tesbite Nafıa vekili mezundur. 



MADDE 33 — Resmen işletmiye açıl
mış ve bakımı da işletme idaresine dev
redilmiş bulunan hatların devir mazbata-
lariİe tesbit edilen nevâkıs bedelleri içiri 
Nafıa vekâleti bütçesinden ifraz edilecek 
mebaliğ, işletme idaresine verilir; 

MADDE 34 -— İşletmiye açılmış hat
larda inşâat teşkilâtı tarafından yapılan 
ikmali nevakıs ameliyelerinde veya bir 
senelik tamirat işlerinde çalışan memur 
ve müstahdemler ve bunların eşya ve er
zakı ve bu kısmın bakımına muktazi mal
zeme. o mmtakaya inhisar etmek ve iş
letmede cari usuller tatbik edilmek şarti-
le meccanen nakledilir. Bunun gibi muh
telif hatlardaki nevakısm ikmalinde müs
tahdem seyyar inşaat memur ve müstah
demleri de vazifeten seyahatlerinde iş va
gonları ve eşyalarile birlikte meccanen 
nakledilir. 

MADDE 35 — Teşviki sanayi kanu
nu ile muamele vergisi kanununun hü
kümlerine göre gümrük ve muamele ver
gisi muafiyetinden istifade eden mevaddı 
iptidaiyenin yeniden hazırlanacak cetveli 
bir seneye mahsus olmak ve ifade eyle
diği muafiyetlerin yekûnu baliği 1,5 mil
yon lirayı geçmemek üzere îcra Vekille
ri Heyeti kararile tatbik olunur. 

Birinci fıkrada zikredilen cetvel 1933 
muvazeııei umumiye kanunu lâyihasına 
rapten Büyük Millet Meclisinin tasvibi
ne arzolunur. 

MADDE 36 — 1715 numaralı Cumhu
riyet merkez bankası kanununun 5 inci 
maddesi mucibince bankanın deruhde ey
lediği evrakı naktiyeye ait mesuliyetin su
reti ifası tayin ve mezkûr maddeye göre 
verilmiş olan bonolardan, Maliye vekâleti 
tarafından karşılık maksadile bankaya 
tevdi edilen altın ve sair kıymetlerin mu
kabilinde ne miktar tenzilât icrası lâzım-
geleceği tesbit edilinciye kadar Düyunu 
umumiye bütçesinin 186 mcı faslının 2 in
ci maddesine mevzu ve bono faizi karşı
lığı olan tahsisatın sermayenin faizine 
tekabül eden miktarından fazlası banka
nın zimmetinde addolunur. 
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M ADDE 22 — Bn kamınım hüküm
leri 1 haziran 1932 tarihinden muteber
dir. 

MADDE 23 — Bu kanunun hükümle
rini icrava Maliye vekili memurdur. 

20 - IV - 1932 
Ad- V. M. M. V. 

Zekâi 
H. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Na. V. Ik. V. 
Hilmi M- Şeref 

O. İ V . Z ı \ V . ~ 
Ali Bana Muhlis 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaka 
Mf. V. 
Esat 

S. 1 M. V. 
Ih: Refik 

MADDE 37 — 1715 numaralı Cumhu
riyet merkez bankası kanununun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası mucibince itfa 
karşılığı olarak tediyesi lâzımgelen % 1 
leri malî sene nihayetine kadar tediye et-
miyen mülhak ve hususî bütçelerle bele
diye bütçelerinin âmiri itaları ve muha
sibi mesulleri tediyesi tehir edilen mikta
rın malî sene nihayetinden itibaren tediye 
tarihine kadar geçecek günlere ait ve % 
5 üzerinden hesap edilecek faizlerini şah
san ödemekle mükellef olurlar. 

Bu bütçelerden umumî bütçeden yar
dım görenlerle kanunlarına göre muhtelif 
vergilerden hisse alanların işbu yardım 
veya hisselerinden birinci fıkrada yazılı 
% 1 1 erden olan borçları miktarını resen 
tevkif etmeğe Maliye vekili salâhiyettar-
dır. 

MADDE 38 — 1617 ve 2005 numaralı 
kanunların 3 üncü ve 2006 numaralı ka
nunun ikinci maddeleri mucibince her se
ne muvazenei umumiye kanunlarına raptı 
lâzımgelen kadrolar merbut (N) işaretli 
cetvelde gösteri İmişti r. 

MADDE 39 — 28 mayıs 1932 tarih ve 
1980 numaralı muvazene vergisi kanunu
nun birinci maddesinin istisnalara ait kıs
mının (5) numaralı fıkrasında tadat olu
nan zat maaşı sahiplerinden muvazene ver
gisinin alınabilmesi için verginin katından 
sonra kalacak istihkakın 20 liradan aşağı 
düşmemesi şarttır. 

MADDE 40 — Bu kanun 
1932 tarihinden muteberdir. 

1 1 uaziran 

MADDE 41 — Bu kanunun hükmünü 
icrava Maliye vekili memurdur. 



A - Cetveli 
Sıra 
A- Dairelerin isimleri Lira 

1 
2 

3 
4 

5 

0 

7 

8 

9 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

14 

1 5 

Kî 

17 

1 8 

1 0 

2 0 

2 1 

2 2 

2:5 

2 4 

2 5 

2(1 

2 7 

Büyük Millet Meclisi 
Kiyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekâlet 
Şurayı Devlet 
İstatistik l.T. M. 

Diyanet İşleri Reisliği 
Maliye vekaleti 
Düyıımı Umumiye 
Tapu ve Kadastro lT. M. 

( iümrük ve İnhisarlar vekaleti 
Dahiliye vekâleti 
Knıııiyet İşleri U. M. 
1 mum Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafıa » 
İktisat » 
Ziraat » 
Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmı 

» » » Hava » 
» » » Deniz » 

Askerî Fabrikalar U. M. 
Harita II. M. 
Posta, Tehjraf ve Telefon l . M. 

Unııımî yekûn 

2 

1 

1 2 

4 0 

4 

3 

3 

8 

2 

3 

7 

5 

1 0 

1 

3 

3 2 

3 

2 

4 

410 9 8 5 
3 7 3 112 
565 500 
155 559 
2 0 0 728 

41 950 
007 190 
190 9 0 5 
755 0 9 3 
997 0 0 0 

058 505 
735 9 2 5 
9 4 i 0 0 0 
3 0 8 379 

623 000 
501 8 8 4 

045 9 8 6 
929 9 4 3 
0 4 0 9 9 3 
2 5 8 010 
9 7 3 091 
243 936 
9 4 3 0 0 0 
0 0 5 5 0 0 
9 5 5 800 
540 2 0 5 
845 820 

169 072 111 



B - Cetveli 
Fasıl Varidatın nevi Lira 

Birinci kısım - İrat ve servet vergileri 

1 Arazi vergisi 
2 Binalar vergisi 
3 Hayvanlar vergisi 
4 Kazanç vergisi 
5 Madenler rüsumu 
6 Veraset ve intikal vergisi 

Hirinci k ı s ım yokunu 

4 500 000 
4 150 000 

11 750 000 
12 200 000 

650 000 
525 000 

3 3 7 7 5 OOO 

İkinci kısım-İstihlâk ve muamele vergileri 

7 Gümrük vergileri 
8 Muamele vergisi 
g Dahilî istihlak vergileri 

10 Oyun aletleri resmi 
11 Kara ve deniz av vergileri 
12 Nakliyat vergisi 
13 Sefineler rüsumu 
14 Damga resmi 
15 Tapu hare ve kaydiyeleri 
16 Mahkeme harçları 
17 Pasaport ve kançılarya ve saire 
18 Noterler 
10 Diğer harçlar 
20 Hayvan sağlık zabıta resmi 

İk inc i k ı s ım y e k û n 

38 
12 
2 

5 
1 

03 

500 
000 
550 
32 
480 
600 
120 
250 
320 
900 
600 
600 
66 
100 
118 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo 

Üçüncü kısım 

21 Mülga vergiler bakayasından 250 000 
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Varidatın hövi Liı'a 

Dördüncü kısım - İnhisarların safi hasılatı 
Tütün ve saire 20 100 000 
Tuz 7 200 000 
İspirto ve ispirtolu içkiler 4 500 000 
Kibrit ve çakmak 1 800 000 
Kevolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 50 000 
Oyun kâğıdı 25 000 

Dördüncü kısım yokunu 3 3 6 7 5 OOO 

Beşinci kısım - Devlete ait emlâk ve emval hasılatı 

Devlet ormanları 1 100 000 
İşletilen emlâk hasılatı 225 000 
Satılacak emval ve emlâk hasılatı 1 500 000 

lîoşinoi kısım yokunu 2 8 2 5 OOO 

Altıncı kısım - Devletçe idare edilen müesseseler 

Devlet demiryolları 50 000 
Posta, telgraf ve telefon 5 150 000 
Darphane hasdatı 20 000 
Resmî matbaalar 6 800 
Umum mektepler hasılatı 10 000 
Madenler hasılatı 50 000 
Diğer müesseseler 50 000 

Altıncı kısım yokunu 5 3 3 6 8 0 0 

Yedinci kısım 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet 
hissesi 1 080 000 



Fasıl 

- 5 8 
Varidatın nevi Lira 

39 Müteferrik varidat 
40 Cezalar 
41 Müteferrik hasılat 

Sekizinci kısım 

Sekizinci kısım yekunu 

Dokuzuncu kısım 

2 425 000 
1 Q50 000 
1 l'OO 000 

4^535 ÖÖ5 

42 Fevkalâde varidat 
43 İktisadî buhran vergisi 
44 Muvazene vergisi 

Dokuzuncu kısım yekunu 

450 000 
10 000 000 
14 000 000 

24r~46Ö~ÖÖÖ 

Onuncu kısım -Nazım varidat 

45 Muhtelif vergiler tahsilatından ve müskirat inhisarı 
hasılatından hisseler 

46 Pansiyonlar 
47 Şose ve köprüler 
48 Yüzde onlur 

UMUMÎ Y£KÜN 
..».•>• . . I . I I . M ^ M ^ . 

1«9>084 809 



Masraf bütçeleri 





1 - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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Tİ 
; ^ muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Kiyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

Encümene e. 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcırah 

Tahsisat 

Riyaset tahsisatı 
Aza » 
Divanı riyaset azası tazminatı 
[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince yapılır] 
Muvakkat teminat (toptan 'Verili?), 
Murakıp ücreti huzuru - -••* " ^ 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Aza harcırahı 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadı ve ticaret 
kongrelerine iştirak edecek murahhaslar har
cırahı 
| Yevmiye miktarı 4 ingiliz lirasını tecavüz edemez]. 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Ik inci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif 

ö Mefruşat 

8 400 
1 327 200 

18 000 

'••İ'-8Ö0'| 

1 734 600 

8 400 
1 327 200 

18 000 

379 200 
1 800 

1 734 600 

91 495 

4 000 

95 495 

1 830 095 

91 495 

3 000 

94 495 

1 829 095 

109 236 

76 892 

19 992 

206 120 

109 236 

76 412 

19 992 

205 640 

35 000 32 500 
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fi^tffig îmSSm 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Riyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 

9 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Masarifi muhtelife 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika ve riyasetin tensibine göre sar-
fedilecek gayrimelhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 
Meclis bahçesi daimî masrafı ve muvakkat 
amele ücreti 

6 000 
10 000 
1 500 
17 500 

-

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

Masarifi mütenevvia 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 
Mahkeme masrafı 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Memurlar harcırahı 

Eesmi telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

18 000 
2 500 

2 500 
23 000 

1 500 
4 500 
6 000 

2 000 
3 800 
2 200 
500 

8 500 

2 000 

250 
3 000 
3 250 ı 

500 \ 

95 750 
2 131 965 ! 

6 000 
10 000 

| 1 500 
17 500 

16 000 
2 500 

2 500 
21 000 

1 500 
4 500 
6 000 

2 000 
3 800 
2 200 

0 
8 000 

500 

250 
3 000 
3 250 

500 
89 250 

2 123 985 
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1932 malî senesi için 

Riyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 4 

1 5 : 

1 6 

17 i 

1 8 

1 0 

2 0 

İkinci hısım — Cüze mahsus mtıhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iştirak hissesi 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap — Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Tesisat ve demirbaş 

İkinci bap yekûnu 

İki nci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve vol masrafı 

Geçen sene düyunu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUM YEKÛN [ S r = i t e l d m 

2 500 

4 000 

1 500^ 
8'000 

175 000 

2 000 
177 000 
185 000 

2.000 

140 030 
142 030 

2 458 995 
2 423 467 

2 500 

4 000 

1 500 
8 000 

150 000 

2 000 
152 000 
160 000 

2 000 

131 000 
133 000 

2 416 985 



2 - RİYASETİ CUMHUR 
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fe 
muhassasatın nevi 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

231 Reisicumhur muhassasatı 

1 Tahsisatı asliye 
2 » fevkalâde 
31 1452 numaralı kanunun 16 mcı maddesi mu

cibince verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

2 4 

25 

26 

27 

2 8 

Memurlar maaşı 

Yaverler tahsisatı 

Muvakkat taaminat 

Müstahdemler ücreti[l] 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Masarif 

Masarif atı umumiye ve müstahdemler iaşesi 

UMUMÎ YEKÛN { ^ i r S ^ 

[l] Riyaset divanınca tasdik edilecek Kad
roya göre sarf edilir. 

1932 malî senesi için 

Riyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

60 000 
84 000 

29 760 
173 760 

28 920 

4 080 

2 112 

54 240 
263 112 

110 000 

373 112 
324 452 

60 000 
84 000 

29 760 
173 760 

28 920 

4 080 

2 112 
54 240 
263 112 

110 000 

373 112 



3 - DİVANI MUHASEBAT 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Riyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

3 1 

3 2 

33 

34 

3 5 

3 6 

3 7 

3 8 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Masar i f i muhakeme 
Defa t i r ve evrak ı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

418 248 

4 000 
5 000 
9 000 

3 000 
7 000 
2 500 

418 248 

2 500 

22 080 

58 992 
501 820 

2 500 

18 900 

58 992 
498 640 

2 000 
5 000 
7 000 

12 500 

5 000 

200 
4 000 
2 J300̂  
6 5Ö0 

3 000 
5 500 
2 000 
10 500 

4 000 

200 
4 000 
1 170 
5 3t0 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Riyaset divanı
nın teklifi 

Lira 

3 9 

4 0 

4 1 

42 

43 
î 

44İ 

4 5 

i 

46İ 

47 : 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım — Cüze mahsus muhassasat 

Kitap bedeli ve tercüme masrafı 

Staj için Avrupada bulunan murakıplann haziran, 
temmuz ve ağustos 1932 aylan tahsisatı ve avdet har
cırahları (beherine ayda yüz elli lira tahsisat verilir.) 

tnşaat 

i k inc i kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşı l ığı 

Üçüncü kıs ım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN )™?™ei ?v~U™a 

J Hükümetin teklifi 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

200 
1 400 

1 600 

50 

37 650 

539 470 

1 500 

15 000 

25J)00 

41 500 

3 000 

200 
1 400 

1 600 

50 

31 520 

530 160 

1 000 

8 000 

25 000 

34 000 

1 000 

200 

200 
1 400 

582 370 
550 020 

1 000 

200 

2 ( M L 
1 400 

565 560 





4 - BAŞVEKÂLET 
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OD 
Ki 

i < ^ muhassasatm nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul. edilen 

Lira 

501 

51 j 

521 

53İ 

54 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Başvekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve: 
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

561 Levayım 

Tenvir 
Teshin 
Kı r tas iye 

5 7 

5 8 

Müteferrika 

Başvekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

8 400 

58 368 

1 800 

13 560 

7 794 
89 922 

8 400 

58 008 

1 800 

13 560 

7 704 
89 472 

. 500 

1 000 

450 
500 
950 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

100 
100 
722 
922 

900 

1 000 
6 000 
7 000 

100 
150 
722 
972 

900 

1 000 
6 000 
7 000 



73 

1932 malî "senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Masarifi mütenevvia 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

450 i 
840: 

1 290 

450 
840 

1 290 

60 

6li 

1 
; 2 

6 2 

6 3 

Harcırah 

Resmî telefon masarifi 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Matbaa masarifi 

Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
Pul, posta ve sevk masrafı 
Hariçte tabedilecek düstûrların kâğıt ve tabı 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

6 4 

6 5 

Tahsisatı mesture 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi masrafı 

İkinci kısım yekûnu 

1 800 

100 
900 i 

1 000 İ 

300 
14 212 j 

104 134 
i 

20 000 
3 000 
15 000 

300 
4 000 
42 300 

990 000 

10 000 

1 042 300 

1 500 

100 
900 

1 000 

300 
13 912 

103 384 

20 000 
2 000 
15 000 

300 
0 

37 300 

990 000 

10 000 

1 037 300 
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M ! rrj 
3 i l 

0 6 

67 

6 8 

6 0 

7 0 

muhassasatın nev'İ 

Ü üç üne il hısım — Âli iktisat incelisi masarifi 

Masarifi mütenevvia 

Demirbaş 
Kırtasiye, defatir ve evrakı matbua 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Aza hakkı huzuru 

Kitap ve risale 

Kitap ve risale mubayaa ve abone bedeli 
Tercüme, tabı ve nesir masrafı 

Fasıl yekûnu 
Üeiiııeü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Ayık maaşı 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

450 
250 
150 
850 

50 
250 
150 
450 

3 000 

9 000 

500 
425 
925 

18 775 

3 000 

9 000 

500 
425 
925 

3 375 

1 200 
1 000 
2 200 

1 162 409 

500 
.1 000 
1 500 

1 155 559 



5-ŞÛRAYİ DEVLET 



?ö 

r-4 T» muhassasatsn nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

73 

74J 

75Î 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek. 
mtıhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

70; 

77 

7 8 

79 

8 0 

Mefruşat 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Harcırah 

81 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ücreti ve yol masrafı 

UMUMÎ YEKÛN 

50 

200 

177 888 | 

4 680 

10 620 
193 188 ! 

177 888 

4 680 

10 620 
193 188 

50 

Fasıl yekûnu 

atbua 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

500 
2 500 
1 500 
4 500 

500 

1 000 
390 

1 390 

900 
7 340 

200 528 

500 
2 500 
1 500 
4 500 

500 

1 000 
390 

1 390 

900 
7 340 

200 528 

200 

200 728 200 728 



6 - İSTATİSTİK U. M. 



n -
H a M ü İ S M ) 

84 

8 5 

86 

8 7 

muhassasatm nevi 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
mıüıassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

ik inc i bap - Masar i f 

8 8 

89i 

90! 

9 1 

9 2 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Levazım I 

Tenvi r • 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika i 

Masarifi mütenevvia 

Defa t i r ve evrakı matbua 
Malbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

"̂  Bi r inc i kıs ım yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

17 904 

9 900 

2 772 
30 576 

17 904 

9 900 

2 772 
• 30 576 

100 
200 

300 

350 ! 
1 600 
700 j 

2 650 j 

480 

300 
150 
450 

300 
150 

4 330 
34 906 

100 
200 

300 

350 
1 600 
700 

2 650 

480 

300 
150 
450 

300 
150 

4 330 
34 906 



— 7 9 -

muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

İkinci hısım — Cüze mahsus muhassasat 

931 I Kitap ve risale 

l| .Ihsaî eserler ve risaleler mubayaa ve abon 
man bedeli 

I 2| Resim, tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 

94! I Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

150 
6 000 
6 150 

900 
7 050 

150 
6 000 
6 150 

_ _ 900 
7 050 

41 956 41 956 





7 - DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 
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muhassasatın nevi 

!>8 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

100; 

107; 

108 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat tazminat 

Müstahikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kır tas iye 

Fas ı l yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

524 368 

50 

400 
360 

760 

250 

200 

1 800 
500 

2 300 

Encümence 
kabul edilen 

524 368 

6 000 

3 720 

13 860 

5 268 

36 000 
589 216 

6 000 

3 720 

13 860 

5 268 

36 000 
589 216 

50 

400 
860 

760 

250 

200 

1 800 
500 

2 300 



- 83 -

O» 

Ti s 

10î> 

muhassasatın nev 

1 1 0 

1*1 

1 12 

ı ı . ı 

1 1 4 

1 1 5 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarif i müştereke 

Masarifi mütenevvia> 

Bedeli icar 
Defa t i r ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen ı kabul edilen 

Lira Lira 

Resmî telefon masarifi 

Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Bir inc i kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Kuranıkerim ve ehadisi şerife tercüme ve tefsir ücret-
lerile bunların ve hutbelerin tabı ve neşir masrafı 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

• 500 
4 060 

2 520 
500 
300 

3 320 

2 000 

50 
50 

5 420 
598 696 

4 000 

0 
0 
0 

500 
4 060 

2 520 
500 
300 

3__320_ 

2 000 

50 
50 

5 420 
598 696 

4 000 

100 
10 
110 



-64 

muhassasatın nev'i 

ııo 
117 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira 

2 000 

Uıra 

1 890 

2 000 
500 

2 500 

i_500_... 

607 196 

2 000 
500 

2 500 

4: 500 

607 196 



8 - MALİYE VEKÂLETİ 
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12G 

1 2 1 

1 2 2 

123 

muhassasâtın nev i 

Birinci insim — Cüzlerde müşterek 
mnhassasat 

.Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakka t miist ahdemler 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

1 2 4 

i2r> 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 

1 2 0 

Bir inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 2 7 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kır tas iye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

4 800 

5 910 067 

25 000 

106 200 
10 080 

116 280 

4 800 

5 900 845 

25 000 

140 520 
9 480 

150 000 

429 960 
34 000 
463 960 

152 000 

6 672 107 

430 800 
34 000 
464 800 

152 000 

6 697 445 

550 
2 500 
3 050 i 

5 600 
9 400 
2 000 
17 000 

550 
2 500 
3 050 

5 600 
9 400 
2 000 
17 000 



- 8 7 -

i <V muhassasatın nevi 

128 

129 

130 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Fasıl yekûnu 

131! 

132 

Mefruşat 
Demirbaş 

Vilâyat levaımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasive 

Vilâyat müteferrikası 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

i 3 r 

134 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Tadilât memurları harcırahı 

1932 malî senesi için 

Hüküm e tçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

500 
3 000 
3 500 

4 000 

500 
3 000 
3 500 

3 000 
_3_000 
6 000 

41 000 
19 000 
60 000 

10 000 
100 550 

3 000 
3 .000 
6 000 

41 000 
19 000 

60 000 

10 000 
103 550 

Fasıl yekûnu 

1 

Fasıl yekûnu 

32 400 
30 000 
118 000 ; 
3 870 

184 270 

1 

60 000 
45 000 
30 000 

135 000 

32 400 
30 000 
115 000 
3 870 

181 270 

60 000 
45 000 
30 000 

135 000 



- 8 8 -

135 

136 
137 

138 

139 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 
Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiye
ler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete ait bina ve arazi vergileri 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

tkinci kısım — Cüze mahsus muhnssasai 

Birinci bap - Masarifi daime 

Ücreti huzur 

Komisyonlara memur gayrimuvazzaf aza 
Kazanç vergisi hesap mütehassıslarile bina 
mütehasısları 

Fasıl yekûnu 

Cibayet masrafı 

Kıymetli evrak ve levazım bedeli ile tabı mas
rafı 
Vazifeleri haricinde cibayet işlerinde istih
dam edilecek gümrük memurları aidatı 
Maaşlı olmıyan emlâki milliye tahsildarları 
aidatı 
Mahcuz malların nakliye ve satış masrafları 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

400 
3 000 

3J00^ 

4 725 

55 500 

200 000 
50 000 
41 500 
5 000 

352 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 
3 000 

3 400 

679^395 
7 452 052 

4 725 

473 000 

420 000 
370 000 
41 500 
55 000 

1 359 500 
1 683 895̂  
8 484 890 

120 000 

30 000 
150 000 

87 080 

30 000 
117 080 

40 000 

9 000 

3 600 
4 000 
56 600 

40 000 

9 000 

3 600 
4 000 
56 600 



- 8 9 -

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 4 0 Muamelâtı naktiye 

Fa iz ve aciyo 
P a r a nakl iye ve bendiyesi 
E v r a k ı nakt iye muhafaza ve mübadele mas
raf ı 
1567 numara l ı k a n u n u n ta tb ik i masraf ı 

Fasıl yekûnu 

Bir inc i bap yekûnu 

1 4 1 

1 4 2 | 

143i 
! 

1 4 4 

ı 
.145 | 

1 4 6 

İk inc i bap - Masar i f i muvakka te 

Tahrir masrafı 

Ü c u r a t 
Gayrimuvazzaf azanın ücret i huzuru 
Masar i f i idare 
Alât ve edevatı fenniye mubayaa, muhafaza 
ve t a m i r masraf ı 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkin gayri surette tefevvuz olunan emval bedeli 

Ecnebi mütehassısları 

Avrupaya gönderilecek müfettişler harcırahı 

Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye telfik ve 
tertip masrafı 

Tetkikatı maliye masrafı 

İk inci bap yekûnu 

O 
4 000 

0 
20 000 
24 000 
230 600 

115 740 
32 000 
22 000 

J>90 
170 330 

1 461 000 
4 000 

1 
20 000 

1 485 001 
1 658 681 

115 740 
32 000 
22 000 

590 
170 330 

200 

6 000 

0 

10 

600 
177 140 

200 

45 000 

1 

10 

600 
216 141 



- 9 0 -

eâ fa 

O) 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe | Encümence 
talep edilen j kabul edilen 

Lira Lir; 

147? 

148 

14i) 

150 

151i 

Üçüncü bap - Millî emval masrafı 

İrat getiren millî emval masrafı 

İnşaat ve tamirat 
Ambar icarları ve nakliye masrafı 
Mahlûlât ve mektıımat ihbariyesi ve ferağ 
masrafları 
Sigorta ücretleri ve belediye resimleri 

Fasıl yekûnu 

İrat getirmiyen millî emval masrafları 

inşaat 
Tamirat 
Vergi ve sigorta ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Millî emval müşterek masrafları 

Masarifi idare ve ilânat 
Tahmin, satış ve tesbit komisyonları azası 
hakkı huzuru 

Fasıl yekûnu 

1352 numaralı kanun mucibince yapılacak mebani in 
saat masrafları ve istimlâk bedeli 

İsoimlâk bedelleri 

Üçüncü bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesal 

Darphane mütedavil sermayesi 

20 000 
500 

1 000 
4 000 

20 000 
500 

1 000 
4 000 

25 500 

82 500 
70 000 
5 000 

157 500 

25 500 

52 500 
100 000 

5 000 

157 500 

15 000 
12 000 

27 000 

15 000 
12 000 

27 000 

1 000 

1 000 
212 000 
619 740 

0 
1000 

211 000 
2 085 822 

10 000 10 000 



9 t -

O) 

IS 
muhassasatm nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

152] 

1531 

Damga matbaası 

işletme masrafı ve amele ücretleri 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

Mektep ve kurs masrafı 

154 

Masarifi idare ve imtihan masrafı 
Mektebe eelbolunacak memurlar yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 
Mektep kitaplarının tahrir ve tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

! 2 
Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

155 

1501 

1571 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » * » '» 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — İstisnaî masarif 

Millî saraylar masarifi umumiyesi 

40 000 
200 

13 700 

53 900 

40 000 
200 

13 700 

53 900 

2 000 
15 000 
1 300 
800 

19 100 

2 000 
15 000 
1 300 

800 

19 100 

15 000 
10 000 

1 25 000 

30 000 

10 000 
10 000 

1 10 000 
30 000 

168 000 

46 620 

15 000 
10 000 
25 000 

30 000 

10 000 
10 000 

__ 10 000 
30 000 

168 000 

46 620 1 



92 -

1 5 8 

159 

1 6 0 

1 1 

1 6 2 

1 6 3 

1 6 4 

1 6 5 

166 

167 

1 6 8 

1 6 9 

1 7 0 

471 

1 7 2 

muhassasann nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Masarifi gayrimelhuza 

Darülfünun tahsisatı maktuası 

Darüşşafakaya muavenet 

Himayei etfal cemiyetine muavenet 

Hilâliahmer cemiyetine muavenet 

Telsia telefon şirketine muavenet 

Evkafa muavenet 

Sporu himaye eden cemiyetlere yardım 

Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara 
şehri imar masrafı 

161, 239, 484 numaralı kanunlar mucibince istimal olu
nacak kereste rüsumu karşılığı 

Ford mukavelenamesi mucibince verilecek prim karşı
lığı 

İhtiyat tahsisatı 

Van gölü merakibi için mahallî idarei hususiyesine 
muavenet 

Düyunu umumiye komiserliği teşkilâtı masrafı 

Ajans telgraf ücreti 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

50 000 

710 000 

15 000 

10 000 

10 000 

5 000 

100 000 

50 000 

60 000 

150 000 

35 000 

770 120 

15 000 

3 000 

3 000 

0 

50 000 

50 000 

75 000 

164 512 

20 000 

50 000 

50 000 

50 000 

0 

0 
1 376 620 

20 000 

50 000 

50 000 

50 000 

1 

70 000 
1 452 253 

9 616 412 12 190 965 



9 - DÜYUNU UMUMİYE 



94 
as

ı 

fc 

<u 
n3 
c3 
S 

muhassasatın nev'i 

1 8 0 

1 8 1 

Birinci kısım — Dahilî borçlar 

Birinci bap - istikrazlar 

% 5 faizli istikrazı dahilî 

1 8 2 

Faiz ve senelik itfa 
Komisyon 

Fasıl yekûnu 

1 8 3 

1 8 4 

1 8 5 

18C> 

İkramiyeli donanma piyangosu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Dalgalı borçlar 

Ziraat bankası hesabı 

499 numaralı kanun mucibince Ziraat ban
kasının son taksiti 
Traktör tazminatı 

Fasıl yekûnu 

1885 numaralı kanun mucibince 
istimlâk bedeli 

İstanbul mecburî 

Mahsubu ummuî kanunu mucibince verilecek tasfiyei 
düyun tahvili faiz ve amortismanı 

1932 muvazenei umumiye kanununun 11 inci maddesi 
mucibince verilecek tahvilât faiz ve amortismanları 

Cumhuriyet merkez bankası hesabı 

Evrakı naktiye itfa karşılığı 
Merkez bankasınca deruhde edilen evrakı 
naktiye mukabili verilmiş olan bonoların 

faizi ve sermayenin tam teminatı 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

30 000 
1 114 126 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

30 000 
1 114 126 

555 882 
0 

555 882 

600 000 

555 882 
750 000 

1 305. 882 

500 000 

750 000 

130 000 

600 000 

1 700 000 i 1 656 770 
i 

1580 000 J 1 550 000 
3 280 000 i 3 2(fö 770 



-95 

Tİ 

187 

O 

188 

189 

190 

191 

192 

198 

194 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Ergani bakır madeni iştirak hissesi ve faizi 

Hesabı cari ve kredi faizleri 

îkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci hısım — Haricî borçlar 

Birinci bap - Sakıt İmparatorluk 
borçları 

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi ida
re masrafı olarak Türkiyeye isabet eden hisse 

Kambiyo mubayaa karşılığı 

Komerçiyale taksiti 

1740 numaralı kanun mucibince verilecek taksit 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Haricî istikrazlar 

1722 numaralı kanun mucibince kibrit istikrazı faiz 
ve itfa mürettebatı 

Üçüncü bap - Mütenevvi borçlar 

1375 numaralı kanun mucibince demiryolları hisse 
senetleri mubayaa bedelleri (son taksiti) 

944 ve 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkanlan 
hazine bonoları 

58 000 

1 500 000 
6 493 882 
7 608 008 

108 000 

0 
6 100 652 
7 214 778 

4 095 000 

10 000 

300 000 

50 000 
4 455 000 

1 727 000 

4 095 000 

10 000 

300 000 

50 000 
4 455 000 

1 727 000 

3 927 000 

10 511 493 

1 983 500 

9 000 000 



9 6 -

, * muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

195İ | 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

Üçüncü bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Zatî maaşlar ve tahsisatlar 

196! | Vatanî hizmet mukabili maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri 

197 j | Mütekait, yetim, dul maaşları ve tahsisatları 

198| | 551 numaralı kanun mucibince harp malûllerine veri
lecek arazi bedeli 

190 | Muhtelif borçlar 

Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşı mu
kabili verilecek emlâk ve arazinin mahsubu 
karşılığı 
izmir liman şirketi hisse senedi bedeli 
mahkûmbih borçlar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 037 000 
24 475 493 
30 657 493 

38 415 

16 390 585 

50 000 

J 550 000 
19 513 500 
25 695 500 

38 415 

16 500 000 

50 000 

0 
0 
0 
0 

16 479 000 
54 744 501 

15 000 
142 000 
100 000 
257 000 

16 845 415 
49 755 693 



10-TAPU VE KADASTRO U. M. 



98 

Tl muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Birinci kısım — Güderde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakka t müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

i k i n c i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t as iye 

Fasıl yekûnu 

597 456 

7 048 

23 040 
1 440 

600 084 

4 420 

23 040 
1 440 

24 480 
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03 
«3 

"O 

IS 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 0 8 

2 0 9 

210 

2111 

212İ 

213! 

214! 

İ315 

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 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Mükâleme bedeli 

UcretH muhabere ve mükâleme masrafı 

1 500 

3 500 

5 000 
3 000 

8 000 

1 500 

18 000 

4 500 
300 

11 000 
2 500 

550 

18 850 

15 000 
20 000 

35 000 

100 

150 

1 500 

3 500 

5 000 
3 000 

8 000 

1 500 

18 000 

4 500 
300 

11 000 
2 500 

550 

18 850 

15 000 
20 000 

35 000 

100 

1Ö0 
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T* 
eö muhassasatın nev'i 

2 1 6 Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım — Cüze mahsus mııhassasat 

2 1 7 Kadastro ve tahdit heyetleri masarifi 

1 Müstahdemler ücreti 
2 Masarifi idare 
3 Mefruşat, alat ve levazımı fenniye bedeli 
4 Sicilli emlâk tesisi, defatir ve evrakı matbua 

masrafı 
İhtiyar meclisleri ve vukuf erbabı ile belediye 
ve köy mümessilleri yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

218 

2 1 9 

İstinsah ve münakale ücreti 

Tapu ve kadastro tatbikat kursu masrafı 

1 Masarifi idare 
2 Mektebe celbedilecek memurlar masrafı 

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

220 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

İl Tedavi ve yol masrafı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

300 
54 400 
757 016 

155 880 
5 000 
800 

2 500 

2 000 
166 180 

20 000 

2 000 
40J)00̂  
42 000 

300 
54 400 
757 016 

155 880 
5 000 
800 

2 500 

2 000 
166 180 

20 000 

500 
8 004 
8 504 

194 684 

500 
8 004 
8 504 

194 684 

2 000 
40 000 
42 000 
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 muhassasatın nev'ı 

221 

222 

! ı 
I 2 
I 3 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 800 

500 
500 
500 

1 500 

45 300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 800 

500 
500 
500 

1 500 

45 300 

997 000 I 997 000 





11 - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
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22Gİ 

227| 

228 

220! 

2301 

231 

232i 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Birinci kısım — Vekâlet 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahı ile mütercim 
ve daktiloları ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

233 Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yokunu 

23 i Merkez müteferrikası 

4 800 

1 370 196 

4 000 

15 924 

43 320 

30 000 

1 32 328 
JL 500 472 

2 500 
300 

2 800 

2 000 
3 000 
2 000 
7 000 

1 900 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 
1 

4 800 

1 350 348 

4 000 

27 144 

43 320 

29 000 

28 908 
1 487 520 

1 500 
300 

1 800 

2 000 
3 000 
2 000 
7 000 

1 900 
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muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 3 5 

230 

237! 

2 3 8 

23 î) 

2 4 0 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve t esi ıhı 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci ban vekûnu 

500 
3 000 

3 500 

6 000 

3] (İ03 
8 250 

39 853 

11 000 

72 053 

500 
3 000 

3 5 0 0 

6 000 

:n (İ03 
8 250 

39 853 

11 000 

71 053 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

44 000 
10 000 
21 000 
1 100 
76 100 

44 000 
10 000 
21 000 
1 100 
76 100 

41 500 
20 000 

61 500 

41 500 
20 000 

61 500 
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r0 

2 4 1 

242 

243 

244! 

2 4 5 

240 

muhassasatm nev'i 

1932 malî senesi için 

Resmî telefon masrafı 

Tesis ıınısmi'ı 
Mükfıleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harç la r ı 
Reddi yat 
Nisbeti kanunla muayyen ikramiyeler (191.8 
mu naml ı k a n u n u n 61 inci maddesi) 

Fasıl yekûnu 

Kaçak hayvan iaşe masrafı 

İ lcüneü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Masarifi, daime 

Gümrük ambarlarında zayi olan eşya ta minatı 

Masarifi mütenevvia 

Kimyahaneler makina, al ât ve levazım bedeli 
ve tamir ler i masraf ı ve har içte yapt ı r ı lacak 
tahlil ve k imyager ücreti 
11 n isan 1834 tarihl i gümrük kanununun, i) 
uncu maddesi mucibince iş t i ra olunacak eşya 
bedeli 
Nümuııehaneler için alınacak numune bedel
leri 
( l ümrük idaresine ait olanlarla tah t ı muhafa
zasında bulunan bi lumum eşya ve emvalin 
nakliye ve bendiye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

465 i 
2 185 ; 
2 650 

3 250 

;i 600 
1 000 

4 500 
9 100 

500 
153 100 

500 

2 000 

800 
300 

<) 000 

11 600 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

465 
2 185 
2 650 

3 250 

0 600 
1 000 

4 500 
12 100 

500 
156 100 

2 

i) 
11 

500 

000 

800 
8,00 

000 
600 
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247 

248 

24Î) 

250 

251 

252 

253 

muhassasatm nev'i 

İstatistik ve gümrük tarife mecmualarile muharreratı 
umumiyenin tab ve neşir masrafları 

Kamusu eşya masrafı [1931 senesi bütçe kanununun 
15 inci maddesi hükmü bu hizmeti görenler hakkında 
tatbik edilmez]. 

Dördüncü bap yekûnu 

Beşinci bap - Masarifi muvakkate 

Tartı aletleri mubayaa ve tamir masrafları 

İnşaat ve tamirat 

İnşaat 
Tamiratı mütemadiye 

Fasıl yekûnu 

Tatbikat kursuna celbedilecek memurların yevmiye
leri 

j>eşinei bap yekûnu 

Altıncı bap - Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

15 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

5 000 i 4 000 
T "" ' ------

32 100 | 31 100 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

3 000 ! 
8 000 ; 

ı ı ooo ! 

2 000 
8 000 

10 000 

Geçen sene düyunu 

1 000 

o 
23 350 
23 350 

1 000 

1 
23 350 
23 351 

2 500 
26 850 

2 500 
26 851 

7 974 16 974 



muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

i i r a 

Encümence 
kaimi edilen 

Lira 

Eski seneler düyunu 

1980 senesi düyunu karşılığı 
1929 » ' » '» 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bap yekûnu 

Birinci kısım yekunu 

ilginci lavım — (rümt'iih' muhafaza 
amam InnnaiHİanluJı 

.Birinci bap - Maaş, ücret, talisi sat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

1918 numaralı kanunun 70 inci maddesi mucibince 
verilecek ihtisas ücreti 

1 000 
500 
500 

2 000 
20 974 

1 805 549 

1 000 
500 
500 

2 000 
28 974 

1 801 598 

Muvakkat tazminat 

15 i vinci bap yekûnu 

İkinci bap 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin. 
Kırtasiye 

- Masarif 

Fasıl yekûnu 

2 220 

11 980 
3 114 
15 094 

2 220 

11 980 
3 114 
15 094 

1 651 467 

1 000 

246 600 

27 720 ; 

6 144 
1 932 931 

1 

1 

639 449 

1 000 

254 676 

27 720 

6 144 
928 989 
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1 

262 

2 6 3 

1 
2 
3 

! 

2 6 4 

2 6 5 
! 1 

2 
i 

266 
1 1 
ı 

2 6 7 

1 

1 

2 

! 3 

4 

muhassasatın nevi 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi daime 

Kara ve deniz muhafaza vesaiti masarifi 

Mubayaa [kumandanlık karargâhı hizmet 
otomobili] 
Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi ıımu-
miyesi 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi (ku
mandanlık karargâhmdaki hizmet otomobili
nin işletme, tamir masrafı dahildir)-
Vesaitin mefruşat ve levazımatı masrafı 

Fasıl yekûnu 

1932 malî 
I 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

5 620 

23 493 
200 

4 000 

27 693 

11 000 

100 
500 

600 

2 500 

64 727 

0 

20 000 

107 842 
1 585 

129 427 
• 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 620 

23 493 
200 

4 000 

27 693 

11 000 

100 
500 

600 

2 500 

64 727 

2 775 

20 000 

105 000 
1 585 

129 360 
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Tİ 
Tİ 

2 6 8 

26i) 

270 

2 7 1 

272 

273 

muhassasatın nev'i 

Levazım ve teçhizat 

Muhafaza memurlar ı le deniz vesaiti müstah
demle j'iııin elbise bedeli 
Muhafaza memurlar ın ın esi i ha ve cephane 
bedeli 
Levazımı sıhhiye 

Fası l yekûnu 

Muayyenat 

1615 numara l ı kanunun 2 inci maddesi muci
bince verilecek yemeklik bedeli 
1615 numara l ı kanunun 1 inci maddesile 1931 
senesi bütçe kanununun 8 inci maddesi mu
cibince gümrük süvari mın taka ve muhafaza 
memurlar ına verilecek hayvan yem bedeli 

Fas ı l yekûnu 

Takipte kullanılan vesaiti nakliyenin tamir ve tazmin 
masrafı 

Muhafaza kıtaatının umumî masrafları 

Melbusat 
Teçhizat 
İaşe masrafı (yem, tenvira t ve mahruka t da
hi l ) . 
Alayda mevcut hizmet otomobilile kamyon 
ve kamyonetler in işletme ve t ami r bedeli 
Zabittin ve efradın tedavi masraf lar ı 
Keza ve malzemei sıhhiye 

» » baytar iye 

Fası l yekûnu 

Jandarma masarifi umumiyesi 

Muhafaza efrat ve memurlarından vefat edenlerin teç
hiz ve tekfin masrafı 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

I/ıra 

5 610 

1 000 
200 

6 810 

Ki 200 

151 684 
167 884 

200 

18 576 
9 855 

88 878 

8 400 
2 000 
800 
200 

122 709 

61 985 

300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 610 

1 000 
200 

6 810 

16 200 

151 684 
167 884 

200 

18 576 
9 855 

90 878 

8 400 
2 000 
800 
200 

124 709 

61 985 

300 
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274 

275 

27(> 

277: 

2 7 8 

2 7 i) 

muhassasatın nev'i 

İstihbarat masrafı 

Nakliyat 

(Esliha, mühimmat, eşya ve malzeme, erzak, mahru
kat ve bilcümle mevaddın nakliye, tahmil ve tahliye 
masrafları, efrat ve hayvanatın her nevi vesait ile na
kil masrafları, tedavi ve muayene ve tebdilhava zım
nında bir yere gidecek zabitan ve askerî memurların 
kanun mucibince verilecek harcırahları, ardiye, bendi-
ye, istalya ve ambalaj masrafları) 

Tamir masrafı 

(jei'moü hap yekûnu 

Dördüncü bap - Müteferr ik masraf la r 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Açık maaş ı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Yeniden mubayaa edilecek kara ve deniz vasıtalarının 
mubayaa bedelile işletme masrafı ve müstahdemleri 
ücreti 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

47 861 

Encümence 
kaim! edilen 

Lira 

47 861 

15 000 

5 000 

557 176 

15 000 

5 000 

559 109 

1 000 
o 

1 000 

300 

1 000 
2 842 
3 842 

300 

)ördüncü bu]) yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

0 

1 300 : 

2 rm 184 J 

4 361 683 

300 000 

304 142 

2 856 967 

4 658 '565 
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muhassasatın nevi 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
mıihassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisiatı 

Memurlar maaşı 

(1683) numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat ta minat 

(1437) numaralı kanun mucibince mülkiye mektebi 
mezunlarına verilecek avans 

.Birinci bap yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kaimi edilen 

Lira 

ik inc i bap - Masarif 

2 9 J Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

29Îİ Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

4 800 

3 053 544 

18 000 

18 180 

179 660 

39 000 

2 000 
3 315 184 

3 500 
2 500 
6 000 

12 000 

I iira 

4 800 

3 053 544 

18 000 

18 180 

179 660 

39 000 

2 000 
3 315 184 

200 
300 
500 

3 500 
2 500 
6 000 
12 000 
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muhassasatın nevi 

294 

295 

2 9 (i! 

2 9 7 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

T a m i r 
i s le tme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve-teshin 
Kı r tas iye 

2 9 8 

2 9 9 

300 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ik inc i bap yekûnu 

• Üçüncü bap - 'Masar i f i müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masar i f i muhakeme 
Defa t i r ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memur la r harc ı rah ı 
Müfett iş ler » 

Fasıl yekûnu 

mamm 
1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 00& 

1 000 
3 000 

4 000 

ı ooe-« 

i ooo 
3 000 
4 000 

1 000 

20 000 
25 000 
45 000 

2 000 
64 000 

25 000 
0 

10 000 
720 

35 720 

40 000 
35 000 
75 000 

1 20 000 
25 000 
45 000 

2 000 
65 500 

25 000 
50 

10 000 
. 720 
35 770 

40 000 
35 000 
75 000 
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3 0 1 

302! 

303İ 

304 

3 0 5 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

mtmm 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1kinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Devir harcırahı 

Valiler 
Kaymakamlar 

Fasıl yekûnu 

İskân masrafı 

(885) numaralı iskân kanunu mucibince ya
pılacak sevk, ibate, iaşe, teshin ve tedavi mas
rafları 
Arazi ve emlâk mubayaa bedeli 
Arazi ve emlâk tevzi ve tedariki için istihdam 
olunacakların ücret ve harcırahları 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

150 
1 200 
1 350 

150 
1 200 
1 350 

2 000 

0 
114 070 

2 000 

50 
114 170 

3 493 254 3 494 854 

8 000 
20 000 
28 000 

8 000 
20 000 
28 000 

10 000 
10 000 

1 500 
21 500 

10 000 
10 000 

1 500 
21 500 
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1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3061 

3 0 7 

| 1 

' 2 

3 0 8 

30» 

310! 

311 

312 

Tavizat 
(885) numaralı kanun mucibince verilecek 
tohumluk ve ala ti ziraiye ve hayvanların mu
bayaa bedeli 
(885) numaralı kanım mucibince verilecek 
mevaddı 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 müteferrik 
masarif 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Umumî müfettişlik 

Müstahdemler ücreti 

Masarifi idare 

Harcırah 

3 000 

500 
3 500 

3 000 

500 
3 500 

35 080 
5 000 
40 080 

33 480 
5 000 
38 480 

1 000 1 000 

3 000 : 

3 000 
6 000 

100 080 

3 000 

3 000 
6 000 
98 480 

22 500 ; 

3 000 

6 000 İ 

22 500 

3 000 

6 000 
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•D 

fa ^ 

313 

muhassasatın nev'i 

314 

31£ 

310 

Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 

Tami r 
İsletme 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım vekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferr ik masarif 

(788) numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » » >> 
1928 » » » 

Fas ı l yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

U M U M Î Y E K Û N 

- B 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 000 
40 000 

42 000 

2(> 510 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
5 000 
6 000 

M 500 

1 000 
5 000 
6 000 
37 500 

2 000 
40 000 

42 000 

26 510 

20 500 
12 000 
4 081 
36 581 
105 091 

3 735 925 

20 500 
12 000 
4 081 
36 581 
105 091 

3 735 925 
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-- 120 -

! * 
o? I 

S İS 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

321 
322 

i 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
iMihasmmt 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

3 347 581 

0 
4 680 

47 668 ! 

77 568 1 
3 477 497 

3 347 580 

1 
4 680 

47 668 

77 568 
3 477 497 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

300 
1 000 
1 300 

300 
400 
700 

1 400 

2 000 

5 000 

300 
1000 
1 300 

300 
400 
700 

1 400 

2 000 

5 000 
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Tİ muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

330 

331 

332 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kı r t a s iye 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 

333 

334 

335ı 

336 

337 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masarifi 

Masar i f i tesisiye 
Mükaleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükaleme masarifi 

Muhafız alayı telefon mükaleme ve tesis masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

22 000 
5 000 
27 000 

2 500 

1 000 
40 200 

35 560 
7 500 
390 

43 450 

27 500 

150 
3 100 
3 250 

6 000 

0 

22 000 
5 000 
27 000 

2 500 

1 000 
40 200 

35 560 
7 500 
390 

43 450 

27 500 

150 
3 100 
3 250 

6 000 

5 000 
80 200 85 200 

3 597 897 İ 3 602 897 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

3 3 8 

3 3 0 

İkinci kısım — Cüze malisini mulıasnanat 

Levazım 

Zabı ta memur lar ın ın melbusat masarifi 
Si lâh ve cephane ve te fe r rua t ı mubayaa ma
sarif i 

Fasıl yekûnu 

Masarifi müteneyvia 

Vazife esnasında yara lanan ve has ta lanan 
memur lar ın tedavisi ve kazazedelerle mec
ruhlar ın müdava t ı evveliye masarif i 
Tah t ı nezaret te bulunan ve hudut lıaricine 
ç ıkar ı lanlar ın sevk ve iaşe masarif i 

Fasıl yekûnu 

340 Vesaiti nakliye masarifi 

Tami r 
İs letme 

Fasıl yekûnu 

341 

342j 

343J 

344 

3 4 5 

34(V 

3 4 7 

Polis telefonlarının tesis, tamir ve işletme masrafları 

Polis karakollarının tamir masarifi 

İstihbarat masrafı 

Polis mecmuası tabiye ve mevaddı iptidaiye ve müte
ferrik masarifi 

1475 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 

Beynelmilel müessesata iştirak masarifi 

Polis mektepleri masarifi idaresi 

İkinci kısım yekûnu 

Lira 

3 000 

800 
3 800 

2 000 
8 000 
10 000 

1 500 

4 000 

180 000 

5 000 

2 500 

600 

3 000 
325 900 

Lira 

115 000 115 000 

500 D00 
115 500 115 500 

3 000 

800 
3 800 

2 000 
8 000 
10 000 

1 500 

4 000 

180 000 

5 000 

2 500 

600 

3 000 
325 900 



s 
fe 

348 

349 

350 

İ 23 -

muhassasatın nev'i 

Üçüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » ' » >> 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

•w* 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

250 
1 750 

2 000 

7 000 

3 100 
2 000 
1 103 

6-203 

250 
1 750 

2 000 

15 203 

3 939 000 

7 000 

3 100 
2 000 
1 103 

6 203 

15 203 

3 944 000 





\A - JANDARMA U. K. 
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muhassasatın nev'i 

3 5 5 

3 5 6 

357 

3 5 8 

3 5 9 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Birinci, bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci, bap yokunu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

360 Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

361 

3 6 2 

Merkez müteferrikası 

Kumandanlık otomobili masrafı 

Tamir 
isletme 

Fasıl yekûnu 

2 204 950 

10 000 

20 000 

17 000 

2 251 950 

150 
15 

165 

250 

250 
1 000 

1 250 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 204 950 

10 000 

20 000 

17 000 
2 251 950 

150 
15 
165 

600 i 
800 
750 ! 
150 i 

600 
800 
750 

2 150 

250 

250 
1 000 
1 250 
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«3 
muhassasatın nev'i 

^ 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

363İ 

364İ 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas ive 

Fasıl yekûnu 

3 6 5 Vilâyat müteferrikası 

İk inc i bap yekûnu 

366 

Üçüncü bap - Masarif i müştereke 

Masarifi mütenevvia 

İ c a r bedeli 
Masar i f i muhakeme 
Defat i r ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

367! Harcırah 

Memur la r harc ı rah ı 
Müfett iş ler » 

Fasıl yekûnu 

3 6 8 Resmî telefon masrafı 

Tesis masraf ı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

£69| Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

42 000 

120 000 \ 
12 000 ! 
132 000 

42 000 

120 000 
12 000 
132 000 

12 000 
189 815 

12 000 
189 815 

65 000 
150 

15 000 
80 150 

120 000 
12 000 
132 000 

65 000 
150 

15 000 
80 150 

120 000 
12 000 
132 000 

50 
500 
550 

50 
500 
550 

1 000 1 000 



- 1 2 8 -

«3 

n3 
«3 

muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3701 

3 7 1 

372 

373 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus mulıassasat 

Tayinat 

İaşe bedeli 
Havan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum 
hayvanatın mutabiye, nal ve mıh mubayaa 
bedeli ve nallama masrafı 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
[Hayvan mubayaası, zatî ve mirî efrat bineği eğer ta
kımları, her nevi semer ve koşum mubayaa ve tami
ratı, mevcut olan veya yeniden tesis edilecek telefon 
ıhelyosta [pırıldak] malzemesinin mubayaa, tesis ve iş
letme masrafları, atış levazımatı mubayaası, tüfek ka
yışı, palaska takımı, kürek, balta kılıfları gibi harp 
teçhizatı]. 

20 
213 72(f 

20 
¥lF72^ 

2 655 485 I 2 655 485 

3 707 000 
600 000 

3 707 000 
600 000 

4 307 000 4 307 000 

635 677 
75 000 

70 000 

780 677 

635 677 
75 000 

70 000 

780 677 

80 000 80 000 
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b 
muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükunletçe 
talep edilen 

Lira 

öncüme tice 
kabul edilen 

Lira 

374 

3 7 5 

376 

377 

3781 

Nakliyat 

Eüliha ve mühimmat, eşya ve malzeme, erzak mahru-1 

kat ve bilûmum mevaddı askeriye nakliyatı ve amba
laj, tahmil, tahliye masrafları, efrat ve hayvanatın her 
nevi vesaitle nakil masrafları ve tedavi ve muayene 
ve tebdili hava zımnında bir yere gidecek zabitan ve 
mensuıbini askeriyenin kanun mucibince verilecek 
harcırahları ve yürüyüş halindeki kıtaat efrat ve za-
ıbitan, memurin ve mensubini askeriyenin ve hayva
natının ibate masrafları 

Hastalanan ve yaralanan nefer ve hayvanların ve mü
sademede yaralanan zabitlerin tedavi masrafları, leva
zımı sıhhiye ve jkytariye bedeli 

tnşaat ve tamirat 

İkramiye ve tazminat 

1861 numaralı kanun mucibince tekaüt edile
cek efrada verilecek ikramiye 
1475 numaralı kanun mucibince verilecek taz
minat 
1471 numaralı kanun mucibince verilecek 
lıayvan tazminatı 
1493 numaralı kanun mucibince verilecek ik
ramiye 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masrafı 

Tamir 
işletme 

3791 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahü ve haricinde ücretli müessesatı sıh
hiyede tedavi edileceklerin masrafı 

250 000 

70 638 

70 000 

3 000 

10 000 

2 000 

4 000 
19 000 

1 000 
4 000 

5 000 

1 500 

250 000 

38 517 

70 000 

3 000 

10 000 

2 000 

4 000 
19 000 

1 000 
4 000 
5 000 

1 500 
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03 
T3 
03 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 8 0 Spor masrafı 
İkinci kısım yekûnu 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

Üçüncü kısım* — Müessesat 

Jandarma mektepleri masrafı 

Harbiye mektebinde okuyacakların masrafı 

Matbaa masrafı 

Demirbaş mubayaa, tamir masrafı 
işletme 
idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Satın alma komisyonu ve ambar masrafı 

Demirbaş, malzeme mubayaa ve tamir mas
rafı 
idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masraflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Zabitana verilecek hayvan tavizi 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 200 
5 585 015 

28 000 
44 500 

800 
900 
800 

2 500 

200 
3_300 
•3 500 
78 500 

21 000 

3 000 
1 000 
1J)00 
5 000 

40 000 

m ooo 

1 200 
5 552 894 

28 000 
0 

500 
1 000 
1 000 
2 500 

200 
3 300 
3 500 
34 000 

21 000 

3 000 
1 000 
1 000 
5 000 

40 000 

66 000 

8 385 ÖOÖ | 8 308 379 



p 
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S 
fa 

4 0 0 

4 0 1 

4 0 2 

4 0 3 

4 0 4 

405 

406 

muhassasatın nev'i 

4 0 7 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Elçilik ve konsolosluk memurları maaş ve temsil tah
sisatı ile akça farkı ve merke ı memurları maaşı 

,1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri ücret ve ak
ça farkı 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Merkez masarifi 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe I Encümence 
talep edilen i kabul edilen 

Lira Lira 

4 800 

1 315 649 

1 500 

41 220 

278 965 

39 000 

1 681 134 

Tenvir 
teshin 
Kırtasiye 
Def atir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1 000 
1 000 
2 000 

4 800 

1 315 649 

1 500 

41 220 

278 965 

39J0OO 
1 681 134 

1 000 
1 000 
2 000 

3 000 
4 000 
1 000 
2 000 
10 000 

3 000 
4 000 
1 000 
2 000 
10 000 
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«3 
muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

Memaliki ecnebiyeye çekilecek telgraf ve gönderilecek 
mektup ve paketler masarifi 

Merkez müteferrikası ve nakli nukut 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
isletme 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Elçilik ve konsolosluklar 
masarifi 

Elçilik ve konsolosluklar masarifi 

Bedeli icar 
Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi 
ve resimleri, mukavelelerine tevfikan müste-
ciren ikamet edilen binalar ile Hükümet malı 
binaların meremet ve tamirleri ve melbusat 
bedeli ve muhabere ve mükâleme ücreti 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil bedeli 

Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Masarifi muhakeme 
Merkez melbusatı 

Fasıl yekûnu 

50 000 

5 000 

6 000 
0 

_3_000_ 

9 000 

76 000 

0 

50 000 

5 000 

0 
1 000 
3 000 

4 000 

71 000 

280 000 

0 

398 000 

5 000 

403 000 

000 
500 

118 000 

398 000 

5 000 

403 000 

3 500 

1 000 
2 500 

3 500 
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fe 
mulpassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 1 4 

4 1 5 

4 1 6 

4 1 7 

4 1 8 

Harcırah ve kuriye masrafı 

Jfcesmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Masarifi daime 

Ziyafet 
Beynelmilel müessesat 

Fa,sıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 

Sefirler ve ecnebi misafirlerin ibate ve izaz, 
ziyafet ve konak v ebahçe masarifi 
Balkan birliği cemiyetine yardım 
iane ye iade 

Fasıl yekûnu 

Misafirini ecnebiye otomobili masrafı 

Tamir 
işletme 

Wml yekûnu 

100 000 

200 
3 000 
3 200 

106 700 

2 266 834 

8 000 
4 500 
12 500 

30 000 
28 000 
5 000 
63 000 

500 
1 500 
2 OdO 

100 000 

200 
3 000 
3 200 

106 700 

2 261 834 

8 000 
4 500 
12 500 

30 000 
28 000 
5 000 
63 000 

500 
1 500 
2ddö 
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muhassâsatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

Telif at ve neşriyat 

Salname, bülten ve sair asar telif ve tercü
me ücretlerile tabı ve neşir masrafları 
Gazete ve mecmualara abone bedeli, fotoğ
raf, albüm ve klişe esmanı 
Kitap ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masarifi 
Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Kongre, konferans, komisyonlar masarifi 

Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine 
memur edileceklerle müstahdemine verilecek 
ücret, hakkı huzurlar ve harcırah ve kongre
nin sair masarifi 
Beynelmilel temessükâtm tercüme ve tabı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hakem mahkeme ve heyetlerile, uzlaşma komisyonlan 

Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 

Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah, masarifi 
idare ve kule masrafı 

Ajans tahsisatı 
İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1 000 

3 000 
2_000_ 
6 000 

500 
500 

_500^ 
1 500 
85 000 

20 000 

3 000 
23 000 

8 000 

63 000 

8 000 

150 000 
252 000 

1 000 

3 000 
2_000 
6 000 

500 
500 
500 

1 500 
85 000 

20 000 

3 000 
23 000 

337 000 

8 000 

63 000 

8 000 

150 000 
J52 000 
337 OCkT 
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Tİ 
Tİ muhassasatın nev'i 

426 

Üçüncü lasını — Müteferrih masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

427 

428 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senedi düyunu karşılığı 
1929 » » >> 
1928 » » » 

Fasıl' yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talej) edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
7 166 

8 166 

8 000 

1 000 
7 166 

8 166 

8 000 

4 000 
2 000 
2 000 
8 000 

-
24 166 

2 628 000 

4 000 
2 000 
2 000 
8 000 
24 166 

2 623 000 



16 - SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 
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Tİ 
Tİ muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

'Encümence 
kabul edilen 

Lira 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vkeil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince ve
rilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat tazminat 

B i r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşa t 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

4 3 8 Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

4 3 9 Merkez müteferrikası 

4 800 

1 201 152 

3 000 

39 300 

205 332 

21 250 
1 474 834 

200 
300 
500 

500 
3 500 
1 400 
5 400 

1 300 

4 800 

1 201 152 

3 000 

39 300 

205 332 

21 250 
1 474 834 

200 
300 
500 

500 
3 500 
1 400 
5 400 

1 300 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

440 

441 
442 

443 

444 

445 

446 

Vekalet otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlere memuren gönderileceklerin har
cırahı 

500 
3 000 
3 500 

1 000 

10 000 
5 000 
15 000 

3 000 
29 700 

7 500 
400 

7 000 
800 

15 700 

16 000 
14 400 
30 400 

4 000 

500 
3 000 
3 500 

1 000 

10 000 

15 000 

3 000 
29 700 

7 500 
400 

7 000 
800 

15 700 

16 000 
14 400 
30 400 

4 000 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

45i 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harç la r ı 

Üçüncü bap yekûnu 

Bir inc i kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Bir inc i bap - Masar i f i daime 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı [1] 

Trahom mücadele masrafı [2] 

Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı [3] 

Cüz am mücadele masrafı [4] 

Verem mücadele masrafı [5] 

Sıtma mücadele masrafı [6] 

200 
800 

1 000 

900 

300 

52 300 

1 556 834 

200 
800 

1 000 

900 

300 

52^300 

1 556 834 

47 500 

72 950 

170 000 

47 500 

72 950 

170 000 

27 000 

696 230 

27 000 

696 230 

[l, 2, 3, 4, 5, 6] Memıırlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele ücreti, 
iaşe, tesisat, demirbaş (makina, alât ve edevat ) malzeme, ilâe, masarifi idare ve 
vesaiti nakliye masrafları 
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03 
'd muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

456 Masarifi mütenevvia 
Kitap, risale bedeli ile kanun, nizamname, ta
limat ve vesayayı sıhhiye tabı ve neşir mas
rafları 
Müessesat ve idarelerin alât ve edevat ve le
vazımı tıbbiyesi mubayaa bedelile tamir ve 
tesisatı iptidaiyesi masrafları 
Meclisi âlii sıhhî ve kavanini mahsusa ile te
şekkül eden komisyonların azaları hakkı hu
zuru 

Fasıl yekûnu 

45 7 Seyyar küçük sıhhat memurlarına 1754 numaralı ka
nun mucibince verilecek yem bedeli 

458 Vesatiti nakliye masrafı 

1 Tamir 
2 işletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

4591 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 

460! Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek doktor ve 
eczacıların harcırahları ve tahsil masrafları 

461 Muaveneti içtimaiye müessese ve cemiyetlerine yardım 

Hususî cemiyetlere yardım 
Çok çocuklu ailelere yardım 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

4 000 

1 500 

1_500^ 

7 000 

54 240 

300 
1 000 

1 300 

1 076 221 

27 000 

2 500 

1 000 
4 000 

1 

5 000 
34 500 
110 721 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

1 500 

1 500 

7 000 

54 240 

300 
1 000 

1 300 

1 076 221 

27 000 

5 500 

1 000 
4 700 
5 700 
38 200 

1 114 421 
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«3 

462 

4G3 

464 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Umumî sıhhat işleri müesseseleri masarifi 

Bakteriyolojihaneler [1] 
Çiçek aşısı müesseseleri [2] 
Hıfzıssıhha müzesi [3] 
Kuduz tedavi müesseseleri [4] 
Küçük sıhhat memur mektepleri [5] 

Fasıl yekûnu 

İçtimaî muavenet işleri müesseseleri masarifi 

Çocu khastanesi [6] 
Numune hastaneleri [7] 
Zonguldak hastanesi [8] 
Akliye ve asabiye hastaneleri [9] 
Verem sanatoryomu [10] 
Muayene ve tedavi evleri [11] 
Sağır, dilsiz ve körler müessesesi [12] 
Leylî t ıp talebe yurdu [13] 

Fasıl yekûnu 

Doğum; ve çocuk bakım evleri (Memurlar ve müstah
demler ücret ve harcırahları, amele ücretleri, iaşe, 
tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme 
ilâç, masarifi idare ve vesaiti nakliye masrafları ve 
sair masarifat ) 

Üçüncü kısım yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

000 
000 
500 

17 000 
14 000 
46 500 

60 000 
120 000 
14 000 
262 912 
32 500 
30 000 
13 000 
96 _917_ 
629 329 

140 000 

7 000 
7 000 
1 500 
17 000 
14 000 

815 829 

46 500 

60 000 
120 000 
14 000 
262 912 
32 500 
30 000 
13 000 
96 917 
629 329 

140 000 

815 829 

[l, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12] İaşe, tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) mal
zeme, ilâç, masarifi idare, vesaiti nakliye masrafları ve sair masarifat 

[7] îaşe tesisat demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme ilâç masarifi idare, 
nakliye masrafları, ecnebi hemşirelere iaşelerine mukabil mahiye maktuan verile
cek para vesair masarifat 

[13] îaşe, tesisat demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme ilâç masarifi idare 
nakliye masrafları ve senevi 7000 lirayı geçmemek üzere vekâletin takdiri ile tale
beye şehrî verilecek ücret ve sair masarif 
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00 
'O muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

465 

466 

467 

468 

Dördüncü kısım — Müteferrik masraflar 

788 numaralı kanunun tatbtikı masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

1437 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Eski seneler mahsubatı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

800 
2 000 

2 800 

2 000 

2 000 
1 500 
1 500 I 

5 000 

5 000 

3 700 

18 500 

3 501 884 

800 
2 000 

2 800 

2 000 

2 000 
1 500 

JLJOO^ 

5 000 

5 000 

0̂  

14 800 

3 501 884 
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i ^ 

471 
472; 

473 

474 

475 

470 

477: 

muhassasatın nev'i 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muh,assamt 

.Bilinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

1932 malî senesi için 

İk inc i bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

4 7 8 Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

4 7 9 Merkez müteferrikası 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 800 

4 834 663 

14 000 

100 740 

802 608 

54 000 

5 810 811 

1 000 
4 500 
2 000 

7 500 

500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

4 866 289 

14 000 

101 730 

801 708 

54 000 
5 842 527 

250 
50 

300 

250 
50 

300 

1 000 
4 500 
2 000 
7 500 

500 
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muhassasatm nev'i 

1932 malî senesi için 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 

Vekâlet otomobili masrafı 
•Fam ir 
İsletme 

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 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

500 
2 500 
3 000 

3 500 

43 000 
63 500 
106 500 

6 000 
127 300 

44 500 
38 500 

500 
83 500 

62 000 
30 000 
92 000 

100 
1 300 
1 400 

500 
2 500 
3 000 

5 700 

44 000 
64 000 
108 000 

6 300 
131 300 

45 400 
39 300 

500 
85 200 

62 000 
30 000 
92 000 

100 
1 300 
1 400 



— İ4Ö — 

03 

487 

! 03 

i 0S 

488 

489 

490: 

491 

492 

muhassasatjn nev'i 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Masarifi mütenevvia 

Oürmü meşbuda gidecek adlî memurların 
ve tabiplerin harcırahı, ehli vukuf ve ehli 
hibre ve şahitlerin yol masrafları ücretleri 
ve fethi meyit masrafları ve cürmüıı zahire 
ihracı için ihtiyarı lfızımgelen sair masraflar 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibin
ce sarf olunacak müzahereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin masraf ve hukukî 
eserler mubayaa bedeli 

Adliye ceridesi ve temyiz kararlan tabı masrafları ve 
makaleler ücreti 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım, — Müessesat 

Adlî tıp işleri müessesesi masarifi 

Müşahedehane iaşe masrafı 
Demirbaş, alât ve edevat mubayaa bedeli ve 
tamir masrafı 
Masarifi idare ve eczayı kimyeviye ve mal
zeme 

Fasıl vekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
177 900 

6 116 011 

75 000 

300 
75 300 

1 800 
4 700 
6 500 

1 000 

6 000 
r.I~~8~8"8ÖÖ" 

4 800 

1 500 

5 500 
11 800 

1 000 
179 600 

6 153 427 

75 900 

300 
76 200 

1 800 
4 700 
6 500 

1 000 

6 000 
89 700 

4 800 

1 500 

5 500 
11 300 
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eö 

05 
• ' d 

eö 

4 9 3 

4 9 4 

4 9 5 

4 9 6 

497! 

muhassasatın nev'i 

Hapishaneler masarifi 

T ay inat 
Tabip ve tedavi ücreti ve ilâç bedeli 
Masar i f i idare 
Mahkûm, mücr im ve mevkuflar ın sevk mas
raf larile şevke memur olanların ha r cır alıl aj.ı 
inşaa t ve t amira t masraf lar ı 

Fasıl yekûnu 

Leylî hukuk mektebi masrafı 

İaşe masraf ı 
Masarif i idare 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü İnsim — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşı lğı 
1929 » *» >> 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

-mır i l ıı un ı ııı m u m 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

590 000 
15 000 
70 000 

15 000 
180 000 
870 000 

19 000 
19 000 
... 38 000 

_919_800_ 

1 000 
25 000 
26 000 

10 500 

10 000 
8 500 
7 500 
26 000 

590 000 
15 000 
70 000 

15 000 
180 000 
870 000 

19 000 
19 000 
38 000 
919 800 

1 000 
25 000 
26 000 

10 500 

10 000 
8 500 
7 500 
26 000 



- 15ü -

ed « 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

41)8 

49 !> 

rioo 

r»oı 

Süvari mübaşirlerine maktuan ayda dört lira kırk beş 
kuruş hesabile verilecek yem bedeli 

Hukuk mezunlarına altışar aylık itibarile şehrî elli 
liradan verilecek staj ücreti 

.Dördüncü kısım vekfmu 

İhtisas mahkemeleri 

Maaş ve ihtisas ücreti 
Müstahdemler » 
Mefruşat ve demirbaş 
Mahkemelerin diğer bi lûmum masraf la r ı 
[Harc-ira.il ve ceraim masairfi dahi ld i r ] 

Fasıl yekûnu 

Mahkûm ve mevkufları çalıştırma levazım ve masarifi 

Bilâhare teklif edilen 

UMUMÎ Y E K Û N 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

40 050 

15 000 
117 550 

345 509 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 050 

15 000 
117 550 

266 880 
10 560 

500 
67 569 

266 880 
10 560 

500 
67 569 

345 509 

20 000 20 000 
38 316 

7 645 986 7 645 986 

http://Harc-ira.il
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152 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

505 

506 

507 

508 

500 

510 

511 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

5 1 2 

5 1 3 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1702 numaralı kanun mucibince verilecek ücretler 

M ü d ü r ve muavin ücret ler i 
Muall im ücret ler i 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

4 800 

2 775 466 

6 530 

23 268 

619 114 

48 600 

143 748 
112 091 

255 839 

3 733 617 

4 800 

2 749 768 

6 530 

22 068 

593 014 

48 600 

13ü 128 
112 091 

248 219 

3 672 999 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

200 
200 
400 

1 000 
3 000 
1 000 
5 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

200 
200 

400 

1 000 
3 000 
1 000 
5 000 



153 — 
99! 

«3 

Tİ 
'd muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

514! 
I 

515 

Merkez müteferrikası 

Vekalet otomobili masrafı 

516 

517 

5 1 8 

519i 

520 

Tamir 
İşletme 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

â 000 

435 
3 000 

2 000 

435 
3 000 

3 435 3 435 

10 

3 000 
2 000 

5 000 

200 

3 000 
2 000 

5 000 

2 000 2 000 

17 845 18 035 

9 870 
200 

2 000 
1 000 

13 070 

9-870 
200 

2 000 
1 000 

13 070 

20 250 
16_2Ö0 

36 450 

20 250 
16 200 

36 450 
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•S 

521 

522 

5 2 3 

i l 

»24 

; 1 

i 2 

5 2 5 

O 

5 2 0 

muhassasaîın nev'i 

Resmî telefon masrafı 

Mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Muhakeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kınım — Cüze malmış ınııhassamt 

Birinci bap - Masarifi daime 

Teşvik ve muavenet 

Sanayii nefise sergilerinin kuşat masraf il e 
mükâfat ve mubayaa olunacak asar bedeli 
Darüşşafakaya yardım 

Fasıl yekûnu 

Tetkik ve ilmî rehberler, mecmualar mükâfatı 

Tetkik ve ilmî rehberler telif ve tercüme üc
reti 
Kitap, mecmua, gazete mubayaa ve abone 
bedeli ve mecmualar mükâfatı 

Fasıl yekûnu 

Tarih encümeni masrafı 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassıs ve muallimler 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

900 
450 

90 
50 960 

3 802 422 

900 
450 

90 
50 960 

3 741 994 

1 
15 000 
15 001 

1 
15 000 
15 001 

3 250 3 250 

3 900 j 
7 150 i 

- ı ! 
22 152 : 

3 900 
7 150 

0 
22 151 

138 000 138 000 
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1932 malî senesi için 

B t i 

5 2 7 

5 2 8 

5 2 9 

muhassasatın nev'i 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul ödilen 

Lir'â 

5Î Î0 

5 3 1 

Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara iştirak ve 
*• ilmî tetkik için gönderileceklerin harcırahı 

tik ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfet
tişleri kursları masraf, harcırah ve ücretleri 

Dil heyeti masrafı 

ikinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Mektepler ve müesseseler 

Mülkiye, yüksek muallim, orta muallim mektepleri 
ve güzel sanatlar akademisi 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat tathirat, mua-
lecat, hayvan yem bedeli ve benzin ve tatil 
aylarında yemek ücreti ve kamp masarifi 
Masarifi idare laboratuvar, atelye, canlı mo
deller masarifi, meccani leylî talebenin ki
tap, defter ve sair ders levazımı 
Melbusat 
Hamam, tıraş, leylî meceanî talebe harçlığı 
ve yol masrafları, telefon tesisatı ve mükâ-
leme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Lise ve orta mektepler 

Leylî teşkilâtına ait olmıyan mahrukat, ten
virat, yem bedeeli, benzin ve kamp masrafı 
Masarifi idare, laboratuvar masrafı, telefon 
tesisatı ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

32 500 

95 540 

390 000 

32 500 

15 000 

1 
185 501 
207 653 I 

15 000 

1 
185 501 
207_652j 

95 540 

12 000 
17 450 

7 000 j 
131 990 

12 000 
17 450 

7 000 
131 990 

45 000 

15 000 

60 000 
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532 

533 

534 

o 35! 

muhassasarın nev'i 

Devletçe deruhde edilen ücret ve masraflar 

Meccani talebenin pansiyon ücretleri, mel
busat, kitap ve sair masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden 
yapılacak tenzilât karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Muallim mektepleri masrafı 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mu-
alecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil ay
larında yemek ücreti ve kamp masrafı 
Masarifi idare, laboratuar masrafı, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders le
vazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebenin yol masra
fı, telefon tesisat ve mükâleme bedeli 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Musiki muallim mektebi masrafı 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, rau-
alecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil ay
larında yemek ücreti ve kamp masrafı 
Masarifi idare, laboratuar masrafı, mec
cani talebenin kitap, defter ve sair ders le
vazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebenin yol masra
fı, telefon tesisat ve mükâleme bedeli 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

823 numaralı kanun mucibince tabedilecek mektep 
kitapları mütedavil sermayesi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talej) edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

589 900 

27 000 

100 

220 000 

10 000 
230 000 

369 400 

45 000 

30 400 
75 000 
519 800 

20 000 

2 000 

2 000 
3 000 
27 000 

100 
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,3G 

5 3 7 

538i 

Ticaret, kız sanat ve diğer meslek mektepleri ve ens
titüler masarifi 
Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat 
Masarifi idare, lâboratuvar atelye ve tem
rin masarifi, matbu evrak ve defatir, mesle
kî kitap, mecmua ve gazeteler mubayaa ve 
abone bedeli, bina kira bedeli 
Telefon tesisatı ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Leylî meslek mektepleri masarifi (meslek muallim ve 
inşaat mektepleri ) 

Mekûlât, mahrukat, tathirat, tenvirat, mua
lecat, hayvan yemi ve benzin bedeli, tatil ay
larında yemek ücreti ve kamp masarifi 
Melbusat 
îdare masarifi, matbu evrak ve defatir, 
lâboratuvar, atelye ve temrin masarifi mec
cani talebenin kitap ve sair ders levazımı, 
meslekî kitap, mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli 
Hamam, traş, meccani talebe harçlığı ve yol 
masarifi, telefon tesisatı ve mükâleme masa
rifi 

Fasıl yekûnu 

İnşaat, tesisat, tamirat 

Muvazenei umumiyeye dahil bilûmum mes
lek, ticaret ve kız sanat mektepleri ve ensti
tüler tesisat, nakil vasıtaları mubayaası ve 
tamirat bedelleri ve meslekî kitaplar telif, 
tercüme ve tabı masarifi 
Bu mekteplere müteallik inşaat 

Fasıl yekûnu 

•üHaiMMMMilüi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

16 220 

31 352 
1 000 
48 572 

23 650 
4 800 

10 000 

2 000 
40 450 

46 129 
10 500 
56 629 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

16 220 

31 352 
1 000 
48 572 

23 650 
4 800 

10 000 

2 000 
40 450 

46 129 
HV500 
56 629 
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539 

540 

541 

542 

muhassasatın nev'i 

Meslek ve ticâret kurslar! ve akşam mektepleri ücu-
ratı ve masarifi ve ticaret, kız sanat ve bilûmum 
meslek mektepleri ve enstitüler ilâve dersi ücuratı 

Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektep
leri muallim ve idare memurları ücretleri 
Bu kurs ve mekteplerin bilûmum masrafları 
Meslek, ticaret, kız- sanat mekteplerile ensti
tüler muallimlerine beher ders saatine şehrî 
4 - 8 liradan verilecek ilâve ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Muvazenei umumiye 
mekteplerine yardım 

haricindeki meslek ve sanat 

Ecnebi mütehassısları ve mütehassis muavini ve ter
cümanları ücretleri, memleket dahilinde ve azimet ve 
avdet harcırahları ve seyahat ve ikamet yevmiyeleri 

Müesseseler ırtasarifi 

Kütüphanelerin masarifi idaresi, telefon te
sisi ve mükâleme ücreti, kitap, mecmua ve 
gazete bedelleri ve hademe elbisesi 
Rasathane masarifi idaresi, alât ve edevatı 
fenniye mubayaa ve tamir masraflarile tele
fon tesis ve mükâleme ücretleri 
Müzeler masarifi idaresi ve alınacak asarı 
atika bedeli ve asarı at ika ikramiyesi, hafri
yat, nakliye ve tamir masraflarile etnograf
ya ve mektep müzesi için alınacak eşya be
deli, telefon tesisi ve mükâleme ücretleri ve 
hademe ve bekçi elbisesi ve müzeler katalok 
neşriyatı 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 512 
20 008 

14 688 
60 208 

5 000 

44 000 

7 850 

13 100 

39 050 
60 000 

25 512 
20 008 

14 688 
60 208 

5 000 

44 000 

7 850 

13 100 

39 050 
60 000 
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73 

I 05 

İ--Ö mutıassasatın nevi 

1932 malî senesi için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

543! Paravantoryom masrafı 

1 iaşe ve melbıısat 
2 Demirbaş alât ve malzeme ve edevat muba

yaa ve tamir bedelleri 
3 Masarifi idare 
4 Vesaiti nakliye 

Fasıl yekûnu 

544 Levazımı tesisiye 

Dersane, yatakane, mutbak, hastane ve 
bilûmum levazım, mefruşat ve demirbaş ve 
alâtı dersiye bedeli 

2 Elektrik, havagazı su tesisatı masrafı 
3 Nakliye vasıtaları ve hayvan ve levazım be

delleri 

Fasıl yekûnu 

5 4 5 Mektep kütüphanelerine alınacak kitap ve mecmua 
bedelleri ve bunlara ait masraf 

540! İnşaat ve tamirat 

Devlet malı olan binaların (beş yüz liradan 
yukarı) inşaat, tamirat ve su tesisatı mas
rafı 
Devlet malı olan binaların (beş yüz liraya 
kadar olan ) inşaat ve tamiratı 

Fasıl yekûnu 

16 000 

500 
3 000 

500 

20 000 

52 761 
15 000 

1 500 

69 261 

10 000 

16 000 

500 
3 000 

•500 

20 000 

47 761 
15 000 

A. 5 0 0 

64 261 

10 000 

40 000 ; 

35 000 
75 000 

40 000 

35 000 
75 000 
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547! 

5 4 8 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin tahsil ve 
yol masrafları 

Maarif vekâleti ( Hars ve meslek) 
Kafıa vekâleti 
İktisat vekâleti 
Millî Müdafaa (deniz kısmı) 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Hari ta umum müdürlüğü 
İstanbul darülfünunu 
Adliye vekâleti 
Ziraat vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerde talebe müfettişliği 

Harcırah 
Masarifi idare 
Muhabere 

549 

550 

551| 
i 
ı 

| 
552j 

t 

553İ 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü lasını — Müteferrik masraflar 

Neşriyata yardım 

Lisan muallimi yetiştirmek için hususî mekteplere 
verilecek talebe ücreti 

Halkı tenvir için seyyar sinema masrafı ve millet 
mekteplerine yardım ve türk kültürünün neşir ve ta
mimi 

Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

178 892 
22 364 
9 904 
7 845 
28.684 ; 
12 554 ! 

1 
13 530 
21 460 
295 234 

319 892 
22 364 
9 904 
7 845 
28 684 
12 554 

1 
13 530 
21 460 
436 234 

40 000 

4 000 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

3 000 
3 000 
1 000 
7 000 

2 056 344 i 

3 000 
3 000 
1 000 
7 000 

= 1 896=244 

40 000 

4 000 

1 
9 000 

1 000 
10 000 
11 000 

1 
9 000 

1 000 
10 000 
11 000 
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M
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| 

1 
2 
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muhassasatın nev'i 

Geçen sene düyunu ve tekaüt ikramiyesi düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 000 

500 
10 
10 

520 
66 521 

6 132 940 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

19 532 

500 
10 
10 

520 
84 053 

5 929 943 
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I'S muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

561 

562 

563 

564 

565 

5661 

567 

568İ 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaft ikramiyesi " " 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Hizmeti mecbureye tâbi mühendis mektebi mezunla
rına 1216 numaralı kanun mucibince verilecek avans 

1616 numaralı kanun mucibince hizmeti mecbureye 
tâbi fen mektebi mezunlarına verilecek avans 

Birinci bap yekûnu 

4 800 

796 368 

10 500 

34 140 
360^ 

34 500 

178 980 

18 298 

10 600 

2 500 

1 056 546 

5 6 9 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

4 800 

796 368 

10 500 

35 340 
360 

35 700 

178 980 

16 598 

10 600 

2 500 
1 056 046 

200 
600 
800 

200 
800 

1 000 
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5 7 0 

5 7 1 

572! 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

5 7 3 

5 7 4 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

5 7 5 Vilâyat müteferrikası 

İk inc i bap yekûnu 

5761 

1 
2 

! 3 
4 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 500 
2 000 
3 000 
6 500 

2 870 

500 
3 000 
3 500 

20 170 

20 560 
2 000 
5 000 
960 

28 520 

1 750 
4 600 

_4_000_ 
10 350 

6 870 

500 
3 000 
3 500 

35 220 

19 060 
5 000 
5 000 
1 260 
30 320 
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muhassasatın nev'i 

577 Harcırah 
1 Memurlar harcırahı 
2 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

578 Resmî telefon masrafı 

1 Masarifi tesisiye 
2 Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

5 7 9 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

5 8 0 Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım — Güze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

5 8 1 Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müstacel tamirat 
masrafı 

Müstahdemler ücreti 
Ihaleten ve emaneten yapılacak etüt ve ap
likasyon inşaat ve tamirat bedeli ve masraf
ları, (E) cetveline dahil müstahdemler har
cırahı ve amele ücretleri ve istimlâk bedeli 
ve tabı ücreti ve silindir ve bunların yedek 
alât ve levazımının mubayaa, tamirat, işlet
me ve garaâ masrafı ve makina alât ve 
edevatı, her türlü levazım, çadır mubayaa ve 
tamir bedeli ve nakliye masrfları ve tamir
haneler tesis ve işletme masrafı, iş mahalle
rine konacak resmî ve hususî sabit ve seyyar 
telefonların tesis ve işletme masrafları ve 
mükâleme bedelleri 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

27 000 
4 500 
31 500 

100 
1 000 
1 100 

300 

500 
461 920 

1 138 636 

27 000 
4 500 
31 500 

100 
1 750 
1 850 

550 

500 
64 720 

1 155 986 

82 440 82 440 

278J0OOJ 278 ÖÖ0 
360 440 360 440 
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1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 8 2 

5 8 3 

•84 

5 8 5 

Sular 

Müstahdemler ücreti 
Ihaleten ve emaneten yapılacak inşaat mas
rafı' ve (E) cetveline dahil müstahdemler har
cırahları, amele ücreti, ihaleten ve emaneten 
yapılacak etüt ve aplikasyon bedeli ve mas
rafları, tamiratı mütemadiye, istimlâk bedeli, 
nehir sahillerinin tahkimi için yetiştirilecek 
ormanlara muktazi tohum ve fidanların mu
bayaa ve yetiştirilme masrafları ve bunların 
muhafazası için bekçi ücreti ve baraka inşa
atı masrafı, rasat merkezleri ve işaretleri 
tesis masarifi ve tabı masrafı, makina alât 
ve edevat ve her nevi levazım ve çadır muba
yaa, tamir, isticar ve sigorta bedeli ve nak
liye masrafları, çatana ve sal, motor ve araba 
gibi vesait bedelile bunların işletme ve ta
mir, nakliye masarifi, iş mahallerine konula
cak resmî ve hususî sabit ve seyyer telefon
ların tesis ve işletme masrafları ve mükâle-
me bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve alâtı mütenevvia 

Resim ve alât ve edevatı fenniye levazımı 
Resim, hendese, rasat aletleri ve fotoğraf 
makinaları 

Fasıl yekûnu 

Kitap ve fennî risaleler bedeli ve telifat için verile
cek mükâfat ve mühim tercümeler masrafı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

164 532 

907 679 

1 072 211 

1 000 

2 000 

3 000 

500 
1 436 151 

24 200 

164 532 

907 679 

1 072 211 

1 000 

2 000 

3 000 

700 
1 436 35İ" 

24 200 
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1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

5 8 6 i 

5 8 7 İ 

Yüksek mühendis mektebine muavenet 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Limanlar ve demiryollar 

Devletdemiryolları inşaatı 

Müstahdemler ücuratı 
Demiryollar ve limanlar için ihaleten veya 
emaneten yapılacak istikşaf, etüt, aplikas
yon ve poz masrafları ve her türlü inşaat 
tesisat, teçhizat, imalât ve ameliyat ve tami
rat bedeli ve fersiyat kilometre ikramiyele 
ri (E) cetveli haricinde kullanılacak amele 
ve müstahdemin ücret ve yevmiyeleri ve a-
lelûmum lokomotif, vagon ve sair nıakina 
ve al ât ve edevat ve levazım ve malzeme ve 
eşya mubayaa tamir işletme ve teslim ve 
tesellüm eldspertis tahmil ve tahliye sigor
ta ve nakliye, istalya, ardiye, şumaz ücret, 
bedel ve masrafları, faiz ve komüsyonlar in
şaat işletmesi masarifi umumiyesi ve istim
lâk bedel ve masrafları 
Vergi ve resimler 
Derince ahşap travers fabrikası işletme ma
sarifi 
Vesaiti nakliye inşaat mahallerine konacak 
hususî ve resmî sabi t ve seyyar telefonlar 
mubayaa tesis tamir ve işletme masrafları 
taşra teşkilâtı tenvir ve teshin masrafları 
alelûmum icar bedelleri, inşaat mahallerinde 
bulunan memurin ve müstahdeminin ibate 
masarifi il ân at ve resmi kuşat masrafları ve 
saire hayvan kiraları ve yem bedelleri 
Alelûmum harcırahlar mukaveleleri muci
bince ecnebi müstahdemlerine verilecek taz
minat ve ikramiye iş yüzünden malûl kalan 
inşaat memur ve müstahdemin ve amelesi 
ile bunlardan vefat edenlerin vârislerine ve
rilecek. tazminat alelûmum mııâlece, tedavi 
ve hastane ve teçhiz ve tekfin masrafları 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

178 948 i 178 948 

203 148 I 203 148 

1 639 299 1 639 499 

354 040 333 506 

1 421 692 
110 000 

65 350 

46 500 

32 110 



- lt'9 -

C3 

ı o> 

5 8 8 

muhassasatın nevi 

İsveç grupuna senesi içinde yapılacak işler 
için tediyesi lâzımgelen mebaliğ 
İsveç grupu marifetile geçen senelerde yaptı
rılan işlerden mütevellit borç 

Fasıl yekûnu 

Şark demiryolları tamirat ve tevsiatı ve îzmir - Ka
saba demiryolu açığı karşılığı 

Üçüncü kısmı vekfınu 

1932 malî senesi için 

D önlüne il 'kısım Mücssesal 

5 8 9 

51)0 

Nafıa fen mektebi daimî masrafı 
İaşe ve melbusat 
Masarifi idare ve kitap ve ders levazımı be
delleri tabı ve teclit ücretleri nakliye vası
taları masrafı 
Mükâfat ve fakir talebeye muavenet mas
rafı 
Fennî seyahat ve tatbikatı dersiye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nafıa fen mektebi tesis masrafı 

Kiitüplıane, dershane, yatakhane, nuıtbak ve 
diğer mektep müştemilâtı levazımı ve mef
ruşat ve demirbaş ve nakliye vasıtaları 
hayvanat bedel ve levazımı 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
İnşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

6 982 308 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 840 000 

2 160 000 
7 009 158 

79 200 
7 061 508 

79 200 
7 088 358 

22 500 

2 900 

50 
300 

25 750 

22 500 

2 900 

50 
300 

25 750 

200 
200 
500 ' 
900 

26 650 ; 

200 
200 
500 
900 

26 650 
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591 

592 

593 

Beşinci liiMHi — Müteferrik masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Acık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçensene düyunu 

Eski seneler düyunu 

.1.930 senesi düyunu karşılığı 
1929 » '» >> 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
1 000 

1 500 

95 000 

500 
1 000 

1 500 

95 000 

30 750 
5 000 
4 250 
40 000 
13(> 500 

10 002 593 

30 750 
5 000 
4 250 
40 000 
130 500 

10 046 993 
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GOl 
602 
603 

604 

1605| 
I I 

60 61 
60 71 

608 

609 

610 

muhassasatın nev'i 

Birinci hısım — Cüzlerde müşterek 
mııhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler ücret i 
Muvakka t müstahdemin ücret i 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlanna 1437 numa
ralı kanun mucibince verilecek avans 

Geceleri vazife ifa ettirilen liman memurlarına veri
lecek ücurat 

Bi r inc i bap yekunu 

ik inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 800 

420 852 

4 000 

864 998 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 
420 852 

75 060 
5 000 
80 060 

292 860 

17 424 

45 000 

75 060 
5 000 
80 060 

292 860 

17 424 

45 000 

£000 
864 998 

1 000 İ 
ı |_ 

! 
1 001 

1 000 
1 

1 001 
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,1kmm*mmmMmm*mmu*mm*m»mmmm 

muhâssasatın nev'i 

011 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
1 

ı 
2 
1 
I 

1 
2 
3 
1 

1 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kıratasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Vüâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vüâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vüâyat müteferrikası 

Liman idareleri vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 650 
2 500 
2 000 
6 150 

1 650 
2 500 
2 000 
6 150 

2 000 

500 
2 500 
3 000 

2 000 

500 
2 500 
3 000 

4 700 
4 000 
8 700 

3 000 

1 
1 

4 500 
4 502 
28 354 

4 700 
^000 
8 700 

3 000 

1 
1 

4 500 
4 502 
28 354 



î?4 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

618! 

019! 

(520 

621 

022 

023 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Makh eme 1 ı arçl arı 

Mümessillikler masarifi 

Masarifi idare, ya/A ve tercüme ücretleri 
'Harcırah 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Biriuci kısım yekûnu 

30 000 
500 

7 000 
645 

30 000 
500 

7 000 
645 

38 145 

12 000 
1 

12 001 

250 
1 700 

1 950 

2 700 

«00 

38 145 

8 000 
2 000 

10 000 

250 
1 700 

1 950 

2 700 

000 

15 000 
2 000 
17 000 
72 396 
965 748 

15 000 
2 000 

VJ 000 
70 395 
963 747 
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Tİ 
TJ muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen | 

| 
Lira : 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Teşvikler ve mükâfatlar 

Sanayia ait 

624 

625 

626 

627 
628İ 

629 

Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve sergilere yar
dım ve iştirak etmek ve numune tedarik ve teşhiri 
masrafı 

Telifat, neşriyat, ve propaganda 

[iktisadî ve meslekî mecmualar, kitaplar, haritalar,, 
telif ve tercüme ücretleri, tabı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, filimler ve filim makinaları mubayaa, ih
zar, kira bedelleri, istihbarat ve propaganda mas
rafları ve bu maksatlara müteferri yardımlar] 

Levazım ve alâtı fenniye 

Kongreler ve beynelmilel müessesat masrafı 

Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 
Kongrelere gönderileceklerin harcırahları 
Kongrelerin tesis ve idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Masarifi mütenevvia 
İhbariye 
Sigortalar tetkik heyeti hakkı huzur, harcı
rahı ve tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

45 000 

5 000 

2 500 
2 000 

1 
4 501 

45 000 

6 999 

2 500 
1 
1 

2 502 

1 
2 000 
2 001 
56 504 

1 
2 000 
2 001 
56 504 
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i cö 

k 

6301 

631J 

632 

6 3 3 

muhassasatın nev'i 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve 
yol masrafları 

Staj ve ihtisas masrafları 

Sta.i ve ihtisas için harice gönderileceklerin 
harcırahı 
StaJ ve ihtisas için harice gönderileceklere 
yardım 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kışını — Müesseseler 

Birinci bap - Maadin işleri 

Mektepler 

Sta.) masrafı 
Maadin meslek mektebi 

Fasıl yekûnu 

1 
10 000 

10 001 

1 
10 000 

10 001 

6 3 4 

6 3 5 

Tahlilhane masrafı 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 

Havzai fahmiye 
Diğer madenler 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

1 500 

20 000 

1 500 

1 

9 000 
9 001 

30 501 

87 005 i 

1 

9 000 

9 001 

30 501 

_ 8 7 o o r ) 

1 000 

40 000 
1 

40 001 

1 000 

40 000 
1 

40 001 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

636 | Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek mevaddı 
infilâkıye primi karşılığı 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Ticaret işleri 

637 i I Mektepler ve müesseseler 

Ticaret mektepleri 
Ticaret vesanayi müzesi 
Lâboratuvarlar 

Fasıl yekûnu 

; M 
! 2 
i 3 

6 3 8 | Haricî ticaret 

il ihracat ofisleri teşkilât ve masrafları 
2İ Turizm masarifi umumiyesi ve turizm teşek

küllerine muavenet 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Deniz ticareti işleri 

639 i I Yüksek deniz ticaret mektebi 

640 | Liman ve sahil hizmetleri 

Şamandıraların imal, tesis, tamir ve idare 
ve idame masarifi umumiyesi 
Limanların temizleme ve tarama ve mayn 
imhası ve buna ait vesaitin mubayaa, ta
mir, işletme ve idare masarifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

51 603 

15 000 
1 500 

13 000 

29 500 

101 501 

18 000 

2 000 i 
i 

I 

1 000 j 

3 000 

51 603 

13 500 
1 500 

13 000 

28 000 

72 000 72 000 

_.__ A\ i. 
72 001 î 72 001 

100 001 

18 000 

5 500 

1 000 

6 500 



•—. 
1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

641 

642 

643 

644 

645 
646 

Tetkikat ve Itafcaa-rtyat 

Balıkçılık enstitüsü inşaat, tamirat, tesisatı 
•ı ile masarifi umumiyesi 

Balıkçılık tetkikat masrafı ve buna ait ve
saitin inşa, tamir , işletme ye idare masarifi 
umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 
tİçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — İnşaat ve tesisat 

İnşaat, tesisat, tamirat 

Kara ve deniz ticareti 

Fenerler inşaat hissesi 

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 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 000 

17 000 
^JOJOOO 

Jtl̂ OOO^ 
194 104 

7 000 

13 000 
20^000^ 

44 500 
196 104 

750 
7 000 
7 750 

2 000 

750 
7 000 
7 750 

2 000 

1 000 
1 000 

1 
2 001 

1258 610 

1 000 
1 000 

2 
2 002 

" ™ 11 752 
TlöOicT 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 5 0 

6 5 1 

652J 

6 5 3 

6 5 4 
I 

6 5 5 

6 5 6 

657 

Birinci kıstın — Cüzlerde müşterek 
muhasnasat 

Birinci bap - Maaş ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

•Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Vekâlete merbut âli mektep mezunlanna 1437 numa 
ralı kanun mucibince verilecek avans 

4 800 

1 715 500 

3 000 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

62 500 
5 000 
67 500 

498 000 

21 000 

2 600 
2 312 400 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

200 
100 

300 

4 800 

1 715 500 

3 000 

61 780 
5 000 

66 780 

488 040 

21 000 

2 600 

2 301 720 

200 
100 

300 



- îâi 
tt»aaa«asi 

o» 

üniBBMH HBüüMi 

muhassasatın nev'i 

!Mi£*a 
1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 5 8 Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

6 5 9 

6 6 0 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
isletme 

Fasıl yekûnu 

661 

662 

Vilayat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

663 Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

6 6 4 

\ 1 
i 2 

l3 
; 4 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir-ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1 500 
2 000 
1 000 

1 500 
2 000 
1 000 

4 500 4 500 

400 

350 
3 000 
3 350 

400 

350 
3J)00 
3 350 

1 300 

22 900 
40 000 
2 000 

1_ 
64 901 

1 300 

7 000 
1 500 
8 500 

1 200 
19 550 

7 000 
1 500 
8 500 

1 200 
19 550 

24 900 
35 000 
2 000 

__681_ 
62 581 



182 -

muhassasatın nevi 

saw» 
1932 malî senesi için 

6 0 5 

660 

0 0 7 

6 6 8 

0 0 9 

070! 

071 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kıstın — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Teşvikler ve mükâfatlar 

Telifat, neşriyatt ve propaganda 

(İktisadî ve meslekî mecmua la r, kitaplar, haritalar, 
telif ve tercüme ücretlerile talbı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, filimler ve filim makinaları mubayaa, 
ihzar, kira bedelleri, istihbarat ve propaganda mas
rafları, ve bu maksatlara müteferri yardımlar). 

Levazım ve alâtı fenniye 

Kongreler ve beynelmilel müessesat masrafı 

Beynelmilel müessesata iştirak hissesi 
Kongrelere gönderileceklerin harcırahı 
Kongrelerin tesis ve idare masrafı 

JFası! yekûnu I 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

48. 400 
8 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

56 400 

50 
200 
250 

1 000 
4 000 

126 551 

48 400 
8 000; 
56 400 

50 
200 
250̂  

1 000 
10 000 

130 231 

2 458 501 2 451 501 

3 
5 000 

0 
3 000 

1 000 

9 000 
1 
1 

9 002 

1 000 

9 000 
1 
1 

9 002 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

872 

073 

674 

075 

1 

; 2 

070 

Hayvan İslahı sağlık zabıtası encümenleri hakkı hu
zuru 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkatte 

Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mektep ve 
yol masrafları 

Staj ve ihtisas masrafları 

Sitaj ve "ihtisas için hariçte bulunan memur
ların harcırahı 
Staj ve ihtisas için hariçte bulunanlara yar
dım 

Fasıl yekûnu 

ikinci 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 

15 006 13 003 

115 000 

10 000 

3 000 

115 000 

10 000-

3 000 

75 000 
78 000 

203 000 

218 006 

75 000 
78 000 

203 000 

216 003 

100 000 ! 
80 000 
5 000 
3 000 i 
15 000 

100 000 
80 000 
5 000 
3 000 
15 000 

203 000 203 000 
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0> muhassasatın nevi 

677! 

6 7 8 

Mücadele 
Muzıır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele 
masarifi 
Mücadele istasyonları 

Fasıl yekûnu 

Islâh, teksir ve tetkikat 

Enstitüler 
Meteoroloji enstitüsü ve istasyonları 
Islah istasyonları 
lpekböceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma 
müesseseleri 
Tohum temizleme müesseseleri 
Fidanlıklar 
Tavukçuluk müessesesi 
Müfit nebatat tohumlarının tedarik ve tec
rübe masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yardımlar 

Birinci bap yekûnu 

6 7 9 

İkinci bap - Baytarı ve zootekni işleri 

Mektepler - kurslar 

Yüksek baytar mektebi 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 
Kurslar 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

235 000 
7 000 

242 000 

120 003 

788 rm 

9 000 
10 000 
52 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

220 000 
7 000 

227 000 

15 000 
58 000 
70 000 

1 000 
10 000 
50 000 
19 000 

500 
223 500 

15 000 
58 000 
70 000 

1 000 
10 000 
50 000 
19 000 

500 
223 500 

(553 500 

33 000 
9 000 

10 000 

52 000 
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03 
j 'O 

i «s 
muhassasafın nev'i 

6 8 0 

I 1 
! 2 

3 

6 8 1 

6 8 2 

6 8 3 

Mücadele 
Hayvan hastalıklarile mücadele 
BakteriyoloJihane ve serum darülistihzarı 
Laboratuvarlar 
DistofaJiıı masrafı 
i t laf edilen hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

Islah, teksir ve tetkikat 

Haralara muavenet 
21 Aygır depoları 
31 Koyun damızlıkları mubayaa bedellerile nu

mune ağılları 
4İ Kara sığır damızlık haneleri 
5f lhsa masrafı 
61 Tiftik cemiyetine muavenet 
71 Sergilerde kazanan yetiştiricilere verilecek 

ikramiye 
Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Orman işleri 

Mektepler 

Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Orman yangınları 
Orman haşaratile mücadele 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

83 000 
74 000 
13 000 

1 
13 000 
183 001 

46 000 
93 000 ! 

13 000 i 
25 000 i 
3 500 | 
13 500 ! 

50_000_İ_ 
244 000 
479 001 ! 

7 000 
1 000 
8 000 

83 001 
74 000 
13 000 

0 
13 000 
183 001 

46 000 
93 000 

13 000 
25 000 
3 500 
13 500 

45 000 
239 000 
474 001 

6 000 
1 000 
7 000 
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05 

i « 

08 
muhassasatın nev'i 

6841 

685! 

6 8 6 

Muhafaza, amenejman ve teşcjr 

Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 
Amenejman, teşcir ve fidanlıklar 
Ankara ve civarının teşciri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — İnşaat ve tesisat 

İnşaat, tesisat ve tamirat 

Beşinci kısım — müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

687 
688i 

Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 500 
19 000 
28 800 
51 300 

109 300 i 

1 376 804 

3 500 
19 000 
48 000 
70 500 

127 500 

1 255 001 

25 000 

186 
1 000 

1 186 

11 000 

4 500 
3 000 
1 500 

9 000 

21 186 

4 074 500 

186 
6 000 

6 186 

11 000 

4 500 
3 000 
1 500 

9 000 

_ 2 6 J 8 6 

3 973 691 
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091 

092 

093 

094 

095İ 

090 

097: 

098 

099 

700 

701 

muhassasatın nev'i 

Birinci kısvm —- Cüzlerde müşterek 
mıılıassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

648 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince 
gedikli küçük zabit ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabi-
tana verilecek aile zammı 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 
Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen i kabul' edilen 

Lira I Lira 

4 800 4 800 

12 713 463 12 713 463 

270 000 270 000 

2 700 

450 000 

153 000 
1 

76 500 

2 700 

450 000 

153 000 

76 500 

12 600 | 12 600 
13 683 063 \ 13 683 063 

15 000 

10 
20 000 

80 100 

15 000 

0 
20 010 

80 100 
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S' 

702 

703! 

704 

705 

706 

707' 

muhassasatın nev'i 

M . • * * •ÜttBpl 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

{Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
[ Tabı ve teclit malzemesi, alât ve edevat ve mevaddı 
müstehlike mubayaa ve tamir bedeli, kütüp ve risa-
il ve harita mubayaa, tabı masrafları ] 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

İkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
10 

1 700 
7 710 

100 030 
2 000 
36 000 

138 030 

550 000 
36 000 
586 000 

10 
14 000 
14 010 

11 000 

3 400 

6 000 
10 

1 700 
7 710 

875 260 
14 558 323 

100 030 
2 000 
36 000 

138 030 

550 000 
36 000 
586 000 

10 
14 000 
14 010 

11 000 

5 200 
877 060 

14 560 123 
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708! 

7 0 9 

7 1 0 

7 1 1 

». muhassasatın hev i 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

Tayiııat 
| Efradı askeriyenin ve mektep talebelerinin iaşe 
masrafı, mevaddı gidaiye fabrikaları ile fırınlarda 
kullanılan alât ve edevat ve levazım bedeli ve amele 
yevmiyesi, muayene ve tahlil masrafı ve bu işlere 
müteallik alât ve edevat bedeli J 
Hayvan yeni bedeli 
Mahrukat, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Mnytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafı 

Demirbaş talim ve terbiye malzemesi mas
rafı 
Levazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
Askerî fabrikalara verilecek sipariş 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzenıei tıbbiye 
Ecza ve majzemei baytariye 
Tecrübe hayvanatı mubayaa bedeli 

Fasıl yekûnu 

İ932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talej) ediieıi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 248 309 7 248 309 

1 918 440 
1 477 058 

3 400 000 
600 000 
90 000 

890 000 

201 855 

1 918 440 
1 477 058 

10 643 807 10 643 807 

3 400 000 
600 000 
90 000 

4 090 000 4 090 000 

65 000 
735 000 
90 000 

65 000 
735 000 
90 000 
890 000 

170 855 
30 000 
1 000 

170 855 
30 000 
1 000 

201 855 



191 -
nmm aCaHH 

03 muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 1 2 ! | Nakliyat 
[Esliha ve mühimmat, eşya ve malzeme ve erzak ve 
mahrukat ve bilcümle mevaddı askeriye nakliyat ve 
tahmil ve tahliye masrafları, efrat ve askerî talebe ile 
hayvanatın her nevi vesaitle nakil masrafları ve te
davi ve muayene ve tebdili hava zımnında bir yere 
gidecek zabitanın ve- mensubini askeriyenin kanun 
mucibince verilecek harcırahları, yürüyüş halindeki 
kıta, efrat, zabitan ve memurin ve mensubini askeri
yenin ve hayvanatının ibate masrafı, levazım vesaiti 
nakliyesinin ve bunların levazımının mubayaa bedel
leri, levazım vesaiti nakliyesinin işletme ve tamir 
masrafları ve amele yevmiyeleri, ardiye, tatili edevat, 
istarya masrafları] 

7 1 3 | Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcırah mas 
rafları 

7 1 4 İ I Manevra masrafı 
[ Kadro ve erkânı harbiye seyahat masraflarile büt
çenin diğer tertiplerine taallûk - eden masraflardan 
manevrenin istilzam eylediği sarfiyat] 

7 1 5 ! I Vesaiti nakliye masrafı ı 
1 Mubayaa 
21 Tamir 

İşletme 
Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek 
zabitan ve memurin ile dahilde lisan tahsil 
ettirileceklerin tahsisatı, tahsil, yol ve tedavi 
masrafları 
Zabitan, memurin ve mensubini askeriye ile 
mektep talebesinin hükümetin sıhhî müesse
selerinde tedavileri mümkün olamamasına 
binaen memleket dahilindeki ücretli mües-
sesatta tedavilerine ait masraf 

Fasıl yekûnu 

710 

7 1 

7181 

Şehitliklerin bilûmum levazımı 
bekçi ücreti 

inşaiye masrafı ve 

800 000 798 200 

90 000 
40 500 

90 000 
40 500 

•10 
8 000 ! 
27 000 ! 
35 010 ! 

16 791 172 ! 

10 
8 000 
27 000 
35 ÖİO 

16 789 372 

45 000 45 000 

Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masrafı 

6 300 
51 300 j 

6200 ! 
2 700 

6 300 
51 300 

6 200 
2 700 
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muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe i Encümence 
talep edilen j kabul edilen 

Lira Lira 

719! 

720! 
| 
! 

721! 

722! 

23 

724 

7 2 5 

726! 

727 

inşaat ve tamirat ve sabiti tesisat masrafları 
[ Mimar ve marangoz alât ve edevat bedelleri ] 

»Ecnebi mütehassıslar * 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönde
rilecek zabit ve memurlar harcırahı 

İk inc i bap yekûnu 
İk inc i kıs ım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 
Askerî mektepler masarifi 
[ Mekteplerin tedrisatına ve sanat atelyeleriııe ve 
spora müteallik alât ve edevat, dolap, sıra, anfeti-
yatr, demirbaş eşya ve malzeme bedeli ] 

Askerî müze masarifi 
[ Eşya, asar ve atelyelerin malzemesi mubayaa bede
li, fotoğraf ve tasnif işleri, tabı, tenvir masrafları ] 

Jandarma zabitlerinin tahsil ve tedavi masrafları 

Jandarma zabitlerinin askerî mekteplerde 
tahsil masrafı 
Tedavi masrafı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masraflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşı l ığı 
1929 senesi düyunu karş ı l ığı 
1928 senesi düyunu karşı l ığı 

Fasıl yekûnu 

Memnu mıntakalar istimlâk bedeli 

Dördüncü kış ım yekûnu 
UMUMÎ Y E K Û N 

540 000 

80 000 

540 000 

80 000 

4 500 | 4 500 
684 700 | 2 _ 684 _700 

17 475 872 | 17 474 072^ 

50 000 50 000 

2 000 

0 
0 
0 

52 000 

80 

20 
10 
*10 
40 

81 000 
81 120 

32 167 315 | 

2 000 

44 500 
32 121 
76 621 
128 621 

80 

20 
10 
10 
40 

81 000 
81 120 

32 243 936 



23 - MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 
(Hava kısmı) 
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|Hd muhassasann nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 3 1 ! 

732 
i 

733i 

734J 
i 

735İ 

73<İı 

7 3 V i 

7 3 8 

Birinci hısım, — Cüzlerde müşterek 
nmhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zabi-
tana verilecek aile zammı 

889 numaralı kanun mucibince hava mensubinine 
verilecek tahsisat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

7 3 9 | 

74Gİ 

Müteferrika 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 

425 000 

3 000 

0 

10 000 

1 500 

90 000 
529 500 

3 000 

940 
2 200 
3 140 

2 000 

0 

430 000 

3 000 

50 

10 000 

1 500 

90 000 
534 550 

13 000 

940 
2 200 
3 140 

2 000 

20 
I 
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Ti 
OT muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

741 

742 

743 

7 4 4 

745 

746 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 

îkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

747 Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

4 000 
0 

2 000 
250 

6 250 

45 330 

0 
1 500 
1 500 

900 

0 
62 120 
591 620 

150 000 
5 000 
29 180 
184 180 

50 000 
0 

250 
50 250 

4 000 
10 

2 000 

6 010 

45 330 

10 
1 500 
1 510 

900 

50 
71 960 
606 510 

160 000 
5 000 
37 180 
202 180 

50 000 
20 
250 

50 270 
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n5 muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

7 4 8 

7 4 9 

7 5 0 

7 5 1 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimat 
masrafı 

Ecza ve malzemei tıbbiye 

Nakliyat 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
T a m i r 

Fasıl yekûnu 

7 5 2 

7 5 3 

7 5 4 

7 5 5 

O 

O 

Tayyare şehitleri tazminatı 

Bir inci bap yekûnu 

ik inc i bap - Masar i f i muvakkate 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhi
yede tedavi ettirilecek malûlin masrafları 

înşaat, tamirat ve sabit tesisat masrafları 

İ k inc i bap yekûnu 

ik inc i kıs ım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Mekâtibi askeriye masrafı 

Tayyare fabrikalarının isletme masrafı ve amele üc
retleri 

Eskişehir hava mektebi matbaası ücret ve masrafları 

-Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

O 

3 000 

25 000 

200 
150 
350 

5 000 
267 780 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 

3 000 

43 000 

200 
150 
350 

5 000 
303 840 

3 000 

0 
3 000 

270 780 

3 000 

50 
3 050 

306 890 

14 000 

50 000 

1 000 

14 000 

0 

0 
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muhassasatın nev'i 
fa 

7 5 6 

7 5 7 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 senesi düyunu karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 15 000 

300 
300 
600 

943 000 

300 
300 
600 

943 000 





24 - MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 
(Deniz kısmı) 



2 0 0 -
fi^"-1—FBBff 

muhassasatın nev'i 
•̂  *ifc--:_4*tar* 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 0 1 | 
j 

702ı 

703 

704 

70,1 

700 

Birinci kısım — düzlerde müşterek 
nıuhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 ılumaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verüecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince tahtelba-
hircilere, dalgıçlara verilecek tahsisat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

7 0 7 

7 0 8 

Mefruşat ve demirbaş 

Levayım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

7 0 9 
ı 

770 

Müteferrika 

1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikınıniye 

1 340 000 

45 000 

70 490 

12 888 

6 360 

35 000 
1 509 738 

1 320 930 

45 000 

70 490 

12 888 

6 360 

35 000 
1 490 668 

1 000 

500 
3 000 
3 500 

1 000 

500 
3 000 
3 500 

2 500 

1 800 

2 500 

1 800 
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•s «3 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

E neümence 
kabul edilen 

Lira 

7711 | Masarifi mütenevvia 

il Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 
31 Defatir ve evrakı matbua 

[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve edevat ve mevaddı 
müstehlike mubayaa ve tamir bedeli, kütüp ve resail 
ve harita mubayaa, tabı masrafları ] 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yakamı 

7 721 I Harcırah 

773 | I Resmî telefon masrafı 

Mükâleme bedeli 

774İ I Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

7751 | Muayyenat 

Deniz efrat ve talebelerinin iaşe masrafı ve
ya bedeli 
659 numaralı kanun mucibince verilecek ta-
amiye bedeli 

31 Hayvan yem bedeli 
4| Mahrukat 

[ Deniz müsteşarlığı biiıası ve efrat kışlasından ma
ada bilûmum deniz müessesatmın elektrik, gaz ve. 
saire ile tenvir ve teshin ve elektrik masrafı, ampul 
mubayaası ve talebe ve efradın yemek, çamaşır, is-
tihmam ve mahrukat bedeli ve sefaiııe şehirden alı
nacak elektrik ücreti, ve teferruatı masrafı] 

Fasıl yekûnu 

-4 551 
300 

4 000 

900 
9 TSİ 

20 000 

900 

1 000 
40 451 

1 550 189 

360 000 

40 500 
2 700 
13 000 

416 200 

4 151 
300 

4 000 

._900_ 
9 351 

20 000 

900 

1 000 
40 051 

1 530 719 

360 000 

40 500 
2 700 
13 000 

416 200 
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c3 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

776İ 

777i 

7 7 8 

7 7 9 

7 8 0 

7 8 1 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimiye 
tmasrafı 

Sefain ve mevaki levazımı 

Levazımı müteferrika 
Devri gark 

Levazımı sıhhiye 

Fasıl yekûnu 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

[Eşya ve erzak ve kömür ve askerî sair mevat nak
liyesi ve nakil iyin ambalaj masarifi, tahmil ve tah
liye masrafları, 
Zabitan ve efrat ve hayvanatının nakliyelerile kıta 
halinde gelen "ve giden ve muayene için hastanelere 
ve hava tebdili için muhtelif mahallere gönderi
lecek zabitan ve efradın yol masrafları] 

Kitap ve mecmua ve risale masrafı 

[ Devair ve mektepler için mubayaa olunacak meslo-
ke ait lıer türlü kitap ve mecmua ve risaleler b'edelile 
mubayaa olunacak hakkı telif bedeli ] 

111 600 
9 000 
270 

111 600 
9 000 
270 

120 870 

650 000 

120 000 
624 000 
744 000 

7 650 
650 

8 300 

18 000 

1 500 

120 870 

650 000 

120 000 
624 000 
744 000 

7 650 
650 

8 300 

18 000 

1 500 



203 
»w—mm* 

İÜ 

T * 
03 

muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

7 8 2 

7 8 3 

7 8 4 

7 8 5 

7 8 6 

7 8 7 

Vesaiti nakliye masrafı 

Tamir 
îsletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat 

Ecnebi mütehassısları 

Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan 
ve memurin harcırahları 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

[Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabıtan 
ve memurin harcırahları ve laboratuar ve mektep 
ücretleri ve tedavi, kitap masrafları ve dahilde lisan 
tahsil ettirileceklerin tahsil masrafları] 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Boğazlar komisyonu masrafı 
Boğazlar komisyonu ve boğazlar işaret, tel
siz ve projektör istasyonları efrat tayinat 
bedelleri 
Birinci maddede yaılı efradın melbusat be
delleri 
Birinci maddede yazılı müessesatın tenvir 
ve teshin masrafları, hayvan yem bedeli, 
muytabiye, işletme, nakliye ve her türlü te
sis ve idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

320 
400̂  
720 

1 959 590 

320 
400 
720 

1 959 590 

9 000 
31 500 

4 500 
26 600 

9 000 
31 900 

4 500 
26 600 

71 600 
2 031 190 

3 370 

971 

3 000 
7 341 

72 000 
2 031 590 

3 370 

971 

3 000 
7 341 
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03 

•BM 

'S 
muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

788İ 

789 

790 

791 

Deniz matbaası masrafları 
Mevaddı iptidaiye 
İşletme ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördimcü kısım — Müteferrik masarif 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu kai'şılığı 
1929 » » >> 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhi
yede tedavi ettirilecek malulin masrafı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

200 
14 800 
15 000 
22 341 

200 
14 800 
15 000 
22 341 

10 

10 ! 
ıo ! 
10 ! 

30 ! 

19 080 

10 
10 
10 

30 

lJOOj 1 800 

_ 1J340J 20 910 

3 605 560 3 605 560 
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od 
muhassasatın nev'i 

^ 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 9 5 

796 ; 

797J 

7 9 8 

799 

800' 

801; 

802 

Birinci kısım — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

8 0 3 

8 0 4 

Harcırah 

Resmî telefon masarifi 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

277 080 

0 

272 236 

12 000 
561 316 

500 

1 500 

6 000 

3 200 
1 500 
750 
860 

6 310 

7 000 

100 
750 

Fasıl yekûnu 850 

300 000 

2 080 

297 236 

12 000 
611 316 

500 

1 500 

6 000 

3 200 
1 500 
750 
860 

6 310 

7 000 

100 
750 
850 
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w 

O) 

S-
muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 0 5 

8 0 6 

8 0 7 

808j 

8 0 9 

8 1 0 

Ücretli muhabere ve mükâleme masarifi 

ikinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

E f rad ı askeriye ve sanayi mektebi talebesi 
iaşe masraf ı 
H a y v a n yem bedeli 
Mahruka t 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusatt 
Teçhizat 
Muvtabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 

Sevkıyat 

Fennî kitap ve risalelerin ve gazetelerin mubayaa ve 
abone bedelleri 

Birinci bap yokunu 

500 
22 660 
683 976 

39 324 
3 000 
5 300 
47 624 

18 000 
700 
300 

19 000 

100 

3 500 

1 000 
71 224 

500 
22 660 
633 976 

39 324 
3 000 
5 300 
47 624 

18 000 
700 
300 

19 000 

100 

3 500 

_JL00(L 
71 224 
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c3 

0> 

muhassasatm nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 

8İ11 I İnşaat, tamirat ve tesisat masrafı 

l| Mevcut fabrika ve ınüessesatm tamiratı 
i 2 Tesisatı fenniye 

31 Askerî fabrikalar mektebinin Kırıkkalede 
inşası 

Faaıl yekûnu 

8 I2| | Ecnebi mütehassısları 

813 | | Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, har
cırah ve masarifi zaruriyeleri ve mektep ücretleri 

814| I 895 numaralı kanun mucibince sigorta sandığına mu
avenet 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

815İ I Fabrikalar masarifi umumiyesi 

l| Mevat ve malzemei iptidaiye ve müstehlike 
(mamul ve gayrimamul ) ve işletme masrafı 

i 21 Amele ücretleri ve ihtisas yevmiyeleri 
3 Müstahdemini muvakkate 
4 Demirbaş 
5 Nakil ücretleri 
6| Tesisatı cedide ve tevsiat ve tamirat 

Fasıl yokunu 

810 I 000 numaralı kanun mucibince tahsis olunan müte-
davil sermaye 

12 500 
48 000 
45 000 
105 500 

12 500 
48 000 

80 000 

60 192 

18 000 

20 000 
203 692 
274 916 

140 500 

60 192 

18 000 

20 000 
238 692 
309 916 

700 298 
1 130 350 

5 000 
80 000 
115 000 
10 000 

2 040 648 

665 298 
1 080 350 

5 000 
80 000 
109 967 
10 000 

1 950 615 

50 000 50 000 
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ıs 
I «3 

muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

I I 

8171 I Sanayi mektebi masrafı 
il Talebe ücreti şehriyesi 
21 Tedrisata müteallik bilûmum alât ve edevat 

ile tesisat ve talebeye ait kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

8 1 8 i Geçen sene düyunu 

8191 I Eski seneler düyunu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

! 
i 

3 060 ; 

1 000 

4 060 

2 094 708 ! 
I | 

2 000 

200 
1 

5 200 İ 

2 955 800 

3 060 

1 000 

4 060 

2 004 675 

6 790 

443 

7 233 1 
2 955 800 





26 - HARİTA U. M. 
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muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826İ 

Birinci İnsim — Cüzlerde müşterek 
m>uhassamt 

Birinci bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddeesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

657 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 

Bir inci bap yekûnu 

İkinci bap - Masar i f 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvi r ve teshin 
Kı r tas iye 

1827 

8 2 8 

8 2 9 

220 000 

500 

Müteferrika 

Masarifi mütenevviâ 

Bedeli icar 
Melbusat 
E v r a k ı matbua 

Lira 

220 000 

1 000 | 

50 000 

15 000 ! 
1 

40 ooo ; 
320 000 i 

1 000 

50 000 

15 000 

40 000 
326 000 

500 

Harcırah 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

5 000 
400 ; 

5 400 

1 000 

600 
180 1 
500 

1 280J 

9 000 

5 000 
400 

5 400 

1 500 

600 
180 
500 

1 280 

10 200 
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eö 

O» 
i* muhassasatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 3 0 

8 3 1 

8 3 2 

8 3 3 

8 3 4 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Muayyenat 

Efrat iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukatt 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
» » baytariye 

Fasıl yekûnu 

25 
50 
75 

60 
17 315 
343 315 

38 500 
12 000 
4 500 
55 000 

12 000 
2 500 
1 400 
15 900 

500 
100 
600 

25 
50 
75 

60 
19 015 
345 015 

38 500 
12 000 
4 500 
55 000 

12 000 
2 500 
1 400 
15 900 

500 
100 
600 
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1932 malî senesi için 

8 3 5 

8 3 6 

837ı 

8 3 8 

1 
2 
3 

Hayvan mubayaa bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
tşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

8 3 9 

8 4 0 

8 4 1 

842! 

Nakliyat 
[ Eşya, erzak, malzeme ve alât ve edevat nakliyatı, 
efradın nakliye masrafları ve tedavi, muayene ve 
tebdili hava zımnında bir yere gidecek zabitan ve 
mensubini askeriyenin yol masrafları; 
Tatbikattaki efrat ve hayvanların ibate masrafları] 

Makina, alât ve edevat ve demirbaş eşya ve levazı
mının mubayaa ve tamir masarifi 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafı 

Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı 

Ecnebi mütehassısları 

İ kinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya, mubayaa ve tamir masraf
ları 
Mevaddı iptidaiye 
İşletme ı \ 

Li'İ! Fasıl yekûnu 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

40 000 

2 000 

6 000 
2 000 
5 000 

13 000 

141 500 

20 000 

0 

15 000 

35 000 

_1_76_500_ 

1 000 
25 000 

1 250 

27 250 

15 000 

40 000 

2 000 

2 000 
2 000 
3 200 

7 200 

135 700 

20 000 

1 000 

15 000 

36 000 

171 700 

1 000 
25 000 

1 250 

27 250 



- 215 -
Fa

sı
l 

843 

844 

M
ad

de
 

1 

. 

muhassasatın nev'i 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

Geçen sene jdüyunu 

Eski seneler düyunu 

1928 senesi düyunu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Karşılıksız düyun 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

100 

0 

100 

100 

547 265 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 

2 200 

2 300 

0 

546 265 





27 - POSTA, TELGRAF VE 
TELEFON U. M. 



- 2 1 $ 

muhassasatın nevi 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

850] 

8 5 1 
ı 

8 5 2 

853İ 

Birinci kısmı — Cüzlerde müşterek 
muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

I lainıî müstahdemler 
Muvakkat » 

Fasıl yekûnu 

8 5 4 Muvakkat tazminat 

Bir inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masarif 

8 5 5 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

8 5 6 Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

i 

3 206 520 

24 000 

4 800 

170 000 
4 000 ! 

174 000 

60 000 

3 469 320 

50 
50 
100 

500 
1 000 
2 000 
3 500 

3 200 000 

24 000 

4 800 

176 520 
4 000 

180 520 

60 000 

3 469 320 

50 
50 
100 

500 
1 000 
2 000 
3 500 



- , a ı ö -

fe 
ıTJ muhassasatm nev'i 

857 

859 

800 

861 

862 

863 

864 

Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşi 
Vilâyat levazım* 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 
îkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
M^lbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 
Üoretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Mahkeme harçları 
Kıymetli evrak beyiyesi 
Reddiyat 
Ecnebi posta, ve telgraf idarelerile vukubu-
lan bilûmum münasebattan mütevellit tedi-
yat ve Bren kalemine verilecek hissei iştira-
kiye ve saire 
Sâî ücreti 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
15 000 

70 000 
7^000 

77 000 

1 000 
15 000 

70 000 
7 000 

77 000 

15 000 15 000 
111 600 111 600 

70 000 
500 ı 

44 500 
10 000 i 
125 000 

20 000 İ 
15 000 j 
35 0007 

70 000 
500 

44 500 
10 000 
125 <KXT 

20 000 
15 000 
35LÖ0Ç[ 

200 200 

600 !•' 
3 500 
ı ooo ; 

- i 

120 000 ; 
4 000 | 

129 100 
289 300 

600 
3 500 
1 000 

120 000 
4 000 

129 100 
289 300 

3 870 220 ! 3 870 220 



22Û--

muhassasatırı nev'i 

mş*atmm*mmSm~m 

865 

1 
2 
3 

866' 

J867 
ı 

I 

869 i 

870! 

ikinci kısım- — Cüze mahsus mnhassasat 

Birinci bap - Masarifi daime 

Posta masrafları 

Nakliyat 
Bendiye 
Hurç ve çanta ve çuval mubayaa bedelile ta
mir masrafı 
Emanet ve mektupların ziyamdan dolayı 
kanun mucibince verilecek tazminat 

Fasıl yekûnu 

Telgraf, telefon masrafları 

Tesisat ve tamiratta kullanılacak amele üc
reti 
Tesisat ve tamiratta kullanılacak makina, a-
lât ve edevat ve malzeme mubayaa ve tamir 
masrafı 
Telgraf işletmesi 

Fasıl yekûnu 

Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir 
masrafı 

Pul tabiyesi 

Cevaplı teJgrafnamelerin makbuzlarına yapıştınlan 
ve battala kalan pul bedeli 

Vesaiti nakliye masrafları 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 000 
23 000 

10 000 

3 000 
436 000 

35 000 

270 000 
22 500 
327 500 

110 000 

1 000 

4 500 

8 000 
13 000 
21 000 
900 000 

! 1 
; 400 ooo 

23 000 

10 000 

| 3 000 
__m^o\ 

35 000 

1 270 000 
!__ 22 500 

327 500 

! . ııo ooo 
1 000 

4 500 

8 000 
! 13 OOOJ 

21 OOoJ 
900 000 1 



-î%\ 
r . T T 

muhassasatm nev'i 
fa 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

871 

872 

8 7 3 

874 

875! 
i 

876| 

877 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Avrupaya gönderilecek memurlar harcırahı 

İnşaat ve tamirat 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım — Müessesat 

Telgraf fabrikası masrafı 

Amele yevmiyesi ve işletme 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım — Müteferrik masarif 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1930 senesi düyunu karşılığı 
1929 senesi düyunu karşılığı 
1928 senesi düyunu karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi posta, telgraf idarelerinin 336 ve daha evvel
ki senelerden tahakkuk eden matlubu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

9 500 

14 000 
. 23 500 
923 500 

9 500 

14 000 
23 500 
923 500 

29 000 
9 500 

38 500 

2 000 
3 000 

£ 000 

5 000 

2 000 
750 
750 

29 000 
9 500 

38 500 

2 000 
3 000 

3 500 

100 
13 600 

4 845 820 4 845 820 





Varidat bütçesi 
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M i rrt Varidatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

3; 

İV 

BİRİNCİ KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Arazi vergileri 

Arazi vergisi 
Hususî ormanlar rüsumu 

Binalar vergisi 

Hayvanlar vergisi 

Koyun ve kıl keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiş, katır 
Eşek 
Domuz 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Kazanç vergisi 

Ruhsat tezkeresei 
Ticaret ve sanayi erbabından 
Serbest meslek erbabından 
Memurlar, müstahdemler ve işçilerden 

Fasıl yekûnu 

Madenler rüsumu 

Veraset ve intikal vergisi 

Biviuei kısım yekûnu 

4 000 000 
100 000 

4 100 000 

4 400 000 
100 000 

4 500 000 

7 000 000 4 150 000 

502 464 
013 656 
99 523 
500 130 
072 210 
427 890 
377 082 
7 035 

6 570 130 
953 310 
103 790 
513 010 

2 889 700 
408 680 
306 760 
4 620 

13 000 000 11 750 000 

0 
o o o 

12 200 000 ! 12 200 000 

650 000 

525 000 
37 475 000 

650 000 
525 000 

33 775 000 
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Varidatın nev'i 

8 

9! 

İKİNCİ KISIM 

İSTİHLÂK VE MUAMELE VERCIİLERİ 

Gümrük vergileri 

Gümrük vergisi 
Ardiye resmi 

Fasıl yekûnu 

10 

11 

1 2 i 

18' 

14; 

15 

1(V 

17> 

18 

(Muamele vergisi 

Dahilî istihlâk vergileri 

Eğlence ve hususî ist ihlâk vergisi 
Şeker, petrol istihlâk vergisi 

E lek t r ik ve havagazı istihlâk vergisi 

Fasıl yekûnu 

Oyun aletleri resmi 

Kara ve deniz av vergileri 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resmi 

Tapu harç ve kaydiyeleri 

Mahkeme harçları 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

Noterler 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe \ Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

34 750 000 ! 38 250 000 
250 000 i 250 000 

35 000 000 i 38 500 000 

12 000 000 12 000 000 

500 000 
1 800 000 ; 
320 000 

400 000 
1 800 000 
350 000 

2 620 000 2 550 000 

32 000 

480 000 

600 000 

144 000 

5 000 000 

1 320 000 

850 000 

610 000 

600 000 

32 000 

480 000 

600 000 

120 000 

5 250 000 

1 320 000 

900 000 

600 000 

600 000 
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Varidatın nev'i 

1 9 

20 

21 

22 

2 3 

2 4 

25 

Diğer harçlar, 

Nüfus 
Eczane, ecza deposu, ve t ıbbî müesseseler 
İ h t i r a bera t ı 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İk inc i kısım yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mülga vergiler bakayasından 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLARIN SAFİ HASILATI 

Tütün ve saire 

Tuz 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Kibrit ve çakmak 

Kib r i t ve çakmak hası la t ı 
Maktu m i k t a r 

Fasıl yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
tahmin edilen s tahmin edilen 

Lira Lira 

50 000 ; 50 000 
10 000 10 000 
6 000 6 000 
66 000 66 000 

100 000 100 000 
59 420 000 ! 63 118 000 

250 000 250 000 

21 000 000 20 100 000 

6 790 000 7 200 000 

4 400 000 ; 4 500 000 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 



Varidatın nev'i 

Revolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 

Revolver 
F işek 
Mevaddı ini'il fıki y e 
Av saçması 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe ı Encümence 
tahmin edilen ! tahmin edilen 

Lira Lira 

Fas ı l Yekûnu 

i Oyun kâğıdı 

Dördüncü kısım yekûnu 

B E Ş Î N O î K I S I M 

DEVLETE AİT EMLÂK VE EMVAL HASILATI 

Devlet ormanları 

İsletilen emlâk hasılatı 

Araz i hası la t ı 
i c a r bedelle]'i 

Fas ı l yekûnu 

Satılacak emval ve emlâk hasılatı 

Sat ı lacak emval bedeli 
Sat ı lacak emlâk bedeli 

Fas ı l yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

- - — 

34 

1 

-=-- -

1 
1 

3 

50 000 
o 
0 
0 

50 000 

25 000 
- -065 000 

100 000 

25 000 
200 000 
225 000 

250 000 
500 000 
750 000 

075 000 

50 000 

50 000 

25 000 

33 675 000 

1 100 000 

25 000 
200 000 

225 000 

250 000 
1 250 000 

1 500 000 

2 825 000 
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r3 
e3 

Varidetın nev'i 

3 1 ! 

32 

33 

3 4 

35 

36 

37 

3 8 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE ÎDARE EDÎLEN MÜESSESELER 

Devlet demiryolları 

İşletme idaresinden 
inşaat idaresi işletmesinden 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz telgraf ve telsiz telefon 

Fasıl yekûnu 

Darphane hasılatı 

Resmî matbaalar 

Umumî mektepler hasılatı 

Madenler hasılatı 

Diğer müesseseler 

Altıncı kısım yekûnu 

YEDİNCİ KISIM 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet 
{hissesi 

İmtiyazlı demiryollarından 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığından 
Cumhuriyet merkez bankasından 

Fasıl yekûnu 

; Yedinci kısmın yekûnu 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

__ __ 0 

2 400 000 
2 000 000 
350 000 
600 000 

5 350 000 

20 000 

6 800 

200 000 

50 000 

50 000 
5 676 800 

0 
50 000 
50 000 

2 400 000 
1 800 000 
350 000 
600 000 

5JL50 000 

20 000 

6 800 

10 000 

50 000 

50 000 
5 336 800 

0 
780 000 
200 000 
150 000 

1 130 000 
1 130 000 

0 
780 000 
200 000 
100 000 

1 080 000 
1 080 000 
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o 
T* 
a 

Varidatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükûmetee Encümence 
tahmin edilen ': tahinin ('dilen 

J/ıra 

39 

SEKİZİNCİ KISIM 

Müteferrik varidat 

Askerlik mükellefiy< 
Devlete ait esham ve 
tüleri 

'ti 
tîihı 

Şirketlerden ve miiteahh 
kabili alman 
Faiz 
Akçe farkı 
Kıymetli evrak 
Tavizattan istirdat 

nlât, faiz ve temet-

itlerden teftiş mıı-

Fasıl yekûnu 

500 000 

1 000 000 

300 000 
50 000 

100 000 
150 000 
25 000 ; 

2 125 000 

750 000 

1 000 000 

:Î()0 ooo 
100 000 
100 000 
150 000 
25 000 

2 425 000 

4 0 Cezalar 

Para cezaları 
Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

4 1 Müteferrik hasılat 

Sekizinci kısım vekilim 

4 2 

DOKUZUNCU KISIM 

Fevkalâde varidat 

Mukavelenameler veya itilâfııameler muci
bince veya sair suretle tahsil olunan fev
kalâde varidat 
Teberruat 

Fasıl yekûnu 

1 000 000 
50 000 

1 050 

1 000 C00 

4 175 000 

450 000 

450 000 

I J ı m 

1 000 000 
50 000 

1 050 000 

1 100 
4 575 000 

450 00(1 

450 000 
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a3 Varidatın nev'i 

1932 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

43 iktisadî buhran vergisi, 

1890 numaralı kanun mucibince maaş ücret 
ve saireden alman 
1996 numaralı kanun mucibince binalardan 
alman 

Fasıl yekûnu 

44| Muvazene vergisi 

Dokuzuncu kısım yekûnu 

8 000 000 

2 000 000 
10 000 000 

8 000 000 

2 000 000 
10 000 000 

15 400 000 14 000 000 
25 850 000 24 450 000 

4 5 

4G| 
j 

47İ 

4 8 

ONUNCU KISIM 

NAZİM VARİDAT 

Muhtelif vergiler tahsilatından ve müskirat inhisarı 
hasılatından hisseler 

Vilâyet hissesi 
Maarif hissesi 
İdarei hususiyeler hissesi 
Belediyeler hissesi 
Ziraat bankası hissesi 

Fasıl yekûnu 

Pansiyonlar 

Şose ve köprüler 

% 10 1ar 

UMUMÎ YEKÛN 171 118 800 169 084 800 





D - CetveU 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde — 5 

[Dairelerin barem harici memurlarile ücretli müstahdemleri ve nakil 
vasıtaları kadroları] 



Türkiye B. M. M. 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Kütüpane müstahzırı 
Ser hademe 

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

» 
Mütehassıs bahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 

Daimî amele 
Telefon memuru 
Kaloriferci 

» 
Elektrik mütehassısı 
Tamirat memuru 
Marangoz 
Doktor 

Adet 

1 
3 
1 
1 
2 
5 

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

Lira 

80 
70 
60 
70 
65 
60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
90 
60 
50 
40 
50 
60 
50 

275 
90 
90 
80 

Matbaa 
Sermürettip 

» muavini 
1 inci sınıf operatör 
2 » » » 
1 inci sınıf mürettip 
2 » » » 
Makinist 
Litoğraf makinisti 
Makinist muavini 
Makinist çırağı 

1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

130 
100 

80 
70 
65 
60 
85 
80 
60 
35 
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Memuriyetin nevi 

Motorcu ve elektrikçi 
Sermücellit 
Mücellit 

» muavini 
» çırağı 

Odacı ve hademe 
Kaloriferci 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 

Ücret 
Lira 

90 
90 
70 
45 
35 
40 
60 

Maaş 
Lira 

Riyaseti Cumhur 
Seryaver tahsisatı 
Yaverler tahsisatı 

200 
50 

Divanı Muhasebat 
Daire müdürü 
Kütüpane memuru 
Müvezzi 
Kapıcı 
Kalorifer ateşj isi 
Odacı 

» 
» 

Gece bekçisi 
Doktor 
Kalorifer, elektrik, telefon memuru 
Mahzen hamalı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

30 
2 
1 
1 
3 

100 
60 
40 
40 
50 
40 
35 
30 
35 
60 
50 
30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Başvekâlet 
Baş odacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Müvezzi 

» 
Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Matbaa idare memuru 

Âli iktisat 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 

Şûrayı Devlet 
Müvezzi 2 40 
Baş odacı 1 40 
Odacı 9 30 

İstatistik U. M. 
Mütercim - daktilo 1 110 
Grafik ve harita ressamı 1 125 
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Memuriyetin nevi 

Makine mütehassısı 
» » muavini 

Memur 
Kalorifer ve tamirat memuru 
Baş odacı 
Odacı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

Ücret 
Lira 

200 
100 

60 
100 
40 
30 

Maaş 
Lira 

Diyanet İşleri R. 
Merkez 

Odacı 
Müvezzi 

Vaiz 
» 
» 

Dersiam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hıfız muallimleri 
Müftülükler hademesi 

Vilâyat 

» » 

9 
1 

1 
249 

48 
1 

11 
22 
64 

117 
97 
58 

9 
4 

45 

30 
40 

40 
30 
15 

8,5 
6 
5 

30 
20 
15 
12 
10 
8 
6 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Maliye vekâleti 
Merkez 

Vekâlet mütercimi 
Tabip 
Evrak müvezzii 
Baş odacı 
Odacı 

» 
Kalorifer ve tamirat memuru 

» » » 
Telefon memuru 

» » muavini 
Kapıcı 
Doğramacı 
Gece bekçisi 
Hamal 
Tasfiei hesabat odacısı 

» » kapıcısı 
» » hamalı 

muavini 

istanbul evrakı matbua ambar hamalı 
» » » » 

Muhassatı zatiye odacısı 
Marangoz 
Bahçivan 

» muavini 
Bahçe amelesi 

odacısı 

Yatakhane ve tathirat için kadın işçi 

1 
1 

13 
1 
1 

48 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 

120 
100 
40 
45 
40 
30 

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

100 
100 
50 
35 
30 

Maliye mektebi 
MuaDim [1] 11 60 

» 1 45 
Hademe 2 30 

[l] Muallimelrden birisi müdüriyet, diğeri kâtiplik va
zifesini ifa edecektir. 
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Memuriyetin nevi 

Darphane odacısı 
» kapıcısı 
» » 
» Gece bekçisi 

İstanbul ve Sultan Ahmet 
odacısı 

mahzeni evrak 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiseri 
Avukat 

» 
Tetkiki maliye mütercimi 

Millî emlâk idaresi 
Mümeyyiz 
Muhasip 
Tetkik memuru 
Kâtip 

» 
» 
» 

Fen memuru 
» » 

Usta başı 
Odacı 
Müfettiş 

» 

Kazanç ve bina 
Reis 

» 
Aza 

» 
» 
» 

Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
» 

Odacı 

Adet 

4 
1 
1 
2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

temyiz komisyonları 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
1 
6 
1 
3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
35 
30 
30 

30 
300 
200 
100 

.200 

120 
100 
100 
85 
80 
75 
70 

125 
100 
100 
35 

120 
100 

400 
250 
300 
250 
180 
150 
100 
75 
70 
60 
30 
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Memuriyetin nevi 

Vilâyat 

Vilâyat odacıları 
» » 

Kaza odacıları 

Millî saraylar müdürlüğü 

Müdür 
» muavini [1] 

Kontrol memuru 
Mutemet ve hesap memuru 
Mimar 

Adet 

185 
200 
336 

1 
1 
1 
1 
1 

Muhasebe refiki ve müstahdemin mukayyidi 1 
Kâtip 

» 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Levazım memuru 
Malzemei tefrişiye depo memuru 
Avize ve elektrik malzemesi memuru 
Muhafaza memuru 
Elektrik memuru 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambar memuru 
Dülger 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcu 
Garaj memuru 

» hademesi 
Yorgancı 
Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
Kapıcı 
Bahçıvan başı 
Bahçıvan 

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

23 
18 

6 
2 

24 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
25 
20 

200 
100 
100 
85 

100 
75 
65 
60 
50 
50 
50 
60 
60 
75 
70 
50 
55 
55 
55 
55 
30 
60 
30 
60 
50 
40 
35 
35 
45 
35 

[l] Bu vazife maaşlı memurlardan birine ifa ettirilebilir. 
Bu takdirde kadroda gösterilen ücretin kırk liraya kadar 
miktarı verilir. 



Ücret M;ı;ış 
Memuriyetin nevi Atlel l/ırn l/ı-ı 

Motorcu 
Telefoncu 
Cilâcı 
Kayıkhane bekçini 
Saatçi 
Sofra şefi 
Sofracı 
Doktor 

İstanbul muiıakemat 
Dava vekilleri 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Muakkip 
» 
» 

istanbul rüsumu say 
» » » 

M i l i diirii 

diye odacıları 
^ece bekçisi 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
4 

10 
11 
12 
15 
27 
10 
2 
1 
4 
3 
2 

50 
40 
40 
30 
30 
75 
50 
70 

125 
100 
90 

' 80 
75 
70 
«0 
50 
40 
70 
50 
40 
30 
35 

Millî emlâk idaresi 

Müdür 
» 
» 
» 

Muhasebeci 
Kalem âmiri 
Başkâtip 

» 
Memur 

» 
» 

Kati]) 
Tahsildar 
Fen memuru 
Mimar 
Ressam 

1 
1 
2 
•> 

1 
2 
>> 
4 
4 

10 
31 
24 
10 

1 
1 
1 

175 
J20 
100 
80 

120 
110 
75 
70 
75 
70 
(>() 
50 
45 

100 
80 
70 



"' l 

Memuriyetin nevi 

Avukat 
» 

Odacı 

Tahrir 

Tahrir ve tatbik müfettişi 
» » » 
» » » 

Reis ve tahrir memurları 
» » » 

Aza ve tahrir memurları 
» » » 
» » » 

Mesaha memuru ve kâtip 
» » » 
» » » 
» » » 

Odacı 

242 — 

• heyetleri 

Adet 

2 
1 
3 

1 
1 
1 

15 
23 
10 

5 
23 
15 
38 
12 

5 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
80 
35 

175 
125 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
30 
30 

Tapu ve Kadastro U. M 
Merkez 

Fen müdürü 
» » muavini 

Fen memuru 
Ressam 
Kâtip 
Mücellit 

» muavini 
Baş odacı 
Odacı 
Müvezzi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
3 

250 
175 
100 
75 
65 
70 
30 
40 
30 
35 
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Memuriyetin nevi 

Kadastro mektebi müdürü 
» » muallimi 
» » » 
» » kâtibi 
» » odacısı 

Mütehassıs müşavir 

Vilâyat 

Fen memuru 
» » 
» » 
» » 

Ressam 
Filâmacı 
Müvezzi 
Hademe 
Gece bekçisi 
Müeellit 
Defterci 
Odacı 

» 
» 

Reis 
E 

» 
Tasarruf azası 

» 
» 

Hâkim 

» 
» 

Baş fen memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadastro ve tahdit heyetleri 

Adet 

1 
13 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
5 
4 
4 
3 
6 
2 
1 
2 
7 

53 
5 

'ri 

1 
1 
7 

14 
3 
1 
8 
3 
1 
2 
2 
6 
6 
4 

12 
2 

11 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
35 
30 
15 
30 

120 

150 
110 
100 

90 
65 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
15 

135 
130 
110 
95 
85 

120 
95 

155 
130 
125 
115 
110 
105 
100 
95 
85 
80 
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Ressam 
» 

Kati]) 
» 
» 

Filamaeı 
» 
» 

Odacı 

Memuriyetin nevi 
ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

i 
5 
23 
20 
(> 
(> 
24 
(> 
11 

75 
(55 
()() 
55 
50 
35 
IH) 
25 
25 

Gümrük ve inhisarlar V. 

M eri: ez 

Müşavir avukat 
Baş odacı 
Odacı [1] 
(i ece bekçisi 
Kapıcı 
Mevdancı 

I s ta t is t i i 
Muallim 

» 
» 

Tulbih'at kursu 

muallimi ve kurs müdürü 

Mütehassıslar ve maiyeti 

Mütehassıs (hai'cıraln dahi ldir) 
Mütercim 
Daktilo (ecnebi lisanına vakıf) 
İnh isar la r kalemi müdürü 

» » memuru 
» » katibi 

1 
7 
4 
1 
1 
(î 

45 
:-K) 
50 
.).) 
:)() 

50 

24 
12 

2 1000 
2 150 
2 100 
1 200 
1 100 
2 80 

/ / / Yedisi İslaııbtılrfa . 
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Ücret Maaş 

Memurivctin nevi Adet Lira Lira 

5 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
1* 
3 
6 
30 
13 
1 
1 
1 

120 
80 
70 
60 
50 
40 
100 
75 
90 
70 
50 
30 
25 
60 
45 
60 

Vüâyat 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 

Dava-işieri kalemi şefi 
Takip ve tenfizi ilâmat memuru 
Doktor 
Motopomp makinisti 

» müstahdemini 
Odaeı 

» 
Kalorifer makinisti 

» ateşçisi 
Telefon ve elektrik memuru 

GÜMRÜK MUHAFAZA UMUM KUMANDANLIĞI 

istihbarat kısmı şefi 
» » memuru 

Mimar 
Memur 

» 
I )aktilo 
Şoför| r n l 

» | l l J 

Odaeı 
» 
» 

Muhafaza müdürü 
Deniz muhafaza işletme âmiri 
Güverte enspektörü 
Makina . » 
tnsaive » 

1 
2 
1 
2 
11 
4 
1 
4 
1 
7 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

200 
150 
150 
108 
98 
60 
80 
45 
35 
30 
25 
165 
150 
90 
90 
90 

[l] Sivil şoför yerine asker şoför kullanıldığı takdirde 
ayda makin an ve azamî S0 lira ücret verilir. 



Memuriyetin 

Açık deniz 
Kaptan 
İkinci kaptan 
Başçarkçı 
İkinci çarkçı 
Yağcı 
Tayfa 
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nevi 

motörleri m\ 

1 mlmarah vapur mm 

Kaptan 
İkinci kaptan 
Birinci makinist 
İkinci » 
Güverte lostromosu 
Makina » 
Ateşçi 
Tayfa 
Kömürcü 

Motorbot, muş ve iMimpot 

Kaptan 
Makinist 
Yağcı 

» 
Ateşçi 
Tayfa 

Adet 

ilreitebatı 
10 
10 
10 
10 
10 
40 

rettebatı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

125 
100 
120 
90 
45 
45 

100 
80 
90 
80 
45 
45 
45 
40 
40 

mürettebatı 

25 
24 
8 
4 
8 

40 

Tamirhane müstahdemleri 

Form en 
Müstahdem 

» 
» 

1 
1 
1 
2 

60 
55 
45 
40 
40 
40 

75 
75 
60 
45 

Sandalcı 147 30 
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Üeret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Dahiliye vekâleti 
Merkez 

Müvezzi 
Baş odacı 
Odacı 

» 
Mütercim ve kütüphane memuru 

Tatbikat mektebi 
Mektep müdürü 
Kâtip . 
Muallim 
Odacı 

Vilâyat 
Vilâyat müvezzileri 

» » 
Vilâyat odacıları 

» » 
Kaza odacıları 

» » 
Nahiye odacıları 

Umumî 

Umurutahririye kâtibi 
Kalemi mahsus kâtibi 
Asayiş ve istihbarat kâtibi 
Dosya memuru 
Evrak memuru refiki 
Levazım memuru ve daire 
Odacı 

müfettişlik 

müdürü 

4 
1 
1 

18 
1 

1 
1 

10 
2 

5 
61 
23 

118 
90 

.286 
880 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 

30 
45 
40 
30 

120 

60 
30 
50 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
15 
5 

150 
150 
150 
150 
150 
175 
40 
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MeınıiNvetin nevi 

Emniyet işleri 

Merkez 

İdare memuru 
Miivezzi 
Odacı 

» 

VHayal 

Daktilograf 
Hademe 
Nezarethane memuru 
Sandalcı 
Hademe 

» 

Merkez odacısı 
Odacı 
Şoför 
Makinist 

Polis •mc'ld'cpleri 

Nizamat ve tatbikat muallimi 
Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 
Terbiye i meslekiye ve hizmeti filiye n 
ali imi 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye n 
allimi 
Talim ve jimnastik muallimi 

» » » 
Hesap muallimi 
Fotoğraf muallimi 
Usulü tahrir ve eııdaht nazariyatı ıı 
allimi 
Polis mektepleri hademesi 

» » » 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

U. jandarma K. 
Makinist 
Sivil muallim 
Telefon fen memuru 
Karantina memuru 
Şoför [2] 
Çamaşırcı 
Ahçı 
Hamal 
Ambar memuru 
Makastar 
işçi 
Mücellit 
Mürettip 
Makinist k 

Hariciye vekâleti 
Merkez 

Daktilograf [1] 
» 

Misafirini ecnebiye şoförü 
Telefon memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 
Baş müvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

33 
1 
5 
1 

1000 
80 
80 
50 
45 
40 
30 
40 
35 
40 

[l] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] Şoförün biri ücretini 362 inci faslın 2 inci işletme 
maddesinden alır. 

1 
6 

16 
1 
2 
1 

17 
8 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

100 
50 
60 
30 
80 
25 
30 
45 
80 
80 
50 

15 
15 
15 
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Memuriyetin nevi 

Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Hariciye konağı ahçısı 

» » sofracısı 
» » bahçıvanı 
» » kapıcısı 

Matbaa makinisti 
Musahhih 
Mücellit 
Mürettip 
Vekâlet bahçıvanı 
Kaloriferci 
Ateşçi 

Elçilik ve konsolos 
Elçilik tercümanları 

» daktilografları 
Tabip 
Konsolosluk kâtipleri 
Elçilik şoförleri 
Elçilik ve konsolosluk kavas 

Adet 

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

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
50 
60 
60 
50 
50 
80 
75 
80 

100 
60 
80 
40 

hıklar müstahdemleri 

ve hademeleri 
Bahçıvan, kapıcı ve makbere bekçisi 

25 
22 

1 
44 
17 

173 
12 

450 
286 

22 
572 
187 
692 
48 

• [ • ] 

Sıhhat ve İ. M. vekâleti 
Merkez 

Müşavir avukat 
Mütehassıs mütercim 
Tevzi memuru 
Santral memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Marangoz 
Bahçıvan 

[*] Bu kısımda gösterilen hizmetlere ait ücret yekûnları 
dairesinde müstahdemler adedinin tesbiti ve ücretlerinin ta
yin ve tevzii vekâlete veya vekâletin tensip edeceği makam
lara bırakılmıştır. 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

17 
2 
1 
1 

120 
200 
40 
80 
45 
40 
30 
40 
50 
40 
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Memuriyetin nevi J 

Ankara numune hastanesi 

Baş tabip ve müdür ücreti 
Diş tabibi 
Baş hemşire (ecnebi) [1] 
Hemşire (ecnebi) [1] 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Şoför 
Kalorifer memuru 
Bahçıvan 
Ahçı 
Ahçı yamağı 
Hasta bakıcı kadın 
müteferrik müstahdem 
Kapıcı 
İmam ve gassal 

Vilâyat 
istanbul sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dür muavini 
Odacı 

» 
» 

Şoför 
Istimpot kaptanı 
Tayfa 

ide t 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
25 
1 
1 

1 
5 
2 

60 
1 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

125 
100 
125 
110 
75 
40 
80 

100 
40 
60 
30 
30 
25 
30 

6 

126 
30 
30 
25 
60 
70 
40 

İstanbul ve Ankara bakteriyoloji ve serum müessesesi 
Müdür (mütehassıs) 
Baş seyis 
Seyis 
Tavşancı 
Arabacı 
Baş odacı 
Odacı 

» 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
1 

200 
35 
25 
25 
25 
30 
30 
25 

[l] Hilâli Ahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden 
ecnebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istih
dam edilebilir, 



— 252 — 

Memuriyetin nevi 

Çiçek aşısı müessesesi 

Marangoz ve ambalâjcı 
Danacı 
Odacı ve hizmetçi 

Adet 

1 
1 
5 

Ücret 
Lira 

40 
30 
30 

Maaş 
Lira 

Hıfzıssıhha müze s i 

Odacı ve hizmetçi 5 30 

Kuduz tedavi müesseseleri 

Hizmetçi ve saire 22 25 

Küçük sıhhat memurları mektepleri 

Hizmetçi 10 24 
» ve saire 2 30 

İstanbul çocuk hastanesi 

Baş tabip ücreti 
Baş hemşire (ecnebi) [1] 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [2] 
imam ve gassal 

Numune hastaneleri 

Baş tabip ücreti 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [3] 
imam ve gassal 

Zonguldak hastanesi 

Baş tabip ücreti 1 30 
Ahçı, yamağile beraber 1 45 

1 
1 

45 
1 

3 
2 
3 

80 
3 

100 
110 

1200 

30 
75 
40 

1750 

[l] Hilâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ec
nebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istih
dam edilebilir. 

[2] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beJısrinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[3] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Hasta bakıcı, hizmetçi ve saire [1] 11 275 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 

Baş tabip ücreti 1 150 
Baş eczacı 1 80 
Baş müstahzır 1 80 
Makinist ve etüv memuru 1 50 
Şoför 1 50 
Hizmetçi vesaire [2] 150 3750 

Manisa ve Elâziz emrazı akliye ve asabiye hastaneleri 

Baş tabip ücreti 2 30 
Hizmetçi ve saire[3] 18 450 

Heybeliada verem sanatoryomu 

Baş tabip ücreti 
Baş hemşire (ecnebi) [4] 
Hasta bakıcı 
Ahçı 
Makinist ve etüv memuru 
Hizmetçi ve saire [5] 

Muayene ve tedavi evleri 

Hizmetçi 100 20 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Muallim 1 100 
Usta 2 75 
Ahçı (yamağile beraber) 1 45 
Hizmetçi ve saire [6] ' 8 200 

1 
1 
6 
1 
1 
5 

50 
110 
30 
50 
60 

375 

[l, 2, 3, /)] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsi
sat dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[4] Hilâli Ahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden 
ecnebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istih
dam edilebilir. 

[6] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir, 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Tıp talebe yurdu 

Kütüphane memuru 1 80 
Ahçı 2 50 
Hizmetçi ve saire [1] 50 1250 

Adliye vekâleti 

Merkez 

Kâtip 
Müvezzi (Evrak kalemi) 
Mütercim 
Müvezzi (Temyiz mahkemesi) 

» » 
Vekâlet baş odacısı 
Mahkemei temyiz baş odacısı 
Odacı 
Vekâlet odacıları 
Mahkemei temyiz odacıları 
Kaloriferci 

» muavini 

5 
4 
2 

10 
2 
1 
1 
1 

19 
27 

1 
1 

60 
40 

150 
40 
30 
45 
40 
40 
30 
25 
70 
50 

Adlî tıp işleri 

Kaloriferci 
Müvezzi 
Ahçı 
Kapıcı 
Gardiyan 
Odacı 
Kâtip 
Şoför 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
60 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek, üzere adet ve ttahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Ankara leyli 

Leylî talebe 
Tabip 
Hastane memuru 
Ser hademe 
Hademe 
Ahçı 

» yamağı 

Adet 

Hukuk mektebi 

150 
1 
1 
1 

18 
1 
2 

Ücret 
Lira 

50 
30 
35 
30 
50 
30 

Maaş 
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 
ilmi malî » 
Hukuku ticaret » 

» idare » 
» âmme » 

Usulü hukukiye » 
Tarihi siyasî » 
Tıbbı adlî » 
Mukayeseli hukuku esasiye » 
Profesör muavinliği 

Vilâyat 

Mübaşir 
Süvari mübaşirleri 
Kaloriferci 

» muavini 
Telefoncu 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

580 
750 

1 
1 
1 

200 
250 
450 
200 
200 
300 
450 

350 
350 
200 
350 
250 
150 
300 
150 
150 
150 
100 

40 
60 
40 
40 

[l] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 li
rayı tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde olmak üzere bir 
dersin müteaddit profesörlere tevzii caizdir. 
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Memuriyetin nevi 

Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 

Şoför 

Adet 

1 
1 

60 
57 

350 
3 

Hapishaneler ve tevkifhaneler 

Ser gardiyan 
Gardiyan 
Birinci sınıf gardiyan 

» » » 
Gardiyan 

» 
» 

Arabacı 
Şoför 
Elketirik memuru 

» » 
Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 
» » 
» » 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 
imam 

» 
Hapishaneler- inşaat -lepboy memuru 

» » mutemedi 
» » bekçisi 

İhtisas mahkemeleri 

Odacı [1] 
» [i] 

9 
38 
31 
58 
18 

655 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

10 
6 

67 
150 

9 
12 
10 
2 
3 
2 
1 
2 

16 
16 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

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 
25 
20 
•üO 

20 
45 • 
45 
30 

30 
25 

[l] Her mahkemede ancak iki odacı istihdam olunabilir. 
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Ücret M-i.K 

Memuriyetin nevi Adet Lira L •••, 

Maarif vekâleti 
Merkez 

Meınaliki ecııebiyecleki talebe müfettişliği 
katipleri 
Mütercim 

İnşaat dairesi 

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

» 
Kapıcı 
Baheivaıı 

Maarif idareleri odacıları 
» » » 

Yüksek m 

Doktor 
Eczacı ve hastane memuru 
Ahçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

Vilâyat 

nailim mektebi 

Mili k iye rne k t e b i 

Müdür 
Doktor 
Ahçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

2 
i 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

22 
1 
1 

4 
35 

1 
1 
1 

15 

1 
1 
1 

14 

7 
150 

300 
200 
50 
80 
60 
35 
45 
40 
30 
30 
70 

30 
20 

50 
45 
50 

225 

100 
50 
50 

210 

[l] Azamî 40 lirayı (/eğmemek üzere adet ve tahsisat da
hil inde beherinin şehrî.ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâle
tin (j üst ereceği makama aittir, 
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Memuriyetin nevi 

Gazi orta muallim mektebi ve t e? 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Doktor 
Ahçı başı (ecnebi olabilir) 
Ahçı 
Fennî tesisat memuru (ecnebi olabilir) 

» » » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 
Hademe [1] 
Şoför 
Bahçıvan 

%iye 

Güzel sanatlar akademisi 
Müdür 
Mimar 
Mimar ressam 
Muallim 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 

Hademe ve kapıcı [1] 
Kalorifer memuru 

Vdet 

ens* 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

24 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

15 
1 

Ücret Maaş 
Lira I vira 

titüsü 
150 
50 
40 

100 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

480 
80 
50 

100 
150 
150 
300 
220 
200 
160 
150 
100 
60 

338 
50 

Lise, orta, muallim mektepleri ve musiki muallim mektebi 
Doktor 17 50 

» 13 40 
Elektirik ve kalorifer memuru 1 75 
Müteferrik müstahdemler 15 50 
Aşçı [yamağile beraber] 1 75 

» » » 3 60 
» » > 20 50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâle
tin göstereceği makama aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Hademe ve saire [ 1 ] 

Musikî muallim mektebi müdürü 

Rasatane 

Bahçıvan ve hademe 

Devlet matbaası 
Müdür 
Fen memuru 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 
Şoför 

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

Kütüphaneler 

Mücellit 
Hademe 

» ve bekçi 

Adet 

1105 

1 

5 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

23 
1 

1 
6 

49 

Ücret Maa$ 
Lira Lira 

18470 

200 

30 

300 
200 
30 
40 
30 
80 

250 
150 
80 

100 
50 

100 
460 

50 

50 
30 
20 ı 

Tarih encümeni kütüphanesi 

Hademe 30 

İstanbul arkeoloji müzesi 

Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur 
hakkı [2] 4 16 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve ve
kâletin göstereceği makama aittir. 

[2] Ayda dört defa içtimai geçmemek üzere her içtima için 
mak titan dörder lira verilir. 
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Memuriyetin nevi Adet 

5 
1 

36 
18 

1 

Ücret 
Lira 

40 
40 
30 
25 
90 

Maaş 
Lira 

Bilet memurlarilc salon ve kütüphane hade
meleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

» » 
Eski eserlerin tamircisi ve heykcltraş 

Top kapı müzen i 

Bahçıvan 
» 

Odacı 
Mücellit 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm asarı müzesi 

Fotoğraf ve duhuliye memuru 1 40 
Hademe 4 30 

» ve gece bekçisi 5 25 
Ser hademe 1 35 
Müzeleı* meclisi idaresi hakkı huzuru [1] 5 10 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

35 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

Etn oğ'i -af ya ı n ilze s i 

Müstahzır 
Gece bekçisi 
Hademe 

1 
1 
5 

60 
40 
30 

Müzeler 

4 
4 

14 

30 
35 
30 

Hademe ve bekçi 
Hafriyat ve harabe bekçisi 

» » » 

Ankara arkeoloji müzesi 

Ser hamede 1 35 
Hademe 2 30 

[l] Bir ay zarfında iki içtimai geçmemek itlere lıer içtima 
ieirı beherine makinan bes lira üzerinden. 
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Memuriyetin nevi 

İzmir müzesi 

Tamir memuru 
Hademe 

Konya müzesi 

Ser hademe 
Hademe 

Adet 

1 
5 

1 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
30 

35 
30 

Ticaret ve sanat ve meslek mekteplerile enstitüleri 

Müdür 
» 
» 
» 

Başmuavin 
» 

Muavin 
» ' 
» "* 

Kati]) ve hesap memuru 
» » » 
» ve daktilo 

Dahiliye şefi 
» » "*' . 
» » 

Ambar ve depboy memuru 
» » » 
» » » 

Elektrik ve kalorifer memuru 
Bahçıvan 
Aşçı (yamağile beraber) 
Hasta bakıcı 
Muallim 

» 
» 

» \ - ' , ' • . . ' 

» ' * . i > : • . * • . • j , * . . ;'•'•• ..' : l*\-

» • ' ; ' - ; ' . , 

» - . ' ' " ' • ' . • . • . ' 

» _ ..' 
» 

1 
1 

10 
1 
1 
2 
6 

. 1 
' 5 

5 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

14 
10 
25 

6 
10 
10 
18 
11 

100 
75 ... 
50 
30 
50 
40 
35 
30 
25 
90 

. 60 
90 
90 
75 
60 
90 
75 
60 
75 
50 
30 
40 

200 
150 
100 
90 
80 ' 
75 
70 
60 

' 50 



Ücret Maaâ 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Muallim 14 40 
» 23 30 

Usta 2 150 
» 2 100 

Hademe ve saire [1] 78 1618 

Leylî talebe 

Mülkiye mektebi 130 
Yüksek muallim mektebi 97 
Grazi muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 155 
Muallim mektepleri 3150 
Musiki muallim mektebi 120 

Nafıa vekâleti 
Hukuk müşaviri muavini 
Mütercim 

Demiryolları umum müdürlüğü 
Muavin ve heyeti fenniye reisi 
Mühendis 
Desinatör 

» 
Daktilo 

imtiyazlı şirketler umum müdürlüğü 
Elketrik mütehassısı 1 300 

Sular umum müdürlüğü 
Proje hıfız memuru 1 120 
Tercüme ve neşriyat memuru 1 250 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

200 
150 

300 
250 
120 
100 
70 

[l] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini vekâlete ve vekâletin göstereceği ma
kama aittir. 



Müvezzi 
Muakkip 
Odacı başı 
Odacı 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

» 

1 
1 
1 
1 

27 

45 
45 
45 
40 
30 

Vilâyat 

Komiser 
Komiserlikler odacısı 

Hesap memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 
Odacı 

Su işleri 

t 
İt 

5 
5 
6 
7 

120' 
30 

80 
70 
50 
30 

Yollar mühendislikleri 
Mühendis1 

. » 
» 
» 
» 
» 

Fen memuru 
» » 
» » 

Nafıa fen mektebi 
Leylî talebe 
Doktor 
Atelyeci ve marangoz 
Ahçı 
Hademe [1] 

1 
5 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
12 

280 
300 
250 
200 
135 
115 
150 
120 
100 

154 
I 30 
1 §5 
1 40 
11 240 

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

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

İktisat vekâleti 
4 

Merkez 
Mütehassıs ]1[ 
Maadin baş mühendisi 

» mühendisi 
» » muavini 

Sanayi fen müşaviri 
Ticaret » 

» » 
Deniz ticareti fen müşaviri 

» » » » 
Müşavir avukat 
Mütercim 
Kâtip daktilo 

» 
Müvezzi 
Muakkip 
Odacı 

» 
Kaloriferci 
Daktilo 
Hademe 

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

20 
1 
2 
2 

400 
300 
250 
120 
250 
300 
250 
300 
250 
175 
200 

65 
80 
35 
60 
40 
30 
60 
60 
30 

Vilâuat 
Maadin idareleri odacıları 

» » » 

Ticaret ve iktisat idareleri odacıları 
» • * » » » 

Sanayi » » 
Mmtaka maadin mühendisleri 

» » » 
Maadin kolcuları 
Seyyar maadin kolcuları 

» » » 

3 
5 
3 
8 
4 
4 
3 
4 
3 
4 

30 
25 
30 
25 
30 

200 
120 
30 
35 
30 

[l] Sanayi U. M. vazife ve salâhi (jetini haizdir. 
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Memuriyetin nevi 

Maden kantarcısı 
Emaneten idare olunan madenler muhafızı 
Havzai fahmiye sermühendisi 

» » mühendisleri 
» » mühendis muavinleri 
» » fotoğraf mühendisi 
» » maden kontrolörü 
» » müşavir avukatı 

Havzai fahmiye hademesi 
» » 
» » telefoncusu 
» » » 

Tahlilhane 
Müdür 

» muavini 
Müstahzır 
Maden meslek mektebi muallim kur ücreti 

Adet 

.1 
8 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

(her saat için beş ilra verilir) senelik 
Jeoloji müstahzırı 
Tabip 
Ahçı 
Çamaşırcı 
Hademe 

» 
Kapıcı 

Ticaret mektebi 
Fransızca muallimi 

» » 
Kooperatifçilik muallimi 
Kütüphane memuru 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
T. S. Müze müstahzırı 

» hademesi 
Şirketler komiseri 

» » 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
4 
9 
1 

6 
4 
2 
1 

10 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

35 
30 

300 
200 
120 
250 

50 
100 
30 
25 
60 
40 

• 

200 
150 
60 

5400 
50 
40 
40 
30 
30 
25 
30 

80 
60 

120 
75 
30 
25 
40 
30 
30 

300 
250 
200 
160 
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Memuriyetin 

Şirketler komiseri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mmtaka 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nevi 

sanayi fen müfettişleri 
» » » 

Maadin ve taşocakları komiseri 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Adet 

2 
7 
6 
5 
1 
3 

11 
3 

12 
1 

12 
4 
1 
2 
3 
4 

Ücret 
Lira 

144 
150 
120 
100 
120 
100 
80 
64 
60 
60 

200 
150 
225 
200 
120 
100 

Maaş 
Lira 

1 
5 
1 
1 
3 
2 
8 
6 
1 

150 
120 
100 
70 
80 
45 
35 
30 
50 

Limanlar teşkilâtı 
istanbul ticareti bahriye müdüriyeti fen şubesi 

Şube âmiri 
Aza 

» 
Müşavir avukat 
Makinist 
Ser dümen 
Taife 
Odacı 
Telefoncu 

İstanbul ve İzmir ticareti bahriye müdürlüklerine 
merbut mülhakat limanlan 

Makinist 
Taife 

» 
Odacı 

» 
Gremici 

Yüksek deniz ticaret mektebi 
Müdür 
Kâtip ve muhasebe memuru 

3 
3 

13 
2 
2 
5 

1 
1 

80 
35 
30 
30 
25 
30 

150 
85 
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Memuriyetin nevi 

Dahiliye memuru 
» » ve muit 
» » » 

Hademe 
Ahçı yamağile beraber 
Kapıcı 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 

Muallim ve laboratuar memuru 
» » » » 

Leylî talebe 
Yüksek deniz ticareti mektebi 
Maden meslek mektebi 

Adet 

1 
2 
1 
9 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

65 
50 

Ücret 
Lira 

100 
60 
50 
30 
50 
35 
70 

100 
120 
80 
60 
90 

120 
70 

Maaş 
Lira 

Ziraat vekâleti 
Ziraat fen müşaviri 

» . » » 
» » » 

Baytar fen müşaviri 
» » » 

Orman» » 
» » » 

Mütercim 
Grafik memuru 
Tabip 
Kâtip daktilo 
Müvezzi 

» 
Odacı başı 
Odacı 

» 

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

18 

300 
225 
200 
250 
150 
300 
250 
150 
100 
100 
65 
40 
35 
45 
40 
30 
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Memuriyetin nevi 

Laboratuar makinisti 
Laboratuar bahçivanı 

» arabacısı 
» Ser hademesi 
» Hademesi ve gece bekçisi 

Müşavir avukat 
Hademe 

Vilâyat 

Orman idareleri odacıları 
» » » 

Ziraat » » 
» * » » 
» » » 

Baytar » » 
» » » 

Ziraat ve sanayi mütehassıs ve usta ba
sılar [1] 
Ziraat aşıcısı ve seyyar öğreticileri [2] 
Islah müfettişi 
Küçük sıhhiyei hayvaniye memurları 
Baytar idareleri gardiyanları 

Orman mektebi âlisi 
Rektör (müderrisler arasından intihap 
olunur) 
Doktor 
Laboratuar şefi 
Şoför 
Aşçı (yamağile beraber) 

Adet 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

5 
23 
5 

14 
28 
3 

14 

20 
20 
3 

90 
58 

1 
1 
4 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
60 
40 
35 
30 

175 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
30 
25 

1250 
1000 
175 
50 
30 

40 
30 
50 
50 
60 

Hademe ve saire [2] 12 275 

Halkalı ziraat mektebi âlisi 
Rektör (müderirsler arasından intihap 
olunur) 1 40 
Ahçı (yamağile beraber) 1 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 ücretlerinin tayini vekâlete aittir, 
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Memuriyetin nevi 

Çiftçi başı 
Şof ör ve makinist 
Motorcu 
Bağcı ustası 
Bahçivan 
Sebze bahçivanı 
Tezyinat bahçivanı ve şerci 
Demirci 
Marangoz 
Hademe ve saire [1] 

Ziraat mektepleri 
Şoför ve makinist 
Bağcı 
Bahçivan 
Fidanlık ve eş/carı müsmire bahçivanı 
Demirci 

Adet 
• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

39 

3 
5 
6 
4 
3 

Ücret 
Lira 

50 
70 
60 
60 
50 
50 
60 
50 
50 

1000 

75 
60 
50 
60 
45* 

Maaş 
Lira 

Hademe ve saire [1} 109 2760 

Makinist mektepleri 
Muallim 

» muavini 
Dahiliye » 
Demirci ustası 
Marangoz 
Tesviyeci 
Dahiliye memuru. 
Muallim 
Makinist 

Fidanlıklar 
Bağcı 10 70 
Bağcı ve bahçivan yamağı hademe ve sai 
ire [1] 22 500 

Tohum ıslah istasyonu 
Makinist 2 60 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

100 
60 
45 
50 
50 
50 
50 
50 
60 

[l] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere, adet ye tah
sisat dahilinde beherinin tayini üçjiratı vekalete: aittir-«. • 
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Memuriyetin nevi 

Demirci 
Hademe ve saire [1] 
ipekçilik 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-

Adet 

1 
9 
6 

1 
10 
22 

sabile tesviye olunur) senevi 

Bakteriyolojihane 
Makinist ve elektrikçi 
Hademe ve saire [1] 

Seram darülistihzarları 
Makinist 
Hademe ve saire [1] 
Aygır depoları müstahdemini müteferri
kası [1] 
Sultansuyu harası müstahdemini müte
ferrikası [1] 
Karacabey harası mürebbisi 

Distofajin darülistihzarı 
Müdür 
Muhasip 
Sevk memuru 
Lâburatuarlar: hademe ve saire 
Orman komiserleri 

» » 
» » muavini 

Orman fen memurları 
» » 
» » 
» » 

1 
20 

2 
60 

60 

25 
1 

1 
1 
1 
2 
9 
3 
1 
2 
4 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
250 
30 

40 
50 

£00 

4000 

60 
510 

80 
1500 

1600 

650 
100 

150 
70 
40 
25 

200 
150 
150 
200 
120 
90 
80 

[l] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahüirtde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Orman fen memurları 
» » 
» » 
» » muavinleri 

Yatros Devlet ormanı fen memuru 
» » » » muavini 

Mektepler leylî talebesi 
Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 
Yüksek baytar mektebi 
Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 
Yüksek ziraat mektebi 
İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
İzmir » » » 
Adana » » » 
Adana makinist mektebi 

Adet 

12 
27 
10 

147 
1 
1 

75 
75 

120 
50 
64 
75 

119 
75 
75 
52 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

150 
100 
75 
40 
80 
40 

Posta, T. T. U. M. 
Merkez 

Baş odacı 
Odacı 

Komiser 
» 

Vilâyat 

telsiz telefon komiserleri 

1 
12 

1 
1 

40 
30 

120 
80 

tstandıd telli telefon komiserleri 
Komiser 1 120 

» 1 100 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

İzmir telli telefon komiserleri 

Komiser 
» 

Tabip 
» 
» 
» 
» 

Avukat 
» 
» 

Mütercim 
» 
» 

11 i > 1 < > vaj memuru 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 

Hüg makinisti 
Makinist 
Şoför makinist 

» » 
Şoför 

» 
» 
» 
» 
» yamağı 

Motorcu 
Motor kaptanı 
Gemici 
Kayıkçı 
Silici 
Usta başı 
Sandıkçı 
Kutu tamircisi 
Kaloriferci ve meremetçi 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
8 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
o O 

1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

120 
80 

160 
145 
100 
40 
20 
50 
40 
60 

125 
100 
75 

100 
60 
50 
45 
40 
35 
30 
70 
45 

110 
90 
75 
70 
60 
55 
45 
35 
80 
50 
35 
45 
25 
60 
60 
35 
55 
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Memuriyetin nevi 

Motosikletli müvezzi 
Bekçi 

» 
Hamal başı 
Hamal 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 

Telsiz irsal istasyonu 

Atölye şefi 
Dizel baş makinisti 
Baş elektirikçi 
Dizel makinisti 

» » 
» » muavini 
» » » 

Nöbetçi elektrikçi şefi 
» » » 
» » » 
» » muavini 
» » » 

Elektirikçi makinist 
» » 
» » 

Şoför 
Anten ve hat memuru 
Yağcı 

Ahize istasyonu 

Elektrikçi makinist 
» » muavini 

Anten ve hat memuru 

Adet 

3 
1 
1 
2 

32 
30 
20 
15 

1 
1 
1 

80 
40 

1 

•' 

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

1 
1 
4 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
40 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
12 
8 

30 
25 
20 

135 
135 
115 
100 
90 
70 
60 
95 
90 
80 
70 
60 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

80 
60 
40 
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Memuriyetin nevi 

Elektrikçi makinist 

Muamelât merkezi 

Lâmbalı istasyona 

Ücret Maaş 
Adet Lira Lira 

2 

Elektrikçi makinist 
Kaloriferci 

» 
Hademe 
Hat memuru ve müvezzi 

» » 
» » 

Hastalıklarına mebni kısa müddetle va
zifelerine devam edemiyen telgraf 
muhabere memuıiarımn yerinde veya 
muhaberatın kesreti halinde nöbetleri ha
ricinde istihdam edilen muhabere me
murlarına müstahdemini muvakkate ter
tibinden verilecek yevmiyeler karşılığı senelik 

60 

t 
1 
1 
6 

400 
200 

.1507 

70 
70 
60 
30 

8,5 
6,5 
6 

3200 



Vesaiti nakliye kadroları 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Adet 

1 Vapur 
4 Römorkör 

21 Motörbot 
10 Açık deniz motörü 
47 Sandal 

30 Mekkâri 
3 Kamyonet 
2 Hizmet otomobili 

Emniyet işleri U. M. 
3 Hizmet otomobili 
3 Motor 

12 Motosiklet 
30 Bisiklet 
16 Sandal 

Hariciye vekâleti 
1 Misafirini ecnebiye otomobili 
1 Motosiklet 

Sıhhat ve içtimaî M. V-

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 
1 Fort ambulans otomobili 

Adliye vekâleti 

3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet 
1 Araba 



Maarif vekâleti 

Adet 

3 Kamyon 
25 Binek ve yük arabası 

Nafıa vekâleti 

(> Otomobil 
3 Kamyon 
4 Yük arabası 

iktisat vekâleti 
12 Motor 
İÜ Sandal 
1 Balıkçı gemisi 

Ziraat vekâleti 

2 Binek otomobili 
7 Kamyon 

28 Kamyonet 
14.'5 Araba 

Posta, telgraf T. İL M. 

2 Hizmet otomobili 
9 Kamyonet 
2 Kamyon 
5 Motosiklet 

56 Bisiklet 
2 Kayık 
3 Motor 
(> Posta vagonu 



E - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde — 6 

| Kadroları masraf tertiplerinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları ] 

• 



Muhassasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 
Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi masrafı 

MALÎYE VEKÂLETİ 
Muamelâtı naktiye 
1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Ecnebi mütehassısları 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜ (W 
İstinsah ve münakale ücreti 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 
Yeniden mubayaa edilecek kara ve deniz vasıtalarının mubayaa bedelde 
işletme masarifi ve müstahdemleri ücreti 

DAHÎLİYE VEKÂLETİ 
İskân masrafı 
Arazi ve emlâk tevzi ve tedariki için istihdam olunacakların ücret ve 
harcırahları 
İnşaat ve tamirat 
Memur ve amele ücretleri 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
Kongre, konferans, komisyonlar masarifi 
Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edileceklerle müstah
demine verilecek ücret, hakkı huzurlar ve harcırah ve kongrenin sair 
masarifi 
Hakem mahkeme ve heyetlerde, uzlaşma komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 
Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah, masarifi idare *ve kule mas
rafı 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLET t 
Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
Trahom mücadele masrafı 
Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
Cüzzam mücadele masrafı • • : ' ' . . 
Verem » » ' ' 
Sıtma » » 
Doğum ve çocuk bakım evleri ' ' J "*; • ' • - : ' « •" »' 

ADLİYE VEKÂLETİ 
Mahkum ve mevkufları çalıştırma levazım ve masrafı 
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Muhassasatm nevi 

MAARİF VEKÂLETİ 
Ecnebi mütehassıs ve muallimler 
i lk ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfettişleri kursları 
masraf, harcırah ve ücretleri 
Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri ücuratı ve masarifi ve 
ticaret kız sanat ve bilûmum meslek mektepleri ve enstitüler ilâve der
si ücuratı 
Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri muallim ve idare me
murları ücretleri 
Ecnebi mütehassısları ve mütehassıs muavini ve tercümanları ücretleri, 
memleket dahilinde ve azimet ve avdet harcırahıa™ ve seyahat ve ika
met yevmiyeleri 
Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

NAFIA VEKÂLETİ 
Yollar ve büyük köprüler inşaat ve müstacel tamirat masrafı 
Müstahdemler ücreti 
Sular 
Müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Devlet demiryolları inşaatı 
Müstahdemler ücreti 

İKTISAT VEKÂLET! 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Mektepler ve müesseseler 
Laboratuarlar 
Haricî ticaret 
İhracat ofisleri teşkilât ve masrafları 
Liman ve sahil hizmetleri 
Limanların temizleme ve tarama ve mayin imhası ve buna ait vesaitin 
mubayaa, tamir, işletme ve idare masarifi ıımumiyesi 
Tetkikat ve taharriyat 
Balıkçılık enstitüsü inşaat, tamirat, tesisatı ile masarifi umunıiyesi 
Balıkçılık tetkikat mesrafı ve buna ait vesaitin inşa, tamir, işletme ve 
idare masarifi umumiyesi 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi muhakeme 
Ecnebi mütehassısları ve tercümanları 
Mektepler ve kurslar 
Yüksek ziraat mektebi 
Orta ziraat mektepleri 
İpekçilik mektepleri v • 
Çiftlik ve makinist mektepleri 
Ziraî kurslar -M h. !İ -*J 
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F. M. Muhassasatm nevi 

677 Mücadele 
1 Muzır hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masarifi 
2 Mücadele isttasyonları 

678 Islah, teksir ve tetkikat 
1 Enstitüler 
2 Meteoroloji enstitüsü ve istasyonları 
3 Islah istasyonları 
4 tpekböceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma müesseseleri 
5 Tohum temizleme müesseseleri 
6 Fidanlıklar 
7 Tavukçuluk müessesesi 
8 Müfit nebatat tohumlarının tedarik ve tecrübe masrafları 

679 Mektepler - kurslar 
2 Hayvan küçük sıhhiye memurları mektebi 

680 Mücadele 
1 Hayvan hastalıklarile mücadele 
2 Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarı 
3 Laboratuarlar 

681 Islah, teksir ve tetkikat 
1 Haralara muavenet 
2 Aygır depoları 
3 Koyun damızlıkları mubayaa bedellerde numune ağılları 
4 Kara sığır damızlık haneleri 

682 Mektepler 
2 Orman ameliyat mektebi 

684 Muhafaza, amenajman ve teşçir " 
1 Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 
2 Amenajman, teşçir ve fidanlıklar 
3 Ankara ve civarının te.şçiri 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 
717 Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye masrafı ve bekçi ücreti 
718 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu masrafı 
720 Ecnebi mütehassısları 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENİZ KISMI ) 
784 Ecnebi mütehassısları 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
812 Ecnebi mütehassısları 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
841 Ecnebi mütehassıslar 



O Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde — 7 

[Varidat nevilerinden her birinin müstenit oldukları hükümler] 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidntı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

27/6/1931 
29/5/1930 
2/7/1338 

Kanun 
» 
» 

Birinci kısım 

i ra t ye servet vergileri 

Arazi vergisi 

1833 Arazi vergisi kanunu 
1651 Arazinin tahririne mahsus kanun 
240 Kars, Ardahan, Artvin vilâyetlerile İğdır ve Sür

meneli kazalarında alınacak maktu verginin araziye 
müteallik hükümleri 

1 kânunusani 1285 Nizamname 
1H/4/1341 Kanun 

Hususî ormanlar rüsumu 

Orman nizamnamesi 
627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 7 inci 

maddesi 

Bina vergisi 

4/7/1931 Kanun 
24 mart 1314 İrade 

23/8/1339 Kanun 

24/7/1923 Muahodenamc 

21 kânunusani 1330 Şûra kararı 

7 mayıs 1317 Sadaret tezkeresi 

15 teşrinievvel 1312 Şûra karan 
13/11/1930 » » 
21 mayıs 1329 Sûra karan 

1837 

340 
341 
342 
343 

923 

749 

2343 
997 
369 

Bina vergisi kanunu 
Demiryollar kumpanyalarının ahara icar ettikleri 
binaların vergi ile mükellefiyetine dair 

Lozan sulh muahedenamesinin tasdikına dair ka
nunlar 

Lozan sulh muahedenamesinin vergiye müteal
lik 69 uncu maddesi 
izmir havagazı şirketine ait mebaninin vergi ile 
mükellefiyetine dair 
İzmir havagazı, su şirketinin hangi binalarından 
vergi alınacağına dair 
tzmir havagazı şirketinin vergileri hakkında 
Tünel şirketinin vergileri hakkında 
Tramvay şirketi uhdesinde bulunmıyan emlâkten 
vergi alınacağına dair 

6/7/1931 Kanun 

Hayvanlar vergisi 

1839 Hayvanlar vergisi kanunu 

27/2/1926 » 
19/7/1931 » 

Kazanç vergisi 

755 Kazanç vergisi kanunu 
1847 Umumî, mülhak ve hususî bütçelerden verilen ma

aş, ücret, tahsisat, hakkı huzur, tazminat, yevmi
ye, ikramiye ve ihbariyelerden alınacak kazanç 
vergisi hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidat* 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

9/6/1926 

21/5/1927 

18/6/1927 

'21/6/1027 

16/2/1928 

2/2/1929 

1/12/1927 

18/5/1929 

28/5/1927 

9/1/1926 

24/1/1929 

9/6/1930 

Kanun 

Karar 

Kamın 

Karar 

Kanun 

Karar 

Kanun 

926 

1038 

1088 

349 

1209 

1388 

382 

1454 

1065 

710 

474 

1701 

26 mart 1322 Nizamname 
27 kânunusani 1324 trade 

9 teşrinisani 1325 İrade 

1 kânunusani 1329 Nizamname 
30 nisan 1331 Kanunu muvakkat 

6/4/1334 Kanun 

12/4/1341 

5/4/1341 

Kazanç vergisi kanununun 2 inci maddesine 
bazı fıkarat tezyiline dair 
Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerinin ta
diline dair 
Kazanç vergisi kanununun 36 inci maddesini mu-
addil 
Kazanç vergisi kanununun 25 inci maddesindeki 
tahsisat kaydi hakkında Büyük Millet Meclisi He
yeti umumiye kararı 
Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerini mu
adil kanunun 27 inci muaddel maddesine bir fık
ra tezyiline dair 
Kazanç vergisi kanununun muaddel 71 inci madde
sinin tadiline dair 
Zabitan ile muamelât ve hesap memurlarına ve
rilmekte olan tayin zammından kazanç vergisinin 
kesileceğine dair Büyük Millet Meclisi Heyeti 
umumiye kararı 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin ve nisbet-
lerin tadiline dair olan kanunun kazanç vergisini 
alâkadar eden maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 
bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatınm 
tevkifata tâbi tutulmaması hakkında 
Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran 
Tayyare cemiyetine aidiyetine dair kanunun ka
zanç vergisi muafiyeti hakkındaki 2 inci maddesi 
Kazanç vergisi kanununun 28 inci maddesinin tef
sirine mahal olmadığı hakkında Büyük Millet Mec
lisi Heyeti umumiye karan 
Tütün inhisarı kanununun 54 üncü maddesi 

Madenler rüsumu 

608 

601 

Maadin nizamnamesi 
Ruhsatnameye merbut krum madenlerinin nisbî 
resimlerine ittihaz edilecek tedabiri teshilkârî 
hakkında 
Maadin mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkında 
Maadin nizamnamesinin 49 uncu muaddel maddesi 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
Maadin rüsumu nisbiye ve mukarreresinden % 6 
nisbetinde teçhizat -hissesi alınacağına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline 
dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi • Nevi No. 

3/4/1926 
4/7/1931 

Kanun 

İîuiâsf. 

Veraset ve intikal vergisi 

797 Veraset ve intikal vergisi hakkında 
1836 Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun bazı 

maddelerini muaddil 

]1/4/1334 
7/1/1932 

7/6/1926 
15/6/1930 

7/6/1926 
9/4/1340 

Kanur 
» 

» 
» 

» 
Tefsir 

15/2/1930 

1/6/1929 
5/12/1929 

4/1/1930 

1/5/1930 
29/3/1930 
10/6/1930 

12/6/1930 

12/6/1930 
7/1/1932 

24/5/1930 
31/5/1930 

20/2/1340 

Kanun 

Karar 

Kanun 

İkinci kısım 

îstihlâk ve muamele vergileri 

Gümrük vergileri 

Gümrük kanunu 
1918 Gümrük kanununun 12 inci faslının mülga oldu

ğuna dair kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
kanunun 72 inci maddesi 

905 Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkında 
1723 Gümrük kanununun 12 ve 110 uncu maddelerinin 

tadiline dair 
906 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
41 Gümrük kanununda miktarı tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilip edilmiyeceği hak
kında 

1560 Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki ka
nunun 5 inci maddesinin tadiline dair 

1499 Gümrük tarifesi kanunu 
1535 Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tadi

line dair 
1549 Gümrük kanununun 35 inci maddesinin ve müzey

yel kanunun 43 üncü maddesinin tadiline dair 
1605 Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel kanun 
1577 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
576 Ticaret muahedesi aktedilmiş olan devletler muva-

redatı meyanında bulunan şekerden muamele ver
gisi alınmıyacağı hakkında Büyük Millet Meclisi 
Heyeti umumiye kararı 

1717 Gümrük tarifesi kanununun 5 inci maddesinin 10 
uncu fıkrasının tadili hakkında 

1720 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
1926 (rümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 

tadili hakknda 
1641 Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
1669 Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas

hihler hakkında 
418 Türkler ve Türk şirketleri tarafından satm alınan 

buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair kanunun birinci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulasa 

8/6/1930 Kanun 

6 şubat 1332 » 

16/4/1339 » 

9/4/1340 » 

22/2/1926 
2/6/1929 
10/6/1930 
26/2/1931 
14/5/1932 
8/6/1926 » 

9/5/1927 » 

14/12/1929 

14/12/1931 

7/1/1932 

21/7/1931 
29/5/1932 

19/5/1930 
12/6/1930 
22/7/1931 
29/5/1932 

30/9/1336 

Tefsir 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair 
Hilâliahmer ve Salibiahmer cemiyetleri namına ge
lecek eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair 
Ihtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî bo
ruların gümrük resminden muafiyeti hakkında 
Kabulü muvakkat suretile ithal edilecek mevat hak
kında 

Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 

Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden .muafiye
tine dair 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafiye
tine dair 8 haziran 1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 
Gümrük muafiyetine ait bazı hususî kanunların 
meriyetlerinin devam edip etmiyeceği hakkında 
Balya Karaaydın şirketi namına ithal olunacak 
(gazoyl) ün üç sene müddetle gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

Mukavelenamelerine göre 1932 malî senesi zarfında 
meri olacak ticaret muahedeleri ve muvakkat iti
lâf nameler hükümleri 

Muamele vergisi 

1860 Muamele vergisi kanunu 
1995 Muamele vergisi kanununun 5 inci maddesindeki 

vergi nisbetlerinin tadiline dair 

Dahilî istihlâk vergileri 

1629 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanunu 
1718 

1699 

336 

471 

752" 
1527 
1710 
1756 
1962 

917 

1020 

151 

1895 

1918 

1871 
1994 

Şeker, petrol ve sair mayi, madenî mahrukat ile 
elektrik ve havagazı sarfiyatı istihlâk resimleri 

Oyun aletleri resmi 

33 Kahve ve gazinolarda bulunan bilardo ile tavla, da
ma, satranç tahtalarından alınacak resim hakkında
ki ikinci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

18 saf er 1299 Nizamname 
19 nisan 1298 » 
22 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

2 cemaziyelevvel 1324 » 

16/4/1338 Kanım 
2/2/1340 » 
6/4/1340 » 

18/1/1926 > 

22/4/1926 » 

6/12/1928 Karar 

Kara, deniz av vergileri 

Zabitai saydiye nizamnamesi 
Derseadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Derseadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
üncü maddesini muaddil 
Zabitai saydiye nizamnamesinin 30 uncu maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye 
Zabitai saydiye nizamnamesinin 27 inci maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye» 

218 Zabitai saydiye nizamnamesini muaddil 
404 Jstanbulda av tezkereleri resminin tezyidine dair 
465 İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam

namenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidine dair 

721 Zabitai saydiye nizamnamesine bazı mevat tezyili-
ne dair 

820 Zabitai saydiye ve istanbul ve tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı mevaddını muaddil 

17 Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmıyacağına dair Büyük 
Millet Meclisi Arzuhal encümeni kararı 

10/4/1340 Kanun 

Nakliyat vergisi 

472 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

Sefineler rüsumu 

15/4/1338 
6/4/1340 

6/4/1340 

27/2/1926 

26/2/1931 
7/5/1932. 

28/2/1339 

Kanun 216 
466 

467 

755 

1755 
1955 
311 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
15 - IV -1338 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 
Merakibi bahriyeden alınmakta olan şehriye resmi 
ile yüz tona kadar olan merakibin müruriye re
simlerinin mülga olduğuna dair kazanç vergisi ka
nununun 31 inci maddesinin fıkrai ahiresi 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifine dair ka
nunun tadiline dair 
1339 senesi birinci avans kanununun rüsumu bah
riyeye müteallik 6 inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

23/5/1928 
14/12/1929 

Hulâsa 

Kanun 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasının tadili hakkmda 

Tapu harçları ve kaydiyeleri 

16/5/1929 Kanun 1451 

24/5/1928 
7/4/1932 
19/3/1931 

5 şubat 1328 

10/4/1340 

» 
» 
» 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

1331 
1944 
1771 

474 

7 ramazan 1277 » 

30 teşrinisani 1330 » 

28 kânunuevvel 1331 » 

1 mart 1332 

10/6/1926 

8/6/1930 

27/6/1931 

4/7/1931 
21/5/1928 

17 temmuz 1323 

7/1/1932 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

Nizamname 

Kanun 

929 

1697 

1833 

1837 
1301 

1921 

Tapu harçları kanunu 
Mübadil ve gayrimübadil muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkında 
Emvali gayrimenkulenin tahdit ve tahriri hakkın
da 
Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp, İğdır kazaları ve 
Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesindeki tasarru
fa ait 
Arazi kanunu ve tapu nizamnamesi, mahlûlen Ha
zineye kalan veya ihya suretile yedi tasarrufa alı
nan mahallerin bedelâtı misliye ve müzayedeleri 
Vilâyetlere ait mekâtibi iptidaiye ve taliye bina
ları senedatımn bilâ resim vilâyet namına tebdili 
hakkında 
Devlet namına senede raptedilmemiş olan emlâk 
ve arazinin bilâhare hazinei maliye namına senede 
raptı hakkında 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshanelerinin vergi ve rüsumdan istisna
sına dair 
Devlet demiryolları istimlâk kanununun 5 inci 
maddesi 
Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Arazi vergisi kanununun 8 inci maddesi ve bunun 
matufu maddeler 
Bina vergisi kanununun 14 üncü maddesi 
Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkamın 
ilgasına dair olan 5 inci maddesi 
Tapu teşkilâtı nizamnamesinin 16 inci bendi fıkra 
(3) ketmi bedel hakkında 
Malaganlardan, noterlikten musaddak senetle alı
nan gayrimenkullerin tapuya tepcüi hakkınca 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın inüstenidatı 
Tarihi Nevi No. Hulâsa 

29 eylül 1302 
8 ağustos 1323 
1298 
15 mart 1333 

18/6/1927 
21/6/1927 

24/5/1928 

22/5/1926 

12 eylül 1329 

3/5/1928 

j Tarife 
Nizamname 
Kanun 

» 
» 

» 

» 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Mahke 

1086 
1115 

1350 

844 

1233 

Mehakim ve devairi adliyede alınacak harçalara 
dair 
Mehakimi seriye nizamnamesi 
Harca tâbiiyeti hakkında ahkâm mevcut olmıyan 
serî vesaikten alınacak harçlar hakkında 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 12 inci faslı 
Mehakim ve devairi adliyede alınmakta olan kaydi
ye ve ilân harçlarının tezyidine dair 
Mehakim ve devairi adliyede alınmakta olan harç
ların tezyidine dair 
Eytam ve emlâk bankası kanununun 10 uncu mad
desi 
Mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef meha
kim ve devairde alınacak harçlar hakkında 
Adliye harç tarifesini tmuaddil 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

12/5/1928 
7/4/1932 

20/11/1334 
23/6/1927 
23/5/1928 

Kanun 
» 

1260 
1942 

1143 
1318 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Pasaport kanununun 3 üncü faslı 
Şehbenderlik rüsumu hakkında 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 

15 teşrinievvel 1329 Kanun 
22/4/1340 » 

24/5/1928 » 

2/3/1929 » 

Noterler 

Noter kanunu 
509 Noter kanununun bazı maddelerinin tadili hak

kında 
1337 Noter kanunu mucibince alınacak olan harçların 

tezyidine dair 
1402 Noter kanununun ve muaddel bazı maddelerinin 

tadili hakkında 

Diğer harçlar 

14 ağustos 1330 Kanun 
24/1/1927 
2/3/1927 
14/5/1928 
2/6/1929 

10 mart 1296 
2/4/1932 
25 mart 1321 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

İrade 

964 
984 

1262 
1527 

1939 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hakkında 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkında 
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesine dair 
İhtira beratları ile alâmeti farika rüsumunun taz-
ifi hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28 nisan 13̂ 04 Nizamname 
9 haziran 1321 İrade 

12 ağustos 1317 Nizamname 
2/3/1929 Kanun 

17/5/1928 » 

28 haziran 1322 İrade 

1401 
1271 

Alâmeti farika nizamnamesi 
İhtira beratı ve alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 
Eski eserler müzesi idaresi için ebniye kalfaları, 
dülger, taşçı ve emsali esnaf tezkerelerinden alınan 
resimden Hazine hissesi 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

5 kânunuev 

2/2/1340 

8/6/1930 

3/5/1928 
23/3/1931 

vel 1329 Kanunu muvakkat 

Kanun 405 

» 1693 

» 1234 
» 1775 

Zabitai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatinin 
resme müteallik ahkâmı 
5 kânunuevvel 1329 tarihli zabitai sıhhiyei hayva* 
niye kanunu muvakkatinin ikinci maddesini muad-
dil 
Hayvan sağlık zabitası kanununun 39 uncu madde
sinin tadiline dair 
Hayvan sağlık zabitası hakkında 
Hayvanların sağlık zabitası kanununun 22, 46, 48 
inci maddelerinin tadiline dair 

Üçüncü kısım 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan vergilere mü
teallik kanun ve nizamnamelerin meri bulundukları 
senelerde tahakkuk etmiş veya bu zamanlara ait 
matrahlar üzerine tahakkuk edecek vergiler baka-
vasr. 

Dördüncü kısım 

[.ulusafhırın safi hasılatı 

Tütün ve saire 

9/6/1930 
7/6/1926 

26/2/1341 

Kanun 
» 

1701 
907 

558 

Tütün inhisarı kanunu 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki 26 şubat 1341 tarihli kanuna müzeyyel 
kanunun 5, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanunun 6 ve 14 üncü maddeleri 
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T a r ih i Nevi No. Hulâsa 

Tuz hasılatı 

26 şubat 1277 Talimatname 
11 şubat 1282 Nizamname 
24 kânunuevvel 1333 Kanun 

8/4/1340 Kanun 468 
3/3/1341 » 575 

17/5/1928 » 1270 
2/6/1929 » 1518 

31/5/1930 » 1669 

1/6/1929 Kanun 1503 
15/6/1930 » 1722 

21/6/1927 Kanun 1118 
7/1/1932 » 1918 

1 kânunusani 1285 Nizamname 
22/4/1340 Kanım 504 
6/12/1340 » 526 

15/4/1340 » 484 

Tuz talimatnamesi 
Tuz talimatnamesine müzeyyel fıkaratı nizamiye 
Tuz fiatı hakkında 
Tuz resmi hakkında 
Tuz resminin tezyidi hakkındaki ikinci maddesi 
Veresiye tuz satışına dair 
Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında 
Gümrük tarife kanunile tarifede yapılacak tashih-
ere dair 

Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 
10 milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavelena
me 

Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun inhisar 
mevaddına ait hükümleri 

Orman nizamnamesi 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkında 
Ormanların fennî usul' dairesinde idaresi hakkında
ki kanuna müzeyyel kanun 
Devlet ormanlarından köylülerin intifama dair 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

22/3/1926 Kanun 790 İspirto ve meşrubatı küıüiye inhisarı hakkında 

Kibrit ve çakmak 

Revolver, fişek ve mevaddı inf Hakiye 

7/1/1932 Kanun 1927 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarları hakkında 

18/4/1341 » 627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun revol
ver inhisarına ait 57 inci maddesi 

28/11/1341 » 672 Askerî fabrikalarına ait mevaddı inhisariyenin Ma
liye vekâletine devri hakkında 

Oı/un kâğıdı 

Beşinci kısım 

Devlet ormanları rüsum ve hasılatı 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi 'Nevi No. 

29/12/1340 •Tefsir 

,1/0/1926 , Kanom 

1 -kânunusani! 1285 Nizamname 

s18/£/İ338 Kamın 

56 

892 

2&9 

Hulâsa 

Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı 
kanununun birinci maddesinin 1 inci fıkrasının tef
sirine dair 
Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylaMye 
resminin lâğvine dair 
Tersane ve tophane idaresine muktazi kerestelerin 
tedarik ve itası hakkında 
Meccanen kereste katı müsaadesine dair 

; 1/11/1336 

: 14/1/1926 
24/5/1928 

Kanun 

İşletilen emlâk hasılatı 

46 Hazinei hassaya ait emlâk ve arazi muamelâtı ta-
sarrufiyesine dair 

716 Borçlanma kanunu 
1331 Borçlanma kanununun 5 inci maddesinin son fıkra

sının lâğvine dair olan 10 uncu maddesi 

Satılan emval ve emlâk hasılatı 

13 eylül 1331 

15/4/1339 

21/4/1340 

18/4/Î341 

,10/5/1341 

21/3/1931 

14/1/1926 
17/2/1926 

13/3/1926 

22/2/1926 

31/5/1926 
1-/4/1S28 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Talimat 

Kanun 

333 

499 

627 

1773 

716 
743 

781 

.748 

885 
•1217 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkında 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve -matlûbatı metrûkesi hakkındaki 13 eylül 1331 
tarihli kanonu muvakkatin bazı maddelerinin tadi
line dair 
Ziraat' bankası matlûbatı atikasının sureti tesvi
yesine dair 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 23 
üncü maddesi 
Bedelleri peşin ve mukassat olarak istifa edilmek 
üzere satılacak emlâki milliyenin sureti furuhtu 
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 gayri tâbi eşhastan metruk olup hak
kı iskâna malik olanlara verilmiş ve verilecek 
emvali gayrimenkule hakkında 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut .vakıf
lardan bazı müesseselerle belediyelere satılacak 
arazi ve arsalar hakkında 
İskân kanunu 
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek • emvali-
gayrimenkule hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

24/5/1928 Kanun 

24/5/1928 » 

18/3/1929 Tefsir 

23/3/1929 Kanun 

2/6/1929 

2/6/1929 

3/6/1929 
22/4/1341 
14/12/1929 

» 

Tefsir 

Kanun 
» 
» 

1331 

1349 

142 

1407 

1505 

146 

1528 
661 

1540 

Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan tefviz veya adiyen tahsis olu
nan gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair 
24 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 
inci maddesinin tefsirine dair 
13 mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel ha-
rikzede ve mülteci sıfatile gelmiş ve resmen iskânı 
yapılmış olanlara iskân için verilen evlerin borçlan
ma kanunu mucibince temlikine dair 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair 
24 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 
7 inci maddesinin tefsirine dair 
Yabanî ağaçların aşılanmasına dair 
Müzayede, münakaşa ve ihalât hakkında 
Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 6 inci 
maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 

Altıncı kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

23/5/1927 

31/12/1928 

Kanun 

Devlet demiryolları 

1042 

1375 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasında münakit itilâfnameler 

Posta ve telgraf ve telefon 

26/11/1339 
25/6/1927 

15/5/1926 
2/6/1926 

23/5/1928 
28 mayıs 1316 
18 temmuz 
12/5/1926 

21/12/1931 

1323 

Kanun 
» 

» 
» 
» 

Nizamname 
» 

Kanun 

» 

376 
1172 

841 
899 

1320 

838 

1900 

Posta kanunu 
Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 
Posta kanununun 12 inci maddesinin tadili hak
kında 
Posta kanununun bazı maddelerini muaddil 
Dahilî posta havalenamesi hakkında 
Posta paketleri hakkında 
Istokholmde imza edilen postaya ait hususatın 
tasdiki hakkında 
4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve te
lefon kanununa bazı maddelerin tezyiline dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi ' Nevi No. Hulâsa 

23/6/1927 
21/5/1927 

4/2/1340 
21/12/1931 

21/12/1931 

21/12/1931 

25/6/1927 

20/12/1340 
30/5/1926 
7/1/1929 

5/3/1928 

17/5/1928 
1/12/1928 

29/11/1928 

2/3/1929 

10/3/1930 

13/4/1927 

30/12/1929 

19/5/1930 

1/1/1928 

27/12/1923 

Kanun 

Kararname 

1145 
1037 

406 
1899 

1900 

1901 

1163 

536 
876 

1379 

1212 

1265 
1366 

1361 

1404 

1569 

1007 

1546 

1627 

6012 

185 

Beynelmilel mevaddı muhabere posta ücretlerile 
taahhütlü müraselât tazminat miktarının 1 mart 
1341 tarihinden itibaren tezyiden tebdili hakkında 
Posta kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
Posta ve telgraf idaresinde bulunan bazı eski ' 
pulların Türk Tayyare cemiyetine sattırılması ve 
hasılatı saf iyeden nısfının cemiyete tahsisi hak
kında 
Telgraf ve telefon kanunu 
4 şubat 1340 ve 406 numaralı telgraf ve telefon ka
nununun 7 inci maddesinin tadiline ve 29 uncu 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair 
4 şubat 1340 tarih ve 406 numaralı telgraf ve te
lefon kanununa bazı maddelerin tezyiline dair 
Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idare
si tarafından tesis edilen telefonlara merbut tele
fonların ücretleri hakkında 
Hükümetle Estern kumpanyası arasında münakit 
mukavelename ile zeyillerinin imza ve teatisi hak
kında 
Fono telgraf kanunu 
Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkında 
Posta kanununun 31 inci maddesi yerine kaim 
maddesi 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili 
hakkında 
Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline 
dair 
Posta kanununun 21 inci maddesinin tadili hak
kında 
Ankara otomatik telefon kanununun yedinci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
1925 senesinde Pariste tanzim edilen beynelmilel 
telgraf nizamnamesinin tasdiki hakkında 
Brükselde toplanan milletler arasındaki telgraf 
konferansı tarafından ittihaz edilmiş olan mukar-
reratın tasdikına dair 
Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler arasında
ki telsiz telgraf mukavele ve nizamnamelerinin tas
dikına dair 
Amerika ile Türkiye arasında teati edilecek telsiz 
telgrafların ücretleri hakkında 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosunun 
işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdiki hak
kında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

1/5/1930 Kanun 1601 

18 temmuz 1323 Nizamname 

Hülâsa 

Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin tadiline dair 

Büyük Millet Meclisince musaddak veyahut kanunî 
salâhiyetlere istinaden aktedilmiş olan posta, tel
graf, telsiz telgraf ve telefon mukavelenameleri ve 
itilâfnameleri 

Kıymetli mektup nizamnamesi 

26 mart 1332 
29/11/1336 

16/1/1340 

Kanunu muvakkat 
Kanun 

Talimatname 

Barşhane hasılatı 

Tevhidi meskukât hakkında 
66 istiklâl madalyası hakkındaki kanunun. harca mü

teallik maddesi 
Altın ve gümüş mevat ve mftsnuata damga darbı 
hakkında 

Umumî mektepler hasılatı 

1/4/1334 
3 nisan 1333 

18/8/1335 

18/3/1926 

8/6/1926 

Kanun 

«Kararnaane 

Kanun 788 

915 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Ücretli resmî mekteplerde müteaddit evlâdı bulu
nanlara gösterilecek müsaadat hakkında 
Leylî mekâtip talebesinden alınacak ücuratın Mali
ye ve Maarif vekâletince tayin ve tesbitine dair 
Memurin kanununun memur çocuklarından alına
cak mektep ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 inci 
maddesi 
Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccani ta
lebe hakkında 

Madenler hasılatı 

21 şubat 1327 
15/8/1334 
26 mart 1322 

7 mayıs 1310 
3 mart 1328 

İrade 
Mukavelename 
Nizamname 
* Tezkere 
irade 

1/4/1931 

8/1/1337 
12/4/1341 
6/4/1340 

Kanun 1794 

82 
608 
463 

Ereğli kömür şirketile aktolunan itilâfname 
Ergani bakır madeni hakkında 
Maadin nizamnamesinin 52 inci maddesi 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Ereğli maden ocaklarından harice satılan kömürün 
beher tonundan alınan resmin 2,5 kuruşa tenziline 
dair 
26 mart 1327 tarihli ımaadin nizamnamesinin 50 inci 
maddesinin tadili hakkında 
Linit kömürü ihracı hakkında 
Taşocakları nizamnamesinin tadiline dair 
Zonguldak şimendifer ve liman rüsumunun ten
zili hakkında 

2?/&/ia26 v&tt&un 

Diğer müesseseler hasılatı 

-867 Ziraat vekâletine meçtmt bazı mektep ve müesse
selerin suVfcti idarecine clair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

2/6/1980 

26/1/13411 

Kanun 1678 

549 

Hulâsa 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 

Yedim-kısmı 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından 

Devlet hisseleri 

İmtiyazlı demiryolları, imtiyazlı şirketler, fe
nerler, mükerrer sigorta sandığı, Cumhuriyet 

merkez bankası 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 Nizamname 

8 ağustos 1276 iradeli mu ka ve le-
name 
îtilâfname 11/7/1339 

15/4/1339 

3/3/1341 

31/5/1930 

11/6/1930 

25/6/1927 

Kanun 331 

576 

1667 

1715 

1160 

îrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 
Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
20 inci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
Fenerler mukavelenamesi 

Hükümet ve fenerler idaresi arasında aktolunan 
itilâfname 
1339 senesi ikinci avans kanununun fenerler resmi
nin tezyidine dair olan 10 uncu maddesi 
Hükümetle fenerler idaresi arasında münakit itilâf -
namelerin tasdiki hakkında 
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifi hakkındaki kanuna müzeyyel 
Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 inci ve 
4 üncü maddeleri 

21/6/19Ü27 

Sekizinci kısım 

Müteferrika 

Müteferrik varidat 

Kanun 1111 

Askerlik mükellefiyeti, Devlete ait esham ve tabvi--
lât, faiz ve temettüleri, şirketlerden ve müteahhit
lerden teftiş mukabili alınan mebaliğ, para cezaları 
faiz, akçe farkı 
Askerlik mükellefiyetine dair 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/2/192!) 

12/5/1932 

N/l/1931 

10/6/1930 

23/9/1928 

25/6/1927 

22/4/1340 

19/4/1927 

Karar 

» 

» 

» 

Karar 

Kanını 

» 

» 

477 

1958 

1741 

1710 

1149 

504 

1011 

12/4/1341 

4/2/1340 

15/6/1930 

4/7/1931 
6/7/1931 
27/2/1926 

Kan 

» 

» 
» 
» 

4/7 /1931 

12/4/1341 
11/4/1334 

7/6/1926 

7/6/1926 

t / 6 / 1 9 2 9 
15/6/1930 

K J I . I H 

608 

406 

1722 

1837 
1839 

755 

1836 

608 

906 

905 

1499 

1723 

Askerlik mükellefiyetine dair olan kanunun 109 un
cu maddesi hakkında Büyük Millet Meclisi k a r a n 
1111 numara l ı askerlik mükellefiyeti k a n u n u n u n 
105 ve 106 inci maddelerini muaddi l 
Askerî şahıslar taraf ından işlenen suçların af ve te
ciline dair 
Su tulumbalar ı işleten motörlerden alınacak resme 
da i r 
Balya - Karaaydnı ha t t ın ın buhar la işletilmesi 
hakkında Heyet i Vekile kara r ı 
Sigor ta ş i rket ler inin teftiş ve murakabes i hak
kındaki k a n u n u n 3 üncü ve 6 inci maddeler i 
Bi lûmum ormanlar ın fennî usulde idareleri hak
k ındaki k a n u n u n 5 inci maddesi 
İmtiyazlı ş i rket ler le müteahhi t l e rden a l ınacak 
komiser ve fen memur la r ı ücret ine dair olan 18 
inci maddesi 
Maden ve taşocaklar ı şirketleri nezdinde Hükü
metçe birer komiser tay in edileceğine ve kendi
lerinden teftiş ücreti a l ınacağına dair 7 inci 
maddesi 
Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü maddesi
nin (B) f ıkrası 
Kibr i t ve çakmak inhisarı işletilmesinin devrine ve 
on milyon liralık istikraz aktine dair kanun ve mu
kavelename 
Bina vergisi kanununun 16 inci maddesi 
Hayvanla r vergisi kanununun 20 inci maddesi 
Kazanç vergisi k a n u n u n u n 23, 65 ve 67 inci mad
deleri! e bu kanunun 21 mayıs 1927 tar ih ve 1038 
numaral ı kanun ile muaddel 66 iner maddesi 
797 numaral ı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 45 ve 46 ıııcı maddeleri 
IMaadin nizamnamesinin muaddel 71 inci maddesi 
(Jiiııırük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve 

I 1 1 inci maddeleri 
II nisan 1334 tarihl i gümrük kanununun muaddel 
64, 68, 69, 74, 100, 105, 106, 107, 109 uncu mad
deleri 

( lümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 8, 
10, 11, 12 inci maddeleri 
( i innrük tarifesi kanununun 7 ve 29 uncu maddeleri 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 7 haziran 
1.92(5 larih ve 906 numaralı kanun ile muaddel 110 
uncu maddesinin tadil i 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/1/1932 Kanun 
28/5/1927 » 
18 kânunusani 1331 Kanun 

11 nisan 1334 » 

1918 
1055 

7/4/1926 » 

17/4/1338 » 
9/4/1340 Tefsir 

21/7/1931 Kanun 
19/5/1930 » 

12/6/1930 » 

22/7/1931 » 

18 safer 1299 Nizamname 

22 haziran 1305 Maddei nizamiye 

18/1/1926 Kanun 

19 nisan 1298 Nizamname 

803 

222 
41 

1860 
1629 

1718 

1871 

721 

21 haziran 1305 

iradeli talimat 

29 mart 1296 Tahrirat 

7 kânunusani 1301 Nizamname 
15/4/1338 Kanun 

23/5/1928 » 

18/5/1927 » 

4/4/1929 » 
18/4/1929 » 

10/4/1930 » 

13/5/1929 » 

216 

1324 

1086 

1412 
1424 

1582 

1440 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 
Teşviki sanayi kanununun 37 inci maddesi 
Altın ihracının meni hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesi 
Damızlık tiftik keçilerinin harice meni ihracı hak
kındaki kanunun 5 inci 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 ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Muamele vergisi kanununun 16 ıiıcı maddesi 
Eğlence ve hususî istihlâk vergisi hakkındaki kanu
nun 10 uncu ve 12 inci maddeleri 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 10 uncu 
maddesi 
.Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 inci maddesine 
müzeyel fıkra hakkında 
Zabitai saydiye nizamnamesinin, 2, 16, 25, 26, 27, 
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 inci maddeleri 
Zabitai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 uncu 
maddesi 
Zabitai saydiye nizamnamesine bazı mevat tez-
yili hakkında 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
2 inci ve 11 inci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
muaddel 13 üncü maddesi 
İstanbul balıkhanesine ait talimatnamenin 13 ve 
14 üncü maddeleri 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hü
kümleri 
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 inci maddesi 
Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki 
kanun ile rüsumu bahriye tarifesinin birinci mad
desi 
Damga resmi kanununun cezaya müteallik 10 
uncu faslı 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun cezaya 
müteallik mevaddı 
Ceza muhakemeleri usulü hakkında 
İcra ve iflâs kanununun, 322, 323, 324, 325 inci 
maddeleri 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrasını muaddil 
Deniz ticareti kanununun cezaî hükümleri 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

26/4/1926 

22/5/1930 
29/5/1926 

6/3/1340 

Kanun 

2/3/1927 

19/3/1927 

24/1/1927 Kanun 

3/3/1926 » 
14/5/1928 » 

10 mart 1296 » 

28 nisan 1304 Nizamname 

3/5/1928 Kanun 

17 temmuz 1323 Nizamname 

9/6/1930 

26/2/1341. 

7/6/1926 

21/6/1927 

Kanun 

825 

1632 

865 

433 

509 
22/4/1340 » 
.14 ağustos 1330 » 
30 teşrinievvel 1330 Kanunu muvakkat 
28 teşrinisani 1299 İradeli talimatname 
20/11/1334 Kanun 
4 mayıs 1331 Kanunu muvakkat 
2/6/1926 » 893 

984 

992 

964 

767 
1262 

1234 

1701 

558 

907 

1118 

Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 
hükümleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146, 165 inci maddeleri 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 inci 
maddeleri 
Sunî ipekten mensucat imalinin meni hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesi 
Noter kanununun muaddel 21 inci maddesi 
Nüfus kanununun 19 ve 31 inci maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 13 ve 40 inci maddeleri 
Talimatnamei şehbenderinin 62 inci maddesi 
Pasaport kanununun 24 üncü maddesi 
Nüfus kanununun 11 inci muaddel maddesi 
Umum tahriri nüfus icrası hakkındaki kanunun 5 
ve 6 inci maddeleri 
Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun 21 inci mad
desi 
Serirî ve gıdaî taharriyat ve tahlilât yapılan ve em
sali teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyo
loji ve kimya laboratuarları kanununun cezaya 
müteallik 9, 10 ve 11 inci maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler halandaki kanunun 45 
inci maddesi 
Türk kodeksi kanununun 9 uncu maddesi 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 inci maddeleri 
İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 inci mad
deleri 
Alâmeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16 ve 21 
inci maddeleri 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
{i\, 62, 63 ve 65 inci maddeleri 
Defteri hakanı idarelerinin tensikat ve teşkilâ
tına 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 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanunun 5, 9 ve 10 
uncu maddeleri 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki kanunun 3 
üncü maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5 ramazan 1286 Pıkrai nizamiye 

25 ramazan 1284 Tahrirat 

26 şubat 1277 Talimatname 

22/3/1926 

9/4/1340 

14/6/1930 

Kanun 

Mukavelename 

790 

470 

23 kanunusani 1291 Nizamname 
2/6/1929 Kanun 

1 kânunusani 1285 Nizamname 

3/6/1929 Kanun 

22/4/1340 » 

16 teşrinisani 1329 Kanunu muvakkat 

1528 

504 

1Û/9/1337 Kanun 151 

8 safer 1284 Nizamname 

9 kânunusani 1327 M. Nizamiye 

26 teşrinievvel 1329 Nizamname 

11 mart 1330 » 

23/5/1928 * Kanun 1315 
26/11/1339 » 376 

6 ağustos 1330 Kanunu muvakkat 

30 teşrinisani 1330 » 

4/2/1340 Kanun 406 

Tuz nizamnamesinin 22 inci maddesine müzeyyel 
fıkra hakkında 
Ecnebi tuzunu hâmil sefain kaptanlarından alı
nacak ceza hakkında 
Tuz talimat ve müzeyyelâtı ve nizamat ve mu-
karreratı 
tspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 22 inci ve 23 üncü maddeleri 
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun 6 
inci maddesi 
15 haziran 1930 tarihli ve 1722 numaralı kanun 
ile musaddak Kibrit ve çakmak inhisarı işletme
sinin devrine ve on milyon liralık istikraz aktine 
dair mukavelenamenin 7 inci maddesi 
Barut nizamnamesinin 16, 18 ve 20 inci maddeleri 
752 numaralı kanunun bu kanun ile muaddel 
9 uncu maddesi 
Orman nizamnamesinin 33, 34, 35, 36. 39, 42, 43, 
45, 46 inci maddelerile muaddel 52 inci maddesi 
Yabanî ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 inci maddeleri 
Türkiyede mevcut bilûmum ormanların fennî 
usulde idare ve işletilmeleri hakkındaki kanunun 
6 inci maddesi 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanı
lan müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve 
motörler nizamnamesine muhalefet edenler hak
kındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci madde
leri 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair 
Demiryolları usulü za»bıtasma dair nizamna
menin 15 inci maddesini muaddil 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamna
meye müzeyyel 
Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
Şifre makinalarının ithali memnıüy€tine dair 
Posta kanununun 41 ve 42 inci maddeleri 
tnşiaatı elektrikiye vasıtasile telifiz telgraf ve tel
siz telefon kanununun 2 ve 5 inci maddeleri 

tnşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve tel
siz telefon hakındaki kanunun muaddel 11 ve 12 
inci maddeleri 
Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü faslı ile 17 
inci maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

20/2/1930 
30 mart 1331 

Kanun 1567 

25/6/1927 » 1149 

25/6/1927 » 1160 

30 teşrinisani 1330 Kanunu muvakkat 

8 ağustos 1276 Talimatname 
10 nisan 1322 Nizamname 

25/7/1931 

8 mayıs 1326 
27 mayıs 1325 

3 ağustos 1325 
27 temmuz 1325 
29/12/1339 

26/5/1926 
3/5/1928 

7/6/1926 

15/4/1929 
13/5/1926 

6 mayıs 1326 
26/5/1926 

24/4/1930 

28/5/1927 

14/4/1341 
19/4/1926 

21/6/1927 

16/6/1927 

Kanun 1881 

393 

858 
1235 

904 

1423 
839 

859 

1593 

1056 

618 
815 

1111 

1076 

Türk parasının kıymetini koruma hakkında 
Evrakı naktiye hakkındaki kanunun 2 inci mad
desi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 18, 19 ve 20 inci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 uncu mad
desi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 23 üncü maddeleri 
Fenerler rüsumu talimatnamesinin cezaî hükümleri 
Asarı atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 inci mad
deleri 
Matbuat kanununun cezayı naktiye müteallik me-
vaddı 
Hakkı telif kanununun 32 inci maddesi 
İçtimaatı umumiye kanununun 3 üncü ve 10 uncu 
maddeleri 
Cemiyetler kanununun 12 ve 13 üncü maddeleri 
Tatili eşgal kanununun 8 vt> 9 uncu maddeleri 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanunun 8 ve 
9 uncu maddeleri 
Çekirge kanununun 8 inci maddesi 
858 numaralı çekirge kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerini muaddil 
Islahı hayvanat kanununun 31, 32 ve 33 üncü 
maddeleri 
Ağıllar kanununun 7 inci maddesi 
Sıtma mücadelesi kamı ununun 17 ve 19 uncu mad
deleri 
Pirinç ziraat i hakkındaki kanunun 12 inci maddesi 
İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve 
satılması hakkındaki kanunun 20 inci maddesi 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 üncü mad
deleri 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
muaddel 5 inci ve 8 inci maddeleri 
Limanlar kanununun 11 ve 16 inci maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara sulan dahilinde icrayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 83, 84, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 96, ve 101 inci maddeleri 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 1 Ouncu maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28 ağustos 1305 

30/5/1926 

10/6/1930 

30/11/1341. 

Kanun 

» 

» 

» 

872 

1704 

677 

3 nis-an 1302 Nizamname 
16/5/1929 Kanun 

26/5/1927 » 
18/4/1929 » 
1 şubat 1329 Kanunu muvakkat 

5 şubat 1328 » 

26 nisan 1325 Kanun 
5 Şubat 1328 Kanunu muvakkat 

6 nisan 1329 Kanunu muvakkat 

1447 

1050 
1426 

Tedariki vesaiti naklij^ei askeriye kanununun 52 in
ci maddesi 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 
inci maddesine müzeyyel kanunun ikinci maddesi 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî müesse
selerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası ver
meleri mecburiyetine dair kanunun cari hükümleri 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasına dair 
olan kanunun birinci maddesi 
Umum borsalar nizamnamesinin 8 inci maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu
nun 6 inci cezaî (hükümler faslının 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53 üncü maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 inci maddesi 
Vilâyet idaresi kanununun 68 inci maddesi 
Ameliyatı iskaiye işletme kanunu muvakkatinin 
33 ve 34 üncü maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hak
kındaki kanunun para cezalarına müteallik me-
vaddı 
Serseriler 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 

18/4/1341 

29/5/1929 

6/5/1926 

12/5/1927 

9/11/1336 
1/10/1337 

Kıymetli evrak 

627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun icar ve 
isticar kontratolarile ferağ ilmühaberleri ve sairenin 
satış fiatları hakkındaki 8 ve 9 uncu maddeleri 

1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 

833 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 inci 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dari 

1025 Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavele
name ve şartnameler hakkında 

48 Vergi tezkereleri hakkında 
156 Her sene vergi tezkeresi itası hakkındaki hükmün 

ilgasına dair 

Tnvizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat muhtelif sene
lerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve di
ğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi edilmiş 
olan mebaliğden vaki tahsilat 
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Tarihi Nevi No. Hülâsa 

26/11/1359 Kanun 
28 mayıs 1316 Nizamname 

İ8 temmuz İ323J » 

18 temmuz 1323 Nizamname' 

10/4/1340 

18/4/1341 

22/4/1341 

Kanun 

18/3/1926 
24/5/1928 

30/12/1341 

16/5/1929 
21 mayıs 1321 

» 
» 

» 

» 
Nizamname 

Müteferrik haşılat 

376 Floşta kanununun 20 inci maddesi 
Dahilî posta nizâmnâmesinin mürselüileyhine ve 
mürsiLine iade oİımmıyan havalenameler hakkında
ki 10 uncu maddesi 
Kıymeti mukadderdi mekâtip nizamnamesinin 25 
inci maddesi 
Bu nizamnamenin paketlere müteallik 26 inci mad
desi 
Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp ve İğdır 
kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesin
deki arazide hakkı tasarrufa ait kanunun 8 inci 
maddesi 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun Top-
kapı müzesile saraylardan alınacak duhuliye resmi
ne ait 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 
kaydine dair 
Mevcut evrakı naktiyenin yenilerile istipdaline 
dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Gümrüklerce icra edilen muayenei sıhhiyeye dair 
tahlili sani ücretleri 

474 

627 

656 

788 
1349 

701 

1447 

5/6/1926 Mukavelename 

Dokuzuncu kısım 

Fevkalâde varidat 

Mukavelenameler veya itilâfnameler mucibince ve
ya sair suretlerle tahakkuk edecek fevkalâde vari
dat 
Mukavelenamenin 14 üncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 

26/5/1927 
30/11/1931 
29/5/1932 
26/5/1932 

Kanun 

Teberruat 

1050 Muhasebei umumiye kanununun 55 inci maddesi 
1890 I ,, 1A , , 
-.«nn \ iktisadı buhran vergisi kanunu ve zeyJı 
199b J 
1980 Muvazene vergisi kanunu 
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Tarihi Nevi No, Hulâsa 

18/5/1929 

12/5/1927 

2/6/1929 

6/2/1340 

16/5/1927 

Kanun 

28/5/1927 
23/5/1928 

2/2/1929 
14/12/1929 

28/5/1929 
11/6/1930 

5/4/1341 

10/6/1926 

15/6/1930 

21/5/1928 
31/12/1928 

23/5/1927 

7/6/1926 

1 mart 1332 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Onuncu kısım 

Nazım varidat 

1454 Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadili hakkındaki kanunun 12 inci 
maddesi 

1023 Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğ 

1525 Şose ve köprüler kanunu 

Muhtelif vergi ve Hisumdarı muafiyeti 
muhtevi ahkâm 

1055 Teşviki sanayi kanunu 
1319 Teşviki sanayi kanununa müzeyyel madde hak

kında 
• 1390 Teşviki sanayi kanunu tadilâtı 

1543 Teşviki sanayi kanununun 26 inci ve 42 inci mad
delerinin tadili hakkında 

1470 Ziraî kredi kooperatifleri hakkında 
1715 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 

muafiyete dair 96 inci maddesi 
601 Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun 2 inci ve 

8 inci maddeleri 
927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap

lıcalar tesisi hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev

rine dair 
1301 Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 

ve Haydarpaşa limanı hakkında münakit mukave
lenamenin tasdikına dair 

1042 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

904 Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli Aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 inci maddesi 
Muanıelei mütekabile esası üzerine itilâfname te
ati eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan 
sefaret ve konsoloshane binalarının vergiden istis
nasına dair 

407 Rize vilâyetile Borçka kazasında fındık, Portakal 
limon, mandalina ve çay yetiştirilmesine mahsus 
arazinin vergiden istisnasına dair 

1029 6 şubat 1340 tarihli kanunda yazılı muafiyet müd
detinin temdidi hakkmda 
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Tarihi Nevi No. 

2 haziran 1319 Şûra kararı 579 

28/5/1929 Kanun 1470 

Hulâsa 

Balya - Karaaydın maden şirketine ait makina alât 
ve edevatının muhafazasına mahsus binaların ver
giden istisnasına dair 
Ziraî kredi kooperatiflerinin vergi ve rüsumdan 
muafiyeti hakkındaki 20 inci maddesi 



Ç* Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu ;;Madde—^7 :•-;• >•;?••-. M hsA r̂::-y"'" 

[ Hidematı vataniye maaşatı ] 
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Usat tarafından şehit edilen akdağ 
madeni kaymakamı Tahir B. : 

Zevcesi memnune H. 
Kerimesi Mihrünnisa H. 

»* Nilüfer 
» Tahire » 

Mahdumu Ertuğrul E. 

Darseadttte şaiben idam olunan Urfa 
mutasarrıfı sabıkı Nusret B. : 

Zevcesi Hayriye H. 
Mahdumu Tarık E. 

» Mazlum » 
» Müntekim» 

Konya hadisei isyaniyesinde vazifesi 
uğrunda şehit edilen Bozkır kaymakamı 
Demir Asaf B. zevcesi ve iki çocuğu 

Ankara mebusu sabıkı Atıf B. 

Şehidi millî Bogazhyan esbak kayma
kamı Kemal B. : 

Zevcesi Hatice H. [*] 
Kerimesi Müzehher H. 

» Müşerref » 
Mahdumu Adnan B. 

Gebze 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 Abüülhak Hamit B. 

Maaş 
miktarı 

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

10 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

40 

100 

Şartı tahsisi 

Teehhüllerine kadar 

Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 

Tahsillerini ikmal 
edinceye kadar 

Eramil maaşı ita olun
mamak üzere 

Kaydihayat şartile 

Kanunun 

M Tarihi 

2 5 2 3 / 9 / 3 3 6 
481 13/ 4 /340 

80 25/12/336 
481 13/4/3401 

107 19/3/337 

270 T 4/10/338 

271 14/10/338 

275 19/10/338 

435 

443 

9 /3 /340 

19/3 /340 
/*/ 515 numaralı kamınla evvelce rnuhassas 5 Ura maaşı 5 Ura zamla 10 liraya çıkarıl

mıştır. 
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Esami 

Bahriye hazırı esbakı Öirinci Ferik 
merhum Ahmet Cemal Pş. : 

Zevcesi Seniha H. 

Mahdumu Behçet B* 

Sadrı esbak merhum Talât Pş. zevcesi 
Hayriye H. 

Doktor Bahattin Şak ir B. : 
Zevcesi Cenan H. 
Mahdumu Alp B. 

» Celâsin B. 

Kütahya Mebusu sabıkı Haydar B. 

Şeıit Tevfik Sükûtî B. hemşiresi Se
riye H. 

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

Zevcesi Fatma Belkis H. 
Kerimesi jclâl H. 

» Necibe H. 
Mahdumu Celâlettin E. 

Abdülezel Paşa hafidesi Naciye H. 

Şehiden vefat eden binbaşı* Muhtar 
Beyin hemşiresi Bin naz H. 

M i tat Paşa : 
Kerimesi Fatma Memduha H. 

» Mesrure H. 

Oazi Osman Paşa haremi Fatma H. 

3Ö7 

Maaş 
miktarı 

15 

5 

25 

15 
5 
5 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

9 
9 

25 

Şartı tahsisi 

J Mektep tahsilini ik̂  
| mal edinceye kadar 

Mektep tahsillerini 
ikmal edinceye kadar 

[>?n,'fiîi 

Kanunun 

A? tarihi 

478:13/4/340 

4 7 9 1 3 / 4 / 3 4 0 

480:13/4/340 

481 13/4/340 
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Kanunun 

Esami 

\ Babıâli vakasında şehit edilen Harbiye 
i Nazırı esbakı Nazım Paşa Kerimesi AtiyeH. 

\ Merhum Niyazi B. *• ' •• 
j Zevcesi Fende H. 

Hemşiresi Latife » 
j Mahdumu Mitat B. 
: " » Süleyman Asım B. 

Sadrı esbak merhum Mahmut Şevket 
pş. Zevcesi Dilşat; H. 

Üçüncü Ordu Kumandanı İsmail Hakki 
Pş. Validesi Habibe İrii " 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey 
merhumun :-

Hajremi Mazlume H. 
Mahdumu Şinasi Ef. 

» Cehri » 

Kerimesi Fikret H. 
» İsmet H. 

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

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim B. : 
Zevcesi Hikmet H. 
Kerimesi Melâhat H. 

» Zafer » 
» Nimet » 

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

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi Pş. 

Merhum Memet Ali B. Zevcesi Belkıs 
H. 

Maaş 
miktarı 

18 

10 
10 
10 
10 

62,5 

40 

20 
6 
6 
6 
6 

20 
10 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

50 

4 

Şartı tahsisi 

) Mektep tahsillerini ik-
} mal edinceye kadar 

| Eramil maaşı alma-
J mak şartile 

| Mektep tahsillerini 
) ikmal edinceye kadar 

I Teehhü İlerine kadar 

Mektep tahsilini ik
mal edinceye kadar 

Teehhüjlerine kadar 

Teehhülüne kadar 

A2 Tarihi 

4SV 13/4/340 

515; -.24/4/340 

481 13/4/340 
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Esami 

mîmtmtSBB-mm mm 

miktarı Şartı tahsisi 

Kanunun 

Tarihi 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Rtşat 
Hikmet B. : , 

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

Oümüşane Mebusu şehit Ziya B. : 
Zevcesi 
Mahdumu Enver B. 

» Muammer B. 
i- Zümrüt B. 

Kerimesi Yadigar H. 

Maraş ulûmu Riyaziye muallimi sabı
kı Hayrullah E. : 

Zevcesi Ayşe H. 
Mahdumu Celâlettin E. 

-o Kemalettin» 

E. 
Esbak kastamonu mebusu İsmail Mahir 

Zevcesi Fatma H. 
Kerimesi Fatma İffet H. 

» Ayşe Ferihan H. 
Mahdumu Ahmet Ertuğrul B. 

y> Bekir Gündüz B. 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç B. 

Denizli komiseri Hamdi B.: 
Zevcesi Fevziye H. 
Kerimesi Perihan H. 

Mahdumu Cengiz E. 

Valides Firdevs H. 

Mustafa Necip :B. hemşiresi 

Su Şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı Nuri B.: 

Çocuğu 

10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

25 

Mektep tahsillerini üc-
mal edinceye kadar 

Yirmi yaşlarını ikm,al 
edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

1 Mektep tahsillerini ik-
J mal edinceye kadar 

Teehhüllerine tedar 

| Mektep tahsillerini ik-
] mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
\ Tahsilini ikmal edin-
J ceye kadar 

Tahsillerini ikmal edin 
ceye kadar kızlann te-, 
ehhülüne kadar 

481 13/4 /340 



310 
timmmum 

Muş mutasarrıfı merhum Servet Bey. 
Zevcesi 

Mahdumu kâmran E. 
Kerimesi Neriman H. 

Kara mağara nahiyesi müdürü Tevfik 
Bey. 

Zevcesi 
Kerimesi 

Hafize H. 
Ayşe H. 

Mahdumu Hami E. 
» 
» 

Nadir E 
İrfan E. 

Kızılca nahiyesi müdürü şehit Adil E : 
Validesi Selime H. 
Zevcesi Havva İsmet H. 
Kerimesi İffet H. 

Şehit Erzincanlı hafız Abdullah E. ha
remi Hatice H. 

Konya lıadisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal E. : 

Zevcesi Emine H. 
Kerimesi Nefise H. 

Trabzon Valii esbakı Cemal Azmi B. : 
Zevcesi Müzeyyen H. 

Ziya Gök Alp B. merhumun: 
Zevcesi veciha H. 
Kerimesi Hürriyet H. 

» Türkân H. 

24 üncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmut B. : 

Refikası Şaziye H. 
Mahdumu Feridun B. 

24 üncü Fırka Erkânı Harbi yüzbaşı 
Yakup Sami E.: 

Zevcesi Şahende H. 
Mahdumu Ali Aydın E. 

» Sami Bali * 

10 
5 
5 

5 
4 
4 
4 
4 

2 
2 
2 

10 

10 
5 

15 

50 
30 
30 

40 
10 

20 
10 
10 

Şartı tahsisi 

\ Tasilini ikmal edin'ge-
J ye kadar 

TeehhülÜne kadar 

Teehhülüne kaçlar 

Tahsillerini ikmal edin 
ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Kaydı hayat şartile 

Teehhüllerine kadar 

Tekaüt, eytam ve era 
mil maaşları varsa 
katolunacaktır. Bu 
maaşat kız ve erkek 
çocuklara yirmi yaşına 
kadar verilir 

Kanunun 

A: Tarihi 

481 13 /4 /340 

482İ1 3 / 4 / 3 4 0 

5 1 5 2 4 / 4 / 3 4 0 

518 1 1/1 1/340 

649 22/ 4 /£ 41 
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Esmi 
Maraşh doktor Mustafa B.: 

Zevcesi Naime H. 
Mahdumu Şeref B. 

» Ayhan B. 

Maraşlı şehit Evliya Ef. : 
Zevcesi şerife H. 
Kerimesi Muazzez H. 
Mahdumu Fehmi B. 

Gazi Antepli şehit şahin Beyin mah
dumu Hayri Ef. 

Kozanlı şehit Saim Beyin Hemşiresi 
Naciye H. 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Ef. 
merhumun: 

Zevcesi Ratibe H. 
» Aliye H. [*] 

Şehit Jandarma mülâzimi evveli Sü
reyya Beyin validesi hüsniye H. 

Şehit Doktor Nafiz Tahir B. : 
Hemşiresi Sabiha H. 
Mahdumu Ali Nafiz B. 

Topçu Binbaşılığından müstafi mer
hum Rıza B. : 

Zevcesi Şükriye H. 
Kerimesi Türkân H. 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı 
Bey: 

Zevcesi Eh liman H. 
Mahdumu Fikri Ziya B. 

» Saruhan B. 
Kerimesi Gülserin Leman H. 

» Oûlbeğim H. 

Saruhan Mebusu merhum Reşat B. : 
Zevcesi Atiye H. 
Oğlu mustafa Reşit B. 
Kızı Samime H. 

/*/ Evvelce muhassas yirmi Ura maaşına 
olunmuştu?. Kanun „\? 1101 

Maaş 
miktarı 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 

15 

20 
40 

10 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
40 

Şartı tahsisi 

Tekaüt, eytam ve era-
mil maaşları varsa 
kat olunacaktır. Bu 
maaşat kız ve erkek 
çocuklara yirmi ya
şına kadar verili. 

Kanunun 

Jir i Tarihi 

Eytam ve eramil ma
aşı verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğer
lerine izdivaçlarına 
kadar maktuan .* 

753İ 24/2/926 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zevce-1 
sine kaydı hayat suretile \ 

|oğluna ikmali tahsiline ve 
kızına izdivacına kadar.) 

yirmi lira daha zam edilerek kırk liraya iblâğ 

649! 22/4/341 

732! 8/2/926 
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Sami paşazade Sezai B. 

İstanbul Mebusu merhum Abdurrah-
man Şeref B. : 

Kerimesi Hikmet H. 
y> İsmet H. 

Çorum Mebusu merhum Ferit Recai 
B. : 

Zevcesi Kâmran H. 
Mahdumu Bahir B. 

Merhum Doktor Vasfi B. 
Refikası Nazmiye H. 
Mahdumu Reşit B. 

» Feridun B. 

Sivas Valii esbakı merhum Reşit Pş. 
Zevcesi Melek H. 
Mahdumu Memet Celâlettin B. 

» Mahmut Aziz B. 
Kerimesi Fatma Hikmet H. 

» Emine Fikret H. 
» Nimet H. 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli müte-
veffe Hasan Fehmi Bey Zevcesi Kâmran 
H. 

Sabık İstanbul Mebusu Ahmet Salâ-
hattin B. : 

Refikası Seza H. 
Mahdumu Haldun B. 

* 

40 
10 

100 

30 
30 

20 
10 

20 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 

30 

Şartı tahsisi 

Eytam ve aramil maaş
ları katolunmak üzere 
teehhüllerine kadar 

Zevcesine teehhül ettiği 
zaman katedilmek üzere 
kaydı hayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına yeya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül ettiği 
takdirde katedilmek 
üzere kaydı hayat ile, 
mahdumlarına yirmi yaş
larına veya ikmali tah
sillerine kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek suretile. 
Zevcesine teehhül, ettiği 
takdirde katedilmek üze

re kaydı hayat ile, mahdu
mlarına y rmi yaşlarına 
veya ikmali tahsillerine 
kerimelerine de teehhül
lerine kadar 

Eramil maaşı verilmemek 
ve teehhül ettiği takdir
de kat olunmak üzere 

Eytam ve aramil maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydı hayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Kanunun 

.V' | Tarihi 

i 
I . .. 

993| 19/3/ 927 

ı 

1098J19/o/'927 

099J19/6/927 

110019 /6 /927 

1102: 19/6/927 

1103! 19/6/92 ' 

1104 19/67927 
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Esami 

Kırşehir mebusu Ali Riza B. merhumun 
Refikası Necmiye H. 

Miri liva Celâl Pş. : 
Kerimesi Hadiye H. 

y> Redife H. 

Kütahya mebusu sabıkı merhum Seyfi 
Ef. Mahdumu Şemsettin E. 

Rize Mebusu merhum Rauf B. : 
Zevcesi Binraz H. 
Kerimesi Belkıs » 

» Melâhat » 

Mardin Mebusu sabıkı merhum Der 
viş Bey Zevcesi Meryem H. 

Maaş 
miktarı 

20 

2,5 
2,5 

10 

30 
10 
10 

30 

Şartı tahsisi 

Eramil maaşı verilme
mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 1 
üzere kaydi hayat ile J 

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 katoltınmak şar
tile 

Kanunun 

M 

1105 

1141 

1161 

1171 

1174 

Tarihi 

19 /6 /927 

23 /6 /927 

25 /6 /927 

25 /6 /927 

26/ 6 /927 



Kanun 
M 

944 
1091 

1688 
1712 

627 

1391 

1722 

1367 

1050 

1050 

1375 

1375 

G - Cetveli m 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde — 7 

Gelecek senelere sari mukavelât aktine mezuniyet verilen hizmetler 

Devlet demiryolları inşaatı 

Yollar ve köprüler inşası 

Ankara şehri su tesisatı 

Anadolu Ajansı 

Ford mukavelesi 

Kibrit istikrazı 

Düyunu umumiye 

Muhasebei umumiye kanununun 50 nci maddesinde gösterilen hizmetlerden inşa
attan maada olanları 

Muhasebei umumiye kanununun 52 nci maddesinde gösterilen hizmetler 

Demiryolları paketi 

Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım mukaveleleri 

=3fc=r-

[ 1 J Bu kanunların verdiği salâhiyetler bütçelerde açılan .tahsisatları nisbetinde istimal 
olunabilir. Bu tahsisatlar haricinde yeniden mukavele akdolunamaz* 



F-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[ Maliye vekâleti bütçesinin 169 uncu faslına mezu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertipler ] 

1 — Mahkeme masrafı tertipleri 

2 — Mahkeme ilâmına müstenit deyin tahakkuk etmiş olan tertiplerden tahsisatı kalmıyanlar, 

3 — Geçen sene duyunu tertipleri, 

4 — Eski seneler düyunu tertipleri. 



I - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşyaya J 

Eşyanın nev'i 

Halı nesç ve imalinde kullanıla
cak çözgü ve kaskam iplikleri 

Yumurta talaşları 

Türk ve şark halı ve kilimleri 

Barsaklar 

Amerikan bezi, tülbent, salaşpur, 
patiska 

Keten, jüt, manilâ ve emsalinden 
mamul çuvallık mensucat 

Şeker 

Safi keten mensucat 

Sellüloit, galalit ve oryantal ha
litaları 

Otomobil resimli ilân kâğıdı 

Rus tütünü 

Eşyanın ne halde 
getirildiği 

Kaskam ipliği 

İnce ağaç talaşları 

Mamul halde 

Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 

Mamul halde 

Top halinde 

Külçe, levha, çubuk, 
yaprak ve boru halin- , 1A, . . 
de l latl ,Çm 

Mülâhazat 

Senede 150 000 kiloyu tecavüz 
etmemek şartile (1931 senesi zar
fında ithal edilmiş olan iplikle
rin müddetleri ilk gümrük mua
melesi tarihinden itibaren 2 se
neye iblâğ olunmuştur.) 

/ Yazma ve kalemkârî basma imal 
( ve ihracını temin için 

Çuval imali için 

f Şekerleme ve helva ihracatını te-
\ min için 

Ayıntap ve havalisinde ve İstan-
bulda el işi muhtelif örtülerin 
imalini temin için 

Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık ima-

Resimli kâğıt halinde 

Yaprak halinde 

Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için Fort mü
essesesine mahsustur. 

Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilecek İstanbul-
da işlenecektir. 



H - CetveU 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde — 8 

[Geçmiş seneler bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1932 malî senesi zarfında dahi devam 
edecek olanlar] 
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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 

ötedenberi alınmakta 
fissabık istifa edilir. 

olan rüsum kema-

1340 senesi mart ayma mahsus muvakkat bütçe kanunu: No. 425 
Madde 7 — Bilûmum tekâlif ve rüsu

mun kavanin ve nizaınatı mukarreresi mu
cibince tahakkukuna ve düyunu Hazine
nin sübutuna esas olan mekadir ve nisbet-
ler tebeddül etmemek şartile Hazinenin 
kabız 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 
şehbenderhaneler vasıtasile hariçte is
tifa edilmekte olan harç ve resimlerin 
ledelicap mukabeleibilmisil olmak üzere 
tezyidini ve icabında haddi aslisine ircamı 
vekâleti müşarüleyhanm işarına binaen 
tahtı karara almağa icra Vekilleri Heye
ti mezundur . 

Madde 11 — 30 eylül 1336 tarihli ka
nunun ikinci maddesi mucibince resme tâ
bi tutulan oyun alâtmdan işbu resim lev
ha vazı 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 vazı 
mecburî olup bu müddetten sonra levhasız 
görülecek olnlar iki kat resme tâbi tutu
lur. işbu kanunun mevkii tatbika vazı 
tarihine kadar damgalattırmaksızm der

dest olunan oyun alâtınm 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 aylûl 1336 tarihli kanunun işbu 
maddeye mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 12 — Duçarı istilâ olan mahal-
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 misillu 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 vazıyet edilip takdi
ri fiyat hususunda tahaddüs eden ihtilâf at 
hasebile mahsubu teahhur eden aşar teka-
sitinden eyyamı güzeşte faizi aranmaz. 

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 olduğu gibi alelûmum mek
tepler talebesi de duhuliye ücretinden 
müstesnadır. 

Madde 7 — Hususî ormanlardan alı
nan rüsum kavanini mahsusaşı mucibince 

% 10 olarak istifa olnur. 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 — îcar ve isticar, kontrato 
evrakı ile ferağ ilmühaberleri atideki fiat-
larla satılır: 



A - icar ve isticar kontratolarmdan 
Kuruş 

Senevi yüz liraya kadar bedeli 
icarı mutazammm olanların beheri 10 

Senevi beş yüz liraya kadar be
deli icarı mutazammm olanların 
beheri 20 

Senevi beş yüz bir lira ve daha 
fazla bedeli icarı mutazammm 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
desinin muafiyata müteallik ahkâmı mül
gadır. 

Madde 20 — Maadin ocakları ile bilû
mum müessesatı smaiyenin tesisatına ve 
işletilmesine ait levazımdan ve tuz ile 
Devlet inhisarına tâbi diğer mevattan ve 
ipek kozasından duhuliye resmi alınmaz. 

Madde 23 — Tarihî ve bediî kıymeti 
haiz olanlar müstesna olmak üzere emlâ
ki milliyenin bedeli peşin veya atideki e-
saslar dairesinde tanzim edilecek talimat
nameye tevfikan mukassat olarak furuh-
tuna Maliye vekili mezundur. 

A - İçinde 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 yerlerindeki 
arazi ile birlikte muhitin icabına göre aza
mî 200 dönümü tecavüz etmemek üzere 
takdiri kıymet suretile tevzi ve furuht o-
lunur. 

B - içinde veya civarında toprağa 
muhtaç erbabı ziraat mevcut olmıyan ara
zii milliye ile Devlete ait bağ, bahçe, fm-
dalık ve zeytinlik gibi gayri menkulât 
takarür edecek bedeli azamî 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, ge
rek bilmüzayede furuht edilecek fıkaratı 
sabıkada muharrer emvali gayrimenkule 
son taksitin tediyesi zamanına kadar Ha
zine lehine birinci derecede haciz vazı 
şartile bidayeten kati 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
rimenkule 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 mas
lahata ve icabatı mahalliyeye göre yedi 
misline kadar tezyit olunabilir. 

Memuriyeti muvakkate ile izam olu
nanlara bu miktardan fazla yevmiye itası 
lâzımgeldiği takdirde verilecek yevmiye 
miktarları îcra 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. 

Madde 53 — Türkiye Cumhuriyeti ile 
muamelei mütekabile esası üzeirne itilâf-
name tekti eden Düveli ecnebiyeye ic ra 
Vekilleri Heyeti kararile Ankarada sefa
ret ve konsoloshane inşa eylemek üzere 
meecanen arsalar tefvizine 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 Ma
liye vekili mezundur. Ankarada sefa
rethane ve konsoloshaneler inşaatı için 
memaliki ecnebiyeden celbedilecek malze-
mei inşaiye gümrük î'esminden 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 
elâbı nariye ve istimali mücaz revolverle-

Madde 4 — Altın ve gümüş avani ve 
meskukâttan ve ziynet altınlarından darp
hanece alınmakta olan ücret Maliye ve
kâletince rayice göıv tanzim edilecek lis
te mucibince istifa edilir. 

Madde 8 — 18 mart 1926 tarihli memu
rin kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli ordu, 
bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun malî mevaddı ahkâ
mı tedricen tatbik ve her sene hangi mad
deler ahkâmının tatbikma iptidar edilebi
leceği muvazenei umumiye kanunlarile 
tayin olunur. 

Madde 9 — 18 mart 1926 tarihli memu
rin kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 inci 

Madde 11 — Mukavelenameleri muci
bince imtiyazlı şirketlerle müteahhitler
den teftiş mukabili alman mebaliğin bütçe 
haricinde sarfı ve kadroda gösterilmeksi-
zin bu kabil şirket ve müteahhitler ııez-
dinde komiser veya fen memuru istihdamı 
gayri caizdir. 

Ancak yeni aktolunan mukavelât do-
layısile bir malî sene zarfında işe başlıyım 
şirket ve müteahhitlerden teftiş mukabili 
alınacak mebaliğ bir taraftan varidat büt- j 
cesindeki tertibi mahsusuna irat kayit di-! 

rin furuhtu dahi tahtı inhisara alınmış
tır. Ancak umuru nafıa ve meadinde 
müstamel mevaddı infilâkiye ve aksamı 
mahalli teslimindeki maliyet fiatma yüz
de yirmiden fazla zammedilmiyerek ef
rada, şirketlere veya müessesesata furuht 
edilir. 

Madde 59 •— İmalâtı harbiyede müs
tahdem ameleden kaza sigortasına tâbi tu
tulması icap edenlerin sigorta bedeline 
muvazenei umumiyeden muhassas meba-
liğden fazlası işbu amelenin yevmiye ve 
ücuratmdan katolunur. 

ve [D, H ] fıkraları müstesna olmak üze
re 84 ve 88 inci maddelerinde 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 bilû
mum ahkâmının 1927 senei maliyesi hazi
ranı ve yalnız memurin kanununun 86 in
ci maddesi hükmünün 1927 senei mali
yesi teşrinievveli iptidasından itibaren 
tatbikma başlanır. [ Bu madde 1204 nu
maralı kanunun birinci ve 1452 numaralı 
kanunun on dokuzuncu maddelerde kıs
men tadil olunmuştur ] . 

ger taraftan bu mebaliği tecavüz etmemek 
üzere İcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nacak kadro dairesinde komiser veya fen 
memuru bittayin 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 
olunan hırın o sene kadrolarına ve bütçe 
tanziminden sonra tayin olunanların 

j ikinci müteakip sene kadrolarına ithali 
! mecburidir. 

1927 senesi bütçe kanunu: No. 1011 

1929 senosi bütçe kanunu: No. 1456 
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1931 malî senesi bütçe kanunu: No. 1848 

Madde 8 — 19 mayıs 1930 tarih ve I 
1615 numaralı kanunun 1 inci maddesinde 
yazılı 18 lira, 14 lira olarak tadil olunmuş-1 
tur. Kıtaata mürettep binek ve mekkâri 
hayvanları yem bedeli de bu miktar dahi
linde tesviye olunur. 

Madde 13 — Yeni inşa edilen demir
yollarından resmen işletilmeğe açılmıyan
lar üzerinde Nafıa vekâletince tanzim olu
nacak tarifelere tevfikan ücret alınmak 
şartile nakliyat icrasına mezuniyet veril
miştir. 

Madde 16 — 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 İcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunacak miktarda masa
rifi zaruriye verilir. 

Dil heyeti bu hükümden müstesnadır. 
Madde 17 — Maaşına muadil olarak 

ücretil kadrolarda teklif olunan vazifeleri 
kabul etmiyen açıktaki memurların açık 
maaşları kesilir. Kabul edenlerin eskiden 
bulundukları derecedeki memuriyete tayin 
hakları mahfuzdur. 

Madde 18 — Açık maaşı alanlardan 
sermayesinin ekseriyeti Devlete ait bir 
şirket veya idareye intihap veyahut Hü
kümetçe her hangi ücretli bir vazifeye 
intihap veya tayin kılınıp eski memuriyet 
maaşına muadil veyahut fazla bir ücret 
alanların açık maaşı kesilir. 

Madde 19 — Bir vekâlet veya idare-1 

nin kadrosunda gösterilen her hangi bir 
memur ve müstahdem kadroda muhas-
sas maaş veya ücretile o vekâlet veya ida
renin 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 harcı
rah kararnamesi hükümleri tatbik olunur. 

Yukarı derecelerdeki • vazifeler maa-
şatı karşılık gösterilmek suretile daha aşa
ğı derecelerden memur tayini caizdir. 

Madde 22 — Maaşatı zatiye düyunu 
muhasebei umumiye kanununun 47 inci 
maddesindeki esasa tevfikan cari sene büt
çesine mevzu tahsisattan tesviye olunur. 

Madde 25 — 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 yapıla
cak sarfiyat 10 uncu maddenin takyida-
tına tâbi değildir. 

Madde 26 — Vekil ve müsteşar oda-
larile kabul ve içtima salonlarından ve 
müstakil idarelerin riyaset odalarile müs
takil umum müdür ve kumandanlıkların 
umum müdür ve kumandanlık odaların
dan ordu müfettişlerde kolordu kuman
danlıkları odalarından ve vilâyet makam 
odalarile içtima salonlarından gayri Dev
let dairelerindeki elektrik tenviratı 6 - 8 
metre murabbaı zemin sathına 100 watt 
hesabile direkt veya difüzörlü lâmbalarla 
yapılır. Bu dairelerde ziya kudretinin zi
yama sebep olan avizeler kullanılmaz. 



M - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 9 

[Pansiyoner talebeden alınacak ücretler] 

Adana erkek lisesi 

Bursa » » 

Edirne » » 

İstanbul leylî lise ve orta mektepleri 

Erenköy lisesi ilk kısmı [1] 

Galatasaray lisesi 

» » ilk kısmı 

Erzurum erkek lisesi 

Kastamonu » » 

Kayseri » 

Konya » 

Sivas » 

Trabzon » 

Aydın orta mektep 

Çanakkale orta mektep 

Diyarbekir » » 

Lira 
190 

180 

180 

225 

200 

300 

275 

200 

170 

170 

170 

150 

150 

200 

160 

180 

Elâziz orta 

Manisa » 

Ankara lisesi 

Balıkesir lisesi 

mektep 

» 

ve orta mektep 

Afyon Karahisar lisesi 

Aksaray orta 

Antalya » 

Bolu » 

Çorum » 

Denizli •» 

Gazi An tep » 

Yozgat » 

Kars » 

Kütahya » 

Muğla » 

Samsun lisesi 

mektep 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 

» 

» 

Lira 
200 

200 

300 

200 

150 

130 

150 

150 

130 

180 

180 

130 

180 

150 

150 

225 

fi 1 1932 - 1933 senesi başında açılacaktır. 



L - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde — 18 

11932 malî senesi zarfında mevkuf tutulacak memuriyetler] 
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Memurietin nevi Adet Maaş 

Divanı Muhasebat 

9 Dördüncü sınıf murakıp 
10 Birinci sınıf muavin 
11 ikinci » » 
14 Birinci sınıf mukayyit 
15 İkinci » » 

6 40 
2 
4 
4 
4 
20 

35 
30 
20 
17,5 

Başvekâlet 

5 Muamelât müdürü 
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 Âli iktisat meclisi birinci şube muavin şefi 
7 » » » ikinci » » » 

11 » » » » » memuru 
7 » » » üçüncü » muavin şefi 

11 » » » » » memuru 

Şûrayi devlet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
30 
25 
20 
20 
55 
55 
55 
30 
55 
30 

11 

9 Birinci sınıf mülâzim 
10 İkinci » » 
7 Mazbata kalemi müdürü 

15 Üçüncü sınıf kâtip 

3 40 
4 35 
1 55 
5 17.5 

13 
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Derece Memurietiıı nevi Âdet Maaş 

istatistik U. M. 

İÖ Birinci sınıf mümeyyiz j r , İ 39 
12 Tetkik memuru ' " j l l J 1 25 

Diyanet işleri reisli 

Ö Müşavir heyeti azasi 
15 » » kütüphane memuru 
15 Tahrirat ve evrak müdürlüğü kâtibi 
17 Mushaflar tetkik heyeti azası 
11 Müftü müsevvidi 
12 » » 
19 » » 
18 » kâtipleri 
12 istanbul müfülüğii cihat tevcihi ve yazı 

işleri kalemi mümeyyizi 1 25 
19 

Maliye vekâleti 

Muhasebat umum müdürlüğünden 
8 Şube müdür muavinleri 
8 Muhasebe müdürleri [sınıf: 4] 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümevviz 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 

70 
17,5 
17,5 
14 
30 
25 
10 
12 

i 
1 
1 
2 

45 
45 
35 
30 

[l] îstatistik kanunu mucibince Maliye vekâleti kadro
sundan îstatistik umum müdürlüğü kadrosuna naklolunan 
kısımdadır. 
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Dereee Memurietin nevi 

11 Birinci sınıf tetkik memuru 
12 ikinci » » » 
12 Birinci sınıf hesap memuru 
13 İkinci » » » 
14 kâtip 
10 Veznedar 
11 Mutemet 
12 Dosya memuru 
14 Mukayyit 
15 » 

Varidat um/um müdürlüğünden 

7 Şube müdürleri 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
11 Birinci sınıf hesap memuru 
12 tkinci » » » 
15 Kâtip 
7 Birinci sınıf pul müfettişi 
7 Pul tetkik memuru 
8 » » » 

10 » » » 
11 » » » 

Memurin müdürlüğünden 

12 Tetkik memuru 
15 Kâtip 

Muntazam borçlar müdürlüğünden 

11 tkinci mümeyyiz 
12 Birinci sınıf hesap memuru 
14 Mukayyit 
15 Kâtip 

Merkez muhasebeciliğinden 
10 Birinci mümeyyiz 
11 tkinci mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 

Evrak dairesinden 

] 5 Mukayyit 

Adet 

10 
44 
10 
8 
5 
1 
1 
2 
1 
2 

2 
3 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 

2 

Maaş 

30 
25 
25 
22 
20 
35 
30 
25 
20 
17,5 

55 
35 
30 
30 
25 
17,5 
55 
55 
45 
35 
30 

25 
17,5 

30 
25 
20 
17,5 

35 
30 
25 

17?5 
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Derece Memıırietin nevi Adet Maaş 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

25 
14 
14 
14 
17,5 
17,5 
10 
12 

Darphane müdürlüğünden 

12 Tahrirat mümeyyizi ve istatistik memuru 
17 Kâtip 
17 Avanii simüzer damga mmeuru 
17 » » kalemkârı 
15 Sikkekeş 
15 Ustabaşı 
19 Ateşçi 
18 Daire baş muhafızı 

Müessesat muhasebeciliklerinden 
10 Muhasebeci 3 35 
11 Mümeyyiz 
12 » 
14 Başkâtip 
17 Muhasebe kâtibi 
18 » » 
12 Veznedar ve mutemet 
14 » » 
17 » » 
19 Evrak ve dosya memuru 
18 Kontrol memuru 
19 » » 

Askerî muhasebecilerinden 

9 Muhasebeci 
11 » 
14 Kâtip 
17 » 
12 Tetkik memuru 
15 » » 
12 Vzenedar 
14 » 
17 » 

Istanbul damga müdürlüğünden 

14 Birinci muaddit 
17 Sevk memuru 
19 Kolcu ve kantarcı 

1 
1 
2 
5 
15 
1 
1 
2 
7 
4 
6 

30 
25 
20 
14 
12 
25 
20 
14 
10 
12 
10 

2 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 

1 
1 
1 

40 
30 
20 
14 
9^ 
17,5 
25 
20 
14 

20 
14 
10 



Derece 

12 
12 
13 
12 
11 
17 
17 
12 
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Meınurietin nevi 

Vilâyeti memurlarından 

Merkez mal müdürü 
Muamelât memuru 

» » 
Kâtip 
Veznedar 

» 
» muavini 

Sandık emini 

Adet 

4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 

'Tahsil heyetinden 

17 Süvari tahsildarı 111 
19 Piyade » 24 
19 Tahsil tebliğ memuru 1 

Varidat m emu rların-dan 

14 
12 
15 
17 
18 
18 
19 
11 
12 
14 
14 
15 
in-
18 
19 
11 
14 
15 
11 
19 
17 
11 
12 
17 
18 

Varidat 
Vilâyat 

» 
» 
» 

Kaza 
• » 

; mümeyy izi 
varidat kâtibi 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Tahakkuk memuru 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Tahakkuk kâtibi 
» » 

Tebliğ memuru 
Tetkik 
İstihlâk 

» 
Kazanç 
Nahiye 
Emlâk < 
Muanıel 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

yoklama 

muavini 
» 

memuru 
vergi kâtibi 
ve arazi y 
e vergisi 

» 
» 
» 

oklama memuru 
memuru 

» 
kâtibi 

» 

1 
2 

11 
3 

30 
9 

14 
1 
4 

19 
6 

3L 
10 
64 
83 
55 

1 
«> 
o 

280 
7 
5 
1 

65 
38 
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)erece Memurietin nevi 

18 
19 
18 

10 
11 
11 
14 
14 
17 

14 
17 
17 

Muhafaza memuru 
» » 

Kantarcı 

İstanbul av vergileri müdürlüğünden 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 

» 
Muhasip 
Kâtip 

VHayat av vergileri memurluğundan 
Memur 
Kâtip 
Kolcu ve kantarcı 

Adet 

1 
35 
8 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

3 
i 
9 

Maaş 

12 
10 
12 

35 
30 
30 
20 
20 
14 

20 
14 
14 

1165 

Tapu ve kadastro U. M. 

11 Kadastro müdürlüğü tetkik memuru 1 30 
19 Kaza tapu kâtipleri 35 " 10 
19 Nevahi tapu memurları 271 10 
12 istanbul evrak kalemi mümeyyizi 1 25 

~308 

P. T. T. y. M. 

12 Fen müfettişi 10 25 
9 Posta ve telgraf mektebi müdürü 1 40 

17 » » kâtibi 
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DfereTîfc Mcmurietin nevi Adet Maaş 

Y Hayat 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 

~3T 

Hariciye vekâleti 

14 idare kâtibi 8 20 

Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 

15 Hususî kalem müdürü kâtibi 1 17,5 
15 Umumî ve mahallî sıhhat işleri şubesi 

kâtibi 
6 Sıtma şubesi mütehassısı 
8 Sicil ve memurlar müdürlüğü muavini 

İ2 » » » birinci sı
nıf muamelât memuru 

7 Neşriyat şubesi mütehassısı 
15 » » kâtibi 
7 istatistik şubesi ihsaiyat mütehassısı 
7 Dördüncü sınıf müfettiş 

12 Teftiş heyeti kalemi dusya memuru 
15 » » » » katibi 
14 Ankara numune hastanesi asistanı 
17 » » » hemşiresi 
7 Birinci sıuıf sıhhat ve içtimaî muavenet 

müdürleri 1 55 
7 ikinci sınıf sıhhat ve içtimaî muavenet 

müdürleri 2 55 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
1 

17,5 
70 
45 

25 
55 
17,5 
55 
55 
25 
17,5 
20 
14 
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Derece Memurietin nevi Adet 

9 Hükümet tabipleri [ sınıf: 1 ] 3 
19 » » [ » :2 ] 59 
11 » » [ » : 3 ] 8 
17 İçtimaî muavenet kâtpileri '" 1 
17 Birinci sınıf küçük sıhhat memurları 7 
18 İkinci » » » » 15 
19 Üçüncü » » » » 6 
7 Bakteriyoloji müesseseleri mütehassısı 1 

12 » » Asistam 2 
18 » » Müstahzırı 2 
17 » » zeri vasatları memuru 1 
14 » » depo ve sevk memu

ru ve ayniyat mutemedi 1 
17 Çiçek aşısı müessesesi mubayaa ve sevk 

memuru 1 
9 Hıfzıssıhha müzesi müdür muavini 1 

17 » » mulaj cı muavini 1 
10 Kuduz tedavi müesseseleri müdür muavini 1 
14 istanbul çocuk hastanesi asistanı 1 
7 Numune hastaneleri kulak, boğaz ve burun 

hastalıkları mütehassısı 1 
7 Numune hastaneleri göz hastalıkları mü

tehassısı 1 
7 Numune hastaneleri nisaî hastalıkları mü

tehassısı 1 
7 Numune hastaneleri lâboratuvar şefi ve 

entaniye hastalıkları mütehassısı 1 
10 Numune hastaneleri operatör muavini 1 
14 » » eczacısı 1 
14 » » asistanı 1 
17 Zonguldak hastanesi hemşiresi 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 

Ebe talebe yurdu 
13 Müzakereci ebe 1 
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Menmi'ietİTi nevi 

17 Kâtip, mubayaa memuru ve mutemet 
18 Ayniyat mutemedi 
19 Muide 

Adliye vekâleti 

Adet 

1 
1 
1 

Maaş 

14 
12 
10 

153 

10 
11 
12 

Reis, hâkim, sulh hâkimi, 
müddei umumî ve muavinleri, 
aza ve aza mülâzimleri 

10 35 
61 30 
38 25 

109 

Maarif vekâleti 

Liseler, ortamektepler ve imam hatip mekteplerüe 
muallim' mektepleri 

18 idare memuru 12 12 
19 » » 15 10 
11 Müdür muavini 1 30 

17 Sanatlar mektepleri kâtip ve hesap memuru 2 14 
18 » » ambar ve depboy » 2 12 
7 » » muallimi 1 55 

33 

Nafıa vekâleti 

15 Demiryollar umum müdürlüğü kâtibi 
6 imtiyazlı şirketler müdürlüğü hava nak

liyatı mütehassısı 

1 17,5 

1 70 



Derece 

4 
6 
9 
0 

5 
6 
5 
7 
8 

<> 
— f > 

Memurietiı 

Sular umum müdürü 
» » » 

3.T-- • - " 
ı nevi 

muavini 
Sular umum müdürlüğü hesap âmiri 
Müfettiş sınıf: 1 
Yollar baş mühendisi 

» » 
» fen memuru 
» » 
» birinci sınıf memuru 

Adet 

1 
1 
1 
5 

12 
8 
1 
3 

11 

Maaş 

90 
70 
40 
80 
80 
70 
35 
55 
45 

45 

İktisat vekâleti 

12 " Zonguldak M- M. mektebi basmuidi 1 25 

Limanlar idaresi 

İstanbul ticareti bahriye müdürlüğünden 

11 Fen şubesi mümeyyizi 1 30 
14 idare şubesi azası 1 20 
14 , » » istatistik kâtibi 1 20 
17 İdare şubesi kontrol ye masraf kâtibi 1 14 
17 idare şubesi evrak ve dosya kâtibi 1 14 

İstanbul liman reisliğinden 

10 Muavin 
14 Kontrol memuru 
18 Liman » 
19 » » 
17 Tahakkuk kâtibi 
12 Liman reisi 
14 » » 
19 » memuru 

İzmir ticareti bahriye müdürlüğünden 

14 Kâtip 
11 Fen memuru 

1 
1 
6 
4 
1 
1 
5 
9 

] 
1 

35 
20 
12 
10 
14 
25 
20 
10 

20 
30 
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Derece Memıırietin nevi Adet Maaş 

11 
19 
14 
19 

İzmir liman reisliğinden 

Muavin 
Liman memuru 

» reisi 
» memuru 

1 
1 
3 
4 

30 
10 
20 
10 

45 

Ziraat vekâleti 

13 Vilâyet orman idareleri mühendisi 18 22 
1 4 » y> » » 

muavinleri 4 20 
16 Vilâyet orman idareleri 2 inci sınıf kon-

doktoru 1 16 
13 Vilâyet baytar idareleri ikincin smıf sıh

hiye ve muayene baytarı 15 22 
15 Vilâyet baytar idareleri 2 inci sınıf mu

avin baytarı 
15 Fidanlıklar 2 inci sınıf memuru 
7 Tohum ıslahı istasyonları 2 inci smıf müdürü 
9 » » » müdür muavini 

11 » » » 2 inci sınıf şefi 
12 » » » baş asistanı 

~58 

9 
4 

rii ı 
2 
2 
2 

17,5 
17,5 
55 
40 
30 
25 



N - CetveU 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde **• 38 

[ Muht'elif kanunlar hükmüne tevfikan her scrie muvazenei umumiye kanununa rapfedilintgi lâzım 
gelen kadrolar ] 
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No: 1 

1617 numaralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince bazı 
mekteplerin 1932 malî senesi zarfında tatbik edilecek 

muallim kadroları 

Derece 

5 
6 
8 

10 
11 
12 

8 
10 
11 
12 
14 

Memurietin nevi 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye 
Muallim 

» 
» 
» 

» 

» 

Güzel sanatlar akademisi 
Muallim 

» 
» 

» 
>> muavini 

Adet 

enstitüsü 
5 
5 
7 
4 
3 
3 

8 
2 
3 
3 
6 

Liseler, orta mektepler ve imam lıatip mcMcphril 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

muallim mektepleri 
Muallim 

» 
ŝ 

vs 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

11 
16 
40 
50 

300 
330 
300 
370 
50 

150 
105 

8 

Maaş 

80 
70 
45 
35 
30 
25 

45 
35 
30 
25 
20 

&:..- , 

SO 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

12 Stajiyer [muallim muavini] 80 25 
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; > No:-2 ' ! 
2005 numaralı kanunun üçüncü maddesine tevfikan pansiyonların 1932 malî şenesu 

zarf ında tatbik edilecek ücretli memur ve müstahdemleri kadrosu 

Vazife 

Müdür 
» , ' 
» 

Muavin 
» . , 
» ' • 

Müzakereci 
» # i 

» ; 4 t 

İdare raemımı 
» $-.**_ 
» 
» 

Doktor 
» 
» V 
» 

A l ı c ı ' " ; ' ; • . • ' • . ; 
» 
» 
» 

Müteferrik müstahdem 
Hademe 

Adet 

10 
12 
15 
10 
30 
60 
20 
20 
20 
10 
20 
20 
25 

2 
5 

15 
15 
5 

10 
10 
12 
7 

150 

aylık 
Ücret 

60 
50 '• 
30 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
70 Hariçten 
60 
50 i 
40 

100 
75 
60 
50 
60 Yamağik 
50 
40 
30 
50 

Ücretaleı Ücretaleri 25 lirayi geçmemek üzere Ma
arif vekâleti tayin edecektir. 

Not 
Bu kadro âzamidir. Her vazife için tahsis edilmiş olan adet ve ücretleri ihtiyaca göre ve halen veril

mekte olan ücretleri tecavüz etmemek üzere kullanılacaktır. 
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No: 3 

2006 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince gümrük muhafaza umum kuman
danlığının 1932 malî senesi için tesbit edilen askerî kadrosu 

Rütbesi Adedi 

Mirliva 
Miralay 

Kaymakam 

Binbaşı 
Yüzbaşı 
Birinci mülâzim 
Mülâzim 
Adlî hâkim 
Hesap memuru ' 
Zabit hâkim ( Miralay ) 
Zabit hâkim ( Kaymakam ) 
Askerî adlî hâkim ( Binbaşı ) 
Askerî adlî hâkim ( Yüzbaşı ) 
Müddei umumî ( Kdemli yüzbaşı ) 
Mustantik ( Kdemli yüzbaşı ) 
Mustantik ( Birinci mülâzim ) 

1 
2 

• i 
13 
22 

9 
28 
3 
1 
1 \ 
r> 
2 
ı 
3 
2 
! 

} [ B i r i ayni dereceden maaşlı sivil me 
mu i' olabilir. ] 

[ İkisi sivil olabilir ] 

Askerî ihtisas mahkemeleri 

Efrat: 

Takımbaşı 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 

16 
14 
97 

1396 


