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Mündericat Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 114 
2 — Havale edilen evrak 114 

Sayıfa 
1937 yılı bütçesinin 930 ncu faslından verilmesi 
hakkmda 1/967 ve 1937 malî yılı muvazenei 
umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine mun
zam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
1/968 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encü
meni mazbatası 116:126,127,130:133 

4 — Demiryolları ile eşya nakliyatına müte
allik beynelmilel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komi
tesi tarafından ittihaz olunacak kararların mer
iyet sureti hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Teşkilâtı esasiye encümenleri mazbataları 
(1/947) 127 

3 — Müzakere edilen maddeler 115 
1 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/307) 115 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı bütçesinde 33 500 liralık münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/969) 115,126,127,127:130 

3 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi mem
leketlere gönderilecek talebe masraflarının 



1 — SABIK ZABIT HULASASI 
isveç grubundan almacak paranın 1936 malî yılı 

Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kayid ve sarfı hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası kabul edildikten sonra çarşamba günü topla-

Lâyihalar 
1 — Bazı pamuklu mensucat gümrük resimlerin

den yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/972) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonundan Yu-
goslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk munzam kon

tenjanların Türkiye - Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine 
dair kanun lâyihası (1/973) (Hariciye ve Iktısad en
cümenlerine) 

3 — inhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı 
hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (1/974) (Diva
nı muhasebat encümenine) 

4 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr kanunun 
16 nci maddesini değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası (1/975) 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5 — izmir telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle şirket arasında aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/976) (Nafıa ve 
Bütçe encümenlerine) 

6 —- Muhasebe i umumiye kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/977) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Mülga Seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran 
ayı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (1/978) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

8 — Ordu subaylar heyetinin terfilerine aid 2162 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (B) fıkrasına 
ek kanun lâyihası (1/979) (Millî Müdafaa encüme
nine) 

9 — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesine 277 275 lira munzam tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (1/980) (Bütçe encümenine) 

nılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Çanakkale Çoruh 

Ziya G. Etili Ali Zırh 

10 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 malî yılı 
hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (1/981) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

11 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükü
meti arasında münakid muhadenet ve teşriki mesaî 
muahedenamesinin temdidi hakkındaki protokolün 
tasdikma dair kanun lâyihası (1/982) (Hariciye encü
menine) 

Tezkere 
12 — Eylül - ikinci teşrin 1937 aylarına aid rapo

run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (3/475) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
13 — Türkiye - Letonya arasında Rigada imzala

nan ticaret ve kliring anlaşmaları ve merbutlarının 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Iktı
sad encümenleri mazbataları (1/953) (Ruznameye) 

14 — Türkiye - Letonya ticaret mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Iktısad encümenleri mazbataları (1/952) (Ruznameye) 

15 — Türkiye - Romanya ticaret ve tediye anlaş
maları hükümlerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları 
(1/961) (Ruznameye) 

16 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim su şirketi 
imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair mukave
lenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/954) 
(Ruznameye) 

17 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 malî 
yılına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek 
mühendis mektebi 1934 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/472, 1/582) (Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B I R Î N C I GELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLER — Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

«•» 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci mad-

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/307) [1] 

BAŞKAN — Tefsir fıkrasını okuyoruz. 

Teşviki sanayi kanununun 
tefsiri 

31 nci maddesinin 

28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sa
nayi kanununun 31 nci maddesi mucibince ver
gi ve rüsum muafiyetlerinden istifade eden sı
naî müesseseler bu vergi ve rüsumun tahakkuk 
tarzına aid olmak üzere taallûk eyledikleri ka
nunlarda muayyen olan muamelâtı ifa etmedik
leri takdirde bu hareketlerinden dolayı yalnız 
o kanunlarda yazılı cezalara tâbi olub vergi ve 
rüsum muafiyetinden mahrum olmazlar. 

BAŞKAN — Tefsir fıkrası hakkında müta-
lea var mı? Fıkrayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde iki lâyiha vardır. Bugün tev
zi edilmiştir. Fakat sene nihayeti olmak itiba-
rile müstaceldirler. Müsaade ederseniz müzake
resine bugün başlayalım. (Muvafık sesleri). 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı bütçesinde 33 500 liralık münakale yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/969) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1937 bütçesinde 
(33 500) liralık münakale yapılması hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğü 

[1] 120 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 121 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

1937 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fa
sıl ve maddeleri arasında (33 500) liralık müna
kale yapılmıştır. 

F. 

10 

16 

CETVEL 

İdarehane ve satış depoları 
kirası, mahkeme masrafları 
ve para gönderme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Muvakkat memuriyetler har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Fabrika, imalâthane ve 
bakım, işletme evlerinde ça
lışan müstahdem ve işçilere 
ve çocuk yuvalarına yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Tenzil. Zam. 

21 500 

7 000 

5 000 

23 500 

10 000 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADİDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

— 115 — 
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3 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi mem

leketlere gönderilecek talebe masraflarının 1937 
yılı bütçesinin 930 ncu faslından verilmesi hak
kında 1/967 ve 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerine munzam, ve 
fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı daire bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair 1/968 sayılı 
kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti 
mütalea var mı? 

umumiyesi hakkında 

Haddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik 

yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) numaralı cedvelde gösterilen fasıllarına 
(14 954 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Fasıllar okunduktan sonra, bir 
itiraz vaki olmazsa, teamülümüz mucibince ka
bul edildiğini arzedeceğim. 

[1] numaralı cedvel 

F. 
Başvekâlet 

78 Tahsisatı mesture 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
181 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
185 Vilâyetler mefruşatı ve demir

başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

188 Defatir ve evrakı matbua 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

201 İstimlâkin gayri surette tefev-
vüz olunacak emval bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

231 Türk dili tedkik heyetine yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

245 Devlet Reisine yapılacak motor 
için 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

246 Türk Maarif cemiyetine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Ankara mezarlığı inşası için 
îmar idaresine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

300 000 

5 000 

15 000 

150 000 

170 000 

30 000 

400 000 

60 000 

50 000 

[1] 122 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

F. Lira 
Düyunu umumiye 

267 3082 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak tediye karşılığı 1 166 000 
BAŞKAN — Kabul ediİmiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
429 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı ' 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

435 Muvakkat memuriyet harcırahı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

440 Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

445 îstibarat masrafı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

449 Masarifi idare ve aşçı ücreti 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
480 Melbusat 82 246 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
482 Nakliyat 60 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 
512 Mefruşat, demirbaş, sigorta, be

lediye vergi ve resimleri, muka
velenamelerine tevfikan müste-
ciren ikamet edilen binaların 
meremet ve tamirleri ve Hükü
met malı binaların meremetleri, 
melbusat bedeli, muhabere, mü-
kâleme ücreti ve idare masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

513 Elçilikler, daimî murahhaslık 
için mubayaa olunacak otomo
bil bedeli 3 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

516 Muvakkat memuriyet ve kurye 
harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

517 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

520 Ecnebi elçilerle misafirlerin iba
te, izaz, ziyafet ve bahçe masraf -
larile mihmandarlarının harcı
rah ve masrafları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

524 Hükümetle muahede ve mukave
le akdine memur edileceklere 
verilecek harcırah ve kongrenin 
sair masrafı 156 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

F. M|. Muhacir iskân işleri 2 456 770 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 116 — 
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739 

787 

796 

Dahiliye vekâleti 
601 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
F. M. Orta okullar, liseler ve öğret

men okulları için fizik, kimya 
ve tibiî ilimler ders ve tecrübe 
aletlerile malzemesi mubayaası 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti 
Sivas - Erzurum poliçeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Iktısad vekâleti 
Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manlar ve kâtibleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
M. T. A. Enstitüsüne yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. M. 2708 sayılı kanun mucibince 
yaptırılacak gemilerin taksit kar
şılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
Kuraktıktan korunma ve köy 
kalkınma plânınm hazırlık ve 
tecrübe masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Mıillî Müdafaa vekâleti 
* (Kara kısmı) 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
icar bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tayinat 1 

Kabul edilmiştir. 

861 

903 

905 

913 

920 

Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
921 Melbıısat 

BAŞKAN 
926 Nakliyat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
934 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. 2980 sayılı kanun mucibince top 
ve cebhane siparişleri için 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

90 284 

2 200 000 

7 000 

432 700 

650 000 

40 000 

100 000 

250 000 

16 000 

000 000 

130 000 

400 000 

4 000 

300 000 

Lira 
Millî Müdafaa vekâleti 

(Hava kısmı) 
971 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 
(Deniz kısmı) 

1008 Tayinat 39 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1009 Melbusat ' 20 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1011 Sefain ve mevaki levazımı, mü
teferrik levazım ve devriçark 516 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunla 267 nci fasla ko
nulan tahsisat 3082 sayılı kanun mucibince Ma
liyece Sümerbanka 1938 malî yılında verilecek 
meblâğ karşılığıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1937 malî yılı içinde Kızılay 
kurumu tarafından muhacir iskân işlerine ya
pılmış olan sarfiyat bu kanun ile faslı mahsu
suna ilâve edilmiş olan 2 456 770 liradan mak
buz mukabilinde bu kuruma ödenir. Kurumun 
bu sarfiyatına aid evrak bilâhare Divanı muha
sebatça tedkik ve netayici tesbit olunur. 

Kızılay kurumu tarafından muhacir iskân 
işleri için yapılmış olan mukavelelerin hukuk ve 
vecaibi bu kanun meriyete girdiği tarihten iti
baren Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
intikal eder. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) 
numaralı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan 
fasıllarına (3 689 000) lira fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

[2] numaralı cetvel 
F. Lira 

Maliye vekâleti 
251 Ankara belediyesine yardım 280 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
252 Çocuk hastanesi için İzmir be

lediyesine yardım. 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

252 A izmir enternasyonal fuarına-
yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

253 istanbul belediyesine yadım 550 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

32 000 

2 617 000 

50 000 

Hariciye vekâleti 
533 Karşılıksız 1936 borçlan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ziraat vekâleti 

894 Sermayesine mahsuben Devlet 
Ziraat isletmeleri kurumuna 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

895 Ziraat kongresi umumî mas
rafları 
(icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek formüle göre sarfo-
lunur). 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (3) 
numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
(1 145 104) liralık münakale yapılmıştır. 

F. 

120 

Tenzil Zam 

P. 

106 

108 

109 

110 

111 

116 

117 

118 

[3] Numaralı cetvel 
Teînzil Zam 

İstatistik umum müdürlüğü 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 900 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Vilâyetler mütefer -
rikası 100 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
tcar bedeli 750 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tersim, tabı ve ne 
sir masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Beynelmilel istatis
tik enstitüsüne yar
dım 160 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Beynelmilel kongre
lere iştirak masrafı 950 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

100 

450 

2 610 

148 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

140 

143 

144 

181 

182 

Tedavi ve yol masra-
file Devletçe tedavi 
ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze 
masrafı 300 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü 

Telsiz, muhabere ve 
dinleme alât ve eçhi-
zesi ile alât ve leva 
zımırasadiye muba
yaa-, tesis, tecrübe 
ve isletme masraf lan 60 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
İşletme 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Vilâyetler mefruşat 
ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Tesisat ve tamirat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Neşriyat, tabı, risale 
ve abone masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

Maliye vekâleti 
Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul 

4 300 

2 500 

1 000 

1 500 

3 150 

1 000 

1 200 

3 500 

2 100 

10 000 

5 000 

edilmişir. 
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185 Vilâyetler mefruşat 
ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

186 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

188 Masarifi muhakeme 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

190 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

199 Faiz ve aciyo 
BAŞKAN — Kabul 
edilmişir. 

201 İstimlâkin gayri su
rette tef evvüz oluna
cak emval bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Düyunu umumiye 
254 Yüzde beş faizli da

hilî istikraz, faiz ve 
senelik itfa ve ko-
müsyon 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

258 1885 numaralı kanun 
mucibince İstanbul 
mecburî istimlâk be
deli 

30 000 

25 000 

70 000 

20 000 

50 000 

26 500 

25 523 

10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

259 Mahsubu umumî ka
nunu mucibince ve
rilecek tasfiyei dü
yun tahvillerinin 
1932 . 1937 seneleri 
faiz ve amortisman-
larile nakden verile 
cek tahvil kesirleri 
ve komüsyon, sigorta 
ve sair masrafları 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

265 944, 1091 numaralı 
kanunlar mucibince 
çıkarılan Hazine bo
noları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

10 000 

72 299 

266 664, 1013, 1177, 1244, 
1550, 2425 numaralı 
kanunlar mucibince 
çikarılain bonolar ve 
bu mahiyetteki borç
lar 60 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

275 551 numaralı kanun 
mucibince harb ma
lûllerine verilecek 
arazi bedeli 10 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

276 Mahkûmünbih borç
lar 35 523 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
306 Memurlar maaşı 5 824 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

307 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 5 604 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

315 Mubayaa 800 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

317 Tenvir ve teshin 380 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

320 Daimî memuriyet 
harcırahı 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 322 

325 

330 

345 

Müfettişler harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Nakliye, bendiye, 
iaşe, bakım ve koru
ma masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 

1 580 

1 000 

1 000 

220 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

— 119 — 



î : 42 30-3-1938 0 : 1 
F. 

372 

389 

399 

402 

446 

462 

473 

474 

475 

492 

542 

Dahiliye veli 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
2850 numaralı kanun 
mucibince köy ve ma
hallelerde yapılacak 
askerî yoklamalarda 
bulunacak nüfus me
murları harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İdare masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Açık maaşı 
BAŞKAN'— Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil Zam 

:âleti 
8 000 

600 

5 500 

8 000 

Emniyet umum müdürlüğü 
Polis mecmuası tabı, 
mevaddı iptidaiye ve 
müteferrik masraf 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

600 

Jandarma Genel komutanlığı 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince veribcek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Satmalına komis
yonları, dikimevi , 
jandarma ambarları 
ve muayene heyeti 
masrafları, demirbaş 
malzeme mr.bayr.a ve 
tamir masrafı ve 
idare masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

3 152 

5 000 

3 000 

2 000 

3 152 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

35 000 

F. 

549 

552 

554 

562 

564 

565 

566 

569 

576 

580 

582 

592 

593 

596 

Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Mubayaa ve tamir 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tenvir ve teshin 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ücretli muhabere Ve 
mükâleme bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Sari ve salgm hasta
lıklarla mücadele 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Trahom mücadele 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Zührevî hastalıklar
la mücadele masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Sıtma mücadele mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ankara şehri kanali
zasyon etüdü ve a,van 
proje masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Hrfzıssıhha merkez
leri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Doğum ve çocuk ba
kım evleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil 

600 

4 000 

400 

15 000 

2 000 

35 000 

15 000 

Dahiliye vekâleti 
Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

20 500 

Zam 

1 000 

17 000 

50 000 

4 000 

15 000 

5 500 
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597 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

598 Tenvir ve teshin 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

599 Merkez müteferri-
İra OT 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

600 Mubayaa 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

601 Vilâyetler mefruşat 
ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

602 Tenvir ve teshin 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

603 Vilâyetler mütefer 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

604 İcar bedeli 
BAŞKAN -
edilmiştir. 

Kabul 

605 Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

603 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

610 Resmî telefon tesis 
ve mükâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

613 Cürrnü meşhuda gi
decek adlî memurla
rın ve tabib^rin har
cırah, ehlivukuf ve 
ehlihibre ve şahidle-
rin yol masrafları ve 
ücretleri ve fethime-
yit /î)a,3rr..vîarı ve 
cürmün zahire ihracı 
için ihtiyarî lâzımge-
len suiı masraflar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Tenzil 

23 000 

3 899 

Zam 

1 000 

F. 

617 

Tenzil Zam 

619 

1 000 

20 000 

5 000 

1 258 

621 

625 

1 659 

2 500 

2 500 

1 500 

3 500 

Süvari mübaşirlerine 
maktuan ayda dört 
lira kırk beş kuruş 
hesabile verilecek 
yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Mahkûm, mücrim ve 
mevkufların sevk 
masraflarile şevke 
memur olanların har
cırahları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İdare masrafı ve ge
liri müsaid olmryan 
nehari talebenin iaşe 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Hapishaneler müte-
davil sermayesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

500 

500 

5 500 

2 200 

Maarif vekâleti 
632 Memurlar maaşı 145 000 

BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

633 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

^3r Vilâyetler müstah
demleri ücreti 9 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

636 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

637 Muallim ders ücret
leri ve ertik ve tek
nik öğretim okulları 
öğretmenlerinin ders, 
ekzersiz ve şeflik üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

638 2233 numaralı ka
nun mucibince as
kerlik dersleri öğ
retmenlerine verile
cek ücretler 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir, 

13 000 

14 000 

157 500 

4 500 
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030 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 700 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

641 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

642 İşletme 
B:\1KAN - - Lr.bul 
edilmiştir. 

647 Daimî memuriyet 
harcırahı 
B A İKAN — Kabul 
edilmiştir. 

6^8 Muvakkat memuriyet 
hc .cırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

649 Müfettişler harcırahı 11 663 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

654 Kültür bakanlığınca 
satın alınacak ve 
abone olunacak ki-
tab, dergi, gazete ve 
diğer basmalar bedeli 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

65P Ulnsal tarihimirlo il
gili eserlerin veya 
eski yazmalar ve 
eski metinlerin basıl
ması, telif ve ter
cüme ettirilmesi için 
lâzımgelen her tür
lü masraflar 5 277 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

662 İlk ve orta öğre
tim öğretmenlerile 
ilk öğretim ispektör-
leri kursları mas
raf, harcırah ve üc
retleri 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

663 Maarif vekâleti (Hars 
ve meslek) 17 350 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

667 İaşe ve meltusat 12 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

672 Mimarî tatbikat bö 
lümü umum masraf
ları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Zam 

500 

200 

1 000 

70'j 

350 

40 000 

P. 

673 

Tenzil Zam 

676 

Elektrik, havagazı 
ve sn tesisatı ve mü
zik notaları, kitab ve 
mecmua bedeli ve 
banların teclid ve sa
ir masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
İdare ve lâburatuar 
masrafı telefon te
sisat ve makaleme 
bedeli 

- .1 

677 

684 

685 

690 

697 

1 929 

1 000 
BAŞKAN — La bul 
edilmiştir. 
Kamp masrafı 3 500 
B/TKAJT — Kabul 
edilmiştir. 
Meslek mektebleri 
ecnebi uzman ve uz -
man muavinleri ve 
tercümanları ile ec
nebi öğretmen ve us
ta iicuratı ve bun -
ların memleket da
hilinde gidiş, geliş ve 
seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 4 5'30 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Kütüpanelerin tasnif 
ve nakil masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Tedavi ve yol mas
raf lan le Devletçe te
davi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin 
cenaze masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1936 yjk karşılıksız 
borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
edilmiştir. 

! Nafıa vekâleti 
; 720 Muvakkat memuri

yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 

| edilmiştir. 
728 Kitab ve fennî risa

leler bedeli ile neş
redilecek fennî eser
lerin ve haritaların 
tabı ve teclid masraf -

00ü lan ve alelûmum te-
\ lif ve tercüme ve na-
i fıa eserleri modelleri 

1 500 

1 500 

1 929 

5 000 

122 

file://B:/1KAN


İ : 42 30-3-193Ö Ö : 1 
F. Tenzil Zam 

için verilecek ücret 
ve mükâfat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

731 Ecnebi memleketlere 
gönderilecek memur
lar harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

732 Staj için ecnebi mem
leketlere gönderile
cek memurlar harcı
rah ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

733 İhaleten veya ema
neten yapılacak her 
türlü inşaat, kelik 
makas hattı inşaatı 
ile bilûmum tesisat 
ve ameliyat, tamirat 
ve ferşiyat, teçhizat, 
inşaat, montaj, taz
minat masrafları ve 
ferşiyat, kilometre ik
ramiyeleri ve (E) cet
veli haricinde kulla
nılacak amele ve 
müstahdemin ücret 
ve yevmiyeleri ve 
alelûmum lokomotif, 
vagon ve sair her 
nevi makine alât ve 
edevat ve levazım ve 
malzeme ve mefruşat 
ve eşya ve hayvan, 
otomobil, kamyon ve 
kamyonet mubayaa, 
tahmil ve teslim, mu
ayene, tesellüm ve 
ekspertiz ve sigorta 
ve istalya, ardiye, şo-
maj ücret, bedel ve 
masrafları, faiz ve 
komüsyonlar, inşaat 
işletmesi masarifi 
umumiyesi ve resim
ler, İsveç grubu işle
rinden bakiye kalan 
tediyat 360 323 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

739 Sivas - Erzurum po
liçeleri ve İsveç gru
bu işleri için verilmiş 
poliçeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 

500 

750 

350 323 

P. Tenzil Zam' 

edilmiştir. 
741 3074 numaralı ka

nunla teşkil edilmiş 
olan teknik okulu 
iaşe ve melbusat 
masraflarile alelû
mum idare, kitab, 
ders levazımı bedel
leri, tabı ve teclid 
ücretleri ve nakliye 
masrafları ile mükâ
fat ve fakir talebe
ye muavenet masari
fi ve fennî seyahat 
ve tatbikatı dersiye 
masrafları, kütüpha
ne dershane, yatak
hane, atelye ve labo
ratuar, mutbak ve di
ğer mekteb müştemi
lâtı levazımı ve mef
ruşat ve demirbaş ve 
nakliye vasıtaları ve 
levazımı ve işletmesi 
ve her türlü inşaat 
ve tamiratla icar be
delleri, elektrik, ha
va gazi ve su tesi
satı ve ilâh bilû
mum mekteb mas
rafları 10 000 

744 1934, 1933,1932 yılla
rı borçları karşılığı 4 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

745 Gümrük ve inhisar
lar vekâleti 73 701 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Iktısad vekâleti 
736 Sigortalar tedkik 

heyeti huzur hakları 
harcırah ve tabı mas
rafları 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

793 Ticaret mektebleri 
umum masrafları ve 
kamp masrafı 1 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Ziraat vekâleti 
834 Muvakkat müstah

demler 1 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

— 123 — 



F. 
836 

857 

858 

t : 4â 3Ö-3-İ93Ö 
Tenzil Zam I P. 

O : İ 

869 

870 

871 

Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ecnebi mütehassis
ler ve tercüman
ları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Staj ve ihtisas için 
1937 senesinden ev
vel gönderilmiş olan
larla 1937 senesi 
içinde sunî sifad için 
harice gönderilecek
lere yardım 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Açık maaşı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Eski yıllar borç
ları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

6 900 

5 400 

1 500 

1 500 

13 500 

1021 

1022 

1024 

1026 

13 500 

913 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

icar bedeli 4 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 
1002 Daimî memuriyet har

cırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1003 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1009 Melbusat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1010 Telsiz," elektrik ve 
seyre aid isler 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1015 Nakil vasıtaları mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1017 Memleket dahil ve 
haricinde ücretli mü-
essesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek ma-
lûlin masrafı 
BAŞKAN — Kabul 

(Deniz kısmı) 

2 000 

2 000 

2 100 

7 500 

600 

1031 

1032 

1046 

1047 

1049 

1055 

1072 

200 

Tenzil Zam 

edilmiştir. 
Ecnebi memleketler 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Staj için ecnebi mem
leketlere gönderile
cek subay ve me
murların tahsisatları 
ile dahilde lisan tah
sil ettirileceklerin 
yol ve tedavi mas
rafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Kitab ve defter ve 
ders levazımı masrafı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1935 ve 1932 yıl
ları borçları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

500 

1 500 

600 

1 600 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Maasası umumiye 3 072 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 3 072 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme mas
rafı 500 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Efradı askeriye ve 
stajiyer talebeler için 
iaşe masrafı 5 000 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
inşaat ve tamirat 4 250 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Harita umum müdürlüğü 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 2 268 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
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1075 657, 2047, 2022 nu
maralı kanunlar mu
cibince verilecek taz
minat, uçuş ücreti 
ve taamiye 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1078 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1080 Daimî memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1081 Muvakkat memuri
yet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1085 Erat yiyecek masrafı 
ve yakacak, tenvir 
ve teshin 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1086 Melbusat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1089 Makine, alât, edevat 
ve demirbaş eşya le
vazımının mubayaa 
ve tamirat masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1090 Hayvan alımı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1091 Mubayaa ve isletme 
BAŞKAN — ' Kabul 
edilmiştir. 

1093 İnşaat, tamirat ve 
bilcümle baliz tesi
satı masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1094 Ecnebi memleketle
re gönderilecek za
bitler harcırahı ve 
staj, tahsil için gide
cek talebe ve zabit
ler tahsisat ve mek-
teb masrafları 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

1095 Demirbaş eşya mu
bayaa ve tamiri ve 
mevaddı ibtidaiye 

4 000 

1 300 

1 500 

2 000 

1 600 

100 

1 000 

BAŞKAN 
edilmiştir. 

Kabul 

555 

2 510 

4 833 

3 700 

7 100 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(4) numaralı cedvelde gösterilen tertiblerinden 
283 329 lira tenzil edilerek yeniden açılan, (5) 
numaralı cedvelde yazılı fasıllarına fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

F. 

[4] numaralı cedvel 

Maliye vekâleti 

176 Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

140 313 

Düyunu umumiye 

265 944,1091 numaralı kanlnlar mu
cibince çıkarılan Hazine bono
ları " 29 757 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 

470 Tenvir ve teshin 3 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

486 Tamir ve yedek malzeme bedeli 
ve işletme 3 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

487 Memleket dahil ve haricinde üc
retli sıhhî müesseselerde tedavi 
ettirileceklerin masrafı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

493 Geçen yıl borçları 543 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

542 Memurlar maaşı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

581 Numune hastaneleri 586 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 

625 Hapisaneler nıütedavil sermayesi 14 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 

667 İaşe ve melbusat 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

684 Meslek mektebleri ecnebi uzman 
ve uzman muavinleri ve tercü
manları ile ecnebi öğretmen ve 
usta ücüratı ve bunların memle
ket dahilinde gidiş, geliş ve seya
hat harcırah ve yevmiyeleri 1 940 
EAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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[5] Numaralı cetvel 

p. Lira 
Diyanet işleri reisliği 

172 Memur olan dersiamların 1930 -
1935 dersiamlık aslî maaşları 
karşılığı 36 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
212 Yeniden bastırılacak ziynet al

tınları resimlerinin müsabaka 
masrafları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

253A 1934, 1935 ve 1936 yılları karşı
lıksız borçları 4 970 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

253B İadesi tahakkuk eden emlâk satış 
bedelleri faizi 6 187 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Jandarma genel komutanlığı 
495 1934, 1935 ve 1936 yıllan karşı

lıksız borçları 8 153 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
589 1934 ve 1935 yılları karşılıksız 

borçları 586 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
627 1935 ve 1936 yılları karşılıksız 

borçları 14 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
698 1932, 1934 ve 1935 yılları karşı

lıksız borçları 9 940 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti 
745 Dahiliye vekâleti 10 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
945 1936 yılı karşılıksız borçları 184 313 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti kısmında Ankara Nu
mune hastanesi kadrosundaki baştabib ve mü
dür hizasında ya^l ı (ayrıca mütehassıslık maaşı 
alamaz) kaydi kaldırılmış ve ayni cetveün G-üm-
rü1 ' ve inhisarlar vekaleti nakil vasıtaları kıskı
na bir mososiklet ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeji kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 1937 mali yıl* Maarif vekâleti 
bütçesinin 658 nci fasimin unvanı (Ulusal dil ve 

tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve 
eski metinlerin basılması, telif ve tercüme etti
rilmesi için yapılacak her türlü masraflar) şek-̂  
ünde denştirilmistir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ,.. Kabul ed;î ustir. 

MA*?*}??! 9 — JVLillî Müdafaa vekaletince as
kerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere 
3288 sayılı kanuna tevfikan ecnebi memleketle
re £. .ilecek talebenin tahsisatı ile yol, tali
si:, mö'kteb, ieılavi ve sair bilûmum masrafları 
1937 malî yılı bütçesinin 930 ucu staj ve tahsil 
masrafları faslından verilir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E R. Gl. KAÇIM GS-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) — Maddedeki fen 
memuru, tabiri askerî mühendis olacaktır. 

BÜTÇE E. M. M. EAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Gelen metinde bu şekilde yazılı
dır. Fen memuru yerine mühendis göndermek 
isliyorlarsa bu da kabildir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. R. Gl. HAZIM SE-
VÜKTEKİN (Diyarbakır) — Nafıa vekâletinin 
otkardığı kanun mucibince fen memuru kaldı
rılmış, mühendise, yüksek mühendis; fen memu
runa da, askerî mühendis denmiştir. Fen me
murun an askerî mühendis olarak düzeltilmesi
ni rica ediyorum. 

BAŞKA.N — Banka sös; isteyen yoktur. Mad
deyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul eden-
İDr ... Etmeyenler ... Kabri edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımu:myesini açık reye arze
diyorum. 

' NAŞİD ULUĞ (Kütahya) — Arkadaşlar; 
deniz teçhizat ve teslihatı için tahsisat veren bu 
kanun münasebetile bir vazife ifa etmek isti
yorum. Bu hafta içinde Gölcükte Atak adlı 
bir yardımcı harb gemisinin denize indirildiğini 
biliyoruz. Görünüşte mütevazi olan bu hâdise
nin değerini, bunu yaratan ruhun ateşi, halk küt

lelerinde uyandırmış olduğu yüksek şevk ve heye
canı ve yeni nesle aşılayacağı fen ve teknik sa
hasına atılmak hevesile biçmelidir. Bu uğurda 
alın teri döken Türk gençlerini bu kürsüden 
saygı ve sevgi ile anarken sizin de hissiyatınıza 
tercüman olduğumu zannediyorum. (Biz de işti
rak ediyoruz sesleri). 

BAŞKAN — Açık reye arzedilen lâyihaya 
rey vermiyen varmı? ... Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 
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•/ — 'Demiryolları ile eşya nakliyatına müte

allik beynelmilel mukavelenameye istinaden te
şekkül eden heyetle beynelmilel nakliyat komi
tesi tarafından ittihaz olunacak kararların mer
iyet sureti hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Teşkilâtı esasiye encümenleri mazbataalrı (1/947) 
111 

BAŞKAN -
lere geçiyoruz. 

ikinci müzakeresidir. Madde-

Demiryolları ile eşya nakliyatına aid beynelmilel 
mukavelenin tatbikatı için ittihaz olunacak ka

rarların sureti meriyeti hakkında kann 

MADDE 1 — 2641 numaralı kanun ile Tür-
kiyede meriyeti kabul edilmiş olan Demiryol
ları ile Eşya Nakliyatına müteallik Beynemilel 
Mukavelenin 60 ncı maddesine tevfikan teşek
kül eden Heyetle Beynelmilel Nakliyat Komi
tesi tarafından işbu mukavele hükümlerinin tat
bikatını teshil için ittihaz olunacak kararların 
Nafıa vekilinin tasdiki ile meriyete konulmasına 
salâhiyet verilmiştir. 

BAŞKAN 
kabul edenler 

Tadilname 
Etmiyenler 

yoktur. Maddeyi 
. Kabul edilmiştir. 

11 ] Birinci 
zaptındadır. 

müzakeresi 31 ve 39 ne a inik ad 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Naııa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Açık reye konan ikinci lâyihaya rey vermi-
yen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 
inhisarlar umum müdürlüğü 1937 bütçesin

de 33 500 liralık münakale yapılması hakkın
daki kanuna kabul etmek suretile (272) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (272) 
reyle kabul edilmiştir. 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bütçe ve cedvellerin bazılarında deği
şiklik yapılmasına dair kanuna, kabul etmek 
suretile (275) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (275) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 

inhisarlar umum müdürlüğü 1937 bütçesinde (33 500) liralık münakale yapılması hakkın
daki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
İz;;,'t Ulvi Avlum] 
Mel»ı'iıre Gönene, 

Amasya 
Es.*!d Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Az; adedi : 39 9 
lıcye iştirak edenler : 27 2 

Kahııl edenler : 2 7 2 
Reddedenler : () 

Müstenkifle]' : 0 

Keye işi İrak etmeyenler : \2'?> 
M ün ha İler : 4 

[Kabul edenler] 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Almıed Ulus 
Ha ti Çırpan 
Mümtaz Üknıen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakır Kınaeı 

Anlı Uya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayftır Sökmen 
Tevfik A rican 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nur i Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Eseııer 
Dr. Hasan Vasıl' S<w 
yürek 
Enver Adakaıı 
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Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
Şili 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
S ab i ha Gökçül 

Bayaztd 
Hal id Bayrak 
Ilışan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İhı ahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
M i tat Dağdemir 

Burdur 
Hal id Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asar.' Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fa/tin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gcr-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Ta kıy 
Şokibe Insel 

Çanakkale 
l!i! ini Ergen eli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
A sı in. Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Thsan Kurtkan 

î : 42 
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Çorum 
Mı Rıza Özene 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emi; ı Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktckin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Frrat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamnr 
Osman Işın 

Gazi Ant eh 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Memed Şahin 
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Ömer Asım Aksoy 
Remzi Gürcs 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tür 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarkan 
Atıf Bayırıdır 
Dr. Tuğamiral Tlakkr 
Şinasi Erci 
Fakihe Öymen 
Haindi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Âli Ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Tsparta 
Hüsnü Özd amar 
ibrahim Demiralny 
Kemal Ünal 

Kars 
Baba öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 

Veled îzbudak 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lulfi Müfid Özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kem al ettin Ol pak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Haindi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dı\ Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa 11 al id (İner 
Nainı Hazini Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Afal ay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmcıı 
Nasid Uluğ 
Ömer Dinç 
Rccob Poker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttali}) Ökor 
Dr. Hilmi Oyfâç 
Emrullah Barkan 
Oi. Osman Kopta^<;l 
Malımud Nedim Zabeı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 
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Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

î : 42 30-3 
Muş 

Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınnı 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

-193Ö 0 : 1 
Siird 

İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb jZühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (İzinli) 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Fuad Bulca 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
(İzinli) 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
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Fikri Mutlu (İzinli) 
Hamdi Ongun (İzinli) 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem (İzin
li) 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Sıtkı Şerif Eken 
Kayseri 

Faik Baysal 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Mehmed Seyfeli (İzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (İzinli) 

Konya 
Ali Riza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür-
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 

Malatya 
İsmet İnönü 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (İzinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(İzinli) 

Selim Sırrı Tarcan 
Samsun 

Ali Tunalı 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
GL Akif öztekin Er-
demgil 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Uke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurda-
Mehmed Emin Yurda
kul (İzinli) 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Ragıb özdemiroğlu (1-
zinli) 

»G<( 

1937 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik 
yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi : 3QÇ 

Reye iştirak edenler : 2 7 5 
Kabul edenler : 275 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : u 

Reye iştirak etmeyenler : 12 0 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akgın 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Mebrure Gönenç Amasya 
Esad Uras 
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ismail Hakkı Mumcu • 
Nıdîiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 4$ 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 

î : 42 30-3-
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 
ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

1938 C : 1 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
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Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkın 
ÜJ. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

î : 42 30-3-
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

1938 C : 1 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 

Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker (İzinli) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafâ önsay 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
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Diyarbakır 

Tevfik Bilge (izinli) 
Edirne 

Meedi Boysan (İzinli) 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev üemirhan 

Eskişefair 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutulu (izinli) 
Hamdi Ongun (izinli) 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
rnen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 

Halil Etem Eklem 
(İzinli) 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevi'ik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 
(izinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (izinli) 

Konya 
Ali Rıaa Türel 

Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür-
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (izinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
(izinli) 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (I-
zinli) 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegeııa 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Sırrı Dav 

Urfa 
Ali Saib Ursavas? 
(izinli) 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 
Muhittin Dincsoy 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonrjuldak 
Ragıb Özdemiroğlu 
(izinli) 
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S. Sayısı: 120 
Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (3/307) ' 

T.C. 
Başvekâlet 14 - XII - 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4034 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin tefsiri hakkında İktısad ve Maliye ve
killikleri arasında geçen muhaberatı havi evrak suretleri sunulmuştur. 

Bu işin tefsir yolile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim.. 
Başvekil 
/. İnönü 

Yüksek Başvekâlet makamına 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun sınaî müesseselere başettiği müsaade ve muafiyetlerle elde 
edilmek istenilen neticenin tahakkuk edebilmesi için sınaî müesseselere bazı kanunî vazifeler tahmil 
edilmiş ve bu vazifelerin vaktinde yapılmaması takdirinde müesseseler, ruhsatnamelerinin iptali, 
muvakkaten istirdadı cezayi nakdî alınması gibi muhtelif cezalarla cezalandırılmışlardır. 

Sınaî müesseselere tahmil edilen vazifeler arasında kanunun 31 nci maddesinde «vergi ve rüsum 
muafiyetlerinden istifade eden sınaî müessevseler bu vergi ve rüsumun tarzı tahaldmkuna aid olmak 
üzere kavanini müteallâkasında muayyen muamelâtı ifa ile mükelleftirler» hükmü vardır. 

Kanunun carî hükümleri arasında 31 nci madde ile tahmil edilen vazifenin yapılmaması halinde 
verilecek cezalara aid bir hüküm yoktur. Bu vaziyete göre 31 nci madde hükmünün muafiyetle
rinden istifade için bir şart olarak konulmadığı ve bu vazifenin ademi ifası halinde smaî müesse
selerin muafiyetlerinin sukutu cihetine gidilmîyerek, umumî hükümler dahilinde cezalandırıl
makla iktifa edildiği anlaşılmaktadır. 

Halbuki Maliye vekâleti, 31 nci madde hükmünün ifasını muafiyetlerin ihrazı için bir şart te
lâkki etmekte olduğu gibi Devlet Şûrası Maliye ve Nafıa dairelerinin 31 nci madde hükmünün vak
tinde ifa edilmemiş olmasmm muafiyetin sukutuna sebeb telâkki edilemiyeceği ve istidlal yolu ile 
cezaî hükümler tatbikine imkân bulunmadığı yolundaki mütaleasına rağmen yine Devlet Şûrasmm 
deavi dairelerince bu hususta muhalif kararlar verilmektedir. Teşviki sanayi kanununun cezaî 
hükümlerile sınaî müesseselerin tâbi tutulacakları cezaî hükümler tesbit edilmiş iken kanun vazınjn 
31 nci madde hükmünün ademi ifasına karşı ayrıca bir hüküm koymamış olmasından dolayı keyfi
yetin Büyük Millet Meclisinden tefsir yolile tavzih ettirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. Yüksek 
takdirlerine arzolunur. 



*- 2 — 
Yüksek Başvekâlete 

1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 31 nei maddesi hükmünün tefsir yolile tavzihi tale
bine dair Iktısad vekâletinden yüksek makamlarına sunulub vekâletimize havale buyurulan ilişik 
4 - VII -1936 tarihli ve 27486/7104 numaralı yazısı okunarak keyfiyet tedkik edildi. 

Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinde, smaî müesseselerin vergi ve rüsumun tarzı tahak
kukuna aid olmak üzere hususî kanunlarında muayyen olan muamelâtı ifa ile mükellef tutulmuş 
olmaları verginin bidayeten tarh ve tahakkukuna aid muamelâtında muafiyetten istifade eden 
müesseselerle, etmeyenler arasında bir fark olmadığını beyan etmek maksadına matuftur. Nite
kim bu kanunun 43 ncü maddesine müsteniden tanzim edilmiş olan talimatnamenin 34 ncü madde
sinde de, muafiyet ruhsatnamesini haiz müessesatın muaf vergileri tahakkuk ettirildikten sonra 

ruhsatnamenin ibrazile terkin edileceği sarahaten beyan edilmek suretile 31 nei madde 
hükmü izah edilmiş bulunmaktadır. Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinde sınaî müessese
lerin, vergi kanunlarında yazılı muamelâtı ifa ile mükellef tutulmalarına mukabil, bu mükelle
fiyeti ifa etmeyenler hakkında ayni kanunda cezaî bir hüküm derpiş ve vazedilmemiş olması, esa
sen vergi kanunlarında bu mecburiyetlere aid kafi müeyyideler mevcud bulunmasından başka bir 
cihete atfedilemez. Nitekim idarî kaza mercilerinin, ve bu meyanda bilhassa Devlet şûrasının iç
tihadı da bu merkezdedir. Bu itibarla teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesindeki mecburiyete 
riayet etmeyenler hakkında ayni kanuna cezaî bir hüküm konulmamış olması, bir noksanlık ma
hiyetinde görülmediğini ve keyfiyetin tefsire muhtaç bulunmadığını arzeylerim. 

Maliye vekili N. 

Başvekâlet Yüksek makamına 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 31 nei maddesinin Büyük Millet Meclisince tefsiri lüzumu 
hakkında Yüksek makamlarına takdim olunan 4 - VII - 1936 tarih ve 7104/27486 numaralı müzekke 
remizin mütaleası alınmak üzere Maliye vekâletine havale buyurulması üzerine mezkûr vekâletten bu 
babdaki mütaleatı havi olarak cevaben yine yüksek makamlarına takdim ve 24 - VITT - 1936 tarihin
de vekâletimize havale buyurulan 24-VIII-1936 tarihli 115/22144 - 24855 numaralı müzekkere mü-
talea edildi. 

Maliye vekâletinin bu tezkeresinde : Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinde sınaî müesse
selerin, vergi kanunlarında yazılı muamelâtı ifa ile mükellef tutulmalarına mukabil bu mükellefi
yeti ifa etmeyenler hakkında ayni kanunda cezaî bir hüküm derpiş ve vazedilmemiş olması esasen 
vergi kanunlarında bu mecburiyetlere aid kâfi müeyyedelerin mevcud bulunmasına atfedilmekte ve 
bunun kanunda bir noksanlık mahiyetinde görülmediği yolunda mütalea beyan edilmektedir. 

Yüksele makamlarına takdim olunan tarihi ve numarası yukarıda yazılr müzekkeremizde de arze-
dilmiş olduğu veçhile 31 nci madde ile sınaî müesseselere tahmil edilen vazifelerin yapılmaması ha
linde kanunda yazılı diğer cezaî hükümler arasında ayrıca bunun için bir hüküm konulmamış olması, 
31 nci madde hükmünün muafiyetlerden istifade için kanun vazırnca bir şart olarak konulmadığı 
ve binnetice bu vazifenin vaktinde ifa edilmemesinin sınaî müesseselerin muafiyetlerinin sukutu
nu mucib olamayacağı, ancak bunların umumî hükümler dahilinde cezalandırılması lâzımgeleceği ve 
istidlal yolile cezaî hükümler tatbikına imkân bulunmadığı yolundaki Devlet şûrası Maliye ve 
Nafıa dairelerinin mütaleasına vekâletimizce de iştirak edilmektedir. 

Arzolunan noktai nazar farkı dolayısile kanunun 31 nci maddesinin Büyük Millet Meclisinden 
tefsirine lüzum görülmüştür. Keyfiyet Yüksek takdirlerine arzolunur. 

Iktısad vekili 
G. Boyar 

( S. Sayısı : 120 ); 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. * 
îküsad encümeni 2 - II - 1937 
Esas No. 3/307 

Karar No. ,27 
Yüksek Reisliğe 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 31 nci 
maddesinin tefsiri hakkmda îktısad ve Maliye 
vekillikleri arasmda geçen muhaberatı havi ev
rak ile bunlarm Yüksek Meclise arzmı bildiren 
Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale edil
mekle tedkik ve müzakere olundu : 

Tefsiri istenen 31 nci maddede; 
(Vergi ve rüsum muafiyetlerinden istifade 

eden smaî müesseseler bu vergi ve rüsumun tar
zı tahakkukuna aid olmak üzere kavanini müte-
allikasında muayyen muamelâtı ifa ile mükellef
tirler) hükmü vardır. 

Bu kanunun cezaî hükümleri arasmda ise 31 
nci madde hükmüne riayet etmeyen müessesat 
hakkmda verilecek ceazya aid bir hüküm bulun
mamaktadır. Maliye vekâleti muafiyetlerden is
tifade için bu madde hükmünün yerine getiril
mesi meşrut olduğu mütaleasmda bulunmakta 
Îktısad vekâleti ise teşviki sanayi ruhsatnamesi
ni haiz müessesattan ne gibi hallerde muafiyetle
rinin kaldırılacağı hakkmda kanunda sarih hü
kümler bulunduğunu ve kanunun 31 nci mad
desi hükmünün yerine getirilmemesi halinde mu
afiyeti istirdad yoluna gitmemesini esasen ver
gi kanunlarmm kendi hususiyetlerine göre bir 
takım cezaî müeyyidelere bağlandığı cihetle alâ
kadarların hem vergi kanunundaki cezaya çar
pılması hem de vazii kanunun düşünmediği 
bir istidlal yolile cezalandırılmasını doğru bul
madığından iki vekâlet arasnda hâsıl olan bu 
noktai nazarm tefsir yolile Büyük Meclis tara-
fndan halli istenmiştir. 

Alâkadarların müracaati üzerine Şûrayi dev
letin Maliye ve Nafıa daireleri îktısad vekâle
ti noktai nazarma ve deavi dairesi Maliye ve

kâleti mütaleasma göre meseleyi içtihad etmiş 
ve ayrı ayrı hüküm vermişlerdir. 

Meseleyi mütalea eden encümenimiz de; teş
viki sanayi kanununda ne gibi hallerde ruhsat
namelerin istirdadına gidileceği sarih olarak ya
zıldığından vergi ve rüsumun tarzı tahakkukuna 
aid muamelâtın if asmda vukua gelecek hataların 
aid oldukları kanunlardaki cezalar ile cezalan
dırılmasını vazii kanun tabiî gördüğünden ayrı 
bir ceza tayinine lüzum görmemiş ve bunların 
sükût ettiği yerde mezkûr müessesat hakkmda 
diğer vatandaşlardan ayrı bir muamele yapılma
sının muvafık olamayacağı ve onlar gibi Devlet 
yasağma karşı tatbik edilen umumî hükümler 
dairesinde ceza vermenin daha adilâne olacağı 
neticesine varılmış ve maddeyi bu noktadan tef
sire mütehammil görmemiştir. 

Esasen mevcud teşviki sanayi kanunu yeri
ne kaim olmak üzere yeni bir lâyiha tanzim 
edilmekte olduğu da ifade edildiğinden encü
mence bu gibi iltibasları kaldıracak bir şeküde 
bu lâyihanın tanzimi ve şimdiye kadar tatbikat
ta meydana gelen noktai nazar farklarmm yeni 
lâyihada ortadan kaldırılmak suretile bu mah
zurların bertaraf edilmesini muvafık bulmuştur'. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
îktısad E. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ Giresun Niğde 
Ş. Kesebir t. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 

İzmir Afyon K. Maraş 
Hamdi Aksoy Bere Türker Kemal Kusun 

Zonguldak Konya Seyhan 
Ragtb H. Dikmen E. Nayman 

Gümüşane Aydın Gazi Anteb 
Edib Tör Dr. II. Alataş R. Güreş 

( S. Sayısı : 120 ), 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 41 
Esas No. 3/307 

9 - IV - 1937 

Yüksek Reisliğe 

1055 sayılı Teşviki sanayi kanununun 31 n-
ci maddesinin tefsirini isteyen 14 birinci kânun 
1936 tarih ve 6/4034 sayılı Başvekâlet tezkeresi 
İktısad encümenince müzakereden sonra encü
menimize tevdi kılınmıştır. Maliye vekâletin
den müsteşar ve Varidat umum müdürü, İktısad 
vekâletinden sanayi umum müdürü bulunduğu 
halde keyfiyet tetkik ve müzakere edildi. 

Teşviki sanayi kanunundan istifade eden mü
esseselerin vergi ve resim muafiyetlerinden isti
fade edebilmeleri için bu vergi ve resimlerin 
tahakkuk tarzlarına aid olmak üzere taallûk 
ettiği kanunlarda yazılı muameleleri yapmaları 
1055 sayılı kanunun 31 nci maddesi hükmü ica-
bmdandır. Bu muameleleri yapmamış olan mü
esseselerin tâbi olacağı hüküm hakkında kanun
da bir sarahat yoktur. İktısad vekâleti bu mu
amelelerin yapılmamasile kanundan istifade hak
kının sukut etmiyeceği mütaleasında bulunmuş, 
Maliye vekâleti ise kanunun bir hükmünün ye
rine getirilmemesinin muafiyetten istifadeyi sel-
bedeceğini düşünmüştür. Keyfiyet Devlet şûra
sına intikal etmiş; Maliye ve Nafıa dairelerinin 
içtihadı İktısad vekâletinin, Deavi dairesinin iç
tihadı ise Maliye vekâletinin düşüncelerine uy
gun olmuştur. 

Encümenimiz meseleyi mütalea etti. Teşviki 
sanayi kanununda, muafiyet bahşeden ruhsatna
melerin hangi hallerde istirdad edileceği mu-

sarrah olub vergi ve resimler için kendi kanun
larındaki muameleleri yapmamış olanlar bu ara
da sayılmamıştır. Mamafi vergi ve resimlerin 
tahakkukuna aid muameleleri yapmamış olanlar 
için kendi kanunlarında sarih hükümler bulun
duğundan Teşviki sanayi kanununda ayrıca bir 
cezai kayid bulunmaması bir noksanlık sayıla
maz. Vergi kanunlarındaki hükümler ekseriya 
vergiye zammedilen para cezaları olub encüme
nimiz tahakkuk muamelelerini yolunda yapma
yan muaf müesseselerin bunları ödemekle mü
kellef olduğu, ancak verginin aslmm tahsili mu
afiyetin kaldırdması demek olub Teşviki sanayi 
kanununun 43 ncü maddesinin sarahatile de bu
na imkân olmadığı mütaleasma vasıl olmuştur. 

Encümenimiz İktısad encümeninin de mütale
asma iştirakle keyfiyetin tefsire muhtaç olma
dığına karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. TCeisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
İstanbul 

A. Baifindır 
Bursa 

M. M. Kâtib 
İsparta Çankırı 

K. Ünal M. Önsaif 
Gümüşane Yozgad 
>Şy. Önder sev E. Dr aman 

İstanbul Malatya 
Dr. Galib Kahraman T. Yazıcı M. Nedim Zabvı 

izmir Manisa 
Kâmil Dursun T ahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 83 
Esas No. 3/307 

25 - III - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1055 sayılı Teşviki sanayi kanununun 31 nci 
maddesinin tefsiri hakkındaki 14 - XII - 1936 
tarih ve 6/4034 sayılı Başvekâlet tezkeresi îkti-

sad ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize havale edilmekle Maliye ve
kâleti namma varidat umum müdürü ve iktısad 

( S. Sayısı : 120 ); 
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vekâleti namma sanayi umum müdürü hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu: 

Mesele, vergi ve rüsum muafiyetlerinden isti
fade eden smaî müesseselere, bu vergi ve rüsu
mun tahakkuk tarzına aid olmak üzere kavanini 
müteallâkasındaki muayyen muamelâtı ifa mec
buriyetini tahmil eden 1055 sayılı teşviki sanayi 
kanununun 31 nci maddesi hükmünü ifa etmiyen 
mükellefler hakkında yapılacak muamelenin 
mahiyetini tayinden ibarettir. 

Bu hususta İktısad ve Maliye vekâletleri ara
sında noktai nazar farkı vardır. İktısad vekâleti, 
teşviki sanayi kanununda 31 nci maddedeki mü
kellefiyeti ifa etmiyen sınaî müesseselere tatbik 
edilecek cezaya müteallik bir hüküm mevcud bu
lunmamasından dolayı bunlarm vergi ve rüsum 
muafiyetinin geri almamryacağı gibi vergi kanun
larındaki cezaî müeyyidelerin de haklarında tat
bik edilemiyeceğîni, buna mukabil Maliye vekâ
leti de bu gibilerden vergi alınacağı gibi hakla
rında vergi kanunlarındaki cezanın ayrıca tatbik 
edileceği mütaleasmda bulunmaktadır. 

Meseleyi tedkik eden encümenlerden İktısad 
encümeni, bu gibiler hakkında vergi kanunla
rında muayyen olan cezanın tatbiki tabiî ise de 
muafiyet ruhsatnamesinin geri * alınmasının 
icab etmeyeceği ve Maliye encümeni de bu gi
biler hakkında vergi kanunlarında muayyen 
olan cezaların tatbiki tabiî ise de kanunen ver
gi ve resimden muaf tutulmuş oldukları için 
artık vergi alınmasına mahal olmayacağı netice
sine varmıştır. 

Meseleyi son defa tedkik eden encümenimiz 
ise şu neticeye varmıştır: Teşviki sanayi kanunu 
sınaî müesseselere temin eylediği bir kısım mu
afiyetlere mukabil bir takım da mükellefiyetler 
tahmil eylemiş ve bu mükellefiyetleri ifa etmeyen
ler için yapılacak muameleyi göstermiş olub 31 
nci madde de bu nevi mükellefiyetlerden birini 
ifade etmektedir. Mezkûr madde metni aynen 
şöyledir : « Vergi ve rüsum muafiyetlerinden 
istifade eden sınaî müesseseler bu vergi ve rü
sumun tarzı tahakkukuna aid olmak üzere ka
vanini müteallâkasmda muayyen muamelâtı ifa 
ile mükelleftirler». Bu metnin mütaleasmdan an
laşılacağı üzere bu madde mükellefiyeti göster
diği halde bunu ifa etmeyenler hakkmda ne gibi 
muamele yapılacağını sarahaten ihtiva eyleme
mektedir. Bu sarahatin konulmamış olması ver
gi kanunlarında bu gibi mükellefler için esasen 

kâfi müeyyide mevcud bulunmasından ileri gel
diği anlaşılmakta ve binaenaleyh, bu nevi mü
kellefiyeti ifa etmeyenlerin taallûk eylediği ver
gi kanunlarındaki cezalara tâbi tutulacağı tabiî 
görülmektedir. 

Bu gibilerin asıl vergiden muaf olub olma
yacağı cihetine gelince teşviki sanayi kanunu 
bu muafiyeti temin eylemiş ve muafiyetin de 
kaybolacağı hakkında bir hüküm mevcud bu
lunmamış olduğundan bu nevi smaî müessese
lerden Maliye encümeninin de mütalea eylediği 
vecih üzere asıl verginin tahsil edilmemesi icab 
etmektedir. Bu neticenin damga resmi hakkmda 
nasıl tatbik edileceği encümende ayrıca müza
kere edilmiştir. Damga resmi kanununun 25 nci 
maddesinde sermayesi eshama münkasem ola
rak teşkil edilecek her nevi şirketlerin hisse se-
nedatı itibarî kıymetlerinin yüzde biri nisbetin-
de resme tâbi olacağı ve bu resmin şirketin te
şekkül tarihinden itibaren nihayet üg ay zar
fında tediye olunacağı yazılı olduğu gibi 48 nci 
maddesinde de bu müddet zarfmda resmi ifa 
etmemiş olan bu nevi şirketlerden bu resim alın
dıktan başka mezkûr senedlerin itibarî kıymet
lerinin yüzde üçüne müsavi para cezasmm alı
nacağı da emredilmiştir. 

31 nci maddede vergi tahakkukuna aid mu
amelâttan bahsedildiğine ve bu vergide ise te
diyeye tekaddüm eden bir tahakkuk muamelesi 
yapılmadığına binaen verılan neticenin bu ver
gi hakkmda tatbiki doğru olmryacağı düşünüle-
bilirsede tahakkuk denilen şey tediyeden evvel 
bir hesab yapmaktan ibaret olub bu hesabın 
damga resmi kanununa göre mükellefe bırakıl
dığı ve mükellefe verilen üç aylık tediye müd
deti içinde tahakkuk da dahil bulunduğu cihet
le bu resme aid mükellefiyeti ifa etmiyenlerden 
de diğer nevi vergilerde olduğu gibi resmin aslı 
alınmryacaksa da cezanın tahsili lâzımgeleceği 
tabiî görülmüştür. 

Ancak encümenin vasıl olduğu bu netice ka
nunun ibarelerinden vazih surette anlaşılmadığı 
ve bundan dolayı ihtilâfı mucib olduğu cihetle 
bu şekilde maddenin tefsirine karar verilmiştir. 

Bu babta hazırlanan tefsir fıkrası Umumî he
yetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 
M. Unsal R. Karadeniz F. öymcn 

(S. Sayısı : 120} 
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Balıkesir 

E. Adaltan 
Kayseri 

İV. Kerven 
Manisa 

T. Türhoğlu 
Ordu 

/ / . Yalman 
Tokad 

8. Genca 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Malatya 
M. ölıer 

Maraş 
A. Tiritoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Kayseri 
F. Baysal 
Malatya 
O. Taner 
Mardin 

R. Erten 
Siird 

M. M ayali-on 

Aşağıdaki mülâhazalarla bu karara muha
lifim : 

1 - Teşviki sanayi kanununun 31 nci mad
desi hükmünü yerine getirmeyen sınaî müesse
seler için cezaî bir müeyyide yoktur; 

2 - Damga pulu bakımından muafiyet ruh
satnamesini maliye dairesine göstermek için de 
kanunî bir müddet mevcud değildir; 

3 - Damga kanunundaki üç ay müddet, mua
fiyet ruhsatnamesini göstermek için ve esasen 
damga resminden muaf olanlar için değil, dam
ga resmine tâbi olanların bu resmi üç ay zarfın
da ödemeleri içindir. 

Bu sebeblerden dolayı tefsir yolile bu üç ay 
müddet hakkındaki hükme dayanarak damga 

resminden muaf bir müesseseyi damga resmi ce
zasına tâbi tutmak doğru değildir ve teşviki sa
nayi kanununun istihdaf ettiği himaye maksa-
dile telif edilemez. 

Esasen damga resmi kanununda bu resmin 
ödenmediği her hangi bir hal için resim alın m a-
yıb yalnız ceza alınması hakkında bir hüküm de 
yoktur. Eğer hisse senedleri için damga res
minden muaf olan ve muafiyet ruhsatnamesini 
göstermeden bu muafiyetinden istifade eden şe
ker şirketinin, damga resmine tâbi iken bu res
mi ifa etmemiş olan diğer müessese ve ferdler ile 
bir tutulmasına imkân olsaydı ki yoktur o 
şirketten yalnız damga resmi cezasının değil, 
damga resminin dahi tahsili icab ederdi. 

Bu mütaleam ile beraber şunun da zikrini lâ
zım görürüm ki, şirketlerin damga pulu için da
hi muafiyet ruhsatnamesini muayyen bir müd
det zarfında göstermeğe mecbur tutulmalarına 
ve bunun için bir müeyyide konulmasına, inti
zam noktasından, taraftarını. Fakat bu, tefsir 
surct.ile değil, ancak bundan sonra merî olmak 
üzere tadil yolu ile, kanuna bir hüküm ilâvesile 
mümkündür. 

Sivas 
Remzi Çiner 

Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesi 
nin tefsiri 

28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı teşviki sa
nayi kanununun 31 nci maddesi mucibince ver
gi ve rüsum muafiyetlerinden istifade eden sınaî 
müesseseler bu vergi ve rüsumun tahakkuk tar
zına aid olmak üzere taallûk eyledikleri kanun

larda muayyen olan muamelâtı ifa etmedikleri 
takdirde bu hareketlerinden dolayı yalnız o ka
nunlarda yazılı cezalara tâbi olub vergi ve rü
sum muafiyetinden mahrum olmazlar. 

)>m<* 

( S. Sayısı : 120 ) 
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S. Sayısı: 121 
İnhisarlar umum müdürlüğü I937 malî yılı bütçesinde 
33 500 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (I/969) 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Smjı : 6/988 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 bütçesinde 33 500 liralık münakale yapılması hakkında Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 17 < I I I - 1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte, sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Tenzillerin mucib sebebleri 

F . M. 
10 3 İş kanununun tatbikatının istilzam ettiği masrafları karşılamak üzere bu maddeye 1937 

senesi için (30 000) lira ilâve edilmişti. 
Ancak zikri geçen kanunda bahsolunan talimatnamenin henüz meriyete konmamış elması 
dolayisile bu sene için (23 500) liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

16 Yıl içinde yapılan masraflar göz önünde tutularak bu tertibden (10 000) liralık bir ta
sarruf temin edilmektedir. 

Zamlarm mucib sebebleri 

2 1 Bir çok mahallerde idarehanelerin eski ve ihtiyaca gayri kâfi ve dağmık olmaları hase-
bile toplu ve daha muntazam binalara nakilleri ve bunlardan bazılarının geçen seneki 
bedeline sahihleri tarafından yapılan zamlar her serie inşa edilmekte olan idare malı 
binaların bu maddede temin edeceğini umduğumuz tasarrufa imkân vermemiş .ve bu 
suretle bütçeye mevzu* tahsisatla sene nihayetine kadar idare edilebilmesi gayri .kabil gö
rülmüş olduğundan münakale suretile (7 500) liranın eklenmesine zaruret hâsıl olmuş
tur. ' -

2 2 Mülhakat muhakemat servislerinde yapılan ıslahat bir çok davaların intacını temin etmiş 
olduğundan çoğalan mahkeme ve icra masraflarını karşılamak üzere münakale suretile 
bu tertibe (5 000) liralık tahsisatın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

2 3 1936 yılında tedricen tatbikına başlanılmış olan posta havalesile para gönderme usulünün 
1937 den itibaren grup suretile irsalât yapan bütün yerlere teşmili ve mülhakattan idarei 
umumiyeye yaprian para irsalâtınm tezayüdü sebebile bu tertibe mevzu (80 000) liralık 
tahsisatın sene sonuna kadarki ihtiyaçları karşılayamayacağı anlaşılmış olduğundan mü
nakale suretile bu tertibe (9 000) liranın ilâvesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

4 Geçen yıl bu tertibe mevzu (25 000) lira tahsisatın kifayet etmemesi sebebile münakale 
suretile (25 000) lira tahsisat eklenmişti. 
1936 sarfiyatı (48 558) lira olan bu fasla bu yıl konulmuş olan (30 00) lira tahsisatın mülha-



F. m kattan vaki taleblere göre sene sonuna kadar kifayet etmiyeceği anlaşılmakta olmasından 
münakale suretile (7 000) lira tahsisatın eklenmesi zarurî görülmüştür. 
»Teftiş 'işlerinin şimtidiye kadar istilzam ettiği masraflara nazaran harcırah tahsisatının sene 
sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe (5-000) liralık tahsisatın müna
kalesi zarurî görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

"M. No. 85 
Esas No. 1/969 

.25-111-1938 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesinde 33 500 liralık münakale,yapılması 
hakkında olub Başvekâletin 19 -III -1938 tarih 
ve 6/988 sayılı tezkeresi]e Yüksek Meclise sunu
lan < kanun lâyihası encümenimize verilmekle 
Gümrük ve İnhisarlar vekili Hana Tarhan hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Alman izahata nazaran işbu münakalenin ih
tiyaçlar 'neticesi teklif edildiği anlaşıldığından 
encümenimizee aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine -konulmak üzere 

Yüksek Reisliğ 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Balıkesir 
E. Aâakan 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Muş 

Ş. Çüoğlu 
Siird 

M. Mayakon 
Tokad 

S. Genca 

o sunulmuştur. 
M. M. 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

R. Basara 
Trabzon 

Sırrı1 Bay 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Mardin 
R. Erten > 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 bütçesinde 
(33 .500) liralık münakale yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar rantım müdürlüğü 
İSİ037* m*lîvyıh bütçesinin ilişik cetvelde yazriı f a-
szl ve maddeleri arasında (33 500) liralık müna-

?Me ^yoprimîştır. 

MADDE 2 — Bu kanantmeşri talihinden mu-
teberdir. 

"MAIKDE 3 — ®w fenurun sMkmünü icraya 

Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. 
C Boyar 

Da. V. 

Mîf. V. 
S. Arıkan 
S. 1. M. V. 
Dr H Alataş 

17 - I I I - 1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. R. Araş F. Ağrah 
Na. V. Ik. V. V. 

A. Çetinkaya C. Boyar 
G. 1. V. ve Zr. V. V 

Rana Tarhan 
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— 3 — 
CETVEL 

F. M. Muhassasatın nevi 

1 İdarehane ve satış depoları kirası 
2 Mahkeme masrafları 
3 Para gönderme masrafı 

Muvakkat memuriyetler harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

10 3 Fabrika, imalâthane ve bakım, işletme evlerinde çalışan müs
tahdem ve işçilere ve çocuk yuvalarına yardım 

16 Geçen yıl borçları 

YEKÛN 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

ûnu 

ı müs-
23 500 

10 000 

7 500 
5 000 
9 000 

21 500 

7 000 

5 000 

33 500 33'500 
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S. sayısı: 122 
Mili? müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere gönderile
cek talebe masraflarının 1937 yılı bütçesinin 930 uncu 
faslından verilmesi hakkında J/967 ve 1937 malî yılı muva
zene) umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine munzam 
ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı daire bütçele
rinde değişiklik yapılmasına dair 1/968 sayılı kanun lâyiha

ları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Millî Müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere gönderilecek talebe masraflarının 1937 yılı bütçe
sinin 930 ncu faslmdan verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/967) 

r.-c. 
Başvekalet 15 • III'- 1938 

Kararlar müdürlüsü 
Say ; 6/939 • • ' 

Büyük Millet ? 1 erlisi Yüksek Reisliğine 

Milli Müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere gönderilecek talebe masraflarının 1930 ncu fasıl
dan. verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

12 - III - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı' kararlaştırılan kanun layihası esbabı mueibesile bir
likte sı tnnlm ustur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucib sebebi er lâyihası 

23cS8 sayılı k turun mucibince Hükümet hesabına ordudan mühendislik tahsili için Almanyaya 30 
1ale.be gönderilecektir. Bunların gidiş yol masraflarile mayıs sonuna kadar tahsil tahsisatları ve se
yahat programlarına göre vukubulacak zaruri masrafları için (20 000) liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 
1937 malî yılında talebe gönderileceği nazarı dikkate alınarak bu para 1937 bütçesine konulmuştur. 

Ancak 1930 ucu faslın unvanile izahatında ecnebi memleketlere gönderilecek talebeler için bir ka-
yid bulunmadığından 1937 malî yılında gönderilecek talebelerin masraflarınm bu fasıldan tediyesini 
temin maksadile ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kıl inmiştir. 

http://1ale.be


HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Millî Müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere 
: gönderilecek-\ talebe ."masraflarının 930 ncu. fa

sıldan verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletince as- i Maliye vekili memurdur 
keri mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere 
ecnebi-memleketlere gönderilecek talebenin tah i 
sisalı ile yol, tahsil, mekteb, tedavi ve sair. bilû
mum masrafları 1937 malî yılı bütçsinin 930 ncu ' 
staj ve tahsil masrafları faslından verilir. ! 

MADDE 2 - Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. | 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya j 

12 -
Bş. V. Ad. V. 
C. Bay ar S. Saraçoğlu 

Da. V. Ha. V. 
Ş.Kaya Dr. T. II. Araş 
Mf. V. Na. V. 

A. Çetinkaya 
S. t. M. V. ft. t. V. 

III - 1938 
M.;M."V, 
K. Özalp 
Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. V. 
G. Bayar 

ve Ze. V. Y. 
Dr. II. Alatas Rana Tarhan 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesine ve bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası (1/968) 

T.C. 
Başvekâlet • - . . . - . 18 - III - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/985 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsi
sat verilmesi ve bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 - 111 - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Başvekâlet . 
F . M. 

78 Mevcud tahsisat ihtiyaca kâfi gelmeyeceğinden 300 000. 
Maliye vekâleti 

188 3 Tahsilat kayidlerinin tensik ve ıslahı maksadile yeniden defatir ve evrakı matbua ihzar 
ve tevzi edileceğinden 150 000. 

201 1 Yeniden yapılacak Yunan ve Mısır sefaretleri için arsalar satın alınacağından 157 000. 
231 1937 malî yılı için teklif edilen tahsisattan otuz bin lirasının bütçenin Umumî Heyette 

müzakeresi sırasmda tenzil edilerek ikinci Türk tarih kongresi masraflarını karşılamak 
üzere Türk tarihi tedkik heyeti tahsisatına ilâve edilmiş olmasından dolayı eksilen tahsi
satın Türk dili tedkik heyetinin masraflarına kifayet etmeyeceği tahakkuk eylemesin
den 30 000. 
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Devlet Eeisi için satın alınan yatın bu malî yıl içinde tesellümü yapılacağından 
1 250 000. 
Türk.maarif cemiyetinin 1937 malî yılı içinde yapacağı işleri bu seneki varidatile karşı
layamayacağı anlaşılmış ve bu sebebi e cemiyete bir mikdar daha yardım yapılması 
kararlaştırılmış olduğundan 60 000. 
Ankarada yapılmakta olan asri mezarlık için 3194 sayılı kanunla verilen elli bin lira bu 
sette zarfında yapılacak inşaatın masraflarını karşılamayacağndan ve mezarlığın bir an 
evveb ikmali,de zarurî görüldüğünden 50 000. 

Düyunu umumiye . 
3082 sayılı kanunun 1 nci maddesile 1937 malî yılından itibaren her yil bütçesine lüzu
mu kadar tahsisat konulmak ve üç senede kapatılmak üzere iş bankasından kredi suretile 
temin ve Sümerbank sermayesine ilâve edilen üç milyon beş yüz bin liranın 1937 malî 
yılına aid taksitinin tediyesi zarurî görülmüş olduğundan 1 166 000. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
İstanbul Emniyet müdürlüğünün yeni binasile diğer emniyet teşkilâtının zarurî ve m lib
reni- ihtiyaçları karşılanacağından, 20 000 
Mühim vakalarda hizmet gören ve Şark ve İstanbul seyahatlarına iştirak eden kadro men-
sublarınm harcırahlarının tediyesi zarı rî bulundnuğundan, 25 000 
Emniyet memurlarının melbusat ve teçhizat noksanlarının bir an evvel ikmali lüzumlu 
görüldüğünden, 100 000 
Mevcud tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği anlnaşıldığından, 250 000 
Tertibindeki tahsisatı Polis enstitüsünün noksanlarını ikmale kâfi gelmiyeceğinden, 30 000 

Jandarma genel komutanlığı 
Mevaddı iptidaiye bedellerinin yükselmesi dolay isile millî fabrikalarımızın giyecek fi af
larını arttırmalarından, 82 246 
Tunceli ve Sason harekâtı dolayisile mevcud tahsisatın tamamı sarf edilmiş, halbuki nisan 

ayı içinde yapılacak terhis ve celb ile gerek talim görmüş erlerin, gerek ıslah edilmekte 
olan silâhların vilâyetlere tevzi işleri için tahsisata ihtiyaç görüldüğünden, 60 000 

Hariciye vekâleti 
Tertibinde, mevcud tahsisat ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden, 4 400 
Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden, 3 600 
Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi bulunmadığından, 2 000 
Tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi bulunmadığından, 2 000 
Tertibiııdeki tahsisatın memleketimizi ziyarete gelen ecnebi misafirlerin izaz ve ibate ve 
ziyaret masraflarını karşılamağa kifayet etmiyeceği anlaşıldığından, 200 000 
Kongre ve konferanslar ve muahedeler akdine memur edilen heyetlerin zarurî masrafları 
tahminden fazla tahakkuk etmiş olduğundan, 156 000 

Sıhhat veıiçtimaî muavenet vekâleti 
936 senesi içinde ana yatana getirilen göçmenlere iskân mjntakalarmda ieabeden eylerin 
bir an-.evvel yapılması ve kendilerinin süratle müstahsil hale- getirilmeleri için her türlü 
lüzumlu alât, vesait ve iptidaî maddelerin temini ve Şarktan yapılan nakillerle 937 sene
sinde dış memleketlerden getirilecek göçmenlerin muhtelif ihtiyaçları için yeniden tahsi
sata ihtiyaç hâsıl olduğundan 2 456 770 v 

.-'••;....'.••'.•;.;• . v ı . i . . - ' . . - , , . . . - . . - • . • : , > M a a r i f v e k â l e t i =.-.:.-.--..--.•-
3194.sayilr.kanunla..verilen.300 .000 liranın, satın alınan, fizik kimya ve tabiî ilimler ders 
ve tecrübe aletlerinin gümrük ve muamele vergilerinin tediyesine kâfi gelmiyeeeği anla
şıldığından, 90 284 
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S*ııin. £ ••mil» 

h\ M. 
Nafla vekâleti 

739 1 Demiryolları inşaatı malî programının 1937 malî yılına aid kısmının karşılığı bütçeye 
noksan konulmuş ve bu noksanın malî yıl içinde tamamlanması da zarurî görülmüş ol
duğundan 2 200 000. 

lktısad vekâleti 
Z87 Hayat pahalılığını tedkik ettirmek üzere bir mütehassıs oelbedileee^ııdcn,. 7 0,0.0.. 
796 Maden tedkik ve arama enstitüsünün 1937 malî yık zarfımla yapacağı işler için hazırla

dığı programa göre bütçeye konulan tahsisatı noksan olduğundan, 432 700. 
Hususî 2708 sayılı kanunla verilen salâhiyeteistinaden Denizyolları, idaresi için Almanyaya şi
fası 1. pariş edilen vapurların mukaveleleri mucibince 1937. malî yık içinde tediyesi lâzımgelen 

taksitlerin.-karşılığı olarak 3194 sayılı kanunla, konulan. 5 000 000.• liradan 1 650 000 lirası 
sene içinde 4 noü umunıîî. müfettişlik inşaat işleri tertibine nakledilmiş olmakla bakiye tah
sisat kâfi gelmeyeceğinden 1 650 000. 

Ziraat vekâleti 
861 4 Ziraat ve Maarif vekâletlerinee müştereken açılmış olan köy eğitmenleri kurslarının ida 

mesi için çalıştırılmaları lâzımgelen mütehassısların, istihkaklarının tediyesi ile hayvan, 
alât, edevat, tohum, gübre, fidan, tenvir. ve teshin levazımı ve saire mubayaasına mevcud 
tahsisatın kâfi bulunmadığı anlaşddığından, 40 000. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
903 Bütçeye mevzu tahsisat Tunceli harekâtîle manevralarda tahakkuk eden sıhhî vaziyetleri 

dolayısile tekaüde sevkedilenlerle kendi arzularile tekaüdlüklerini isteyenlerden bilfiil 
(30) setıe hizmet etmiş olanların ikramiyelerinin tediyesine kâfi gelmeyeceğinden 
100 000 . 

905 (İ'eçen sene jandarma umum kumandanlığına bağlı bulunan 300 yataklı Çanakkale hasta
nesi Millî Müdafaa vekâleti kadrosuna alınmış ve Istanbulda bir prevantoryum tesisine 
ve Harb okuluna bağlı hastanenin 100 yatağa çıkarılmasına lüzum görülmüş olduğundan, 
250 000. 

9.13 1 Yeniden bazı binaların kiralanmasına lüzum görüldüğünden, .16 000 
920 1 1937 malî yılında fiyatlarda tahmin olunan tenezzül husule gelmemiş olduğundan, 1 (XX) 0.00. 
921 1 Bu yıl millî fabrikalarımızdan alınmakta olan eşya ve mensucat fiyatlarının geçen seneye 

nazaran mühim derecede yükselmiş olmasından, 130 000. 
926- Tunceli harekâtının, ordu ınevcud'una ilâveten hariçten kamyon ve nakil vasıtaları temi

nini istilzam eylemesinden, harekâta iştirak eden kıtaların sevk ve garnizonlarına iadeleri 
ve'Trakya ve Ege nuntakalarmda yapılan manevralar ve sene sonuna kadar yapılacak celp 
ve terhisler ve garnizon tebeddülatı do-layısile mevcud tahsisatın kâfi gelmiyeeeğj anla
şıldığından, 400 000. 

934 Tertibindeki tahsisat bu senek i ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden, 4 000. 
1;Tususî 2980 sayılı kanun mucibince girişilen taalıhüdleriu karşılığı olarak 1937 malî yılı içinde 
Fal'sıl Millî Müdafaa vekâleti kara kısım bütçesine (4 000 000) lira tahsisat verilmesi k-ab 

ederken 3194 sayılı kanunla (3700 000) lira verilmiş olmasıudun, (300 000). 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısanı) 
971 Tadilen hazırlanan hava programı mucibince tayyare, mütör ye yedekleri, mubayaası, tay

yare fabrikalarımızın işletilmesi ve ihtiyaca göre-İslah ve tevsii masraflarile her nevi hava 
harbi malzeme ve teçhizatı için 3&2Ö, mı maralı kanunla verilen taahhüd salâhiyeti karşılığı 
olmak üzere bu sene ilâveten bir milyon Miranın verilmesi za-rurî-görüldüğünden, 1 00*1000. 
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Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
Tayinat tertibine mevzu tahsisat, kadronun çoğalması ve yiyecek maddeleri fiyatlarının 
yükselmesi hasebile kâfi gelmiyeceğinden 39 100. 
Mevcud tahsisatın ihtiyacı karşılryamıyacağı anlaşıldığından, 20 900. 
Niyon anlaşması üzerine kara sularımızda ve Marmarada yabancı denizaltı gemilerine karşı 
karakol lıizmetlerinde çalıştırılacak donanmaya mensub gemilerle gümrük idar-esine aid 
deniz motörlerinin malî sene sonuna kadar olan kömür, benzin yağ ve saire ihtiyaçları 
temin edileceğinden birinci maddeye 101 000, 2 nci maddeye 415-000»liranın munzam tahsi
sat olarak verilmesi zarurî görülmüştür. 

Maliye vekâleti 
Şehrin iman masraflarına sarfedilmek üzere Ankara belediyesine Hazineden bir nıikdar 
yardım yapılması takarrür etmiş, olduğundan yeniden açılacak 251 nci fasla 250 000. 
izmir sergisinin mahallî belediyece karşılanması mümkün görülemeyen masraflarile çocuk 
hastanesinin müteferrik masraflarına yardım olmak üzere yeniden, açılacak 252 nci fasla 
20 000 ye 252/A faslına 100 000. 
istanbul belediyesine yardım olmak üzere yine yeniden açılacak 253 ncü fasla 550 000. 

Haniciye vekâleti 
Hariciye vekâleti 1936 malî yılı bütçesinin 484 ncü faslına konulan tahsisat normal va
ziyete göre hesab edidmiş olduğu halde, sene içinde: uzun zaman devam eden Hatay 
müzakereleri dolayısile müzakerata iştirak eden heyetlerin masraflarile posta, telgraf 
muhaberatının çoğalması ve memleketimizi ziyarete gelen yüksek ecnebi zevat için ihti
yar edilen zarurî masraflar yüzünden 32 000 lira tahsisat haıüci borç tahakkuk etır ;s 
tir. Tahsisat harici yapılan bu borcun ödenmesini teminen yeniden açılacak 533 ncü fasla 
32 000-

Ziraat vekâleti 
Devlet ziraat işletmeleri kurumuna devredilen müesseselerin kısa bir zamanda faaliyete 
geçmelerini temin maksadile yeniden açılacak 894 ncü. fasla 2 617 000 
Liranın fevkalâde tahsisat olarak konulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
1937 malî yılı şubat gayesi itibarile yapılan tahsisat ınikdarında geçen senenin ayni dev
resinde elde edilen nıikdar ile 1937 senesi büt^e muhammenatına nazaran görülen fazla
lık verilecek munzam ve fevkalâde tahsisatı karşılamaktadır. 

İstatistik umum müdürlüğü 
KM! Tertibiııdeki tahsisatın sene sonuna kadar, olan ihtiyaca kafi gelmeyeceği anlaşıldığın

dan 100 
111 Malî yıl başında teşkil edilen umumî müfettişlikler istatistik bürolarına meslekten yetiş

miş memurların tayini için bir kısım memurların merkezden izamlarr icab etmekte ol
duğundan 450 

116 3 Kâğıd fiatlerinin %80 nisbetinde yükselmesi hasebile hazırlanmış olan 4 - 5 cild ista
tistiklerin tal>[ masraflarına mevcud tahsisat kifayet etmeyeceğinden 2 610 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğünün ilk bütçesi olan 1937 malî yın bütçesinin 
bazı fasrt ve maddelerine mevzu tahsisat sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaç
ları karşılayamıyacağmdan 130 ncıı fasla 4 300, 131; nsi faslın 2: ııei-maddesine 2 500, 
132 nci fasla 1. 000, 133 ncü taşlın 2 nci maddesine 1 500, 134 ncü fasla 3 150, 155 
nci faslın 2 nci maddesine 1 000, 140 nci fasla 1 200, 143 ncü fasla 3 500 ve 144 ncü 
fasla 2 100 
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F. M. 
Maliye vekâleti 

181 r 1 •Yeniden yazı ve hesab makineleri .satın alınmasına lüzum görüldüğünden 10 000 
182 3 İ Tertiblcrindeki tahsisatın sene nihayetine kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlara yetişme 
185 İveceği anlaşıldığından 182 nci faslın 3, ncü. maddesine 5 000, 185 nci fasla 30 000, 
186 ...2.(180 nci faslın 2 nci maddesine 25 000 
188 ;..-2 ..;.Hazinenin leh ve aleyhinde ikame edilen davaların çokluğu dolayısile bütçeye mevzii. 

. v • tahsisat ile, bilâhare münakale > suretile temin olunan mikdar sene nihayetine kadar 
tahakkuk edecek masrafları tediyeye kâfi gelmeyeceğinden 100 000 

190 Mevcud tahsisat hayvanlar vergisi kanunu mucibince nisan ve mayıs ayjarında hay
vanlar vergisi yoklamasına gönderileceklerin zarurî masrafları ile Hazine davalarının 
takib ve intacı için kazalara gönderilecek Hazine avukatlarının harcırahlarını, mün-
halâta vekâlet ettirilecek memurlara verilmesi muktazi ikamet yevmiyelerini karşılaya-
mıyacağrndan 20 000 

199 1 Faiz ve acyo tediyesini istilzam eden Hazine muamelâtının çoğalmış olmasından 50 000 
201 1 " Malatya hükümet konağı arsası ile Hazinenin hissedar olduğu bazı resmî dairelerin 

diğer hisseleri satın alınacağından 26 500. 

Düyunu umumiye 
275 Mevcud tahsisatın bu seneki ihtiyaca kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 10 000. 
276 Erzurum erkek muallim mektebi inşaatı bedelinin mahkeme Hâmile tahakkuk eden fa

izinin tediyesi muktazi bulunduğundan 35 523. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
307 ; : Bütçeye mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş, halbuki bazı ikramiyelerin tediyesi ta

hakkuk etmiş olduğundan 5 604. 
315 1 | İstanbul gümrükleri başmüdürlüğü teşkilâtına dahil muhtelif mahallerdeki servislere 
315 2 | acele emirleri tebliğ etmek üzere bir motosiklet satın alınması lüzumlu görüldüğünden bi

rinci maddeye 700 ve 2 nci maddeye 100. 
322 Tertibindeki tahsisat ihtiyacı karşılayamayacağından 1 580. 
325 Trtibindeki tahsisat kamilen sarf edilmiş olduğundan 1 000. 
330 4 Cenub hududlarmda yakalana kaçak ve sahibsiz eşyanın, ikinci bir kaçakçılığa mahal 

bırakmamak üzere îstanbula gönderilerek orada satılmaları daha faydalı görüldüğünden 
1 000. 

345 Bütçeye mevzu tahsisat malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek istihkaklara kâfi gelme
yeceğinden 220. 

Dahiliye vekâleti 
2 nci umumî müfettişlik idare masraflarına sarfı iktiza eylediğinden 5 500. 
Bütçeye konulan tahsisat esasen vekâlet emrinde bulunan memurlarla sonradan görülen 
lüzum üzerine vekâlet emrine alınmış olan memurların maaşlarının tediyesine kifayet et
meyeceğinden 8 000. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
446 Kâğıd fi ati erinin yükselmesinden 600. 

Jandarma genel komutanlığı 
462 (30). sene bilfiil hizmet edib arzularile tekaüdlüklerini isteyen iki yarbayın ikramiyeleri 

tediye edileceğinden 3 152. 
473 Ordu, subaylarından jandarmadaki kanunî müddetlerini bitirenlerin iadesi ve yeniden 

alınacakların da eelbleri yapılacağından 5 000. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
'Eski'-Senelere' âid evrak ve defterlerin tasnifi vebühlarm ihuhtâzam mahzenlerde saklan
ması için meveüd arşivin tevsii ve yeniden tesisi düşünülen bir içtima salonu için masa 
ve kütüpane, tedarik edileceğinden, 1 000. ' 
Tertibihdeki tahsisat bakiyesi seıie swıuna kadar zııhüriı melhuz her hâns'i sari bir hasta
lığa karşı yapılacak mücadele masraflarını karşılayamayacağından, yeniden 13 aded sey
yar etüv makinesi mubayaa edileceğin den ve îstanbulda mevcud ve emrazı sariye işlerin
de müstamel kamyonet de tamir ettirileceğinden, 17 000. 
Sıtma mücadele masrafı tertibine konulan tahsisat sene sonuna kadar mücadele memur 

' ve müstahdemlerinin ücretlerini tesviyeye ancak kâfi gelebileceği halde mücadelenin en 
faal zamanına tesadüf eden ilk bahar aylarında mücadele nııntakalarına' dahil halka tevzi 
edilmek üzere iki ton kininin mubayaası zaruri bulunduğundan, 50 000. 
Doğum ve çocuk bakım evlerine bu yıl yatırılan hastaların âdedi geçen, yıla nisbetle ço
ğalmış \G Balikesirde açılan Köy ebe mektebinin umumî masrafları için ayrıca tahsisat 
konulmayıb bu masraflar da doğum ve çocuk bakım evleri tahsisatından karşılanmış ol
duğundan, 4 000. 

Adliye vekâleti 
Tahmin fevkinde kanunî müddetlerini ikmal ederek vazifeden ayrılan veya vefat eden
lerin kendilerine veya ailelerine ikramiyeleri tediye edileceğinden 15 000. 
Tertibine konulan tahsisat filî kadroya göre noksan bulunduğundan 5 500 ; 
Mahkemelerde senelerdenberi istimal edilerek kullanılamayacak'hale"gelmiş olan yazı ma
kinelerinden bir kısmı yenilerile değiştirileceğinden, 20 000. 
Merkez- ve vilâyetler müteferrikasıle tenvir ve teshin, resmî telefon tesis v'e^mükâleme' mas
rafları ve ceraim tertiblerine. mevzu tahsisatın şene nihayetine kadar tahakkuk edecek ihti
yaçları karşılayamayacağı anlaşıldığından .599 nçu fasla 1 000, 602 ııc i. faslın biri ı̂ -i 
maddesine 5 000, 603 ncü fasla 1 258, 610 ncu fasla 1 500 ve 613 ncü. faslın birinci 

1 Maddesine de 3 500. 
2 | Tertibindeki tahsisat bakiyesi mektebin idare masraflarile nelıarî talebenin iaşe mas:-:ıf!;ı-
3 j rmı karşılayamayacağından 2 nci maddeye 500 ve;3 ncü maddeye 5 f)00. 

Maarif vekâleti 
1937 malî yılı içinde tekaüdlükleri icra edilenlerin ikramiyeleri tediye olunacağından, 
13 000. 
Tertibine mevzu tahsisat sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeceğinden 14 000. 

2 | 1937 - 1938 ders yılı içinde mevcuda ilâveten 17 orta okul ile 317 şube yeniden açılmış 
3 J olduğundan 2 nci maddeye daha 134 00 0, 3 ncü maddeye de 23 500. 

Ayni sebeble, 4 500. ' •..-•-.•-^ .-..-• • 
Köy enğitmenleri kursları masraflarının temin edileceğinden 40 000. 
Tertiblerine bütçe ile konulan tahsisat sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlara 
kâfi gelmiyeceğinden 641 nci fasla 500, 642 nci faslın 2 nci maddesine 200, 647 nci fasla 
1 000, 648 nci fasla 7 000, 654 ncü faslın 2 nci maddesine 350 ve 672 nci faslın 9 ncu 
maddesine de 2 000. 

2 
9 - - , • : . - • . . . . . . . . . . . . . . . 

2 Okulların matbu evrak ihtiyaçları karşılanacağından, 1 000. 
2 Kütüpanelerin tasnif işleri için daha bir mikdar tahsisata ihtiyaç hâsıl olduğundan, 1 500. 
1 Bütçe ile konulan tahsisat sene somuna kadar kâfi gelmiyeceğinden, 1 500. 

1936.yılında alınan kömür bedelinden tahakkuk edib tahsisatı olmaması dolayısile ödene-
miyen borcun tesviyesi lâzımgeldiğinden, 1 929. 
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•Kabul muamelelerinin ğogaJanatu: TO £mn transit, yolu ik» bir -.çak Nafıa .işlerinin mut-ahassıs 
memurlar tarafın dan sıkı -surette kontrol ettirilmesi hasebini tertibdeki tahsisatın ihtiyacı 
karşılamayacağı anlaşıldığından, 5 000. 
Tabı nıasrailarında ge^en .senelere nazaran tereffü husule geldiğinden bu sebeble dermvveud 
tah'simt kâfi golmiyeeeğinden 500. 
Bazı memurların yeniden Avrupaya izamları zarurî -görülmüş olduğundan, 750. 

1 \ Bütçenin tanziminde bir kısım poliçelerin esasen bütçede yapılacak tasarruflarla karşılan-
2. | ması düşünülmüş olduğundan 1 nci maddeye 281 3#6 ve 2 nci maddeye 68 937. 

Bakiye tahsisat okutun sene nihayetine kadar tahakkuk edecek ihtiyarlarını karşılamıya-
oagnıdan, 10 000. .--•--•• 

tktısad vekâleti 
1 Büdçeye konulan tahsisatın mühim bir kısmı Yüksek iktışad ve. Ticaret mektebinin kaimp 

masraflarına »arfedilnıiş ve bu sebebi e bakiye tahsisatın mektebin ihtiy açların a kifayet 
etmıiyeeeği anlaşılmış olduğundan 1 000 

Ziraat vekâleti 
Bütçeye konulan tahsisat merkez• teşkilâtmm genişlemesi yüzünden kâfi gelmiyeceğin-
den, 6 900 
Bütçenin tanziminde katiyetle tahmini mümkün olmıyan. açık maaşları tertibindeki tahsi
satın ihtiyaçtan noksan olduğu nnbr.ıMığrndan, 1 500 
Geçen seneden tahakknk eden bazı borçların tediyesi yapılacağından, 13 500 . 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara- kısmı) 
1 Harekât mıntakasında bulunan askerî kıtaatın iskân ve ibatelerini temin için 4 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
Bütçeye mevzu tahsisat sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları karşı la mıyacagm-
dan, 2 000 

1 Melbusat Hatları mahsus derecede artmış olduğundan, 2 100 
Hastalanan subayların tedavi masrafları karşılanacağından, 200 
Denizaltı gemilerinin inşaatını kontrol eden Almanyadaki komisyon azalarının zarurî mas
rafları için, 8 300 

2 Ders levazımı mubayaa edileceğinden, 600 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Bilfiil (30) sene hizmet etmiş bulunan memurların müstahak bulunduğu ikramiyeler 1e-
drye edileceğinden, 3 072 
Kayaştaki Kapsül fabrikasile mermi imalâthanesi merkeze telefonla bağlanacağından, 500 
Tertipteki tahsisat fabrikaların sene sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlarını karşıla
mağa kâfi bulunmadığından, 250 

1 Merkez ve taşra fabrikalarında kış münasebetile vukua gelen hasarların tamiri zarurî bu 
lunduğundan, 4 250 

Harita umum müdürlüğü 

Yîvecek ve esva fiatlerinin yükselmesi , . . ... t .... ,.. . . • . '" ., •, • T ı • v e programlanan islere ilaveten ila edilecek yeni hizmetler dolavısıle tertıblermdekı , . . ; . , . .,.. . , , ı n w n „ . \ . . • , A nnn tahsisatın sene sonuna kadar katı gelmeveeegı anlaşıldığından 1075 nci fasla 4 000, „ . , . , ^ 1 n u ı 

nci fasla 2 000, 1085 nci faslın 1 nci , , . ' ,, .. 
' H, .nn . „ , „.„„ maddesine 1. -500, 3 ncu maddesine 300, 108!) 

ncu fas a 1 000, 1093 ncü fasla 4 833 
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Münakale suretile ilâvesi lüzumlu görülen ve 3 numaralı cetvelin tenzil sütununda ya-
ZTİı tertiblerde sene nihayetine kadar yukarıda arzedilen ihtiyaçları karşılayacak mik-
darda tasarruf temin edilebileceği anlaşılmıştır. 

Diyanet işleri reisliği 
Uhdelerinde memuriyet bulunan dersiamların dersiamlık maaşlarının kesilmemesine Dev
let şûrasınca ahiren karar verilmiş ve bu karar mucibince dersiamlara şimdiye kadar 
bu yüzden verilemeyen maaşlarının tediyesi zarurî görülmüş olduğundan 172 nci fas
la 36 000 

Maliye vekâleti 
Yeniden bastırılacak ziynet altınları resimlerinin müsabaka masraflarına karşılık ol
mak üzere 212 nci faslın, yeniden açılacak 4 ncü maddesine 8 000 
Eski senelerden tahakkuk eden alacakların tediye edilebilmesi için yeniden açılacak 
253/A ncü fasla 4 970 
Evvelce Hazine tarafından satılan ve bilâhare sahihlerinin mütegayyib eşhastan ol
madığı anlaşılarak müşterilerinden bilistirdad hakikî sahihlerine teslim edilen emlâkin 
tahsil olunan taksitlerinin faizile birlikte iadesi icab eylediğinden kezalik yeniden açı
lacak 253/B ncü fasla 6 187 

Jandarma genel komutanlığı 
i934, 1935, 1936 senelerinden tahakkuk eden tahsisatsız borçların tediye edilebilmesi 
için yeniden açılacak 495 nci tasla 8 153 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
1934 ve 1935 senelerinde Erzurum hastanesince tahsisat harici mubayaa edilen ilâç, er
zak ve saire bedellerinin ödenebilmesi için yeniden açılan 589 ncu fasla, 586 

Adliye vekâleti 
1935 - 1936 senelerinde tahakkuk eden tahsisatsız borçların tediye olunabilmesi için ye
niden açılan 627 nci fasla, 14 580 

Maarif vekâleti 
1932 yılı tatilini Galatasaray lisesinde geçiren kimsesiz talebenin iaşe masraf larile 1934 ve 
1935 senelerinde tahakkuk eden tahsisatsrz borçların ödenebilmesi için yeniden açılan 698 
nci fasla 9 940 

Nafıa vekâleti 
ikinci umumî müfettişlik inşaatının ikmali için 745 nci faslın yeniden açılan 13 ncü mad
desine 10 600 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
1936 senesi bütçesinin maaş tertibinden tahakkuk eden karşılıksız borçların ödenebilmesi 
için yeniden açılan 945 nci fasla, 184 313 
Liranın fevkalâde tahsisat olarak konulmasına lüzum hâsıl olmuş ve karşılıkları ilişik 4 
numaralı cetdvelde yazılı tertiblerdeki tasarrufattan temin olunmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Ankara Numune hastanesi baştabibliğiııe bir mütehassıs tayin edilmiştir. Kendisine ayrı
ca mütehassıslık ücreti de verileceğinden (D) cedvelinde baştabib kadrosu karşısındaki 
(Ayrıca mütehassıslık maaşı alamaz) kaydinin kaldırılması icab etmiştir. 

Maarif vekâleti 
Bütçenin 658 nci faslına mevzu tahsisat ile tarihî araştırmaları yakından alâkadar eden 
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dil mevzuuna müteallik masrafların da karşılanabilmesi için fasıl unvanına (Dil) kay di
nin de ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Yukarıda arzolunan hususatı temin maksadile ilişik kanun lâyihasile merbutları tanzim ve takdim 
edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1937 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde 
tahsisat verilmesine ve bazı daire bütçelerinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin 
ilişik (1) numaralı cetvelde gösterilen fa-
sıllarma (14 751 000) lira munzam tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — 1937 malî ydı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) 
numaralı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan 
fasıllarına (3 569 000) lira fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — 1937 malî ydı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (3) 
numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasında 
(1 175 104) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 4 — 1937 malî ylı muvazenei umu
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (4) 
numaralı cetvelde gösterilen tertiblerinden 
(283 329) lira tenzil edilerek yeniden açılan (5) 
numaralı cetvelde yazılı, fasıllarına fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 5 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâleti kısmında Ankara Nu
mune hastanesi kadrosundaki baştabib ve müdür 
hizasında yazlu (ayrıca mütehassıslık maaşı ala
maz) kay di kaldırılmıştır. 

MADDE 6 — 1937 malî ydı Maarif vekâleti 
bütçesinin 658 nci faslının unvanı v Ulusal dil ve 
tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar \t 
eski metinlerin basılması, telif ve tercüme etti
rilmesi için yapılacak her türlü masraflar) şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

16 - I I I - 1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
i la. V. Ma. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. V. 

A. Çetinkaya C. Bayar 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H, Alataş 
G. 1. V. ve Zr. V. V. 

Rana Tarh an 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 - III -1938 

M. No. 84 
Esas No. 1/967,968 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletince ecnebi memleketle
re gönderilecek talebe masraflarının 1937 malî 
yılı bütçesinin 930 ncu faslından verilmesine ve 
1937 malî yılı muvazene! umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat 
konmasına ve bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair olub Başvekâletin 15 ve 18 in art 
1938 tarih ve 6/939, 985 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan iki aded kanun lâyihası alâkadar 
vekilleri ve bazılarının mümessilleri hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu. 

Bunlardan Millî Müdafaa vekâletince askerî 
mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere ecne
bi memleketlere gönderilecek talebe masraflarının 
1937 malî yılı bütçesinin 930 ncu faslındaki tahsi
sattan ödenmesine dair olan lâyiha Hükümetçe 
verilen izahata göre 3288 sayılı kanun mucibince 
talebe olarak ecnebi memleketlere gönderilecekle
re aid olub lâyihaya mezkûr kanuna tevfikan 
gönderilecekler kaydinin ilâvesi suretile kabul 
edilmiştir. 

Diğer lâyiha 1937 malî yılı varidat fazlalarile 
karşılanmak üzere muhtelif dairelerin ihtiyaçları 
için 14 751 000 lira tutan munzam tahsisat ve 
3 569 000 lira tutan fevkalâde tahsisat verilmesi
ne ve karşılıkları münakale suretile temin edil
mek üzere de 1 175 104 munzam ve 283 329 lira 
tutan fevkalâde tahsisat itasına aid bulunmak
tadır. 

Karşılıkları varidat fazlalarından temin olun
mak üzere istenilen tahsisat yekûnu 18 320 000 li
radan ibaret olub 1937 senesinin 9 aylık tahsi
latı, geçmiş senelerin ayni aylarında yapılan tah
silata ve bu seneki varidat muhammenatına göre 
fazlalık arzetmekte olduğu ve bu fazla tahsilatın 
talebolunan işbu mikdarı karşılayacağı anlaşıl
mış ve istenen tahsisat kalemlerinin her birisi 
üzerinde yapılan müzakereler bu taleblerin lü-
2um ve ihtiyaca müstenid bulunduğunu göster
miş olmakla esas itibarile kabul edilmiştir. 

Bunlardan munzam tahsisat kısmına bilâhare 

encümen müzakereleri sırasında Hükümetçe gös
terilen lüzum üzerine 203 000 ve fevkalâde tah
sisat kısmına da 120 000 lira ilâve edilmek sure
tile her iki tahsisat yekûnu 18 643 000 lira ola
rak tesbit olunmuş bulunmaktadır. 

Karşılıkları münakale suretile temin edilen 
tahsisat taleblerine gelince : Bunların da her bi
risi üzerinde alınan izahat kabullerini ieab etti
recek lüzum ve zaruretleri meydana koymuş ol
makla bunlar da esas itibarile kabul edilmiş, 
ancak Maliye vekilinin encümendeki talebi veç
hile 265 nci fasıldan 30 000 lira indirilmesi ve 
buna mukabil 188 nci faslm iidnci masarifi 
muhakeme faslına eklenmesi istenilen 100 000 li
ra yerine de 70 000 lira konmak suretile bir tas
hih yapılmıştır. 

Lâyihaya encümen tarafınlan ayrıca madde
ler ilâve edilmiştir. Bunlardan ikinci madde, 
267 nci fasla konulan tahsisatın maliyece Sü-
merbanka 1938 malî yılrnda verilecek meblâğ ol
duğunu göstermek suretile mezkûr tahsisatın 
sarf cihetini tesbit etmektedir. 

Üçüncü madde 1937 malî yılı içinde Kızılay 
kurumu tarafınlan muhacir işleri için sarfolunan 
paranın ne suretle Kızılaya ödeneceğini ve bu 
sarfiyata aid evrakın ne suretle tedkik edile
ceğini ve bu iş için Kızılay tarafından yapılmış 
olan mukavelelere aid hukuk ve vecaibin hangi 
tarihten itibaren Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine intikal edeceğini göstermekte olub 
yapılan müzakere neticesinde böyle bir hükmün 
lâyihaya konulması lüzumlu görülmüştür. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin münakale 
cetvelinde 315 nci fasla konulan tahsisatın is
tanbul gümrükleri başmüdiriyetine dahil muh-' 
telif mahallerdeki servislere acele emirleri teb
liğ etmek üzere bir motosiklet mubayaasına aid 
bulunduğu anlaşılmakla 1937 malî yılı muvaze
ne! umumiyesi nakil vasıtaları kadrosuna da bir 
motosiklet ilâve olunduğu 7 nci ma ide metninde 
gösterilmiştir. 
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Her iki lâyiha birleştirilmek suretile ve en-

cümenimizce yapılan değişiklikler dairesinde ye
niden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine okonulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis M. M. Kâtib 
Burdur Trabzon İstanbul 

M. Şeref Özkan B. Karadeniz E. öymen 
Balıkesir Diyarbakır Gazi Anteb 

E. Adakan B. Bekü A. II. Ay erdem 

MADDE 1 — 1937 malî yüı muvazenei urnu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(1) numaralı cedvelde gösterilen fasıllarına 
(14 954 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunla 267 nci fasla konu
lan tahsisat 3082 sayılı kanun mucibince Mali
yece Sümerbanka 1938 malî yılmda verilecek 
meblâğ karşılığıdır. 

MADDE 3 — 1937 malî yılı içinde Kızılay 
kurumu tarafından muhacir iskân işlerine ya
pılmış olan sarfiyat bu kanun ile faslı mahsunu-
na ilâve edilmiş olan 2 456 770 liradan makbuz 
mukabilinde bu kuruma ödenir. Kurumun bu 
sarfiyatına aid evrak bilahare Divanı muhase
batça tedkik ve netayici tesbit olunur. 

Kızılay kurumu tarafından muhacir iskân 
işleri için yapılmış olan mukavelelerin hukuk 
ve vecaibi bu kanun meriyete girdiği tarihten 
itibaren Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
intikal eder. 

MADDE 4 — 1937 malî yılı muvazenei umu-
mdyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) 
numaralı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan 
fasıllarına (3 689 000) lira fevkalâde tahsisat 

konulmuştur. 
MADDE 5 — 1937 malî yılı muvazenei umu-

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (3) 
numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasmda 
(1 145 104) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 6 — 1937 malî yılı muvazenei umu-

Kırklareli 
Ş.Ödül 
Mardin 

B. Erten 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Sivas 

Bemzi Çiner 
Yozgad 
8. Içöz 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Tokad 
S. Genca 

Maraş 
A. Tiritoğlu 

Ordu 
II. Yalman 

Sivas 
B. Bahara 
Trabzon 

Sırrı Day 

miyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
(4) numaralı cedvelde gösterilen tertiblerinden 
283 329 lira tenzil edilerek yeniden açılan, (5) 
numaralı cetvelde yazılı faslülarma fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 7 — 1937 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti kısmında Ankara Nu
mune hastanesi kadrosundaki baştabib ve mü
dür hizasında yazılı (ayrıca mütehassıslık maaşı 
alamaz) kay di kaldırılmış ve ayni cetvelin güm
rük ve inhisarlar vekâleti nakil vasıtaları kısmı
na bir motosiklet ilâve edilmiştir. 

MADDE 8 — 1937 malî yılr Maarif vekâleti 
bütçesinin 658 nci faslının unvanı (Ulusal dil ve 
tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve 
eski metinlerin basılması, telif ve tercüme etti
rilmesi için yapılacak her türlü masraflar) şek
linde değiştirilmiştir. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa vekâletince as
kerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere 
3288 sayılı kanuna tevfikan ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebenin tahsisatı ile yol, tahsil, 
mekteb, tedavi ve sair bilûmum masrafları 1937 
malî yüı bütçesinin 930 ncu staj ve tahsil mas
rafları faslından verilir. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cetvellerin bazılarında değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

( S. Sayısı : 122 ) 



— 13 -
[1] NUMARALI OEÖVEL 

Muhassasatm nevi Lira 

BAŞVEKÂLET 

Tahsisatı mesture 300 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 5 000 

Vilâyetler mefruşatı ve demirbaşı 

Defatir ve evrakı matbua 

istimlâkin gayri surette tefevvüz olunacak emval bedeli 

Türk dili tedkik heyetine yardım 

Devlet Reisine yapılacak motor için 

Türk Maarif cemiyetine yardım 

Ankara mezarlığı inşası için îmar idaresine 

DÜYUNU UMUMİYE 
3082 numaralı kanun mucibince yapılacak tediye karşılığı 1 166 000 

15 000 

150 000 

170 000 

. 30 000 

1 400 000 

60 000 

50 000 

EMNIYET İŞLERI UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Vilâyetler mefruşat, ve demirbaşı 20 000 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Zabıta memurlarının melbusat; masrafı 

İstihbarat masrafı 

Masarifi idare ve aşçı ücreti 

• JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Melbusat 82 246 

Nakliyat 60 000 

25 

100 

000 

000 

250 000 

30 000 

(.£. Sayısı : 122 ) 



F. M. 
- 1 4 -

Muhassasatm nevi 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

512 2 Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi ve resimleri, mukavelenamelerine 
tevfikan müsteciren ikamet edilen binaların meremet ve tamirleri ve Hükü
met malı binaların meremetleri, melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti 
ve idare masrafı 

513 Elçilikler, daimî murahhaslık için mubayaa olunacak otomobil bedeli 

516 Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı , 

517 Kesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

520 1 Ecnebi elçilerle misafirlerin ibate, izaz, ziyafet ve bahçe masraflarile mih
mandarlarının harcırah ve masrafları 

524 1 Hükümetle muahede ve mukavele akdine memur edileceklere verilecek 
harcırah ve kongrenin sair masrafı 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

F.M. Muhacir iskân işleri 

ADLİYE VEKÂLETİ 

601 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı • 

Lira 

4 400 

3 

2 

600 

000 

2 000 

200 

156 

000 

000 

2 456 770 

20 000 

MAARİF VEKÂLETİ 

F. M. Orta okullar, liseler ve öğretmen okulları için fizik, kimya ve tabiî ilimler 
ders ve tecrübe aletlerile malzemesi mubavaası bedeli 

NAFIA VEKÂLETİ 

739 1 Sivas - Erzurum poliçeleri 

90 284 

2 200 000 

İKTISAD VEKÂLETİ 

787 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanlar ve kâtibleri 

796 M. T. A. Enstitüsüne yardım 

F. M. 2708 sayılı kanun mucibince yaptırılacak gemilerin taksit karşılığı 

7 000 

432 700 

1 650 000 

(S . Sayısı : 122) 
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Muhassasatın nevi 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

Kuraklıktan korunma ve köy kalkınma plânının hazırlık ve tecrübe 
masrafları 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

' Müstahdemler ücreti 

îcar bedeli 

Tayinat 

Melbusat 

Nakliyat 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere gönderilecek subaylar ve memur
lar harcırahı 

2.980 sayılı kanun mucibince top ve cephane siparişleri için 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

Lira 

40 000 

100 000 

250 000 

16 000 

1 000 000 

130 000 

400 000 

4 000 

300 000 

1 000 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Tayinat 

Melbusat 

Sefain ve mevki levazımı 
Müteferrik levazım ' 
Devriçark 

39 100 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 

20 900 

101 000 
415 000 

516 000 

14 954 000 

( S. Sayısı : 122 ) 



F . M. 

[2] NUMARALI OEDVEL 

Muıhassasatm nevi 

MALÎYE VEKÂLETİ 

251 Ankara belediyesine yardım 

252 Çocuk hastanesi için İzmir belediyesine yardım.: 

252 A İzmir Enternasyonal fuarına yardım 

253 İstanbul belediyesine yardım ,*'f 

Lira 

280 000 

60 000 

100 000 

.550 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

533- Karşılıksız 1936 yılı borçları 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

894 Sermayesine mahsuben Devlet ziraat işletmeleri kurumuna 

895 Ziraat kongresi umumî masrafları 
(İcra Vekilleri heyetince tesbit edilecek formüle göre sarfolunur). 

YEKtttr 

32 000 

2 6LT 000 

50 000 

3 689 000 

F. M. 

[3] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatın nevi 

106 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Merkez müteferrikası, 

108 1 Tenvir ve teshin 

109 Vilâyetler müteferrikası 

110 1 İcar bedeli 

111 Daimî memuriyet harcırahı 

116 3 Tersim, tabı ve neşir masrafı 

Tefrzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

900 

100 

750 

100 

450 

2 610 

( S; Sayıst.; 122 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatm nevi Lira Lira 

117 Beynelmilel istatistik enstitüsüne yardım 160 

118 Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 950 

120 1 Tedavi ve yol masraf ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 300 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
148 Telsiz, muhabere ve dinleme alât ve eçhizesi ile alât ve leva

zımı rasadiye mubayaa, telsiz, tecrübe ve işletme masrafları 60 250 

2 500 

1 000 

1 500 

3 150 

1 000 

1 200 

3 500 

2 100 

130 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 300 

131 2 Kırtasiye 

132 Merkez müteferrikası 

133 2 İşletme 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

135 2 Kırtasiye 

140 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

143 Tesisat ve tamirat 

144 Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 

MALİYE VEKÂLETİ 

181 1 Merkez mefruşat ve demirbaşı 10 000 

182 3 Kırtasiye 

1£5 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

186 2 Kırtasiye 

188 2 Masarifi muhakeme 

190 Muvakkat memuriyet harcırahı 

199 1 Faiz ve aciyo 

(S. Sayısı: 122) 

5 000 

30 000 

25 000 

70 000 

20 000 

50 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatm nevi Lira Lira 

İstimlâkin gayri surette tefevvüz olunacak emval bedeli 26 500 

DÜYUNU UMU3IİYE 
Yüzde beş faizli dahilî istikraz 
Faiz ve senelik itfa 
Komüsyon 

Fasıl yekûnu 

1885 numaralı kanun mucibince İstanbul meoburîî istimlâk 
bedeli 

24 175 
1 348 

25 523 

10 000 

Mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerinin 1932 - 1937 seneleri faiz ve amortismanlarile 
nakden verilecek tahvil kesirleri ve komüsyon, sigorta ve sa
ir masrafları karşılığı 10 000 

944, 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bo
noları 72 299 

664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 numaralı kanunlar muci
bince; çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 60 000 

551 numaralı kanun mucibince harb malûllerine verilecek 
arazi bedeli 10 000 

Mahkûmünbih borçlar 35 523 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 5 824 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesimucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 5 604 

Mubayaa 800 

Tenvir ve teshin 380 

Daimî memuriyet harcırahı 4 000 

Müfettişler harcırahı 1 580 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 1 000 
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M. 

— 19 — 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 

Muvakkat tazminat 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

2850 numaralı kanun mucibince kö'y ve mahallelerde yapı
lacak askerî yoklamalarda bulunacak nüfus memurları har
cırahı 

İdare masrafları 

2 Açık maaşı 

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Polis mecmuası tabı, mevaddı iptidaiye ve müteferrik masraf 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Müfettişler harcırahı 

Satınalma komisyonları, dikimevi, jandarma ambarları ve 
muayene heyeti masrafları 

1 Demirbaş malzeme mubayaa ve tamir masrafı 
2 idare masrafı 

Fasıl yekûnu 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENT VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 Mubayaa ve tamir 

8 000 

600 

3 000 

2 000 

300 
2 852 

3 152 

35 000 

1 000 

220 

5 500 

000 

600 

3 152 

5 000 

1 000 

600 
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F. M. 

20 

Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

554 1 Tenvir ve teshin 

562 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

564 Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 

565 Trahom mücadele masrafı 

566 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 

569 Sıtma mücadele masrafı 

576 Ankara şehri kanalizasyon etüdü ve avan proje masrafı 

580 2 Hıfzıssıhha merkezleri 

582 Doğum, ve çocuk bakım evleri 

DAHİLİYE VEKALETİ 

592 

593 

596 

597 

598 1 
2 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
tekaüd ikramiyesi 

Muvakkat tazminat 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Tenvir 
Teshin 

Fasıl yekûnu 

599 Merkez müteferrikası 

600 1 Mubayaa 

601 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

602 1 Tenvir ve teshin 

603 Vilâyetler müteferrikası 

604 1 İcar bedeli 

4 000 

400 

15 000 

2 000 

35 000 

15.000 

20 500 

23 000 

3 099 

1 000 

1 659 

17 000 

50 000 

4 000 

15 000 

5 500 

1 000 

20 000 

5 000 

1 258 
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Tenzil edilen Zammedilen 

M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

605 Daimî memuriyet harcırahı 2 500 

606 Muvakkat memuriyet harcırahı 2 500 

617 Süvari mübaşirlerine maktuan ayda. dört lirakrrk beş ku
ruş hesabile verilecek yem bedeli 500 

619 4 Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk masraflar.ile şevke me
mur olanların harcırahları 500 

MAARİF VEKÂLETİ 
632 Memurlar maaşı 145 000 

610 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 1 500 

613 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiblerin harcı
rah, ehlivukuf ve ehlihibre ve şahidlerin yol masrafları ve üc
retten ve fethimeyit masrafları ve cürmün zahire ihracı için 
ihtiyarî lâzımgelen sair masraflar 3 500 

621 2 İdare masrafı 500 
3 Geliri müsaid olmıyan nehari talebenin iaşe masrafları 5 000 

Fa&ıl yekunu 5 500 

625 Hapishaneler mütedavil sermayesi 2 200 

633 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tefcaüd ikramiyesi 13 000 

635 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 9 000 

636 Muvakkat tazminat 14 000 

637 2 Muallim ders ücretleri 

3 Brtik ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin ders, ek-
zer&iz ve şeflik ücretleri 

Fasıl yekûnu 

638 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri öğretmen
lerine verilecek ücretler 

639 Merkez mefruşat ve demirbaşı 7Q0 

134 000 

23 500 

157 500 

4 500 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatm neyi • Lira Lira 

641 Merkez müteferrikası 

642 2 İşletme . . 

647 Daimî memuriyet harcırahı 

648 Muvakkat memuriyet harcırahı 

649 Müfettişler harcırahı 11 663 

500 

200 

1 000 

7 000 

654 2 Kültür Bakanlığınca satın alınacak ve abone olunacak ki-
tab, dergi, gazete ve diğer basmalar bedeli 350 

658 Ulusal tarihimizle ilgili eserlerin veya eski yazmalar ve 
metinlerin basılması, telif ve tercüme ettirilmesi için lâzım-
gelen her türlü eski masraflar 5 277 

662 İlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk öğretim ispektörleri 
kursları masraf, harcırahı ve ücretleri 

663 1 Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 

667 1 İaşe ve melbusat 

672 9 Mimarî tatbikat bölümü umum masrafları 

673 6 Elektrik, havagazı ve su tesisatı 

7 Müzik notaları, kitab ve mecmua bedeli ve bunların teclid 
ve sair masrafları 

Fasıl yekûnu 

676 2 İdare ve laboratuar masrafı telefon tesisat ve mükâleme bedeli 

677 Kamp masrafı 
684 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercü

manları ile ecnebi öğretmen ve usta ücuratı ve bunların memleket 
dahilinde gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 4 560 

17 350 

12 000 

400 

1 529 
1 929 

3 500 

40 000 

2 000 

1 000 

685 2 Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafı ' , - , . . 1 500 

690 1 Tedavi ve yol masraflarile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 1 500 

697 1936 yılı karşılıksız borçlan , 1929 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. • Muhassasatm nevi Lira Lira 

NAFIA VEKÂLETİ 

720 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 

728 ' Kitab ve fennî risaleler bedeli ile neşredilecek fennî eserle
rin ve haritaların tabı ve teclid masrafları ve alelûmum telif 
ve tercüme ve nafıa eserleri modelleri için verilecek ücret ve 
mükâfat . 500 

731 Ecnebi memleketlere gönderilecek mamurlar harcırahı 2 000 

732 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcı
rah ve masrafları 750 

733 8 Ihaleten veya emaneten yapılacak her türlü inşaat, kelik ma
kas hattı inşaatı ile bilûmum tesisat ve ameliyat, tamirat ve 
ferşiyat, teçhizat, inşaat, montaj, tazminat masrafları ve fer-
şiyat, kilometre ikramiyeleri ve (E) eedveli haricinde kullanı
lacak amele ve müstahdemin ücret ve yevmiyeleri ve alelû
mum lokomotif, vagon ve sair her nevi makine alât ve ede
vat ve levazım ve malzeme ve mefruşat ve eşya ve hayvan, oto
mobil, kamyon ve kamyonet mubayaa, tahmil ve teslim, muaye 
ne, tesellüm ve ekspertiz ve sigorta ve istalya, ardiye, şomaj 
ücret, bedel ve masrafları, faiz ve komüsyonlar, inşaat işlet
mesi masarifi umumiyesi ve resimler 

12 isveç grupu işlerinden bakiye kalan tediyat 

739 1 Srvas - Erzurum poliçeleri 
2 isveç grupu işleri için verilmiş poliçeler karşılığı 

X 

Fasıl yekûnu 

karşılığı 

Fasıl yekûnu 

37 149 
323 174 

360 323 

281 386 
68 937 

350 323 

741 3074 numaralı kanunla teşkil edilmiş olan teknik okulu iaşe 
ve melbusat masraflarile alelûmum idare, kitab, ders levazı
mı bedelleri, tabı ve teclid ücretleri ve nakliye masrafları 
ile mükâfat ve fakir talebeye muavent.t masarifi ve fennî 
seyahat ve tatbikatı dersîye masrafları, kütüphane, dersha
ne, yatakhane, atelye ve laboratuar, mutbak ve diğer mek-
teb müştemilâtı levazımı ve mefruşat ve demirbaş ve nak
liye vasıtaları ve levazımı ve işletmesi ve her türlü inşaat ve 
tamiratla icar bedelleri, elektrik, havagazi, ve su tesisatı ve 
ilâh bilûmum mekteb masrafları 10 000 
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F. M. Muhassasatın nevi 

744 2 1934 yılı borçları karşılığı 
3 1933 » » » 
4 1932 » » » 

745 4 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Fasfl y#kt»a 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

İKTISAD VEKÂLETİ 

786 Sigortalar tedkik heyeti huzur haklan harcırah ve tafeı mas
rafları 

793 1 Ticaret mektebleri umum masrafları ve kamp masrafı 

1 000 
2 500 

nmı 

1000 

1 000 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

834 2 Muvakkat müstahdemler 

836 Muvakkat tazminat 

957 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

858 2 Staj ve ihtisas için 1937 senesinden evvti gönderilmiş olanlar
la 1937 senesi içinde sunî sıfat için hariee gönderileceklere 
yardım 

869 2 Açrk maaşı 

870 Geçen yıl borçları 

871 Eski yıllar borçlan 
1 1935 yılı borçları karşılığı 
2 1934 » » » 
3 1933 » » » 
4 1932 > » • •» 

5 400 

1 500 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KABA Kimi) 

6 900 

Faaıl yekûnu 

2 000 
«000 
4*500 
1800 

13 300 

1 500 

13 500 

913 1 îcar bedeli 4 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. ıM. Muhassasatm nevi Lira 'Lira 

1026 1 1935 yılı borçları karşılığı 1 500 
4 1932 yılı borçları karşılığı 100 

Fasıl yekûnu 1 600 

ASKERÎ FABRtKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1031 Maaşatı umumiye 3 072 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ İDENİZ KISMI) 

1002 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 

1003 Muvakkat memuriyet harcırahı 

d009 1 Melbusat 

1010 6 Telsiz, elektrik ve seyre aid işler 

10] 5 Nakil vasıtaları masrafları 
1 Mubayaa 
2 Tamir 
3 İşletme 

1017 Memleket dahil ve haricinde ̂ ücretli müess 
davi ettirilecek malûlin masrafı 

1021 Ecnebi memleketler harcırahı 

1022 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve memur
ların tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve 
tedavi masrafları 1 <5Q0 

1024 ' 2 Kitab ve defter ve ders levazımı masrafı . 600 

Fasıl yekûnu 

r sıhhiyede te-

7 800 

110, 
12 

478 

mo 

2 000 

2 100 

200 

8-800 

1032 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi ttf 3 072 

1046 Resmî telef on tesis ve mükâleme masrafı * - ^ ^ 

1047 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli " 250 

1049 1 Efradı askeriye ve staj iy er talebeler için iaşe masrafı _ 5 000 

1055 1 İnşaat ve tamirat 4 250 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F.v M. Muhassasatm nevi Lira Lira 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1072 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 
tekaüd İkramiyesi 2 268 

1090 Hayvan alımı 555 
1091 1 Mubayaa 260 

3 İşletme 2 250 

Fasıl yekûnu 2 510 

1094 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler harcırahı ve staj, 
için gidecek talebe ve zabitler tahsisat ve mekteb masrafları 3 700 

1095 1 Demirbaş eşya mubayaa ve tamiri 2 800 
2 Mevaddı ibtidaiye 4 300 

Fasıl yekûnu 7 100 

1075 657, 2047, 2022 numaralı kanunlar mucibince verilecek taz

minat, uçuş ücreti ve taamiye 4 000 

1078 Müteferrika 

1080 Daimî memuriyet harcırahı 

1081 Muvakkat memuriyet harcırahı 
1085 1 Erat yiyecek masrafı 

3 Yakacak, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

1086 1 Melbusat 100 
1089 Makine, alât, edevat ve demirbaş eşya ve levazımının muba

yaa ve tamirat masrafları 1 000 

1 300 

1 500 

2 000 

1 300 
300 

1 600 

1093 İnşaat, tamirat ve bilcümle baliz tesisatı masrafları 4 833 

YEKÛN 1 145 104 1 145 104 

(Ö. Sayısı : 122) 



v - 27 -
[4] NUMARALI CETVEL 

Muhassasatrn nevi 

MALİYE VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

DÜYUNU UMUMİYE 

944, 1091 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan Hazine bonoları 

Lira 

140 313 

29 757 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Tenvir ve teshin 

Tamir ve yedek malzeme bedeli 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

Geçen yıl borçlan 

3 350 

300 
3 000 

3 300 

Memleket dahil ve haricinde ücretli sıhhî müesseselerde tedavi ettirilecekle
rin masrafı 960 

543 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Memurlar maaşı 

Numune hastaneleri 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Hapisaneler mütedavil sermayesi 

MAARİF VEKÂLETİ 

îaşe ve melbusat 

Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uz man muavinleri ve tercümanları ile 
ecnebi öğretmen ve usta ücuratı ve bunların memleket dahilinde gidiş, geliş 
ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 

YEKÛN 

80 000 

586 

14 580 

8 000 

1 940 

283 329 
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[0] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi Lira 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

172 Memur olan dersiamlarm 1930 - 1935 dersiamlık aslî maaşları karşılığı 36 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

212 4 Yeniden bastırılacak ziynet altınları resimlerinin müsabaka masrafları 8 000 

253 A 1934, 1935 ve 1936 yılları karşılıksız borçları 4 970 

253 B îadesi tahakkuk eden emlâk satış bedelleri faizi 6 187 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

495 1934, 1935 ve 1936 yılları karşılıksız borçları 8 153 

SmHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETt 

589 1934 ve 1935 yılları karşılıksız borçları 586 

ADLİYE VEKÂLETİ 

627 1935 ve 1936 yılları karşılıksız borçları 14 580 

MAARİF VEKÂLETİ 

698 1932, 1934 ve 1935 yılları karşılıksız borçlan 9 940 

NAFIA VEKÂLETİ 

745 13 Dahiliye vekâleti .10 600 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETt (KARA KISMI) 

945 1936 yılı karşılıksız borçlan 184 313 

'SKKtm 283 329 

» • - « 
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