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B - Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu
miyetinin 1340 senesi bütçesi 458:460,498:517 

4. — Sualler 457 

1. — Çanakkale Mebusu Mehımed Be-

EEtS 

1. — ZAPTI SA 

Birinci celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde inikat ede

rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrakı varide aüdfoldukları mahallere hava
le eıdildi. Mülga Osmanlı İmparatorluğu zama
nına adt Düyunu Dahiliyenin sureti tediyesine 
dair lâyiha müstacel bademu etıbbanın hizmeti 
ımıedbııresi hakkındaki kanuna bâzı ırmevaddın 
tezyidine dair teklifi kanuninin müzakeresine 
geçilerek altı ımadldesi aynen ve yedinci ımadde 
tadilen kafbul olumdu : (Miütaakıben Orta tedri
sat muallimleri hakkındaki kanun lâyihasının 
'müzakeresine başlandı üçüncü ve beşinci mad
delerde tadilât icra edilerek 'dlördüncü madde 
tay ve mevaddı mrütaakıbenin numaraları ona 
göre tebdil olundu. Maarif Encümenince yeni
den tanzim edilen 13, 14 nçü madldelerle lâyiha
nın 16, 17, 18, 20, 22, '2'3, 24, 27 nci (maddeleri ta
dilen ve diğerleri aynen kabul ve kamunun heye
ti ulmuımiyesi tâyini esami ile reye vaz'olunarak 
celse tatil "edildi. 

Teklifler 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin 31 Kânunu

evvel 1337 tarihli maddeyi kanuniy&nin tadili 

Sayfa 
yin İstanbul Hükümeti zailesi tarafından 
Çanakkale ve mülhakatı Ziraat Bankası 
şuabatmın İstanbul'a alınan nukutu mev-
cudiyesine dair Ziraat Vekâletinden şi
fahi sual takriri ('6/2) 457:458 

BIK HULÂSASI 

İkinci celse 
Fethi Beyin riyasetleriyle kuşat ve Orta Ted

risat Muallimleri Kanununun 135 reyle kabul 
edildiği tebliğ olundu. Ruznamjenin 36 ncı /mad
desini teşkil eden Türkiye Gumlhuriyeti ile Ma
caristan Hükümeti arasında akt ve imza olunan 
Muflıadenet Muahedenamesinin tasdiki hakkında
ki kanun lâyihasiyle ruzna/m'enin 29 ncu mad
desindeki Mübadele, İmar ve iskân (Kanunun 
sekizinci maddesine onüzeyyel tebdili kanuninin 
müstacelen ve tercihan müzakeresine dair vuku-
bulan teklifler kabul olunarak mezkûr Muahe-
dename bilâmünakaşa aynen tasdik edildi, Bi-
lâhara Mübadele, İmar ve İskân Kanununun se
kizinci maddesine müzeyyel teklifi kanuni mü
zakere edilip birinci ımaddesi tadilen ve diğer 
maddeleri aynen kabul edilerek Cumartesi ĝ ü-
mü toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı salbık hulâ
sası aynen kabul olund<u. 

hakkında, teklifi kanunisi (2/315) (Lâyiha Encü
menine) 

2. — Çatalca Mebusu Şakir Beyin 11 Kânunu-

'•>• <m>m-<ı 

BİRİNCİ CELSE 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

• 

— Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası '.okunacaktır: 

2. — EVRAKI VARİDE 
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sani 1339 tarihli Kanunun onüçüncü maddesinin 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/316) (Lâyiha 
Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — 1340 senesi Seyri S&fain bütçe kanunu 

lâyihası (1/416) ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

Tezkereler 
1. — İstanbul İstiklâl Mahkemesince yapılan 

sarfiyatın bu baptaki kanunun ihatası dairesinde 
bulunup bulunmadığının Meclisçe tâyini hakkın
da Tetkiki Hesabat Encümeni Riyasetinden mev
rut tezkere (4/175) 

REİS Efendim, bunu; İstiklâl mahkemelerine 
aidolan kanunun 12 nci maddesinin tefsiri mahi
yetinde olduğundan Kavanini Maliye Encümeni
ne veriyoruz. 

Takrirler 
1. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad. Bey 

ve ellisekiz refikinin Kastamonu'ya tabi Göl na
hiyesinde mevcut Ziraat mektebinin 1340 senesi 
bütçesine ithali hakkında takriri (4/174) 

REİS — Temenni takriri olduğu için Baş
vekâlete havale ediyoruz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Mü
saade buyurun izah eldeyim. Mulhtereim arka
daşlar, Kastamonu'daki Ziraat mektebinin inşa
sına 1325 senesinde 'başlanımıış ve 1327 senesinde 
hitaım 'bularak mektep açılmıştır. Masrafım 
Muvazenei Umumiyeden o vakit ki, Ziraat Ne
zareti tesviye etmiştir. 1329 senesi Mayısında 
Mulhasebei-Husuısiyeye devrediMi. Mektebe al
tın para onlbin lira kadar "bir masraf yapılmıştır. 
Mektebin süthanesi, cins ineMeri, boğaları to
humluk kısrakları, sebze ve her nevi mey-
vaları, gülüstanları, ormanları 've elli tane 
de çiftçi evlâdı olarak talebesi mevcuttur. 

Muhasebei Husuısiyenin ıhafekıyle idare 
edemediğini1 düşünen Ziraat Müdürü Umumisi; 
bu sene bunu Muvazenei Umumiye Bütçesine 
almıştı. Garibi şurasıki bu mektep Muvazenei 
Uimuımiyeye alındıktan .sonra - Muhasebei Husu
siye; kendi bütçesinden bu mektebi çılkardı. 
Mektebin bilâhara; Ziraat Vekâleti ayrılmadan 
evvel Muvazenei Umumiyeden çıktığını haber 
aldım. Muvazenei Hususiyeden de çıkıyor; 
Meclisi Umumide ikmali vazife edereik dağıl

mış bulunuyor. Mektep bu kadar hayvanatiyle 
beraber bugün kapatılmağa mahkûm bir halde 
•kalıyor. 

Arkadaşlar, ziraatin terakkisi ve istihsalâ-
tın tezyidi ancak usulü ziraa'tıın ıslah ve fenni 
'tatbiki ile 'kaimdir. Bunların da menşeleri zi
raat mektebleridir; Memleketimizde hayatı 
servet; ziraat ile kaimdir. 

Kastamonu Ziraat Mektebi Vilâyetin yedi 
'kazası ile hem civar bulunan Sinop ve saire gi
bi vilâyetlerin de terakkiyi ziraatine ftıizmet 
etmektedir. Hattâ bendenizin alâtı eedideyi 
ziraiyenin istiımalindeki şevk ve gayretimi bu 
mektep arttırmıştır, rehberlik etmiştir. Ziraatin 
usulü salimde yürüyebilmesi için mevcut ziraat 
mekteplerini muhafaza ile beraber noksanlarını 
ifcımal ve vakit, imkân buldukça her vilâyette zi
raat mektepleri açılması lüzumuna kail olmıyan 
hiç arkadaşımız yoktur. Kemale gelmiş olan 
bu mektebin kapatılmasına sebebiyet veıımek 
zannederseım en ımühiım ziraat için bir cinayet
tir. Şurasını da açık ısöjyleyebilirim ki bu mek
tep memleketimizde mevcut ziraat mektepleri
nin - Halkalı Ziraat Mdktebi Âlisinden sonra -
hemen ikincisidir. 

Geçen sen« iktisat 'kongresinden avdetilmden 
sonra buradaki mektebi ziyaret ettim. Bizim 
mektebe .muadil bir şey değildi. İdare; bu gün 

*be§ altı aydan beri gayyur bir mektep müdürü
ne tevdi edildiğinden dolayı bu derecede terak
ki etmiştir. Hususiyle en fazla çiftçi mektebi 
olan Adana'daki ziraat mektebini arz edeyim. 
Bu da zannedersem Kastamonu Ziraat Mektebi 
ile kıyas kabul etmez. Meclisi Âliden Adana 
Kurtuluş Bayramına iştirak için gönderilen 
heyet meyanında bulundum; Memleketin teralk-
ki ve tezayüdü serveti ve inkişafı iktisadiye-
sinin ziraatte olduğuna ıkaani olan heyetimiz; 
ikinıei gün Adana Ziraat Mektebini ziyarete ka
rar verdi. Otomobillere bindik, bir iki kilomet
re mesafede otomobilleri balçıklara batırdık, 
çıkamadık. Burada bir itiraz varit olur. Efen
dim, Adana istilâya uğradı yapılamadı denebi
lir. Hsj/ır efendim, istilâ; şoseyi sökmez bir ese
rin daima müeessiri mevcuttur, ne bağı var, ne 
bahçesi ne bir taş binası var. Bir de ziraat nıa-
kinası var. O da çamurlar içerisinde çürüyor. 
Binlerce lira verildiği halde memlekete, ziraa
ta hiiç fayda verecek bir halde değil. Bittâbii 
bunu ienlkitten maksadım inışallah himmetiniz-
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le artık Ziraat Vekâleti ayrılmıştır. Bu 'husus
ları ikmal eder; yalnız bendeniz Adana Ziraat 
Mektebinin mevcudiyeti; Kurtuluş 'bayramı 
günü alâtı ziraiye resmi geçiti denilince ziraat 
.mektebine ait zannetmeyiniz. Oranın müteşeb
bis, ımütefennin, gayyur çiftçileri kendi alâtı 
ziraiyelerini geçirirken bir harman traktörünün 
üzerinde ipekli al bir (kumaştan işlenmiş «Ada
na Ziraat Mektebi» diiye bir örtü gördüm. İşte 
mektebin 'bütün mevcudiyetini buralda gördüm. 
Muhterem arkadaşlarumı da işhat 'edebilirim. 
Bununla beraber Kastamonu merkezinde yapı
lan mekteb iher türlü levazıımatı cami ve her an 
kendi kazasından olan yedi »kaza ile 'hem. civar 
olan Sinop ve saire vilâyetleri de tenvire Ikaadir-
dir. Ellisekiz imza ile takdim ettiğimiz talkririn 
vekillerinizin ekserisi çiftçi olmak dolayısiyle 
on'larm hukukunu suyaneten ve emrü mühim 
ziraatin terakki ve tâlisini düşünerek tasviben 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderilmesini 
rica ederim. (Kabul sesleri) 

BEİS — Efendim. Sahibi takrir, takririnin 
•tasviben Muvazenei Maliye Encümenine gönde
rilmesini teklif ediyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşanie) — Reis 
Bey, müsaade buyurun efendim. Muvazenei 
Maliye Encümenine gidecek olduktan sonra tas
vibi 'şimdiden ifade etmek doğru değildir. Çün-' 
kü Muvazenei Maliye Endümeni tet'kikatınııı 
neticesini arz edecektir. Heyeti Celileniz o va-
kitki neticeye göre kararınızı ittihaz buyurur
sunuz. Tasvibolunduktan sonra Muvazenei Ma
liyeye gitmiye lüzum yok, mesele ikabul edilmiş 
demektir. Eğer mesele; tahsisat ise doğrudan 
doğruca havale buyrulur, Encümen tetkik eder, 
iki güne kadar arz ederiz. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni tasvi
ben gönderilmesini usule mugayir igörüyor. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisamahiib) — 
Meclisi Âli Temayülâtını; izhardan ımeımnnmu-
dur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Mec
lisi Âli Encümenler tetkikatmda serbest olmak 
şartıyla bir meseleyi tetkik edebilir. Encümen
lerin bir 'gayesi vardır. Herhangi bir Encümene 
tasviben giden .şeyler Encümenleri ımânaısız bir 
hale.'kor. Tasviben Encümene gider fakat tabiî 
on'da Encümenin yapacağı bir şey yolktur. Bu

gün 'bu iş gayet iyi bir şeydir. Bunu ben de ka
bul edeceğim. Encümenden sonra kabul edece
ğim. Bu teklif elli imza olmadan da kabul edi
lebilir. Bunu tasvib şeklinde Encümenle gönder
mek ırnuzırdır. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bu 
Meclisi Âliden bir çok tasvip (kararları çıknıı'ş-
tır. Böyle bir karar için de çıkmalıdır. 

REİS — Efendim, esas itibari ile bu ta'kririn 
Muvazenei Maliye Encümenine gitmesini mu
vafık görenler lütfen el 'kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Ka'bul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Muvafık görüldü efendim. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Çift
çiye ait olunca hiç bir şey tasvip edilmez tees
süf ederim. 

REİS — Usule mugayir olduğundan dolayı 
tasvibediimedi yoksa esas itibarı ile Heyeti Cc-
lile bunu tasvibetmeımiş değildir. 

2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin mu
allimlerin İstanbul Hükümeti zamanında müte-
dail kalan maaşlarının tediyesine medar olacak 
mebaliğin bütçeye ithali hakkında takriri; (4/8) 
(Başvekâlete veriyoruz.) 

3. — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin, tütü
nün serbestçe ekilmesinin sürati temini hakkın
daki takriri (4/7) Başvekâlete veriyoruz. 

4. — Çanakkale Mebusu Mehmet Beyin Ezine 
civarında mevcut Müslüman kabristanında Yu
nanlılar tarafından dikilen âbidenin biran evvel 
kaldırılması hakkında takriri (4/13) Başvekâlete 
veriyoruz; 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Tütün ze-
riyatı hakkında uzun 'bir temenni takririm var
dı. Zeriyat zamanı gelmiştir. Eğer reji elindeki 
kararnameye istinaden men'e kalkışacak olurs'a 
ımemleJketin hali fena olur. Çünkü Harlbı Umumi 
zamanında tatibik edilmemiş her tarafta zeriyat 
yapılmıştır. Şimdiki eldeki nizamnameyi tatlbike 
kalkışırsa - zaten reddedileceği yüzde yüz iti
kadımız dâhilinde bulunan bir şeydir - yazık 
ederiz. Ektirmemiş oluruz. Rica ederim, bu bi
ran evvel temin edilecekse edilsin halka mâni 
-olmasınlar; 

REıİS — Temenni takriri elbette o nöktai na
zardan nazarı dikkate alınacaktır. 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1340 senesi Bütçe kanunu lâyihası 
(1/296) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1) 

A — Emniyeti Umumiye Bütçesi : 

REİS — Bugünkü ruznaimemizde Emniyeti 
Umumiye Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın
da süz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini re
yi âlilerine 'koyacağım. Emniyeti Umumiye Büt
çesinin fasıllarına geçilmesini kalbul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Mu-
vaıfıJk görüldü. 

Fasıl Lira 

192 Maalşat 10 212 

REİS — YüzeHi ikinci fasıl hakkında söz is
tiyen var mı? Yüzelli ikinci faslın yekûnunu re
yi âlinize koyacağım. Yüzelli ikinci faslın yekû
nunu kabul ederek 153 ncü fasla geçilmesini ka
lbul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kalbul .etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kalbul (olundu efendim. 

Fasıl Lira 

153 Masarifat 3 200 

REİS — 153 ncü fasıl hakkında sıöz istiyen 
var ımı? 153 ncü faslın yekûnunu reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
lbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kalbul olun
du efendim. 

Fasıl Lira 

154 İkinci kısım vilâyat maaşatı 753 840 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Bir sua

lim var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim, 
bu münasebetle bâ'zı şeyler anlamak istiyorum. 
Taşrada polis teşkilâtının ilga edildiğini haber 
alıyoruz. G-eçen sene verilen tahsisat mevcut 
iken, bu bütçe kalbul edilmeksizin polislere yol 

(1) Bütçe bu zabıt ceridesine merbuttur. 

verilmesindeki maksat nedir ve 'bu teşkilât mu
cibince ilga edilen polis kadrosunda ne kadar 
polis açıkta bırâkılmıiştır ve eilyevm nerelerde, 
hangi vilâyetlerde polis teşkilâtı ipka edilmiş
tir ? Onu öğrenmek istiyorum. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Aynı suali 
bendeniz de iradedecelktim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
memleketimizde polis teşkilâtı 'bir iki safhada 
mükemmel bir vaziyette tesis edilmiş ve aksa
mı sairesinde de muhtelif noktalardan ufak te
fek polis memurları bulundurulmuştur. Bütçe
nin esnayı tetkikinde şüphesiz memleketin muh
telif noktalarına tetkik ve tevzi edilmiş olan bu 
ufak tefek polis kuvvetleri nazarı dikkati cel-
betti. Binaenaleylh bütçenin masraf noktayı na
zarında tenikiihat icrasına olan zarureti ve gerek 
polis teşkilâtının salim ve mantıki 'bir surete if
rağı arzUsiyle polis kadrosundan takriben beş-
yüz nefer tenzil edildi. İcra edilen bu beşyüz ne
fer tenzilât; memleket dâhilinde beş, on adede 
maksur bulunan mahallerde yapıldı. 

Efendim, polis meselesini Heyeti Celiılenize 
arz etmek için evvelâ polisin teşkilâtmdalki ga
yeyi iki kelime ile arz etmek ihtiyacını hissedi
yorum. Nitekim diğer 'bütçelerin esnayı müza
keresinde tevihidi zalbıta meselesi dolayısiyle bu 
cihete temas edilmişti. Arkadaşlardan bâzıları 
memleket dâhilinde polis ve jandarmanın heye
ti mecmuasını birleştirmek suretiyle tevihidi za
bıta denilen şekli meydana getirmeye kail ol
muşlar ve bidayeten 'buna ait teklifatta 'bulun
muşlardır 'bidayeti emirde muvafık gibi görü
nen 'bu tevihidi 'zalbita meselesi; her memlekette 
tâkibedilen teşkilât ve memleketimizde vâsıl ol
anak istenilen hedef ve gaye itibariyle halkikate 
mutabık ve mukarin »o'lmıyan bir tekliftir. Mâ-
lûmuâliniz, jandarma; Devletin bütün memlekt 
üzerinde kasabalar, şehirler, köyler ve doğru
dan doğruya açık 'arazi dâhilinde Devletin zalbı-
tai adliyesini, maniasını, ifa eden bir kuvvettir, 
bir kuvayı zabıtadır. Halbuki polis; esas itiba
riyle bir teşkilâtı belediyedir, beldi bir teşkilât
tır. Polisin hakiki teşkilâtında esasen polis kad
rosunun polis teşkilâtının tedvin edilmesi, belde
lerde 'kabul edilecek teşkilâta raptedilımesi iea-
beder. Filhakika bir polis yalnız zabıtayı bele-
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diye ile iştigal etmez. Aynı zamanda diğeri gübi 
zaJbıtayı mania ve adliye vaizifesini de ifa eder. 
Faıkat hiçbir zaman polisin şekli, polisin vaızi-
yeti bu vazifeleri ifa etmiş -olmasiyle tebeddül 
edemez. Tasavvur buyurunuz. Bir kasabanın, 
hele mütemeddin bir beldenin bir şehrin ihtiya-
catı zabıtası ile sahraların ihtiyaoatı zabıtası bir
birine tamamen benzemez birinin hakkında hak-
kıyle ifası lâzımgelen ihtimam, diğeri hakkında 
tamamen ifa edilmenin ihtimali mevcut değil
dir. Bir kasaba dâhilinde vazaifi zabıtayı ifa 
eden polise gerek maaş cihetinden, masraf cihe
tinden gerek ifa edeceği vazaif cihetinden bir 
takım tedrisat ifa edilmek ve birtakım vazaif 
öğretilmek iktiza eder. Şüphesiz şehirler temed
dün ettikçe bu cihetlere daha ziyade atfı ehem
miyet icabeder. Çünkü onun zabıtası en birin
ci 'mevki tutar. Binaenaleyh polis meselesinde 
takibi icalbeden hedef ve gaye polis teşkilâtının 
esasen belediye teşkilâtı olması polis teşkilâtını 
eısasen 'beledi teşkilâtı olmak basaibİyle belediye 
teşkilâtına rapdetmektir. Bunun içindir ki, He
yeti Vekile tarafından Heyeti Celilenize takdim 
edilen Belediye Kanununun 151 den ibaret mad
delerinde bu esasat kabul edilmiş ve esasen Rü
sumu Belediye Kanunu ile varidatı tezyidedil-
miş olan beldelerin, kendi ihtiyacatı .zabıtai be
lediyelerini, kendi polis teşkilâtları ifa etmeleri 
esası kabul edilmiştir. Yani gayemiz bu olacak
tır ki, belediyeler; kendi belde ve şehri dâhilin
de bulunan zabıtai mania ve adliyesini teşkilâtı 
mahalliyeleri ile icra etsinler. 

NECİB ALİ B (Denizli) — Bu teşkilât ne 
zaman yapılacak? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Arz ede
yim efendim. Bu Heyeti Celilenize takdim edil
miş mevadda 'musarrahtır. Buna ilâve olunmak 
üzere Heyeti Celilenize takdim edeceğim bir 
maddei kanuniye daha vardır ki, Muvazenei 
Umumiye Kanunu lâyihasına ilâvesini de ayrı
ca istirham edeceğim. O kanun muhtelif beledi
yelere bu hususta lâzımgelen salâhiyeti bahş ve 
tevcih edecektir. Şimdi efendiler, bu esasa müs
teniden tenkihat zarureti ile tenzil ettiğimiz beş 
yüz polis memleketin dâhilinde üçer, beşer da
ğılmış bulundukları cihetle hiçbir hizmet ifa 
etmiyen ve esasen polis teşkilâtı denmeye seza 
olmıyan mahallerden kaldırdık. Tabiîdir ki, bir 
aylık muvakkat bütçe ile ifa edilmiş olan ten
kili atın yani Muvaızenei Maliye Encümenince ka

bul edilmiş olan tenkihatm bir Marttan itiba
ren hesabedilmesi lâzımgeleceğini emir buyur
duğunuzdan dolayı bunu bir Marttan itibaren 
tatbika mecbur olduk. Şimdi bu suretle yani hu
dutlar üzerinde olmıyan; deniz kenarında olmı
yan büyük memerrelerden memleket dâhilinde 
bulunan mahallerde bumu yaptık. Çünkü bu nokta
larda olanlar şüphesiz ki, hariçten vukubulacak 
seyahatler dolayısiyle ecnebilerle fazla temasta 
bulunması haizi ehemmiyet nıkattır. Bu gibi 
noktaların haricinde ötede beride dağılmış bu
lunan polislerin vazifesini jandarmanın ifa et
mesini mahallerine tevdi ettik. Jandarmalar; 
beldeler tarafından polis teşkilâtı icra edilince
ye kadar muvakkaten ipka edilecektir. Beye
fendi nerelerde olduğunu soruyorlardı. Efendim 
bu suretle vâki olan şeyler, şuralardadır. Kay
seri, İsparta, Aksaray, Bitlis, Burdur, Tokat, 
Çorum, Siverek, Karahisarı Şarlki, Kozan, Kân-
gırı, Gümüşane, Kütahya, Bolu, Malatya, Ma-
raş, Muş, Erzincan, Amasya buralarda mevcut 
5 - 6 - 3 - 8 - 7 tane yani polis denilmiyecek de
dece bulunan teşkilât vazifelerini jandarmaya 
ifa ettirmek sureti ile kaldırdık ve bu suretle 
mevcut polisten beşyüz neferi tasarruf ettik. 
Eğer Heyeti Celileniz evvelce mevcut bulunan 
bu üçer, beşer polisin muhafazasını ve ipkasını 
arzu edecek olursa bunun baliğ olacağı masraf 
da 285 bin küsur liradır. Bunu ita etmek sureti 
Ue bu polisleri kemafissabık yerlerde ipka ede
riz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bunların masrafı 
bütçeden çıkarılmış mıdır? 

FERİD B. (Kütahya) — Çıkarılmıştır efen
dim, Muvazene Encümeni de çıkarmıştır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Malatya'nın nef-
sindeki polisi kaldırıyorsunuz. Bunu fazla gör
dünüz de mi kaldırdınız? Yoksa dâhilde oldu
ğundan veyahut mühim olmadığından dolayı mı 
kaldırdınız?. 

FERİD B. (Kütahya) — Hayır efendim, dâ
hilde olduğundan ve polis kuvvetsiz olduğun
dan dolayı kaldırdık. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Altı kazasında 
da hiç polis yoktur. Burada dört bin iki yüz 
yirmibeş polis görüyoruz. Bunlar nerede istih
dam ediliyor. 

FERİD B. (Kütahya) — Efendim, bir kere 
bu 4225 polisten iki bin beş yüz küsuru İstan-
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bul'dadır. Malûmu âliniz, İstanbul'dan, Avrupa 
ile münasebeti ve irtibatı dolayısiyle zaten teş
kilâtı tam olan bu polis teşkilâtını tenzil etme
yi arzu buyursamz zannederim bunun ihtimali 
yoktur. Bunun haricinde memleketin hudut 
noktalarında polis teksif ve tezyidedilmiştir, 
Edirne'de vardır, İzmir'de vardır, Antalya'da 
vardır, Mersin'de vardır ve teksif edilecek tak
viye edilecektir. Kiliste vardır, Urfada vardır, 
Mardin'de vardır, böylece memleketin etrafını 
sarmış polis teşkilâtı teksif ve takviye edilmiş
tir. Dahildeki üçer beşer polis teşkilâtı kaldırıl
mış ve bunlar; Heyeti Celilenize Muvazene Ka
nunun esnayı müzakeresinde tevdi edeceği mad
de mucibince mahalli belediyelerine terk ve tev
di edilecektir. Tahsisatları tevdi olunmuştur; 
arzu ettikleri takdirde mükemmel polis teşkil 
edebileceklerdir. 

AEİF B. (Eskişehir) — Efendim, polislerin 
maaşatma zamaim yapıldığı söyleniyor. Bu bap
ta Vekâleti âlinizce bir tasavvur var mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, bugünkü vaziyette bile emniyeti 
Umumiye Bütçesi 3 milyon lirayı mütecavizdir. 
Polislerin maaşatma vâki olacak zamaim; onla
rın tahsisatı fevkalâdeleri de kuvvetli olduğu 
cihetle yani bin kuruşa kadar olan maaşları kuv
vetli olduğu cihetle gayet azîm bir yekûna ba
liğ olacağından bu sene zarfında polislere zam 
yapmak ihtimalini bütçede bulamadık. İnşallah 
bin üç yüz kırkbir senesi bütçesi için Heyeti Ce-
lile arzu ve tasvip buyurduğu takdirde ve eğer 
o zamana kadar ben de kalacak olursam (Han
deler) polislerin maaşatma zam teklif edeceği
mi valde'derim. 

ZÜLFİ B. (Diyarzekir) — Efendim! Bura
da beşinci maddede bir çok memuriyetler arasın
da bir de erkek ve nisa nezaratane memuru di
yor, bu memuriyetler nedir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FEEİD B. (Kütahya) 
— Efendim, polisin elbette bir tevkifanesi var
dır. 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Polisler insanların 
hapsiyle mükellef midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Polisler tevkif eder. Binaenaleyh elinde bir 
tevkifanesi vardır. 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Burada nezare-
tane diyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— İşte bu demektir efendim. İstanbul'da malû-
muâliniz hemen her gece sağdan soldan toplanan 
erkekler olduğu gibi kadınlar da vardır. Bun
ları muhafaza eden yerlerdir. Polis vazifesini 
ifa eder. Tabiî müddeti muayyenesi zarfında. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim. 
Vekil Beyin sözlerinde... 

REİS — Vekil Bey, bir sual vardır. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 

Efendim, esasen böyle her taraftan sual tevcih 
etmek âdet değildir de onun için işitmedim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
Vekil Beyin sözünde tenakuz vardır. Nerelerde 
ne kadar polis olduğunu bilmiyorlar. Kayseri'-
den bahsettiler; beş altı polis dediler Kayseri'-
de otuzaltı polis vardır. Kayseri mümerriddir. 
Kayseri'nin ticareti polise fevkalâde ihtiyacı 
emreder. Eğer polisi kaldıracak olursak ki, Mart
tan itibaren bunu tatbik etmişler ve vukuat ek-
ik olmamıştır. Bu vukuat tevali edecektir ve her 
gün vukuat olduğunu haber alıyorum. - Kaza 
merkezlerinden bahsettiler. Kayseri onların hep
sinden daha mühimdir. Nüfusu 75 bindir. Kay-
serd'den polisi kaldırmak memleketin inzibatını, 
memleketin idaresini düşünmemek demektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Beyefendi, zatıâliniz Kayseri'yi istersiniz, 
bendeniz de memleketim ve daireyi intihabiyem 
olan Kütahya'yı isterim. Heyeti mecmuası için 
eğer muhtelif kasabalarda bir polis teşkilâtı 
münasip görülecek olursa tahsisatı lütfedersi
niz, yaparız. Kayseri mümerrittir. Evet^ fakat 
Amasya, Tokad mümerrit değil midir? Heyeti 
mecmuası itibariyle hepsi mümerrittir. Ben de 
teşkilât yapmak isterim fakat tahsisat ister. Kay
serililer ticarette bu kadar muktedir ve faal 
bu kadar açıkgöz olan insanlar şüphesiz ki, 
teşkilâtlarını lemkaibasarda ve mükemmel bir 
surette yapar bunun için Hükümetin müzahare-
tine muavenetine muhtaç değildirler. 

ŞEFİK B. (Bayazıd) — Efendim. Bu sene 
polisler için zam imkânı olmadığını beyan bu
yurdunuz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet efen
dim, maatteessüf... 

ŞEFİK B. (Devamla) — Evet efendim, biz de 
teessüf ederiz. Fakat Ankara'da bulunan polis
lerin ne zaruret ve sefalet içinde olduklarını zan-
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nederim zatıâliniz de, 'hepimiz de takdir ederiz. 
Mesken buhranı ve saire ve ısaire hepsi malûm 
nokta, bunlar için bütçeye bir şey konmamış 
olsa bile 'masarifi gayrimelhuzadan veyahut 
haşka bir yerden bunların terfihi imkânı yok 
onudur? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
Şefik Beyefendinin mütalâaları Ankara için va
rittir. İzmir için varittir. Çünkü buralarda ha
kikaten elimizde bulunan yani bunlara verilen 
otuzyedibuçuk lira ile kâfi derecede polis hiz
metini ifa edecek adamlar bulmakta müşkülâta 
duçar olmaktayız. Fakat maalesef bunların baş
ka türlü terfi ve tehvin ihtiyacına imkân yoktur. 

ŞEFİK B. (Bayezit) — Merkeze aidolmak 
üzere... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Merkeze 
aidolmak üzere de birçok müşkülâta mâruz kalı
yoruz. İstanbul'da polis mektebinin çıkardığı 
talebenin birçoğunu Ankara'ya getirtmek için 
uğraştım. Bir miktarını ancak getirebildim, di
ğerleri gelmediler. Fakat ne yapalım elimizde 
'bulunan vesait ile olabildiği kadar yapmak mec
buriyetindeyiz. Bâzısına çok, bâzısına az ver
mek de. zannederim doğru (bir şey değildir. 

ŞEFİK B. (Bayezit) — Bir de efendim, Em
niyeti Umumiye Müdürü için altmış lira koyu
yorsunuz, 'bir polis müdürü için de yetmiş lira 
koymuşsunuz, bundaki sebep nedir? Bir polis 
müdürünün Emniyeti Umumiye Müdürüne 
hakkı rüçhanı var mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
Emniyeti Umumiye Müdürü için de 7 000 ku
ruş verilmesini encümenden istirham ettim. 
Hattâ 7 500 olmasını fakat kabul ve tasvip bu-
yurulmadı. Malûmuâliniz İstanbul Polis Müdü
riyeti ifa ettiği vazaif itibariyle aynı derecede
dir ve İstanbul'da eskiden beri o suretle kalmış
tır, hattâ onun da tezyidi lâzımdır. O da azdır. 
(Azdır sesleri) Az olduğu muhakkak beyefendi
ler, bendeniz onbin kuruş teklif ettim, Hükü
metin teklifinde «görürsünüz, fakat Muvazene 
Encümeni onu 7 000 olarak ipka etti. Yalnız 
İzmir Polis Müdürünün maaşını 5 000 kuruşa 
iblâğ etti. Diğer polis müdürleri 3 500 kuruştur. 
İzmir'in müstesna olarak 5 000 kuruş oldu. Hat
tâ buranmki de 3 500 dür. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bütçede miktarı kâfi tetkikat yapılmıştır. Bu 
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tetkikat yapılmamış olsa idi esasen miktarı gay-
rikâfi olan polislerden bir faide anelhuz mu idi? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
suali âlileri her ıbir meselede varidi hatır olabile
cek bir esasa taallûk ediyor. Yani polis teşkilâtı 
şekli sabıkı ile de kalsa mükemmel bir teşkilât 
mıdır? Hayır efendim, maalesef değildir. Teş
kilât ve kadro itibariyle de mükemmel olan yer
leri de vardır. Ve memuriyetimiz içinde hakika
ten mahirane ifayı vazife edenler de vardır. Ni
tekim emsaline matbuatta takip buyurursunuz. 
Fakat bütün teşkilât itibariyle lâzımgelen de
receye vâsıl olmuşumdur? Bunun ihtimali yok
tur. 37,5 lira ile yani maattahsisatı fevkalâde -
37,5 lira ile arzu edilen kudret ve salâhiyeti 
haiz memur bulmak tabiî mümkün değildir. İn
şallah tezyidedildiği takdirde arzu edilen teka
mül esası takibedilecektir. Elimizden geldiği 
kadar malûmuâliniz iki mektebimiz vardır. Po
lislerimizi o mekteplerde tahsilden geçirmek 
suretiyle vazifelerin deki müktesibatı lâzimeyi 
temine çalışıyoruz. 

İSMAİL KEMAL ıB. (Çorum) — Efendim. 
Polisleri kaldırdığınızdan dolayı memleketin 
asayiş ve inzibatı noktayı nazarından suitesir 
hâsıl etmiyeceği kanaatinde misiniz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Muhak
kak bir surette hiç tesiri yoktur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — O vakit 
mesele yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (iBozok) — Beyefen
di. Polislerin maaşına bu senelik zam yapmak 
imkânı yok buyurdunuz. Polislerin mevcudu 
t 780 iken 4 225 şe tenzil ediyor. Yani beşyüz 
kusur polis açığa çıkarılmış bulunuyor. Bunla
rın muhassesatı ve maaşlarının diğerlerine tev
zii suretiyle tezyidi imkânı var idi. Açığa çıka
rılan 555 polisin tahsisatı vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — 285 725 
liradır. Bundan eğer lütuf buyuracak olursa
nız polislerin maaşına bir miktar zam edebi
liriz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hiç ol
mazsa Ankara polislerini nazarı dikkate alınız 
beyefendi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) -^Efend im 
Dahiliye Vekili muhteremi beyefendi: En son 
sorulan suale gayet güzel cevap verdiler bu-
ıu senet ittihaz ederiz. İnşallah zaman ve ha-
disat bizi tekzibetsin de Dahiliye Muhteremi 
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Beyefendinin dedikleri olsun. Buyurdular ki 
mevcudolan polis ilga edilmekle asayişe kati
yen halel gelmiyecektir. Bu büyük sözün Bey
efendinin buyurdukları gibi o olmasını ben de 
temenni ederim. Fakat beyefendiler, eğer jan
darma; polis vazifesini görecek idiyse niçin 
şimdiye kadar jandarma ile polisin tevhidi ka
nunu bir türlü çıkıp da müzakere edilmemiştir? 
Halbuki jandarma ile polisin tevhidinde en zi
yade mahzur olduğunu dermeyan buyurulan 
şey şudur ki polis mâlûmüâliniz kasabanın, 
jandarma kırın asayişine memurdur. Bir şe
hir halkı ile kır halkı arasında inzibat nokta
yı nazarından fark vardır. Şehirde polise lü
zum vardır deniliyor. Fakat görüyorsunuz ki 
Dahiliye Vekili Beyefendi bilfiil bütçede bâzı 
vilâyetlerde polislerin lağvı suretiyle bu farkın 
olmadığını göstermiştir. 

Efendiler, ben bunun aksini tervicedenlcr-
denim. Meselâ Kayseri gibi, Yozgat gibi, Amas
ya gibi, Denizli gibi vilâyet merkezlerindeki 
polisi kaldırmakla, emri asayişi oradaki jan
darmaya tevdi etmekle asayişi kabil değil ha
lel gelmez iddiasına bendenizin aklım ermez. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Madem ki 
taahhüdediyor... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim. 
Taahhüdediyor, fakat bir vakıa hâsıl olduktan 
sonra taahhüdün ne mâna ve ehemmiyeti ka
lır? 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Vekili me
sulü resmen burada söyledi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Evet onu 
senet ittihaz ettik. Acaba istasyon olan şimen
difer merkezlerindeki müteaddit şimendilerler 
gelip giderken, gelip gidenleri tetkikle mükel
lef polisleri kaldırıp da oraya bir jandarma 
koymak kafi midir, değil midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FETHİ B. — İstasyon
daki polisler kaldırılmamıştır efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bende
niz zannediyorum ki kâfi değildir. Beyefendi
ler. Ne yapıyoruz? İstanbul, Ankara, Adana, 
İzmir gibi beş - altı vilâyet merkezinde polis 
ibka ediyor, diğer yerlerden kaldırıyor. Şu halde 
vilâyatta polis teşkilâtının ilgasından dolayı po
lise ait birtakım şeylerin azalması icabederken 
bilâkis merkezde Emniyeti Umumiye teşkilâtını 
çoğaltıyoruz. Bir Emniyeti Umumiye Müdürü 

bir muavin, üç şube müdürü, müdür muavin
leri, şube müdür muavinleri, mümeyyizler, kâ
tipler: İş azalıyor fakat o işin merbut olduğu 
merkezdeki memurlar, masraflar çoğaltılıyor. 
Eğer böyle dört, beş vilâyette polis kalacak da 
vilâyatı sairede lağvedilecekse o halde Ankara 
da koca bir emniyeti umumiye dairesine hacet ve 
lüzum kalmaz. Meselâ yapılan şey nedir? Zannı 
âcizaneme göre geçen sene 4 780 polis varken 
bu sene 4 225 polis olmuş, beş yüz polis tenkis 
ediliyor. Pekâlâ beşyüz polisin azalmasından 
emniyeti umumiyede de tenkihat yapmak lâzım-
gelir. Emniyeti Umumiye idaresi dört vilâyetle 
iştigal edecek demektir. Yalnız yeni bir usul 
çıkmış da polis vazifesini gören jandarmalarda 
Emniyeti Unramiyeyc merbut kalacak ise ona 
diyeceğim yok. (Hayır sesleri) Şu halde iş kal
mıyor demektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Şimdi 
cevap veririm. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Yalnız 
bir şey vardır ki beyefendiler, bunu hapimiz ka
bul, ve tasdik ederiz. Keza merkezlerinde birer 
ikişer tane polis bulunur. Hakikaten bir - iki 
polisin faydası olamaz. Çünkü bir - iki polis bu
lunan yerde,; jandarma kazada polis var diye 
kazanın inzibatiyle meşgul olmaz. Bunda mah
zur vardır. Fakat Kayseri'de 25 - 30 raddesin
de bir polis mürettebatı vardır. Ve sonradan 
ehemmiyetine binaen 40 - 45 e iblâğ edilmiştir. 
Şimdi Kayseri gibi bir kasabada, Yozgat gibi, 
Denizli gibi her tarafa irtibatı olan bir kasaba
da, jandarma ikamet et. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Geriye 
gidiyoruz. 

MAZHAR MÜFİD II (Denizli) — Beye
fendiler. Dahiliye Vekili Beyefendi buyuruyor
lar ki Belediye Teşkilâtı yaparız. Zannederim 
ki yeni bir teşkilât gelinceye kadar eskisini böy
le yukarıdan aşağı yumruk vurup da mahvetmek 
doğru bir şey değildir. 

Yenisini yapıncaya kadar asayiş gibi mühim 
bir meseleyi temin etmek ve onu daha ziyade 
ıslah eylemek lâzımgelirken biz onu yapmıyo
ruz, istikbalde olacak bir mesele için şimdi 
mevcudolan teşkilâtı zir ve ziber ediyoruz. Me
sele ; beş polisin ilgasından ve bütün bütçeden 
yapılan şey bundan ibaret gibi geliyor. Fakat 
beyefendiler, yine arz ediyorum. Polisin şehir-
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deki vazaifini bin, bin ikiyüz kuruş maaş alan 
jandarmaya tevdi etmek kılükali ve birçok şika
yeti mucibolacaktır ki, Dahiliye Vekili Muh
teremi Beyefendinin asayişe halel gelmez diye 
buyurdukları büyük sözün etrafında - inşallah 
zaman beni tekzibeder - fakat zannederim ki 
çok başınız ağrıyacaktır. Zira polisin şehirde 
yapacağı bir vazifeyi jandarma yapamaz. Eğer 
böyle değilse ve jandarma görecek ise polis 
mekteplerine ne lüzum var? Madem ki tenki-
hat yapıyoruz, polis mekteplerine lüzum yok. 
Emniyeti Umumiyeyi küçültelim. Binaenaleyh 
yine arz ediyorum ki polisin gördüğü vazifeyi 
jandarma göremez. Jandarmanın vazifesini po
lis göremez. Polisin yeni bir sekile vaz'edilme-
den evvel ilgası da zannı âcizanemce doğru ola
maz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Söz is
tiyorum Reis Bey. 

REİS — Buyurun efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Mazhar 

Müfid Beyefendi biraderimiz dediler ki kasabat-
ta bulunan polisin bu suretle refedilmiş olması 
ve jandarmaya bu vazifenin muvakkaten - çün
kü esası muvakkat olmak lâzımdır - terk ve 
tevdi edilmiş bulunması birtakım muhazir da
vet eder. Eğer jandarma bu işi görebilecek 
idiyse de o halde tevhidi zabıta esasına muarız 
bulunmamalı idiler? Yok göremiyecekse polisi 
kaldırmaman idiler suretinde bir sual muvace
hesinde bulundular. Beyefendiler. Tevhidi za
bıta yani polisi kaldırarak her şeyi jandarmaya 
tevdi etmek muvafık değildir. Bunu tekrar 
ediyorum. Fakat Beyefendinin suallerinin mül-
zem görüşünü ancak mantikî olmasından ibaret
tir. Hakikat böyle değildir. Çünkü ilga edilen 
yerlerdeki polislere polis teşkilâtı denemez. Kay-
seri'de ceman yekûn bulunan polis yirmibeş ne
ferden ibarettir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Otuzbeş 
neferdir. 

FERİD B. (Devamla) — Yirmibeş neferdir. 
Aylığını biz veriyoruz. Şimdi kadroya baktım. 
Şimdi âzami bu vaziyette olan ve asgarisi üç 
nefere kadar inen polis teşkilâtına; polis teşki
lâtı denemez ona yok denir. Ve yok olduğu için
dir ki çıkarılmıştır. Yoksa hiçbir zaman tev
hidi zabıta esasiyle alâkadar değildir. Teşki
lâtı mükemmelesi mevcut bulunan yerden çıkar
mak o yükün bir kısmını almak suretiyle heyeti 

mecmuasını fena yapmak demektir. Fakat esa
sen olmıyan yalınız zahir gözüken teşkilâttan 
- tabiî kendileri de birçok zaman rüesayı memu
rini mülkiyeden olmak itibariyle bilirler -
Kaymakam Beyin kapısında durmaktan bagka 
bir şeye yaramıyan polisten istifade yoktur. 
Demekki yaptığımız gayrı tam olan ve mü
kemmel olmıyan faydai hakikiyesi bulunmı-
yan ve kendilerini jandarmanın kolayca i'stih-
iâf etmesi mümkün olan muvakkat bir teşki
lâttır. Heyeti Celilenize arz ettiğim veçjhile 
Devlet; memkeletin teşkilâtı belediyesinin za
bıta! belediyesinin vazaifine ilânihaye taham
mül edemez. Hiçbir yerde buna tahammül 
etmemiştir. Her memlekette, belediye teşkilâtı 
bulunan yerlerde belediye teşkilâtına bu 
masarif taihmil edilmiştir. Biz de bu medeni 
şekle göre doğru gideceğiz. Bizim memleketi
mizde de parasını veren yer; polis teşkilâtını 
istediği surette muntazam, hattâ lüzumundan 
fazla teşkil edebilir. Avrupa'nın muhtelif 
memleketlerinde meselâ bin kişiye ilki polis 
'ki'buçuk polis üç polisle idare edilen yerler 
cardır. Bin kişiye, dört polis, beş polisi isa
bet eden yerler vardır. Londra'da bin kişiye 
dört polis vardrı, muhtelif kademeleri vardır. 
İşte bu tarzdaki belediyeler emniyeti dana va
zıh bir surette temin için teşkilât yaparlar. 
Yoksa Devlet bütün kasabaların içerisine 
baştan aşağıya polis iftıtiyacma kendisi para 
vererek polis bütçesini üç milyon liradan 6, 8 
'belki on milyon liraya iblâğ edem'ez. Buyuru
yorlar ki, Ankara'da kocaman bir Emniyeti 
Umumiye Teşkilâtı var, hayır efendim o da 
doğru değildir. Emniyeti Umumiyenin bugün
kü teşkilâtı iptidai bir teşkilâttır ve henüz 
daJha Emniyeti Umumiye merkezinin teşkilâtı 
ikmale muhtaçtır. Bunu zannederim ki, Mu-
vazenei Maliye Encümeni Muhteremi de itiraf 
buyururlar. Vaktiyle Emniyeti Umumiye koca 
bir teşkilâttı. On şubesi vardı. Bugün on şu
beye mukabil iki şubemiz vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Üç
tür. 

DAHİLİYE VEKİLİ FFRİD B. — Üçtür. 
Fakat üçüncü şulb'e; Memurin ye Levazım şube-
sidir ki, sayılmaz. Evet zatıâliniz onu öyle gö
rüyorsunuz. Fakat Memurin ve Levazım şube
sini saymıyorum. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Onlar 
bütçeden para almıyor mu ? 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. — Efen
dim, bundan evVel on şube dediğim zamanda 
da bu şube dâhil değildi. Yani bu dediğim on 
sulbe memleketin emniyeti siyasiye, emniyeti 
•adliye ve idariyesiyle muvazzaf olan daireleri 
arz ediyorum. Bu arz ettiğim on şubeye Me-
murin ve Levazım şubeli dâhil değildir. Bina
enaleyh bu şubeyi de ithal edersek on bir 
eder. Şimdi üç sulbedir, kalbul buyurdunuz mu? 
O zurnan on idi, şimdi i'ki dedim. O zaman on-
birdi şimdi üç. Arzunuz olsun. Efendiler 
teşkilâtımız henüz noksandır. Esasen Emniyeti 
Umumiye Teşkilâtı nedir? Efendiler, Emniyeti 
Umumiye Teşkilâtı yalınız polisin kadrosu ile 
iştigal eden memurinin ve levazım şubesi demek 
delildir. Emniyeti Umumiye ismi üzerinde ol
duğu üzere emniyeti belediyede değildir. Me
murin ve Levazım Şubesi bütün teşkilâtımız-
daiki zabıtai belediye vazaifiyle istical eder. Fa
kat Emniyeti Umumiye mafevkinde bulunan 
Devletin emnivetivle is+io-al edor. Onnn. I-»-" 
nunla alâkası yoktur. Sonra buyuruyorlar ki 
bu yolda vâki olan tenzilât ne için derakap 
yanıldı. Derakap yapmıya mecburdum. Çün
kü Heveti Celileniz muvakkat bütçeyi kabul 
ettiği esnada icra edilen tenzilâtın Mart bir
den itibaren icrası emir buyurulmuştur. Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümeni tarafın
dan kabul buyurulmuş olan bütçeyi bir Mart 
tarihinden itibaren bendeniz tatbik etmek 
mecburiyetinde idim. Tatbik etmez isem o zaman 
bu dörtyüz: besyüz polisin yüriyecek olan maa-
satını kim tediye edecekti? Bütçe de yoktu. 
Onun için bunu bir Mart tarihinden itibaren 
tatbik etmek mecburiyetinde idim. Ve tatbik 
ettim. Bununla beraber tekrar ediyorum. Eğer 
ötede beride müteferrik bir surette bulunan 
bu besyüz polisin yeniden mahallerinde ipka
sını arzu buyurursanız belediyeler yapmasın, 
Devletin bütçesinden yapılsın arzusunu iz
har buyuracak olursanız o vakit vereceğiniz 
para 285 825 liradan ibarettir. Lütuf buyurur
sunuz. Mesele hallolur. 

İLYAS SAMİ B. (Muş) — Efendim. Vekil 
Beyefendi müsaade buyurursa son sözü ile 
bu meseleyi müdafaa etmek istemediğini izhar 
etmiştir. Bu meselede her halde serd edilemeye
cek derecede hataları vardır. Gayrikabili mü-
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dafaadır, son sözünde de emri vâkileri müda
faa değil isterseniz tekrar tashih ederim de
miştir. Bendeniz yeni müdafaa ettiğini anla
madım. Yine polisin lüzumu, ademi lüzumu 
hakkında memleketler arasında tefrik yapa
rak şuraya lüzum vardır. Buraya lüzum yok
tur burada belediyeye tahmil edilecek vazaif-
tir çünkü yolları yapıyor. Burada Emniyeti 
Umumiyeyi tenvir ediyor. Bunların hepsi, em
rivaki serd ve müdafaaya ait tevillerdir. Muva
zenei Maliye Encümeni bir şey yapmıştır. 
Bütçe tevazün eylesin diye. Vur abalıya darbı 
meseli mef'umunca onu da polislerden çıkartmış
tır. Muvazenei Maliye Encümeni indirmiş dar
beyi nereden bulayım? Altıyüz polis tenzil ede
yim demekle bu iş hallolunmaz. Polisin fayda
sı varsa her tarafta vardır. Hele öyle yerler
den ilga edilmiş ki bilmiyorum asayişten zi
yade... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Asayişi 
temin etmek.. 

İLYAS SAMİ B. (Devamla) — Yok asayiş 
değil, bihakkin polislerin göreceği ince şey
ler vardır ki bu jandarmanın yapacağından 
pek yüksek şeylerdir. Orada lağvediliyor. Son
ra belediye diyor. Acaba belediyeleri nasıl 
düşünüyor. Ankara ki merkezi hükümettir. An-
kara'daki belediye için bunu teklif etse o be
lediyeyi anlarım. Her işi görür. Acaba diğer 
belediyeleri nasıl düşünüyor beyefendi; me
muriyetle gitmem. Belediye Heyeti denildiği 
zaman gözümün önüne öyle şekli hazırı ile 
intihabedilmiş bir belediye geldi ki bunun mi
salini Ankara'da gördük burada acaba bunu 
küçülterek bütün memalike yaparsak bu ne şe
kil alır? Rica ederim düşününüz. Belediye de
diğimiz zaman hatırımdan bir şey geçirmesin --
Vekil Beyefendi. (Heyeti Umumiyenin müzake
resine mi geçtik sesleri) müsaade buyurunuz. 
Vekil Bey, emri vâkilerin müdafaasının iyi bir 
düstur olmadığını kendi şeyi ile vermiştir. 
Bence böyle emri vâkileri müdafaa etmeme
lidir. Hakikatte hata varsa rücü etmelidir. Tas-< 
hih etmeli. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Muş'ta
ki beş polisten ne fayda vardır? (Gürültüler) 

İLYAS SAMİ B. (Muş) — Müsaade buyu
runuz. En büyük delili vekil beyefendi ver
mişlerdi. Dediki Kayseri de şu kadar var Kay-
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seri'yi misal getirdi. Şimdi de Muş'u misal ge
tiriyor. Noksan idi ise bunlara şimdiye kadar 
ne için maaş verilmişti? noksan teşkilâta pa
ra vermek burada onu söylemek kadar bil
miyorum. Ne tasavvuredilir? Eğer noksan idiy
se, eğer mânâsız idiyse bu noksan şeye verilen 
ne için vermiştir, eğer Heyeti Aliyeniz bunu 
Vekil Beyden sorsun ne için vermiştir? 

HASAN FEHMİ B. (GKimüşane) — Efen
dim. Emniyeti Umumiye bütçesini sabık Mu-
vazenei Maliye Encümeni âzasından Ali Şuuri 
Bey arkadaşımız tetkik etti. Bittabiî müfre
datına ait tetkikatı kendileri izah buyuruyor
lar. Fakat bendeniz esasına ait Encümen ten
zilât yaptı sözlerine cevap vermek için söz 
aldım. Türkiye'de müstahdem olan dört bin kü
sur polisin iki sülüsü İstanbul'da müstahdem
dir. Mütebakisi bütün Anadolu da Trakyada'-
dır. 1340 bütçesini Heyeti Celilenize takdim 
ederken polis adedinin çokluğu nazarı dikka
te alınarak bundan bir mkitar tenzilât icra
sı düşünüldü. Esasen İstanbul polisinin kesa
fetinin sebebi, Harbi Umumi esnasında bir 
suikast sözü şayi oldu. Onun üzerine arkadaş
lar derhatır buyururlar ki orduda okuyup yaz
mak bilen 'güzide efrattan bir kısmını o za
manın Hüküm etiı ordudan çıkarıp bir tahsi
satı munzamama almak suretiyle ki - bunun için 
zaman bir kanun neşr etmişti - İstanbul'un po
lis kadrosunu tezyidetmişti; Harbi Umumi 
esnasında ahiren Meclis açıldı. Harb devam 
ettiği müddetçe bu kadar polis istihdam etmek 
zaruridir dediler. Onu tasdik ettiler. İstanbul; 
İdarei Milliyeye intikal ettikten sonra bir 
müddet nîm bir işgal meselesi mevzubahis idi. 
Oraya asker sokmuyorduk, götürmüyorduk. 
Onun için müsellâh bir kuvvet olan poliste 
tenzilât yapmak muvafık görülmedi. Vakti 
merhunumına taallûk edilmek daha münasip 
görüldü. 1340 bütçesini takdim ederken İstan
bul'un artık mukarrer idare olmadığı ve Harbi 
Umumi içerisinde bir misli idare edilen bu 
polisin kısmen fazla olduğu düşünülerek zam
mı tamamen değil, fakat bu polisten 500 - 600 
kişinin tenzilini nazarı dikkate almak suretiy
le 1340 Bütçesi bu esasa göre teklif edildi. Yok
sa bu tenzilâtı Muvazenei Maliye Encümeni ka
bul etmedi. Üçer, beşer polisi olan vilâyetten 
bunlar kaldırılsın. Dört mahalde böyle po
lis bırakılsın diye böyle bir karar yapmadı 

ve tenzilâtın esası da vilâyetteki polisler kal
dırılsın şekil ve mahiyetinde değildir. İstan
bul'da Harbi Umumide iki misline iblâğ edilen 
polisten 500 polisin tenzili meselesidir ve tekrar 
ediyorum ki bugün bu lağıvdan evvelki vaziyet
te ve hattâ polisin iki misli İstanbul'da ve sü
lüsü tekmil Türkiye'de istihdam ediliyordu. 
İşte bunu fazla gördük. İlk teklifte bu beş-
yüz polis tenzil edildi. Şimdi İstanbul için böy
le üç bin polisin veya iki bin polisin istihda
mında bir zarureti idariye var diye Vekil Be
yefendi bu noktayı nazarı müdafaa ediyorsa 
Heyeti Celileniz bu beşyüz polisin tahsisatı
nı iade edip etmemekte muhtardır. Yoksa vi
lâyetteki polisin lağvı üzerine Muvazenei Ma
liye Encümeni ne karar almış, ne bu noktayı na
zarı düşünmüş. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — O halde veriniz po
lislerinizi. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —Amavilâ
yetteki polisin istihdamında bütün bütün lâğ
vedilmiş ve bâzı kazalarda lüzum yoktur, bi
rer tane var. Bu, idari bir meseledir. Kaldırı
labilir. Fakat 72 vilâyetin Emniyeti Umumi
ye teşkilâtı dördünde olsun, altmış sekizin
de olmasın. Bu, doğru değildir. Binaenaleyh 
tenzilâtın esası arz ettiğim gibi İstanbul po
lislerinin miktarından tenzilât icrasına müp-
teni idi. Çünkü İstanbul makarı idare değil
dir. Artık üç bin polis istihdam etmeye lü
zum görmedik. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim. Hasan Fehmi Beyefendi, tenzil 
edilen polislerin sebebi tenzilinden bahis bu
yurdular. Fakat bahis buyurdukları mesele 
Muvazenei Maliye Encümeninin müzakeresi 
değil, kendilerinin selefi muhteremleri olan ka
binedeki, Maliye Vekâletinde ki devri mesele
sidir. Fakat o zaman poliste ki farkı miktar 
beşyüz değildi, 800 nefer idi. Biz geldiğimiz 
zaman ve işe başladığımız vakit Muvazenei 
Maliye Encümeninden mevcut kadrodan se-
kizyüz neferin tenzil edilmesi teklif edilmişti. 
Bunun İstanbul'dan tenzilini kast buyurdular, 
selefi muhteremeniz olan beyefendi bunun İs
tanbul'dan tenzil edilmesini teklif buyurmuş
lardır. 

Efendiler. Bendeniz öyle zannediyorum ki 
İstanbul polisi, Harbin ilânını mütaakıp tezyi-
dedilmek suretiyle tezyidedilmemiştir. Ve, İs-
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tanbul 'da kademe, kademe meşrutiyetin ilânı
nı mütaakıp tezyid tensik edilmek suretiyle 
bu miktara gelmiştir ve İstanbul'da bugünkü 
kadro ile kabul ettiğimiz miktarda düveli mü-
temeddine de kabul edilmiş bulunan miktarın 
asgarisi olarak binde ikisidir. Binde dört de
ğildir. Yani asgari miktardır. 

Şimdi İstanbul da polis miktarından 800 
adedinin yani aide mevcut bulunan (2 500) po
lisin sekizyüz miktarının tenzili ki İstanbul'un 
dağınık bulunan şekli ve İstanbul'un her ta
rafından vâki olan teaccümata mâruz kalma
sı ve İstanbul'un Avrupa ile ilk vasıtai ittisa
limiz olması itibariyle 'kabili tecviz görümlü
sünüz bilmem? 

Bendeniz bu tarzda her hangi bir teşkilâtı 
oldukça mükemmel bir tarzda muhafaza etmek 
veya hiç muhafaza etmemek taraftarıyım, hiç
bir şeyi yalnız görülsün yalınız bir numune ol
sun diye tevdi edecek olursak hiçbir mahalde, 
hiçbir istifade temin edilemez. Binaenaleyh 
bendeniz diyorum ki, evvelce vâki olan teklif 
suretiyle - ki Hasan Fehmi Beyefendi buyu
ruyorlar - hakikaten öyle idi, sekizyüz polisi İs
tanbul polisinden tenzil etmek müşküldür. 
Çünkü o teşkilâtı ilga mahiyetinde olur, mevcu
dun sülüsünü nihayet kaldırmak demektir. 
Polis, malûmuâliniz birer birer nöbet bekle
mez. Onların, beşer kişiden mürekkep ve hiz
metlerini muttariden ifa etmek üzere muhte
lif grupları vardır. Bu grupları tenzil etmek, 
sür'at itibariyle tıpkı askerlik gibi gayrika-
bildir. O halde noktaları tenzil edildiği za
man İstanbul'un mevcut bulunan bir milyon 
küsur nüfusunun teşkilâtı zabıtasının ehemmi
yeti şüphesiz Heyeti Celile: takdir buyururlar. 
Bununla beraber İstanbul'dan da tenzilât yap
tık, ziyade yapmadık. İkiyüz polis tenzil eyle
dik. Sonra buyurdular ki altmışsckiz vilâyette 
böyledir. Hayır efendiler, altmışsekiz vilâyet
te böyle değildir. Meselâ bakınız efendim. 68 
vilâyet meselesi yoktur, dört vilâyette değil
dir. Polisi muhafaza ve takviye edilecek bulunan 
yerleri söylüyorum. Sayarsanız yalnız dört vi
lâyetten polisin şey olmadığını tabiî takdir 
edersiniz. Ankara, İstanbul, İzmir, Edirne, Kırk-
Mlise, Gelibolu, Tekirdağ, Erzurum, Adana, 
Mersin, Cebelibereket, Diyarbekir, Sivas, Trab
zon, Konya, Kastamonu, Van, Hakkâri, Es
kişehir, Ertuğrul, Aydın, Menteşe, Feke, Silif

ke, Urfa, Gaziantep, Karahisarısahip, Saruhan, 
Karesi, Çanakkale, Çatalca, Kocaeli, Zongul
dak, Sinop, Bolu, Ordu, Giresun, Rize, Ardahan, 
Kars, Bayezid, Mardin. Demek ki bunların he
yeti mecmuasında polis vardır ve mevcudolan 
polisler, mümkün olabildiği kadar takviye edi
lecektir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hakkâ
ri'de takviye edilecek mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
—• Efendim Hakkâri'de gerek hudut cihetiylo 
gerekse Cenuptan ve Musul cihetinden vuku-
bulacak şey için mühimdir. Bu noktai nazar
dan onları da takviye mecburiyetindeyiz ve 
1341 bütçesinde Devlet bütçesi olamka üzere 
bu mevkilerin de tahkim edilmesini Heyeti 
Celilenize teklif edeceğim. Şimdi bunların 
aralarında bulunan adedleri Heyeti Celilenize 
arz edeyim. Yani meselâ İsparta'da sekiz po-> 
lis vardır, biri kalkıyor, yedi polis, Burdur'da 
yedi polis, Tokad'da yirmi, Çorum'da yedi, De
nizli'de ondört, Siverek'de üç Siird'de beş, 
Karahisarişarki'de beş, Kozan'da dört, Kâgırı'-
da sekiz, Gümüşane'de yedi, Kütahya'da on-
yedi, Elâziz'de yirmibir, Malatya'da oniki, Ma-
raç'ta oniki, Niğde'de dört Bozok'ta oniki, 
Muş'da beş tanedir. Bu suretle vâki olan tenzi
lât. 

Şimdi bunlardan bir kere burada sekiz 
yüzü beşyüz" elliye tenzil ettik. Sonra bu beş-
yüz elli tenzilâtın ikiyüzünü İstanbul'dan ya
pıyoruz. Geri kalan -üçyüzünü de bu suretle 
tevzi etmiş olan parçalı yerlerden yapıyoruz 
ve bu suretle biz zannediyoruz ki teşkilâtı gay-
ritam, gayrimuntazam olan yerlerde idame et
mekte fayda yoktur. Bilâkis teşkilâtını ik
mal suretiyle bunda fayda imkânı mevcut-
tuı*. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
İstanbul'da saray maray kalmadı ki fazla poli
se lüzum olsun. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim istanbul'un vakayii, gelip orada 
yerleşen ecnebilerin ve sair adamların ika et
miş oldukları işlerin vaziyeti, Heyeti Celileni-
zin elbette malûmudur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
işine gelirse masarifi belediye versin. 

*? m 
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DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
.— Evet efendim, şehramanetinin bu masarifi 
vermesi hususundaki arzu şüphesiz ki mühim 
bir arzudur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bir mil
yon lira fazla varidatı var efendim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Mühim arzudur. 1341 senesi için Ibu hususta 
'bir müzakere küşaded'etbiliriz. Fakat zaibıtai be
lediyeyi ifa etmek üzere Şehremaneti teşkilâtı 
hakkında Heyeti Celilenize İbir lâyiha takdim 
edilmek isteniliyor. 

Malûmiuâliniz bir şehıirde 'zaibıtai hielediyeye 
ait birtakım vazaif vardır ki, onu polis yapa
maz. Meselâ (dükkânların içlenişine ıgirip tartıla
rın muntazam olup olmadığını, Ibunu polis ya
pamaz. Fırınlarda belediyenin şeraitine muva
fık tarzda etmek pişii'p pişmediğini tetkik etmek. 
Bunu belediyeler kendi müfettişleri vasıtasiyle 
ve müfettişlerin (maiyetindeki 'belediye zalbıtası 
marifetiyle yaptırırlar. Onlar aıraibaların, oto-
m'dbillerin seyrüseferi gibi şeylere nezaret etmek 
vazifesiyle de mükelleftir ye bunu yaptıraeağıım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Buna mu
kabil Şehraımaneti ne veriyor1? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Efendim; malûnraâliniz bu, ibir (beklenin 
polis idaresini mahalline verip vermemek mese
lesi, yalnız bütçe, masraf meselesi (değil aynı 
zamanda memleketteki ecnebilerin hareketleri
ni tarassut meselesidir. Meselâ Aksaray'da bu
lunan polisi, Heyeti Celileniz hiçbir mahzur gör-
imeksizin mahallî belediyesine terk edebilir. 
Fakat İstanbul'da bulunan polisi, (hiçbir mah-
•zur görim eksizin siyaset noktai nazarından ma
hallî (belediyesinin eline terk 'edelbilir imi, Anka
ra'da 'bulunan polisi doğrudan doğruya bele
diyeye terk edebilir 'mi? Binaenaleyh, masraf 
noktai nazarımdan Şehramanetinin ımruavenetini 
almak için teşe'blbüsatta bulunuyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hisısei iş
tirak talelbedeibilirsiniz. (Müzakere kâfi sesler) 
Şimdiye kadar teşelblbüsatta bulunmalı ildi. Tak
ririmiz var. Müzakere kâfidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
r ir var. (Kâfi seslem) (Kâfi değil şeşleri) 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfiÜir. Faslın kabulünü, diğerle

rine geçilmesini teklif ederim. 
15 Mart 1340 

Niğde 
Ata 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Aleyhinde 
söyliyeceğiım. 

REİS — Efendim Nizamnamenin sekizinci 
maddesi mucibince bir mebus bir fasıl hakkın
da bir defadan ziyade söz alamaz. (Bir defadan 
ziyade söyliyemezsiniz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
müzakere kâfi değildir. Çünkü mesele oldukça 
mühimdir. Evvelâ şunu arz edeyim. Hiç kimse. 
polisin kara gözlerine, sırmalı elbisesine, kalpa
ğına âşık değildir. İnsan mektep ister, yol is
ter, şimendifer ister, asayiş ister, fakat polis 
istemez. Keşke asayiş olsa da polis lolmadığı 
halde 'bir vaka, bir mesele olımıyacağma katı su
rette kanaat getirsek. Onu herkes arzu eder fa
kat bu; memleket tmeselesi asayiş meselesi, ha
yat meselesidir. Halk huzur istiyor, Ihalk sükûn 
istiyor. Şu vaziyette iken onun huzurunu boz, 
sükûnunu boz, emniyetini i'hlâl et, Ibu olur mu? 
İkinci defa da şunu arz eÜeceğim. Bir keırie Vekil 
Beyefendinin evvelden nihayetine kadar olan 
mâkul beyanatları, bendenizi tatmin etmiş de
ğildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hepimiz 
de öyle... 

AHMED HİLMİ İR (Kayseri) — Evvelâ çık
tılar, beş, altı polis olan yerlerdeki polisi kal
dırıyoruz dediler. Sonra cetvele baktılar. Kayse
ri'nin polisi yinmilbeş tanedir dediler. Bendeniz 
otuzbeş, ideldiim. Hal'buki buradaki »zabıtları iiş-
lıadetımiyo'rum. Ben, 'başka vesaika lüzum gör
müyorum. Bidayette dediler ki, heş, altı polis 
vardır. Sonra kendileri 20 - '25 polise çıkardılar. 
Yine iddia ederim ki, (35) polis vaıÜır. (25). ev
velki polislerin miktarıdır. (10) polis daha 'son
radan ilâve edildi. Bundan da sarfınazar, yani 
adedden de sarfınazar 'bu kadrodaki mahfek ne
dir, mikyası nedir? Afyonkarahisar'mdaki po
lisleri bırakıyorlar Kayseri'den lâğvediyorlar. 
Sebep nedir. Neyi esas ittihaz eidiüyoırlar•? Hangi 
mikyası Ibuluyoriar da, falan yerden piolis kalk
sın, falan yerden polis kalkmasın Üiyoriar. Kay
seri, memleket olmak İtibariyle polis buluiwa-
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ısını arzu etmiyorlar mı ? Vatanın her tarafı mu
kaddestir. Nazarımızda hepsi 'müsavidir. Fakat 
'bir mikyas vardır. Kayseri (60) ıbin nüfuslu bir 
kasabadır diyorum. ^Ticareti vardır. İşleri muğ
lâktır. 'Buıgün belediyenin teşkil edeceği polis 
Veya- her hangi bir teşkilât, yerine başkası kaim 
olmaksızın kaldırılamaz. Daha !beş, on ay ev
vel ımömlekette bir vaka cereyan ediyor. Âde-
ta mavzerlerle şehir dâhilinde haıfo ekiyor. Po
lisler, kâfi gelmiyor. Polisin tezyidi için lüzum 

giösteriyorlar. Bu vaziyette iken polisi büsbütün 
ilga etmekle asayiş ihlâl edilmiş 'olacaktım. Bu 
itibarla işi ciddî düşünelim. Binaenaleyh mese
le, yanlış tefsir edilecek bir tmeiscle değildir. Bü
tün vatan meselesidir. Dahiliye Vekili Beyefen
d i b u hususta ci'dldî tetkikatta bulunmamışlaa*. 
Tetkikatta bulunmuşlar, fakat işin esasına nü
fuz ıddememıiışler. Bunu tekrar, tekrar arz ettim. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız 
müzakerenin kiyafetini reyiâlinize koyacağım. 

, (Kâfi sesleri) Müzakerenin... 

.-.'. VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz 
bu teşkilâta ait bir şey arz edeceğim...Bu, İhti
sas Encümenine ıgitmeımiştir. Devletin teşkilâ
tına taallûk eden bir bütçeyi böyle yarım naat 
içerisinde halletmek olur mu? Biz (bu (bapta ka-
Tar verirken polis vazaifinin belediyelere ve
rilmesi esasını kabul etmedik. (Bravo sesleri) 
Bu, Ihangi ş'eye istinaden yapılıyor. Bu, derhal 
nalledilemez. Bendenize kabusa bu isi tehir edip 
İhtisas Encümenine vertmeli. Ondan isionra müza
kere edilmelidir. Muvazenei Maliye Encümeni
nin tetkikatı kâfidir dense bile bendeniz bu sö
ze aleyhtar olunum. 

Muvazenei Maliye Encümeni, maarif müte
hassısı mıdır, dahiliye mütehassısı mıdır, sıhhiye 
-mütehassısı mıdır, ne karar verecek ve ne salâhi
yetle? (Bravo sesleri) Binaenaleyh bendenizce 
Muvazenei Maliye Encümeni, bile bu tenkisata 
muarız olduğu halde bu teşkilât lâğvedilebilir. 
Esas doğru değildir. Bu, doğrudan doğruya ihti
sas encümenleri tarafından karar verildikten 
sonra müzakere edilmelidir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kâfi 
ğörmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kâfi görül
memiştir) , Buyurun Ragıp Bey, 

MEHMED RAGIB B. (Kütahya) — Efen
dim, Vekil Beyin beyanatına nazaran yeni gele
cek Belediye Kanunu mucibince şehirlerin ve 
köylerin asayişi, belediye teşkilâtına tabi olarak 
belediye tarafından temin edilecektir. Binaen
aleyh polise taallûk eden mahallî asayiş vazifesini 
belediyelerin kendileri göreceklerdir diyor. Bun
dan dolayı kendilerine azîm teşekkürler ederim. 
Çünkü asayiş meselesini memleket halkına ha
vale ediyorlar demektir.' Geeenki beyanatların
da pek koyu bir merkeziyet taraftan olduklarını 
anlatmışlardı. Şimdi yavaş, yavaş bu noktai na
zarlarından ricat buyurmuşlardır. Çok teşekkür 
ederim. Yalnız bir şey var efendim. Malûmuâli-
niz 1329 da idarei hususiyelere birtakım vazaif 
verilmişti. Fakat idarei hususiyelere terk edilen 
bu vazaife mukabil, Muvazenei Umumiveden bir 
metelik bile verilmemiştir ve bu suretledir ki, 
meclisi umumilerin vücudundan matlup veçhile 
istifade edilememiştir. Çünkü vazifesi çok, parası 
yok'bir vaziyette bulunuyorlardı. Şimdiki mesele 
de böyledir. Acaba belediyelere bidem atı umu-
miyede bu vazife aynlırken, buna mukabil Mu
vazenei Umumiyeden bir para aynlmış mıdır? Bu 
ciheti 'soruyonım. (Hayır sesleri) 

SABRI B. (Samban) — Efendim, zannede
rim ki bugün en mühim mesele mevzuubah solu
yor. Onun için bu mesele üzerinde, hakikaten ne 
kadar muhıakemat ve tenkidat icra edilirse o 
kadar doğru olur. Polisin adedini tezyidetmek 
için bendenize kalırsa iki vaziyeti nazarı itibara 
almak lâzımgelir. Birincisi, esasen memlekette 
bulunan teşkilâtı mevcude, memleketin ihtiyaça
tma' kifayet etmiş midir? Etmemiş midir? Bu 
hususta en ziyade me-vzuuıbahsolan İstanbul'u 
misal olarak göstereyim. 

Polis teşkilâtını 7-8 sene muntazam bâzı es
bap dolayısiyle alâkadar olarak takibettJm. İstan
bul'un polisiyle alâkadar' olan mütahassisinin ve 
mesul âmirlerinin fiikir ve kanaati, polis teşkilâ
tının henüz yüzde altmış, yetmiş derecesine vâsıl 
olıamadığı merkezindedir. Demek ki, istanbul'un 
teşkilâtı meveudesi, bir kere İstanbul'a kâfi dere
cede değildir. İstanbul'un haricinde olan -aksam
daki polis teşkilâtının ihtiyaca derecei tekabülünü 
Tîeve'ti Celilenize arz etmeye lüzum görmem. Zan
nederim ki, Heyeti Muhtereme katiyen kaanidir 
ki, İstanbul haricindeki teşkilât da kâfi derecede 
değildir. Şimdi vaziyetin bu " şekilde olduğuna 
nazaran acaba bugün bu. şeyi tenzil etmek mi 

— 437 



1 : 12 15 . 3 . 1340 C : 1 
lâzımdır, hali hazır vaziyetinde tutmak mı 
lâzımdır, yıoksa tezyidi mi lâzımdır? Bunun 
için bir şeyi tahattur etmenizi Heyeti Oelileni-
ze arz ederim. Harbten sonra dünyanın her 
yerinde ve bittalbi dünyanın her yerinde olması 
dolayısiyle de, memleketimizde hadis olan ah
vali içtimaiyeyi düşünmek lâzımıgelir. Bugün 
ıher hanigi bir memlekete ıgiderseniz gidiniz, 
iharbin neticei zaruriyesi 'Oİara'k her Devlet polis 
teşkilâtını tezyide meeibur olmuştur. Bunun es-
jba'bı mütaadditıtir, teşrihata lüzum yoktur. Bir 
kere buhranı iktisadi; polis teşkilâtına olan ih
tiyacı tezyidetmiştir. ikincisi; inkılâbı içtimai 
ve idariler, siyasiler polis teşkilâtını tevsi et
miştir. Daha birtakım esbap ve avamil tada-
dolunaibilir ki şüplhesiz dünyanın her yerinde 
âmil olan bu eslbab; memleketimizde de derecatı 
mulhtelifede hükmü tesirini icra etmiştir. Böyle 
(bütün 'dünyada hâkim olan bu avamil dâhilin
de polis adedini tezyidetnıek veya tenkis etmek 
nasıl muvafık olabilir? Bunun için ne İstan
bul'da ne de taşrada hiçbir yerde polisin adedi ten 
zil edillmemolidir. Bilâkis' tezyidedilmelidir. Hiç 
•olmazsa bütçemiz, tezyide müsaid değilse hali 
sabıkını muhafaza edelim ye ümidimizi yakın 
ıbir âtiye talik ederek, tezyit cihetine gidelim. 
Bunun için hiçbir polisin adedini, tenzil etme
melidir. Bahusus şimdiki arz ettiğim esbab do
layısiyle polis teşkilâtımda birtakım sınıflara, 
'birtakım eşkale sokmak lâzımdır ve eşkalini de 
bittabi vekili aidi beyefendide pek igüzel bi
lirler. Onun için beyefendiler, sözü uzatmamak 
için Heyeti Celilenizden istirham ederim, po
lis teşkilâtından tenzilât yapılmamalı bilâkis 
tezyidedilmelidir. (Doğru sesleri). 

REFİK B. (Konya) — Efendim bendeniz 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi ve Sabık Ma
liye Vekili Muhteremi Hasan Fehmi Beyefendi 
ile Dahiliye Vekili Muhteremi Ferid Bey arasın
da iburada .geçen münakaşai hakikiyeden sonra 
kendi hesa'bıma söz söylemeye lüzum 'görmemiş
tim. Fakat bir kaç sene evvel Maliye Vekâletin
de bulunmuş ve dana evvel Muvazenei Maliye 
Encümeni Riyasetini işgal etmiş ve hali hazırda 
Heyeti. Vekilede Dahiliye Vekâleti makamını 
kudretle ihraz etmiş bulunan Ferid Beyefen
diyi şu kürsüde noktai nazarını ifade ederken 
'gördüğüm gibi tasvir etmek ve Heyeti Celi-
lenize ifade etmek için söz aldım ve tasdia 
mecbur oldum. Peşinen arz edeyim ki, Ferid 

Beyefendi hakikaten zekâyı, fevkaladeleriyle 
hepimizin muhabbetini temin etmiş bir arka-
kadaşımızdır ve yine itiraf etmek lâzımdır ki, 
•bir vasfı mümtaz sahibidir. Arkadaşlar Murva» 
zenei Maliye Encümeninde Dahiliye Bütçesi 
müzakere edilirken orada bulunmadığım halde 
kuvvetle zannediyorum ki, kendi idaresinde bu
lunan şuabat için arzu ettiği parayı Muvazenei 
Maliye Encümeninden alırken bütçe manevra
ları, bütçe incelikleri kendi ihtisası dâhilinde 
olduğu için polis tenzilâtına muvafakat etmiş

tir veyahut hiç böyle arzu izhar etmemiştir. Bu
rada Dahiliye Vekili Muhteremi zannediyorum 
'ki, Muvazenei Maliye Encümeni Reisi saf atiyle 
o tasarruf noktai nazarını müdafaa ediyor. Hal
buki memleketin asayişinden doğrudan, doğru
ya mesuıl olan makam, kendi tarafından idare 
edildiği için gönlüm çok arzu ederdi ki Dahiliye 
Vekili Beyefendi burada «Arkadaşlar Muvaze
nei Maliye Encümenini bir fikri tasarrufla bir
çok polisler kaldırıyor. Polis kadrosundan (500) 
kişi tenzilât yapmaya taraftar oldu, uğraştım. 
Birçok noktai nazar arz ettim. Fakat kalbul et-
tiremedim» desin. Vekil Beyefendinin (burada 
izanatilariyle şıöyle bir fikir hatırıma geldi. Aca-
'ba dedim Ferid Beyefendi, şöyle bir nazariye
nin taraftarı mı görünüyorlar «en İyi şekli Hü
kümet halk işine en aız karışandır:» Birçok yer
lerde böyle bir nazariye vardır. Acalba 'bunun 
taraftarı mıdırlar? Şurada polisi kaldırdın, bu
rada lüzum yoktur diye DaJhiliye Vekili Beye
fendinin lisanından şu sözü işittiğim zaman ha
kikaten kendilerini bu sözün kuvvetli müdafi
leri sırasında gördüm ve sonra Muvazenei Mali
ye Encümeni Reisi Beyefendi; çıkıyor diyor ki 
«Arkadaşlar biz şöyle ıbir fikri tesbit ettik ve 
teslbit ettiğimiz fikir şundan ibarettir.» Muvaze
nei Maliye Encümeni Reisi olan ve dün Maliye 
Vekili olan zatı muhterem söylüyor. Bunun kar
şısında Dalhiliye Vekili Bıeyefendi kendisine has 
zekâi mümtaziyle bundan istifâde edeceği yer
ele musırrane bir nazar dermeyan ederek «efen
diler «bunu kalbul etmem şöyle olacak, böyle ola
cak» diyor. Efendiler şimdi cereyan eden müza
kerenin ruhu ispat etmiştir ki, her şeyden evvel 
nazarı dikkatte tutulacak iş emniyet ve asayiş 
işidir. Hükümet her vakit çok kuvvetle çjok caT 

zip şu sözü tekrar edip durmaktadır «Arkadaş* 
lar birinci işimiz emniyet ve asayiş ve intizammı 
âmmeyi temin etmefetir, Bunda muvaıffak olan 
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için her vasıtadan istifade ediyoruz ve edece-
" ğiz» Bunu bize daima böyle tekrar eden Hükü

met ve" o Hükümetin efradından olan bir zat, bu
raya gelerek asayişin temini için yegâne vasıta 
tifran ve meşrutiyetin ilânından sonra az - çok 
tekemmülle doğru gittiğini ispat eden polis ida
resindeki tenkisata, tenzilâta taraftar oluyor ve 
bunun mürevvici oluyor. Buradaki nofctai nazar 
nedir? Anlamıyorum, ismi arkadaşlarını tarafın
dan defaatle ^eqen Kayseri, Ankara'dan, Kon
ya'dan, İstanbul'dan daha az mühim midir? Alt
mış bin nüfusu ihtiva eden bir belde polisten 
mahrum edilir. Polis işlerinde polis - ki zabıtai 
'adliye vazifesinde adliyenin kıymettar bir mu
avinidir, onların ihzar ettiği vesaiki adliye için 
çok müessir olmuştur ve olmaktadır» Altmış bin 
iıüfustan ziyade olan bir beldeden, kasabadan 
polis teşkilâtını kaldırmakta Dahiliye Vekilinin 
nıoktai nazarını ve kanaatini anlamakta mazu
rum. Buyuruyorlar ki, efendiler, bu işi â'tiyen 
başjka memleketlerde olduğu gibi belediyelere 
terk edeeeğıiz ve bunu tedricen temin edecğiz. 
Vekil Bey başka memleketleri işaret etmiştir. O 
ıhangi 'memlekettir? Meselâ Fransa, İngiltere şu
ra, bura, rica ederim. Düşününüz ki, o memle
ketlerde şuabatı idare arasında kuvvetli bir in
sicam ve ahenk vardır. Yoll vardır. Şimendifer 
vardır. Zabıta kuvvetini tedvir ve teshil eden 
bütün vesait vardır. Telefon vardır, telsiz var
dır, her şey vardır. Maalesef memleketimizde 
henüz bu vesaiti mükemmele ve medeniye maa
lesef vücuda getirilemedi. Böyle bir zamanda 
halkın kesif olduğu yerde şiddetle zabıtanın vü
cuduna ihtiyaç hâsıl ettirdiği yerlerde polisi 
kaldırmak Hükümeti idare ile intizamı asayiş 
namına anlaşılmıyacak bir meseledir. Bu itibar
la bendeniz arz ettiğim gibi burada sabık Mu
vazene! Maliye Encümeni Reisi ve Maliye Veki
li Ferid Beyefendiyi görmek istiyorum. Demli
de ettiği çok ağır yükün ic ab atına tevfikan ha
reket ederek burada Heyeti Celile tarafından 
'sevim olunan temayüle taraftar olsun. Olmadığı 
takdirde esasen izharı umumi anlaşılmıştır. Po
lis teşkilâtına ilişilen!ez; Onu ikmal ve takviye 
etmek lâzımdır. 

: REİS — Efendim Ali Cenani Bey; Muvaze
ne; Encümeni namına söz istiyor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Encümen namma kaç kişi siöyliyeeek, bütün en
cümenim^ soyliyeeek? 

REİS — Efendim şunu arz edeyim ki, onlar
dan fazla siz söylüyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Encümen 
kaç defa söyliyecek ve kaç âza sÖyliyecek? 

REİS — Lütfen söz almadan Söylemeyiniz, 
sükûneti mufoaf aza ediniz. 

Alil CENANİ B. (Gazianteb) — Efendiler 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
muvhtelif bütçeler üzerinde ara-ısıra itiraz der-
meyan olunuyor, Muvazenei Maliye Encümeni 
Heyeti Celilenizin intihalbiyle teşekkül etmiş bir 
encümendir ve bu eneümene talhmil ettiğiniz va
zife gayet ağırdır. 

YUSUF B. (Denizli) — Onu biliyoruz. On
dan bahse lüzum yok. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Rica ede
rim, sözümü kesmeyiniz. Arzu buyurursanız 
kürsü hazırdır. Binaenaleyh efendim, kendisine 
ağır bir vazife tevcih buyurmuişsunuzdur. Bilû
mum devaire aid'olari bütçeler üzerinde tetkikat 
yaptıktan sonra Devletin varidatı umumiyesini 
ve 'ona mukabil tahmil ettirilmek istenilen ma-
sarifatı umumiyeyi tâyin eder. Bittabi bu vazife 
muamelesini ifa etmek için devairi Hükümetin 
bilcümle hukuk ve vaızaifine ve onların sureti 
ifasına temas edecektir. Bu arada Hükümetin 
yeniden teşkil etmek istediği veyahut idame ve
yahut tenzil etmek istediği masarif üzerinde be
yanı fikreder, beyanı mütalâa eder. Bununla 
beraber yapmış olduğu bütçe, katî değildir. He
yeti Celilenizin na>zarı tasvibine arz edilir. Ka
bul edip etmemek Heyeti Celilenize aittir. Bi
naenaleyh Muvazenei Maliye Encümeninin yap
mış olduğu bütçede şu teklifi yaptı diye tenkid 
edebilmesi zannederim ki, bendeni'zce insaf ile 
kabili telif değildir. Bunu söyledikten sonra 
mevzuubahsıolaıcak meseleye geleceğim. 

Malûmuâlinizdir ki, İsmet Paşa Hazretleri 
Riyaseti Hükümeti deru'hde ettikten sonra Dev
letin 1340 bütçesi için sarfı icabeden masarifin 
miktarını tâyin ederek encümene bir defter ge
tirdi. Heyeti Celileniz de biliyor İki Hükümet büt
çeyi geri almadı ve evvelce verilmiş olan bütçe 
üzerinde yapılacak tadilâtı encümene getirecek 
denildi ve o suretle muamelenin tesrii için büt
çenin tekrar geri alınmasını ve getirilmesini mü
nasip görmediler. Fakat encümene bir liste ge
tirdiler. O listede; falan vekâlet için şu kadar 
filân vekâlet için bu kadar diye miktar tâyin 
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ederek masarif atı umumiyenin yekûnunu göster
mişlerdi ve onun mukabilinde de mevcudoian 
varidatı ve halk üzerine yeniden teklifi icabeden 
yeni tekâlif göstermişlerdir. Bu sırada Emni
yeti Umumiye Bütçesi için gösterilen üç mityon 
ellibin liranın polis, Emniyeti Umumiye Bütçe
sine. tevzii sırasında tetkikat yaptığımız zaman 
beşyüzelli polisin tenzil edildiğini ve Hükümetçe 
ele bunun teklif edildiğini gördük. Bu teklifin 
yani beşyüzelli polisin tenzil teklifi karşısında 
tabiî vekili mesulünden izahat istedik. Vekili 
mesul mevcudolan bu tahsisatla ve beşyüzelli po
lisin tenzilâtiyle 'memlekette polisin ifa etmekte 
olduğu vazifenin görülebileceği ve mesuliyeti de-
ruhde edeceğini söyledi. Heyeti Celileniz arzu 
eder mi ki Hükümet ben elimdeki şu teşkilâtı, 
verdiğiniz para ile idare edeceğim, ifa ederim 
dedikten sonra Muvazenei Maliye Encümeni 
bunun üzerine «zam kabul etsin, yahut ımevcut 
teşkilâtı ifa etsin? Bunu muvafık görür müsü
nüz beyefendiler? - Tabiî evvelce de arz ettim -
umumiyet itibariyle de bir defa nazarı dikkate 
alınıştır. Görülüyor ki bir defa yüzyirmibir mil
yon lira evvelce mevcut ve bilâhara ihdas edil
miş ve edilecek olan varidatla beraber cümlesi
nin. yekûnu 121 milyon lira varidat ve bunun mu
kabilinde şu kadar da masraf mevcuttur. Bina
enaleyh şu kadar masraf mukabilinde bu kadar 
varidat mevcut ve bundan dolayı da tabiî yekûn 
arasında bir fark olduğu halde, Hükümet ben şu 
kadar masraf istiyorum ve bu masrafla idare 
edeceğim derse, Muvazenei Maliye Encümeni 
hayır işini bu miktardan fazlasiyle göreceksin 
diye ısrar edebilir mi efendiler? Fakat Heyeti 
Celileniz karar verir, buna lüzum vardır. Üç 
milyon lira daha zammedeceksiniz diyebilir, ka
rarınız mutadır. Tabiî encümene havale buyu
rursunuz, encümende yekûna ilâve ederiz o bah
si diğer. Fakat esas itibariyle encümence yapı
lacak şey Hükümetin ben şu miktar tahsisat iste
rim dedikten sonra fazlasını vermemesidir. Yal
nız bir fark var, Hükümetin istediği miktardan 
encümenimiz fazla vermiştir. Hükümet 3 milyon 
50 bin lira istediği halde encümen 3 milyon 120 
bin lira vermiştir. Hükümetin bize getirmiş ol
duğu hesabattır ki,, bir yanlışlıktan ileri gelmiş
tir. Tahsisatı fevkalâdeyi noksan hesabetmişler-
dir. Şu suretle 550 polisin tenzilinden sonra ba
kiye kalan polis ve diğer memurinin tahsisatını 
hesabettik. Yekûn 3 milyon 121 bin liraya baliğ 

oldu. Binaenaleyh encümeniniz polis teşkilâtın* 
daki kadrolara ve onların sureti istihdamına bit
tabi karışmamıştır ve karışmak kendisinin salâ
hiyeti dâhilinde değildir. Onun için Vehbi Beyin 
ve diğer arkadaşların Muvazenei Maliye Encü
menine tevcih etmek istedikleri hata vâki değil
dir. 

Sonra efendiler, ikinci bir meseleyi daha. 
izah etmek mecburiyetindeyim. Muvazenei En
cümeninde mevcut polislerin falan veya filân 
yerde istihdam edilmesi de mevzuubahsolmamış-
tır. 550 polisin de İstanbul'dan tenzil edilmesi 
movzuubahsolmamıştır. Mevcut polis ile bu va
zifenin ifa edileceği mesuliyetini Vekil Bey de
mlide ederek söylemiştir. Muvazenei Maliye En
cümeni de onu tetkik etmiştir. Binaenaleyh ten
zil edilecek 550 polisin İstanbul'dan tenzil edil
mesine dair söz de geçmemiştir. Zabıtlarda mev
cuttur, olmamıştır. 

FERİDUN FİKEl B. (Dersim) — Encümen 
reisi bey, başka söylüyor. Yani sizin söyledikle
rinizin aksini söylüyor. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Encümen 
Reisi Beyefendi; orada hazır değillerdi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O halde ki
min sözünü senet ittihaz edeceğiz? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Encümen 
Reisi Bey daha bu senenin bidayetinde encüme
ne teşrif ettiler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsaade 
buyurulursa arz edeyim. Efendim, teklif edilen 
miktarın esası ne için noksan değildi. Bidaye-
ten arz ettim ve dedim ki, tetkikatta bulunan Ali 
Şuuri Bey, izahatını verirler. Hükümet 3 milyon 
lira teklif etti. Muvazene Encümeni, 3 milyon 
121 bin lira kabul etti. Hükümetin teklif ettiği 
polis teşkilatındaki tenzilât bidayetinde İstan
bul'dan tenzilât maksadına matuf idi. Fakat ahi
ren Heyeti Vekile, bütçeyi geri almadı ve yap
tığı şey aynı bütçeyi aynı teklifi tekrar etmek
ten ibaret kaldı. Binaenaieyh Ferid Beyefendi; 
daha Dahiliye Vekili sıfatiyle 3 milyon lirayı 
teyit ve tekidetti. 1339 bütçesine nisbeten vâki 
olan noksaniyet, İstanbul polisinden 500 ünün 
tenzili maksadına müpteni idi. Heyeti Vekile-
den teklif edilirken bunu ifade etmek istedim. 
Ferid Beyefendi de 3 milyon lira teklif etmiş, 
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encümen ele 3 milyon 121 ibin lira kabul etmiştir. 
Binaenaleyh encümen, bir tenzilât yapmış de
ğildir. 

YAHYA GAL1B B. (Kırşehir) — Fedakâr
lık etmiş. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Evet efen
dim, binaenaleyh, efendiler; Hükümet yekûn 
itibariyle geçen seneye nazaran 300 küsur bin 
lira. tenzilât teklif etmiştir. Encümeniniz de 
bunu kabul etmiştir. Fakat bu tenzilâtı kabul 
etmezsiniz polisin miktarını daha artırırsınız. 
O "Heyeti Celilenizin kararına vabestedir. (Ka
bul sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Vekil Beye
fendinin idarei mahalliyelerin salâhiyetlerinin 
tevziine doğru vukubulan beyanatı ve o yolda 
yürümeleri bendenizce şayanı takdirdir ve teşek
kür ederiz, 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Fakat... 
VEHBİ B. (Devamla) — Fakat, garip man

zara karşısındayız. Şimdiye kadar Hükümet da
ima masraf ister, Muvazenei Maliye Encümeni 
tenzilât yapar. Bu defa bunun aksine Hükümet 
kısacağım diyor, masraftan tenzilât yapacağım 
diyor. Muvazenei Maliye Encümeni para vere
ceğim diyor. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Vereceğiz 
demedik. İzah ettim efendim. Tahsisat konma
mış dedim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şu halde vermemiş 
ise bilâtetkik vermiş oluyor, zatiâl'iniz de onu 
söylediniz burada. 

FERİDUN FÎKRİ B. (Dersim) — Bilâtet
kik dediler. 

VEHBİ B. (Devamla) — Efendim nereden 
keseceğimi ve nasıl tasarruf edeceğini sormak
sızın vermiştir. Burada esnayı müzakerede ve
yahut fiiliyatı neticesinin tesiriyle anlaşılıyor 
ki bir kısım vilâyetten polis idareleri kaldırılı
yor, polis meslekî kaldırılıyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) ;— Meslekî değil, teşkilâtı kaldırılıyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet meslekî değil 
teşkilâtı kaldırılıyor. İşte benim aklımın erme
diği nokta burasıdır. "İdarei mahalliyelerin sa
lâhiyetlerinin âzami surette tevsii taraftarıyım. 
Belkide kanun neticelendikten sonra polis teş
kilâtını umum belediyelere verebiliriz ve bunun 
için de bir varidat düşünülebilir. Bu külfet yük

letilir ilerde. Fakat bugün her hangi bir vekil 
veyahut falan bey hattâ Muvazenei Maliye En
cümeni karar vererek falan teşkilâtı filân yer
den kaldırıp demeye salâhiyettar değildir. Bu 
salâhiyet kendilerinde yoktur. Bendeniz bunu 
iddia ediyorum. Meselâ, Muvazenei Maliye En
cümeni; karar verecek. Falan yerdeki lise teş
kilâtını ilga ettik; filân yerdeki adliye teşki
lâtını ilga ettik. Bu Devletin müdafaası tay
yare ile olacaktır. Tahtelbahire lüzum yoktur 
gibi teklifler salâhiyeti dâhilinde olan şeylerden 
değildir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Mebus sı-
fatiyle söylemez mi? 

VEHBİ B. (Devamla) — Mebus sıfatiyle ge
lir söylersiniz. Fakat Muvazenei Maliye Encü
meninin şahsiyeti mâneviyesi sıfatiyle söyliye-
mezsiniz. Söylerseniz o vakit teşkilâtın mânası 
yoktur. Bir takrir verirsiniz bugün ihtisas en
cümenlerini ilga edersiniz. Öyle şey olamaz. 

1LYAS SAMİ B. (Muş) — Teşkilât başka 
hesap başka... 

KADRİ AHMED B. (Siverek) — Ayan ol
mak istiyorlar. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bunu yapmıya 
hiç kimse kudretyap değildir. Binaenaleyh Dev
letin teşkilâtında inkilâbmda ve tasfiye devrin
deyiz, serian yapılması lâzımgelen birçok işler 
vardır ve bunlar, süratle yapılmalıdır ve bütçe 
ile çıkmalıdır. Buna da aklım erer. Fakat bu 
çıkarken evvelemirde şu kararı alacak vekil 
veyahut şu kararı verecek vekili kendi düşüncesi
ne gö<re bunu yapmak salâhiyetini haiz değildir 
ve encümen de bunu kabul erimek veya öyle bir 
kartıır vermek isalâhiyetânde değildir. Şu vaziyet
te bulunan bizim Meclisimizde alido'lduğu encü
menlere istişare edip 'omlardan bir karar aldıktan 
sonra Muvazime Encümenli ile anlaşıp karar ver
mek iktiza eder. Meseleyi daha bariz Mr suret
te anlamak içıin bMarz Maarif Vekili Beyefendi, 
yattıut Adliye Vekili Beyefendi, teşkilât yapacak 
farzedelOm. Ara yerden «istinaf mahkeimelerini 
kaldıracak ıhunun evvelâ 'bütçesini yapıp Muvaze
ne Encümeninden kararını çıkaramaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Öyle oldu, 
nitekim Adiliye Vekili Adliye Encümeninden sor
du? 

VEHBİ B. (Devamla) — Evvelemirde aidol-
duğu salâhiyettar ihtısais 'encümeninin kararını 
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ahi'. Ondan sonra Muvazene Encümenine gider' 
Muvazene Encümeni parayı verir. Vermez ö 'baş
ka mesele veyahut.der iki, bu paıraaıııı bu kadarını 
bu sene verebiliriz veyahut isten/İlen miktardan 
faz'lasını verebiliriz der. Ycfes'a Devlet teşkilâtına 
İrer noktada müdahale etmeye ısalhlbi öaHâhiyat 
değil, bu encümen sallâibiiyotıtar olmadığı gibi ve-. 
kili aidi 'do mevcut teşkilâtı bot belrot tadil, teb
dil ve İlgaya kudretyap değildir, kudreti yck'taır. 
Hassaten bizim Mecllslmi/fn teşkilâtına. ve 'taziye
sine nazaran. Onun için dünkü meselede nasıl /ki, 
aidölduğu ihtisas encümenleri kararını .(İttihaz 
atisin. ve şuraya gelsin diye, Müdafaa! Milliye ve 
Dahiliye encümenieırine müştereken havale edil
miştir. Bu mesele de doğrudan 'doğruya Dahili
ye Encümeninin ihtisası ^ dahilindedir. Bu da 
evvelemirde, ortada tetkik ettiri'lmeılicllr. Bu 'kararı 
ceffelkalem yapıp da .Man yerdeiki l'lr vilâyet 
polisi 41e onbin nüfuslu diğer Lir vilâyet polisini 
•bir.'tutanak doğru değildir. Meselâ Kayseri'den 
bübbütün 'ref ederek öteye 'beriye İkame etımck doğ
ru mudur, değil imidir? TeitkOk eder, verdir ve He
yeti .ümumiyeye arz eder. Badeima Devlet teşki
lâtlında-' vukubuiaeâk tebeddülat da evvelemirde 
d.'dolduğu encümende karar altına «alınır, Ondan 
sonra Muvazene!: MaliyeEncümeni bu parayı ve
rebiliriz , der veyahut veremeyiz der.. Müzakere 
ederiz ve o paranın .nıabal'l'i sarfına kanuna, göre 
•dikkat eder, gö'zünü -açar. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEIUD B. (Kütahya) 
— Rcl's Beyefendi 'Söz ioterim. Efendim mece'le 
sa'lâliıiyot mcael'edi dolayısiyle ••tevsi edildi. Efendi-
ier salâhiyet mosdlcGİ 'rnalıknuâl'lniz kavaniıi! mev
zua, ile, bütçe ide ve bütçeye 'merbut bulunan 
kadıe/lai'la- taayyün "eder. Evet kauura müsteni-
'do-lmaik üzere 'mevcut bıi'lnınan bir teşkilât; mutla
ka, bir kanun ile tağyiçedltoeık lâzımgelir. Büıtee-
ye merbut cilan kadrolar yardır. Falan meselede 
filân memur istihdam edilecektir. Meselâ Dalklli-
ye Vekâletine merbut Emniyeti Umumiye Müdü-
ıl'yeti vardır. Bir müdür ilki mümeyyiz, dört 
kâtibi 'vardır,-"'Burada ne bir müdür, bir müdür 
muavini ile Cutihlâf' edilebilir, ne de iki mümey-
yiz yerine üç.mümeyyiz konulabilir ve ne de dört 
kâtip, beş kâtip yapılabilir. Fakat pöl'.ı hakkın
da böyle değildir. Nitekim, jandarma hakkında da 
böyle değildir. Onsekiz tane polis müdürü vardır. 
Onun altında kırkyedi tane merkez memuru var
dır. Onun da daha aşağısında şu kadar komiser, 
§11. kadar muavin, §ıi tkadar polis vardır ve yalnız 
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gerek Encümeni Âli tarafından ve gerek şimdiye 
kadar Meclisi Âliniz tarafından teamül nöktai 
nazarından bu polislerin adedi yazılır, nitekim 
polis müdürünün de adedi yazdır ve komiser ve 
komiser muavininin de adedi yazılır. Yalnız ade
di yazılan hususatta vekili mesulün o adedi iste
diği surette istihdam etmeye salâhiyeti kat'iyesi 
vardır ve burada mevcudolan kadro da o şekil
dedir. Bu hususta encümeni aidi veyahut diğer 
bir encümen izahat talebederse tabiatiyle vekil, 
iealbeden izahatı arz eder. 

Nitekim Heyeti Ceİileniz arzu.ettiniz. Bende
niz de arz ettim. Şu kadar polis vardır, şu ka
dar kalacaktır, burada kalacaktır. Burada kal-
mıyacaktır diye Heyeti Celilenize arz ettim. Bi
naenaleyh salahiyet meselesi mevzuubahis değil
dir. Salâhiyet mevzuubahsolur, bir kadro ile 
bütün teferruatı ile şey teslbit edildiği zaman... 
Yoksa şu kadar polis vardır şu Ikadar komiser 
vardır, şu kadar merkez memuru vardır denil
diği zaman o vekil yine Heyeti Celilenize iza
feten onları istihdam etmek salâhiyetini haiz
dir. Kanun ile yani kanuna müstenidolursa bil
farz Muş'ta beş polis bulunacaktır denecek 

"olursa evet bu o zaman doğrudur ve katiyen 
tağyir edilemez. O zaman tenzil mevzuübahsol-
maz. Heyeti Celilenize tekrar arz ediyorum 
ki, bu suretle vâki olan tenzilât gayritam, gay-
rikâmil bulunan ve ekseriyetle hizmeti ifa et-
miyen mahallerden vâki olmuştur ve kaydı ta
sarrufla vâki olmuştur. Eğer bunlar mükemmel 
polis istihdam etmek isterlerse meselâ, Kayseri'-
den bahis buyurdular altmış bin nüfuslu bir ma
halde muhakkak yalnız nefer olmak üzere, me
mur olmak üzere yüzyirmi, yüzotuz polis bulun
mak lâzımdır. Çünkü oranın asayişi, oranın teş
kilâtı her tarafta gördüğümüz üzere asgari 
vüzyirmi polis İster. Diğerlerini arz ettim. Muh
telif yerlerdeki üç polisle; beş polisle, yedi po
lisle hangi asayiş temin edilir? Oranın asayişi 
vine jandarma vasıtasiyle temin edilecektir. Bun
lara da polis teşkilâtı mı diyeceksiniz1? Katiyen 
polis teşkilâtı değildir. 

Eğer teşkil edilmiş bulunan ve kemale doğru 
^iden ve.zariırülmuhafa;zâ olan bir vaziyete göre 
mükemmel'bir kadro yapacak olursanız işte o za-

; man polis , kadrosunu ihlâl etmiş oluruz. İşte 
o zaman mükemmel bir şeyi bozmuş oluruz. Fa
kat bu tarzda dağınık bulunan şeyleri.y^ine ev-. 
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velce Heyeti Celile-nıze arz etmiş olduğum gibi 
belediye teşkilâtına müsaade edecek olursanız o 
zaman kemale doğru gideriz. Refik Beyefendi 
Ibahis buyurdular. Dahiliye Vekili vaktiyle mer
keziyetçi idi. Şimdi halka doğru gidiyorlar de
diler. Hayır beyefendiler, ben halka doğru gitti
ğimi, halkın ihtiyaca ti idaresini temin etmek 
lüzumunu; bugün değil bundan daha on, oniki 
sene evvel idarei ıımumiyemizl, idarei mahalliye 
kanunlarımızı tanzim ettiğim zaman 'izhar etmiş
tim, Efendiler, her şeyde fenne ve ilme istinadet-
memiz lâzımdır. Bize ilim gösteriyor ki. mahallî 
belediyeler teşkilâta nail olmalıdır. Nitekim bu 
âciz arkadaşmızdır ki köy ve belediye teşkilâ
tını Heyeti Celilenize takdim etti. Bu prensibi 
sümmettedarik, polis bütçesi mevzuubahsoTduğu 
vakit değil, belediye teşkilâtı lâyihasının yirmi, 
yirmibirinci ve onu mütaakıp olan maddelerinde 
Heyeti Ceililenize arz ve teklif ettim ve istikbalde 
böyle olacaktır. 

Memleketin her tarafında bulunan polis teşki
lâtını Devlet bütçesine Devletin masarifine it
hal etmek lâzımgelecek olursa derakap Ahmed 
Hilmi Beyefendinin buyurdukları yirmibeş poli
sin (125) polise irtika etmesi lâzımgelecektir ve 
diğer mahallerdeki polisleri de bu suretle tez-
yidetmek lâzımgelirse üç milyonluk Emniyeti 
Umumiye bütçesini o zaman dokuz milyon yap
mak lâzımıgelecekbir. Bendeniz de isterim, fakat 
doğru yol değildir, ilmî yol değildir. İlmî yol her 
memleketin siyaseten muhtaç ve zaruri bulunan 
nıoiktalıarındah maada zalbı'tai belediyesini ve be
lediyeler dahilindeki inzibatını mahal] erinin sa
lâhiyetine terk ve tevdi etmektir. İşte bu teşki
lâtı bozmaıktansa madem ki tenzilât mevzıra-
(bah'soluyor tenzilâtı bu sahaya tevcih etmeyi lü
zumlu gördüm. Ve o noktai nazardan bunu tea-
mülen haiz bulunduğum salâhiyeti istimal ede
rek Heyeti Celilenize teklif ettim. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — O halde 
vilâyetinizi de... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERÎD B, (Devamla) 
— Beyefendi, bendeniz zatıâlinizi dindarane din
ledim. Siz de bendemizi bir dakika dinleyin. 
(Handeler) Efendiler, Heyeti Celileniz polis teş
kilâtının belediyelere tevdi edilmesine taraftar 
olmuyor. Eğer böyle ise o zaman başkadır. Eğer 
takibettiğimiz gaye teşkilâtı belediyenin aynı za
manda belediye dâhilinde zabıtai belediye vazi

fesini ifa etmesi, ikmal etmesi dernek ise o zaman 
gittiğimiz yol doğru yoldur. Fakat bununla de
mek istemiyorum ki ita edilen bu tahsisat mutla
ka böyle olsun. Bu Devletin bütün masarifini, 
deruhde ve kabul buyuran Heyeti Celileniz. ha
yır teşkilât, nakıstır, ikmalini isteriz diye izharı 
hissiyat buyurursa biz sizin bu arzunuza karşı 
verilen bu parayı kabul etmiyecek miyiz? (Han
deler) (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS -— Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair bâzı teklifler işitiyorum. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz kifayetin aleyhinde söyliyeeeğim. Bu 
müzakerede mesail birbirine karıştırılmıştır. Mu
vazenei Maliye Encümeni Reisi Muhteremi çıkı
yor, encümenin noktai nazarı budur diyor. Maz
bata Muharriri çıkıyor encümenin nciktai nazarı 
budur diyor. Bir de Meclisin esas noktai nazarı 
vardır. Muvazenei Maliye Encümeni paraya taal
lûk eden aksama karışabilir. Fakat teşkilâta ta
allûk eden hususat hakkında söz söylemek hak
kını haiz değildir. Teşkilâta taallûk eden hususata 
o kadar karışamaz. Bendeniz de Muvazenei Ma-
liiye Encümeni âzasıyım. Hükümet para ister 
Muvazeeni Maliye bakar. VerMeeck bir para 
ise verir. Bir de kadroyu tetkik ediyor. Kad-
oryu da tetkik ettikten sonra yok sen falan 
yerde şöyle yapıyorsun bunu neye yapıyorsun 
demeye hakkı yoktur. O halde bâzı arka
daşlar her hangi bir kuvvete istinadetmek isti
yor. Kimi Muvazenei Maliye Encümeni kuv
vetine, kimi bilmem ne encümeni, kuvvetine. 
Beyefendiler haikikatle iş görmefk isteriz. Kuv
vetle iş görmek istemeyiz. Milletin kuvveti 
olmalıdır. Nedir bu kadar kuvvete havahiş-
lik? Dahiliye Vekili Beyefendi emniyeti umu
miye için üç milyon küsur bin lira istemiş. 
Bu para verilsin. Bu parayı ne yapacak? Em
niyet ve asayişi muhafaza, müdafaa etmek için 
tertibat alacak. Bâzı yerlerde jandarmayı 
tezyidedecek bâzı yerde polisi tezyidedecek, 
yok bunu yapamazfmış. Ne yap malıymış ? Mü
tehassıs encümene gitmeli imiş, mütc'hacsıs 
encümene gideceikse Dahiliye Vekili Bey «m'ö-
sul, mütehassıs encümen değil "benim» dese 
ne diyeceksiniz? (Diyemez sesleri) Mütehassıs 
yalnız encümen midir, Heyeti Celileniz de
ğil midir? Mütehassıs encümenden başka,He-
yeti : Celiîenizden anlı yan. kimse yek mudur? 
İşte dediğim gibi bu hep. birer ' kuvvete'isti-\ 
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.mattır. Efendiler Kırşehir'de (11) polis var
dır. Bu polisler ne yapar efendiler? 

REFİK B. (Konya) — Müzakerenin kifa
yeti hakkında söyliyecektiniz. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla) — Şim
di oraya geliyorum. Kırşehir'de onbir polis ne 
iş yapar? Onaltı ma'hallesi var, her bîr ma
hallesi bir Ankara kadardır. (Gürültüler) 
(Handeler)1 

FERİDUN t F lKFİ B. (Dersim) — Bu pro
paganda oldu. Oraya gidelim. (Handeler) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendi
ler her mahalleye bir polis koysalar 16 polic 
olmak lâzımgelir. Sonra bağ ve bahçelerini 
falan nazarı itibara alırsak ne yüz polis ida
re eder, ne yüz elli polis idare eder. Buradan 
onbir polis Dahiliye Vekili aldı diye ağlıya-
cak mıyım. Oranın gayyur jandarma kumanda
nı var. Elbette o da idare eder. (Handeler) 
ne gülüyorsunuz beyefendiler? Siz de düşü
nünüz de siz de söyleyiniz. Binaenaleyh Da
hiliye Vekiline madem ki, bütçesini koşarak
tan parasını veriyorsunuz. Mevcudölan me
murları istediği yerde istihdam etmek hakkı 
da beraiber verilmiştir. (Yo>o!. sesleri) Binaen 
aleyh Kırşehir'den alman bir polisi daha mü
him olan bir yere vermiş ıolsa daha mı iyi 
olur daha mı fena olur? Kayseri'den polisi al
mış Kayseri'de polis ne yapacak? 

'SABİT B. (Kayseri) — Kayseriyi ne bi-
liyoirsun. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla) — Kayse
rililer müdebbir insanlardır, onlar hiçbir za
manda vukuat çıkarmazlar ki, (Handeler) Da
hiliye Vekili Muhteremi diyor ki, bu polisleri 
sevahiılden gelecek olan mevania karşı aldım. 

SABİT B. (Kayseri) — (Sen Kayserili değil
sin, Kırşehirli de değilsin. Onun için söylemi. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sabit Be
yefendi siz hangisiini idldia ediyoırsıunuz ? Kay
seri halkını sizlden daha iyi tanırım. Onlar muh
terem zevattır. Hiç polise ihtiyaçları yoktur. An-
lıyamadım, siz aksini id'dia ediyorsanız söyle
yiniz, bende anlıyayım. Bunlar anlaşıldıktan 
sonra artık müzakerenin kifayetine ademikifa-

" yetine karar vermek Heyeti öelilenizin arzusu
na tabi bir meseledir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
reyiâlinize koyacağım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Vekil Bey
den bir sıual sıoracağım. 

R E İ S — Efendim, müzakerenin kifayetini 
ka/bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
tfeye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul eldildi. Fasıl hakkınfda ve
rilen takrirleri birer birer -okuyup neyİâlihiz'e 
vaz'edeceğim. Takrirler okunacak : 

Riyaseti Gelileye 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi /Beyefen

dinin (beyanatları veçhile beşytüz polisin İstan
bul'dan tenzili ile vilâyetlerde ilga olunan po
lislerin keımakân ipkasını teklif eyleriz. 

Dersim 
Feridun Fikrü 

Denizli 
Necib Ali 
Denizli 

Mazhar Mtüfid 
Bundur1 

Hüseyin Baki 
Konya 
Refik 
Konya 
Halid 
Mersin 
(Besim 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

Denizli 
Yusuf Ziya 

Muş 
llyas Salmi 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Kayseri 

-Naci 
Kastalmionu 

Halid 
Maraş 

Hacı Melhmed 

Riyaseti Celileye 
Bütçeden temini tasarruf için kadrodan tenzil 

edilen (555) polisin yerine Istanlbul polis m'ü-
retteibatmdan tenzili ile Anadolu, polis teşkilâ
tının iadesi ve bu suretle bütçedeki tasarrufun 
muhafazası lüzuınuunu teklif 'eylerim. 

15 . 3 .1340 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Gelileye 
Yüzellidordüncü faslın Dahiliye Encümenine 

havalesini t'eklif ederiz. 
Karesi Denizli 

Mehmed1 Vehbi Haydar Rüşdiü 
Denizli Denizli 
Kâzım' Necibi Ali 

Denizli 
Mazhar Müfid 

REîS — Efendim, 'evvelemirlde usule taal
lûku itibarîyle Karesi Me!bUsıu Vehlbi ÎBeyin tak
ririni reye koyacağım. Yüzellidordüncü faslın 

A AA m 
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Dahiliye Encümenine havalesini teklif ediyor
lar. Bu teklifi kabul edenler lütfen «1 kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
takrirlerle beraber gitsin. 

REİS — Dahiliye Encümeni bu ''hususta mü
tehassıs olduğu için burada verilmiş olan tak
rirleri Encümene göndermeye lüzum yoktur. 
(155) nci faslın müzakeresine geçiyoruz. 

Fasıl Lira, 

155 Masarifat 61 700 

REİS — Fasıl hakkında söz iıstiyen var mı ? 
T55 nci faslın yekûnunu reyiâlinize koyuyorum. 
Kabul eüenler lütfen ellerini kaldırışın. Aksüni 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçündü kısım - Masarifi umulmiye 

Fasıl Lira 

156' Levazım 132 000 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Reis Beye-
fendi! Bu fasıl polislerle alâkadardır. O fasılda 
yani 154 ncü fasılda Anadolu'da polis katârosu 
şey eidilirse bunların tezyidedıilmesi lâzımdır. 
Halbuki polisin miktarı taayyün etmeden kabul 
olunuyor. 

REİS — 156 nci faslın Dalhiliye Encümenine 
mi gitmesini istiyoırsıunuz ? 

AHMED HAMDİ B, (Bozok) — Hayır, büt
çenin tamamının Dahiliye Encüımeminilen o fas
lın gelmesine kadar tehiri .müzakeresini talebe-
diyoruım. 154 ncü fasıl ile alâkadandır. Elbise, 
icarat bedeli falan vardır. 

REİS — Efendim Bozok Mebusu Ahımed 
Hamdi Bey; 154 ncü faslın Dahiliye Encüme
nine havalesi fdolayısiyle 154 ncü fasılidan bâzı 
tadilât olursa bu tadilât diğer fasıllarada icrayı 
tesir edeceğinden dolayı bu fasılların müzake
resini tehirini teklif ediyorlar. (Muvafık ses
leri) (Hayır, devam sesleri) Bu teklifi reyi
nize yaz'edeeeğim. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın.-Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Bir 1daha reye 
koyacağım anlaşılmadı efendim. Kalbul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kalbul 'etmiyenler lütfen 
ayağa kalksın. Kalbul edilmiştir efendim. Bina
enaleyh, Da'hiliye Encümenine 'havale edilmiş 
olan 154 neü faslın Dahiliye Encümeninden vu-
ruduna değin Emniyeti Umumiye bütçesi müza
keresini tebir ediyoruz. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Ziraat Bankası bütçesini müzakere 
'efdelim. 

REİS — Peki efendim Muvazenei Maliye En
cümeni Ziraat Bankası bütçesinin ımüzakeıresini 

i teklif ediyor. Binaenaleyh, Ziraat Bankası büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz efendim <on da-

j kika teneffüs etmek üzere celsei tatil 'ediyorum. 

j Hitamı celse: Saat : 3,50 
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İKİNCİ CELSE 

Böd'i müzakerat saat : 4,125 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Kâzım Vehbi B. (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum. Ziraat Bankası
nın 1340 Senesi bütçesini ımlüzakeıre edeceğiz. 

B - Ziraat Bankasının 1340 senesi bütçesi hak
kında, kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası (1/404) (1) 

RAHMİ B. (İzmir) — Efendim, 'Meclisi Âli 
yarım saat evvel bir esas vazetti. Bu esasta Mu
vazenei Maliye Enciümeni ancak bütçe kanun
ları dairesinde ifayı vazife 'eder. Teşkilâtı mü
himime ve esasiyeye ve diğer ihtisas encümen
lerine ait vazaif ve teklifi kamuniyeyi kendili
ğinden ifa ve teklif ıedeme>z. 'Şilmfdi bu bütçede 
gürüyoıruz ki, Ziraat Bankası yeni bir şekıil ik-
tisabediyar ve 19 maddelik yeni bir kanun pek
linde Heyeti Âliyenize geliyor. Binaenaleyh bu 
•mlaselenin yarım saat evvel verilen karar muci
bince evvelâ alâkadar olan Zıiraaat Encümenin
ce tetkik olunması lâzımıdır. Bu /müdüriyet ev
velce İktisat Vekâletine merbut ildi şimdi bunun 
ciheti aidiyeti ve merbutiyeti Ziraat Vekâletine 
taallûk etmek icabeder. Binaenaleyh, gerek onun 
ciheti taallûku ve gerek vazaifi esasiyesi ve is
tiklali itibariyle tedvin olunan maddeler içinde 
mefaıleketin ihtiyacı ziraiyesi ile mütenasip çok 
ehemmiyetli maddeler vardır. Fakat her halde 
mütehassısı tarafından ariz ve amik tetkik olun
ması lâzımdır. Ve bu esas, Meclisi Âlice kabul 
olunmuştur. Binaenaleyh, bu kanunun 19 mad
delik aksamının evvelâ mütehassis Encümen ta
rafımdan tetkik olun/masmı teklif ederim. 

ZAMİR B. (Adana) — Mulhteırem arkadaşlar, 
kürsJüye çıkan arkadaşımız, bu kanunun İhtisas 
Encümenine gitmesini ve orada ariz Ve aımik 
müzakere olunfduktan sonra, Heyeti <Celilenize 
takdim olunmasını talelbettiler. Bu, muvafık ola
bilir. Fakat düşünülecek bir cihet vardır ki, ö 
da memleketimiz; (bir ziraat memleketidir, baş-

[1] Bütçe lâyihası zabıt ceridesinin nihaye
tine merbuttur. 

tan başa topraklarımız feyyazıdır. Bu kanunun 
değil yarım saat, bir çeyrek evvel bile tehir 
edilmesi memleket için çok zararlıdır, Arka
daşlar, memleketimizde Ibu Ziraat (Bankası şim
diye kadar rica ederim zürramızm ihtiyaeatı-
na ne dereceye kaldar muvafık !bir tarzda hare
ket etmiştir? 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Belâ 
olmuştur. 

ZAMİR B. (Devamla) — B i r miktar para al-
ımak için onbinlerce lira kıymetinde olan malı
mızı terhin edersiniz, buna mukabil - sizi tama-
miyle üzdükten sonra - bir para verir ve bunu 
da senelerce insanı tazyik altına alır gibi bir 
şekilde verir. 

Binaenaleyh memleketimizde geçen vakıayı 
şöyle ıgöz önünden geçirelim. İzmirde bir incir 
buhranı oldu, ahali, kürra mahfoldu. Buna Zi
raat Bankası bir çare bulabildi mi ve ufak ol
sa da bir muavenet yapabildi mi? Yaptı. Fakat 
heyhat! Zavallı zürra, mahfolduktan sonra. Bu
gün öteden beri gazeteler yazıp çiziyor, el'an da 
yazmaktadır Adana'da bir pamuk buhranı var
dır. Burada müstahsılları muhtekirler, boğmuş
tur. Batmanı altı yüz kuruş iken zavallı çiftçi
lerin reniçberlerdn elinden 200 - 300 kuruşa al
mıştır. Memleketimize onbeş milyon lira para 
girdi diye göğsümüzü geriyoruz. Fakat onbeş 
milyondan ancak beş milyonu zürramızm kese
sine girmiştir. Mütebakisini memleketin muh
tekirleri, hariçten gelen sülükler emmişler ve 
halkın elinden .almışlardır. Binaenaleyh bende
niz bütçeyi gördüm tetkik ettim. Ufak tefek 
teferruat kısmında maddelerde şayanı müzake
re noktalar vardır. Tabiî bunlar görüşüldüğü 
vakit noktai nazarlarımızı söyliyeceğiz. Bunu 
hiç tehir etmiyelim, katiyen encümene falan 
g/öndermiyelim. Esasen iyi bir şekilde yazılmış
tır. Heyeti Celileniz ariz ve amik müzakere eder 
ve biran evvel çıkarmış olursunuz ve zavallı 
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çiftçilerimizi de bu, belâdan kurtarmış olursu
nuz. (Muvafık sesleri). 

İSMETTE (Çorum) — Efendim, Rahmi Bey 
biraderimiz zannediyorum, Ziraat Bankası Büt
çe Kanununun usulü müzakeresi hakkında be
yanı mütalâa ettiler, bu mütalâaları varittir. 
Fakat Ziraat Bankasına mütehassıs bir müdürü 
•umumi getirilmesini tasvip buyurduğunuz za
man Ziraat Bankasının vaziyetinden Heyeti 
jöelilenizin her 'birisi ayrı ayrı müş'teki idi. 
O .şikâyet bit'ta'bi Ziraat Bankasının buıgünkü 
vaziyetinden tevellüdediyor. Mütehassıs mü
dürü umumi geldi, bankanın kanun ve niza
miyle muayyen olan vaziyet dâhilinde memle
ketin ihtiyacatı ziraiyesi ve inkişafı ziraisi için 
yapılacak fiilî teşebbüslere dair hiçbir salâhiyet 
«görmedi. Evvelemirde Ziraat Bankası Kanu
nunun tadili lüzumuna kaani oldu. Banka ka
nununu tadil eden lâyihayı Heyeti Vekileye 
tevdi ederek: Meclisi Âlinize takdim ettirdi. 
Ziraat Bankası bugünkü kanunu ile yalnız zür-
raın ihtiyacanı tehvin için teessüs etmiş, ga
yet mukayyet mahdut ve külfetli ikraz, usul
leri üzerine âdeta bir ikraz ve hesap bankası 
şeklinde işe başlamıştı. Banka devairi resmiyei 
Devletten addedilerek Bütçesini Muvazenei' 
Maliye Encümeni ve Meclisi Âli tetkik ve tesbit 
ederek tatbikatında dahi Divanı Muhasebatın 
muraka'besmdedir. 

Bu suretle müdürü umumisini Ziraat Nazırı 
ve bilâhara İktisat Vekili tâyin ederek Meclisi 
idaresiyle-- ki o da âdeta tâyin şeklindedir - bu 
bankayı devairi Devletten bir şube gibi idare 
etmek hususundaki vaziyeti Ziraat Bankasını 
âdeta hariçte banka mefhumu dâhilinde kabul 
etmek vaziyetinden hariç bırakmıştır. Şimdi 
'bize sorulan sualler şunlardır: Ziraat Bankası 
nedir, şuabatı Devletten bir şube midir, ser
mayesi nedir, sabiblgrî kimdir, vaziyeti 
maliyesini muhafaza edecek şekli nedir, bunun 
mânası nedir... Şimdiye kadar banka adetâ 
müdahale edilmiş bir daire şeklinde, katiyen 
maksadı tesisini ifa edememiş bir vaziyette, 
sermayesini daima kaybetmiş bir halde bulun
maktadır. Binaenaleyh biz size banka diye ne 
kredi açabilir ve ne de ikrazatta bulunabiliriz. 
Hiçbir şey yapamayız diyorlar. Ziraat Bankası 
filhakika usule riayetle Bütçe Kanununu, ta
dil edilen lâyihai Heyeti Âliyenize vermekle 
boraber bütçesini dahi bütçe tetkik encümenin

de, yani Muvazenei Maliye Encümeninizde tet
kik ettirmiştir. Tetkik esnasında Muvazene En
cümeni gördü ki bir milyon üçyüz küsur bin 
liralık masraf var ve iki milyon yüz bin küsur 
liralık varidat var. Bunun bir milyon iki yüz 
bin lirası tamamen zürram hissei ianesidir. Bir 
milyon üç yüz bin liralık masraf ki hissei iane
yi tecavüz ettiği görülmektedir. Bu kadar mas
rafla, 'P/c 100 masrafı tecavüz eden bir masrafla 
devairi Devletten birine merbut ve onun 
müdahale ve şevki idaresiyle çürük bir vaziyet
te kalan bankaya bir milyon küsur bin lirayı 
dahi vermek suretiyle bu sene dahi zürranm 
bir milyon küsur bin liralık zararda bulunma
sını tecviz etmedi. Muvazene Encümeni bilir
siniz ki, vereceği tahsisatı o bütçenin istihdaf 
ettiği hidematı, gayeyi temin için verir. Hal
buki bunu alelıtlak vermiş olsa belki o hissei 
ianeyi de istihlâk edecek ve zürradan alacağı 
hissei daneyide ilâve edecek ve onunla bugün
kü vaziyet dâhilinde belki ayrı ayrı beş - on 
kimseye beş bin, bin beş yüz, beş yüz, üç yüz 
lira ikraz edecek ve bu da onun üzerinde kala
caktır. Madem ki Ziraat Bankasını hariçte ta
nınacak bir banka haline koymak zarureti var 
ve Ziraat Bankasını zürra müfit ve memleke
tim iktisadi ziraiyesine müessir bir hale koy
mak zarureti katiyesi vardır. Şu halde bu ban
ka kanunu lâyihası Meclisten çıkarak kesbi ka
tiyet edinceye kadar o kanunda teklif edilen 
prensipleri birkaç madde ile telhis ederek Büt
çe Kanununa koymasını ve o suretle bütçe ile 
tahsis edilen parayı israf etmiyerek bankayı 
maksadına ve hedefine doğru sevk etmeyi tas-
vibettik. Zirat Bankasının bu lâyihasında mev
cut esaslardan - ki bu dört, beş esastan ibaret 
ve on maddede tesbit edilmiştir - birisi banka
nın müstakil şahsi bir hükmü olması diğeri 
bankanın mevcut usullerinden kuyudatından 
bankanın salâhiyetini tecridetmesi, üçüncüsü; 
bankanın sermayesinin tezyidedilmesi, dördün
cüsü; banka sermayesinin sahiplerinin gösteril
mesi beşincisi; bankanın bütçesinin kendi tat
bik ve tetkik etmesidir. Bu dört esas, tadil edi
len kanun lâyihasında tamamen mevcuttur. 
Fakat o kanun lâyihasında banka meclisi ida
reye karşı mesul bir müdürü umumi tarafın
dan idare edilecek ve Meclisi idare bittabi mec
bura itibarı zirai cemiyetlerinin teşekkülünden 
sonra teşekkül edebilmek., kabiliyetini: ancak 
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alabilecektir. Onlar teşekkül etmeden, itibarı 
zirai cemiyetleri lâyihası kesbi kanuniyet etme
den o Meclisi idare teşekkül edemiyecektir. Bi
naenaleyh o lâyiha Heyeti Âliyenize takdim 
edilse dahi o uzuvlar vücut bulmadan o Meclisi 
idare teşekkül edemıiyecektir. Teşekkül edeme
yince erbabı ihtisastan müteşekkil muvakkat 
bir heyeti idare ile bankanın salâhiyetini tevsi 
etmek vaziyeti karşısında Muvazenei Maliye 
Encümeni bulunuyor. Bu salâhiyetlerin tevsii-
ni âriz ve amik tetkik ettiler ve arzu ile kabul 
ettiler. Ziraat Bankasının tamamen müstakil 
bir şahsı hükmi olmasını gösteren beşinci mad
de burada vardır. Ziraat 'Bankası kanunu evel-
ce - zürram ihtiyacatmı tehvin ve sanayii zi
raiye erbabının ihtiyacatmı tehvin maksadiyle 
teessüs etmiştir» diye başlıyordu. Burada Zi
raat Bankası «zürram ihtiyacatmı tehvin ve 
ziraatin ve iktisadi zıiraiyenin inkişaf terak
kisini temin maksadiyle müesses ve tamamen 
müstakil bir şahsi hükmidir» denilmiştir. Bu 
beşinci madde dle Ziraat Bankasına istiklâl ver
mezsek Ziraat Bankasının banka olması ihti
mali katiyen mevcut değildir. Şimdi bize soru
lan suale karşı Ziraat Bankasına bankadır diye 
cevap vermek imkânı yoktur. Çünkü bütçesini 
Meclis yapıyor, Hükümet yapıyor, murakabe
sini Divanı Muhasebat yapıyor. Sevku idaresini 
İktisat Vekâleti yapıyor. Orada erbabı ihtisas
tan olmıyan bir Meclisi idare tarafından idare 
ediliyor. Müdürü Umumi İktisat Vekâleti ta
rafından tâyin ediliyor. Bankanın üzerinde 
adetâ devaıiri Devlet gibi tasarruf yapılmakta
dır. Bu suretle banka vaziyeti maliyesine muk
tedir olmaz ki banka namı verilsin. Bu zaruret 
dolayısiyle banka müstakil olmalıdır. Behema-
hal müstakil olmalıdır. Fakat müstakil olmakla 
beraber banka Devletin murakabesinden azade 
kalmalıdır. Binaenaleyh, Hükümetin murakabe
si tahtında müstakildir. Fakat o murakabenin 
muayyen bir şekli vardır. O şekli bittabi Hükü
met de tecavüz edemez. Şekli muayyen daire
sinde Hükümet bankanın muamelâtı cariyesine 
halel getirmemek üzere banka meclisi idaresi
nin mukarreratiyle umuru idaresini her zaman 
tetkik hakkını da haizdir ve bundan dolayı
dır ki Hükümet, bankanın maksadı teessüsüne 
mugayir istikamet aldığı surette Meclisi Âliye
nize karşı mesuldür. Bankanın maksadı teşek
külüne mugayir olarak hareket ettiği takdirde 

vukubulacak şikâyetlerden bankanın hakkı 
murakabesini üzerinde bulunduran Hükümet 
mesuldür. Doğrudan doğruya Hükümetin me
suliyeti ve murakabesi temin edilmek suretiyle 
banka müstakil olmuştur. Buraya konan yedin
ci madde dahi bankada şimdiye kadar altı - ye
di türlü ikraz usulleri vardır. Hepsi asgari ve 
âzami hadleri ve gayet külfetli ikraz usulle
rini ihtiva etmektedir. Emvali gayrimenkule 
üzerine ikrazat vardır. 'Teminat ile ikraz var
dır, mahsulâtı ziraiye üzerine ikraz vardır, 
halliyat üzerine, avaniiseym zer üzerine ikraz 
vardır. 

Sanayi ve ziraat şirketlerine ve saireye 
hesabı cariyi ikrazat vardır ve bunların hepsin
de bankanın kefaleti müteselsilesi vardır. Haddi 
âzami yüz lira, bin lira, beş bin lira, haddi asgari 
elli lira, böyle hadlerle tahdidedilmiştir. Bu su
retle verilen para doğrudan doğruya tamamen 
heder olmaktadır. Çünkü müstahsil bu parayı 
almakla belki istihsalâtı yapabilir. Fakat istih-
salâtmı doğrudan doğruya satmak imkânı hâsıl 
oluyor, istihsalâtmı alan ve ondan fazla da 
istifade eden mutavassıtların karşısında kalı
yordu. İktisadi zirai meselesi üzerine müessir 
ve âmil olmadıkça şahıslar üzerinde ikrazatm 
katiyen faydası yoktur. Bundan dolayı bu tah
didatı doğrudan doğruya kaldırıyor. Banka ik
razat usullerinde teminatlı, teminatsız ikrazat 
yapabilecektir. Yani taahhüdatı hukukiye ile 
konşimentolar üzerine muamele yapabilecektir. 
Poliçeler üzerine muamele yapabilecektir. Elhâ
sıl maksadı teessüsüne muvafık her türlü banka 
muamelesini ifa edecektir. Banka bu vazifeyi 
ifa etmezse bugünkü vaziyette kalacaktır. Bi
naenaleyh Heyeti Celilenizin şikâyetleri her za
man baki kalacaktır. Bu suretle mütehassıs ge
tirmek bile bilüzum olacaktır. 

Çünkü mütehassıs yaptığı projelerinin hiçbi
rini edecek kanunda salâhiyet görmüyor. Ban
kanın sermayesi kimindir? Şimdiye kadar Hü
kümet almış. Şura almış, bura almış birçok 
zararlara duçar olmuş bugünkü bilançoya göre 
onbir milyon küsur lira sermayei itibariyesi var
dır. İşte dört küsur milyon lirası maliyeden 
matlubudur. Sabıkadan sekiz yüz küsur bir 
lirası daha vardır. Diğer kısmı ikrazat bakiye-
sidir. Heyeti Celilenizce tecil edilmiştir. 

Elhasıl şöyle, böyle bir şeyden ibarettir. Şu 
I halde bu sermaye kimindir1? Banka kimindir ki 
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banka üzerinde müdahale vâki oldukça, banka 
zarar gördükçe bir meseleyi hukukiye hâsıl ol
sun, bankanın sermayesinin sahipleri bulunsun. 
Böyle bir mesele de yoktur. Buraya konan bir 
madde ile dahi bakanın sermayesi eshama tak
sim edilecektir. Bunlar, mahallî zürramın malı 
olacaktır ve gayrikabili bey ve ferağ olacaktır. 
Zaten Ziraat Bankasının sermayesi mahallîdir. 
Binaenaleyh, her mahallin sermayesi, kaç bin 
lira ise o maha üzerine taksim edilecek ve ma
hal kaç aded eshamı ihtiva edecekse o kadar es
hama o sandık sahibolacak ve o mahal erbabı 
ziraatin malı müştereki olmak üzere bankada 
hıfzedilecektir. Şu halde ilk adım olmak üzere 
Ziraat Bankası ki sermayesi tamamiyle hissi 
iarede teşekkül etmiş bir bankadır - hissi ianesi 
tamamiyle sermayeye terk olunacaktır. Şimdiye 
kadar hissei ianeden sermayeye kalbedilmiş ise 
vıikubulan zararlarla ve istirlâk ile hepsi bitmiş 
hattâ verilen hissei ianelerden de sarf edilmiş 
ve çok az bir miktar da tenezzül etmiştir. Bina
enaleyh- tamamen zürram malı müştereki ha
linde kalmıştır. Bü madde ile de bunu temin 
ötmek istiyoruz. Dam'ga, bütçesini ,kendi teslbit 
ve tevzin etmedikçe, 'kendi tatbik etmedikçe ka
tiyen bu müstehlik teşkilâtı tensik etmek 
imkân ve ihtimali de yoktur. Ve yine kendisi
nin müessir olacağı uzviyetleri ziraat şir
ketlerini ^kooperatifleri ve belki zirai 
anonim şirketleri ve saireyi de tesis etmek 
imkânı da olmadığı gibi itibarı zirai şirketleri
ni daihi tesis etmek imkânı yoktur. Bunun için 
•banka, bütçesini kendi tesbit edecek, tatbik 
edecek, binaenaleyh, Divanı Muhasebata he
sap vermiyecefc. Yalnız ondördün'CÜ maddede 
'bir kayıt vardır. İşte bu madde mucibince ban
ka, Hesabı Katisi ile raporunu Hükümete arz 
edecek ve Hükümet tarafından ikisi maliyeden, 
ikisi Muvazenei Maliye Encümeninden diğer 
ikisi Divanı Mıthasebettan olmak üzere altı 
kişilik bir komisyon, varidat ve masarif atı umu
miye mizanını, bilançosunu tetkik ve murakabe 
edecektir. 

Ve bu suretle Hükümeti/n murakabesi, he
saba aidolan murakabesi hitam bulacaktır. 
Fakat umuru idareye, muamelâta, maksadı te
şekküle aidolan hakkı murakaJbesi her vakit 
cari olacaktır. Rahmi Bey biraderimiz, madde
lerin İhtisas Encümenine gitmesini teklif etti
ler. Halbulki İhtisas Encümeninde esasen kanun 

lâyihasının aslı mevcuttur, O kanun lâyihası 
(48) mddedir. O kanun lâyihasını daha esaslı 
bir surette tetkik etmek, teslbit etmek, tanzim 
etmek lâzımgelir. O lâyihanın istinadettiği 
esalar bilhassa mecerri idare meselesidir. 
Meclisi idare meselesi ise muvakkat ve mütehas
sıs bir meclisi idare teşkiline mütevakkıftır. 
Muvakkat ve mâîtehesas bir meclisi idare teş
kiline mütevakkıf olunca böyledir. Bundan baş
ka şekil yoktur. Şu halde Ziraat Bankasının 
doğrudan doğruya usule muvafık olarak tek
lif ettiği kanun lâyihası encümene gitmekle 
beraber bütçenin tehiri dolayıSityle Muvazene 
Encümenimiz, 1 300 000 küsur lirayı bu sene 
dahi israf ettirenleyiz. Çünkü bütçe yapmak 
zarureti çardır. Günkü Meclis de bu dört esası, 
bu dört prensibi bizim gibi kabule ama
dedir. Binaenaleyh bu maddeleri burada inta-
cedelim. Kanunu dahi kemali huzur ve süikûn 
ile tetlkik eder ve mevkii tatbiika koruz. Bi
naenaleyh banka, bu 1 300 000 küsur lirayı 
hu sene dahi israf etmemiş ve bu maddeleri 
tespit ettirmiştir. (Doğru sesleri.) 

FAİK B. (Edirne) — Encümen namına ka
nunu istiyeceğim. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂ1 B. (Aydın) — 
. Efendim Ziraat Encümeni Mazbata Muharriri 

Rahmi Bey; Heyeti Celilenize usul hakkında 
bir teklif arz etti. Bendeniz de aynı teklifi 
tekrar edeceğim. Ziraat Bankası bütçesi mü
nasebetiyle sabık Hükümet tarafından teklif 
edilen mevaddı kanuniye ile Muvazenei Maliye 
Encümeninin bu defa tanzim ettiği mevaddı 
kanuniye arasındaki farkı tabiî Heyeti Âliye-
niz görüyorsunuz. O mevaddı kanuniye - ki 
üç dört maddeden ibarettir - Ziraat Bankasının 
tkt'lsat Vekâletine merbut olduğu ve İktisat 
Vekâletinin icrasına mezun olduğu bir bütçe 
hakkında idi. Hükümeti sabıka, aynı zaman
da Ziraat Bankasının teşkilâtı hakkında bir 
de kanun lâyihası tanzim etmiş onu da He
yeti Celilenize takdim etmek üzere iken ihti
mal ki, bu kanunun müzakeresine ve kanuniyet 
ikbisabefcmesine vakit kaılmıya'oalk ımülâJhazasiyle 
Muvazenei Maliye Encümeni o kanunun ûa Zira
at 'Bankaismın teşkilâtına esas dlan maddelerM 
Bütçe Kanununda 'geç'irmiek mafcsadiyle Heyetli 
Celil'enii'ze tafediım 'ettikleri uzun bütçe kanun lâ
yihasındabu suretle tesbit etmiştir. :Yıaniıafrz,et-
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mek isterim ki "bu, bütçe kanunu maddeleri, Zi
raat 'Bankası bütçesine taallûk etmekle beraber 
bilhassa Ziraat Bankasının teşkilâtlına da taallûk 
etmektedir. Asıl mühim maddeler ona mütaallik-
tir. Şimdi Heyeti Âllyenizin kararı ile geçende 
fteşkjl !etmiş 'olduğunuz Ziraat Vekâleti ve ona 
(tekabül -etmek üzere.tevekkül eden Ziraat Encü
meni, Ziraat Bankasının teşkilâtına ait esaslı me-
vaddı ihtiva eden bir kamımı, müzakere etme
den Muvazenei Maliye Encümeninin takarrür et
tiği şu mevaddı kanuniyeiiin doğrudan doğruya 
müzakeresine geçilmesini; bendeniz doğru olur 
zannetmiyorum. İşin 'teehhür etmesi'ne geilince: Zi
raat Encümeni 'müteşekkildir. Bendeniz do be
raber 'ol duğıım halde yarın içtima eder, bu me
vaddı kanuniyeyi müzakere eder ve bunların mü
dafaa eden Ziraat Bankası heyeti ile beraber İs
met Beyefendi! de hazır bulunduğu halde tekrar 
müdavelei efkâr eder, tetkik edersek daha iyi 
olur. Binaenaleyh; vakit zayi olmuş değldir. Ya
rın içtima eder. Yarın yaparız. Şimdi Ziraat Ban
kasının teşkiline dair 'olan esaslı biir kanunun 
teşkil buyuıtauş dlduğunuz Ziraat Vekilinin hiç
bir mütalâası ailiinmaksızın.'tc^b'jt edilmesi, zanne
derim ki, doğru olmaz. Yoksa Ziraat Bankası-
nm muamelâtını teshil için halkın muamelâtını 
tesri için, bir banka gibi işliyebilmesl için şimdi
ye kadar engel dlan birtakım yc'lkı, yolsuz müda
halelerin izalesine Heyeti Celilcniz de bendeniz 
de taraftarız. 'Bunu her halde ıslah etmek lâzım
dır. Ancak alelıtlak bu maddeler üzerinde mese
lâ: Ziraat Bankası Hükümetin 'tahtı murakabe-
sindedir. Demekle ne kastedilmiştir? Bunun da
ha iyi bir şekilde ifadesi mümkün müdür? Bu mu
rakabe yalnız umuru dâhiliyesinde midir? Zira
at Bankası; ayrıca memleketin bütün ihtiyaeatı 
ziraiyeslni ve bütün siyaseti ziraiyesini Malı et-
ımek için lâzımgelen anasır ile teçhiz olunacak 
mıdır? Zanaat Bankası her şey yapacaktır. Zira-, 
at Bankası, bütün bu icraatı 'yapabilmek için, He-
yeti Gelllenüze karşı mıüdafaa etmek için aynı ma
manda kendi şiahsiyeti mâneviye'SİJne mıızaf bir 
mesuliyet de deruhte etmiş midir? Yoksa bu me
suliyet, Ziraat Vekilinizin üzerinde midir? Zira
at Banfcasımın falan dairei inıtihabiyenin aleyhine 
ve lehine yapacağı her hangi bir 'muameleden do
layı Heyeti Celİlece yapılacak bir istizaha kim 
cevap verecek, Ziraat Bankası muamelât ve icra
atını kim müdafaa edecek? Ziraat Bankası nıüsta-
killen bütün memleketin îhtiyacatını kendi ba§ı-

| na tesbit ederek doğrudan doğruya karar vere-
öeğil fadan neviden filân fabrikanın batozlarını, 
traktörlerini ceîlböttiğinden dolayı şayet haiba 'et
miş, zühul ebmiş ise veya gönderdiği halde kulla-

j mılmamış ise Ziraat Bankası bu yaptığı yanlış mu-
aimeleden dolayı ki'me hcoap verecektir? Ziraat 
Bankası; bunu kendi kendine mi takdir edecek
tir, 

Ziraat Bankası bunu kendi kendine takdir 
edecekse, Ziraat Vekâletiyle hiç alâkadar olmıya-
oaıksa, Ziraat Vekâletinin mütehassıs şubelerinden 
bunları sormıya, üğrenmiye lüzum gömıiyecek 
dursa, Ziraaıt ©ankası doğrudan doğruya bu si
yaseti talki'bedebiknesi zıangeknez mi ayrı
ca bu nevi (mütehassıslarla, (mücehhez olsun. Yani 
Ziraat Bankası, ayrıca umuru ziraiye, umura 
baytariye içim iktiza eden . aıremleketin 'muhtelif 
manatıkmm ihtiyacatmı tetkik eden birtakım 
heyeti fenniye ile mücehhez olmak lâzımgelir. 
Eğer öyle ise o hailde Ziraat Vekâletine ihtiyaç 
yoktur. Yani (hulâsayı 'mâruzâtım şudur: Bu, 
•mühim bir teşkilât kanunudur. Madem ki, Zi
raat Encümeni teşkil ettiniz, 'müsaade buyurunuz, 
yarın orada müzakere edelim. Ertesi gmı Heyeti 
Âliyenize takdim ederiz. 

REİS—.Buyuran Hasan Fehmi Bey. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende

niz kendi hesabıma 'söylliyeceğlm. 

FERİDUN FİKRİ B. (Der^m) — Rclis Bey 
evvelâ usul meselesi balMunsun ondan sonra... 

REİS — Banka Müdürü Umumi Muavini 
Beyefendiyi dinlemek istemez aniliniz? (İsteriz, 
sesleri). 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMİ MU
AVİNİ CEMAL HÜSNÜ B. — Efendim geçen 
sene Teşrinisanide Ziraat Bankası bütçesi (müza
kere edilirken Heyeti Umumiye mütteflkan ban
ka (muamelâtının ıslahı lâzımgeleceğ'ini ileri sür-
müşl'erdi. Yine o vaikit banka idare heyeti, ısla
hatta ıbu'lunaeağunı burada vâcletmlş ve o suretle 
bütçeline 'alıp gitmişti. Heyeti Muhteremeniz, 
heyeti idarenin verdiği bu teklife de kanaat et-
miyerek bankaya doğrudan doğruya bir mütehas
sıs celbetmişlerdir. Mütehassıs gelmiş ve işe baş
lamışlardır. Şimdi Ziraat Bankasının vaziyeti 
kanuniyesi nedir ? Bunu tesbit etmek lâzımgelir. 

Ziraat Bankası, elyevm meri olan kanunla 
nedir? Bunu anlryaMmek için 'alelade bir tasfiye 
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badi 'tasavvur etmek lâzımgeMr. Ziraat Bankası, 
tasfiye edilmek lâzıırigelirse parası kime taksim 
ledilecelktir, Hükümete mi? , Doğrudan doğruya 
Hükümete diyemiyeeeğız. Çünkü bu doğrudan 
doğruya zurnadan al iman hissei iare ile teşekkül 
etmiştir ve mubtasunlıeyhi yalnız kendisine yar
dım etmektir. Eğer tasfiye 'lâzımgelirse bu para
nın yine çiftçiye (iadesi lâzımgelecektir. Banka, 
(kendi sermayesinin tezyidi için müracaat ettiği 
bütün müesses&tı maliyeden 'hep aynı sual karşı
sında kalmıştır. Ziraat Bankasının mevkii ne
dir, bugünkü kanunfı vaziyeti nedir ve sonra fe
na ölmüş bir şekil vardır ve belki mazinin seyyia-
tma atfetmek lâzumgelir. Ziraat Bankasının ta
rihinde maalesef herkesçe ehemmiyet verilmiye-
cek bir surette birçok defalar sermayesin!i 
Hükümet almıştır. Binaenaleyh Ziraat Bankası
na gerek: memleket dâhilinde gerek haricinde 
emniyet ve itimat celbetmek bu harikanın müte-
na'siben iş görebilmesi için bir sermaye ile bu 
vaziyeti kanuniyeyi ıislah etmek lâzımigeliyordu. 
Demek isteniliyordu ki, bugünkü Ziraat Bankası 
doğrudan doğruya köylünündür ve köylünün 
verdiği sermaye nisbetinde eshama taksim edil
miştir ve onlarındır ve yalnız sahibi rey olacak 
yine onlardır. Ziraat Bankası, ilk yaptığı teşki
lât projesinde evvelâ medburi kooperatif cemi
yetleri kanunnamesini teklif etmiştir - ki elyevm 
encümendedir. Üç ay evvel teklif edilmiştir - Bu 
kanunla itibarı zira cemiyetleri teşekkül ettik-
ten sonra onların murahhaslarından ibaret bir 
meclisi idare ve o meclisi idarenin eline (bihak
kın kendisine sahib olduğu sermayeyi bankaya 
tevdi edecek ve o tarzda işletecektir. Fakat o 
vakte kadar bu meclisi idare teşekkül edinceye 
kadar Ziraat Bankası mühmel ve muattal mı 
kalsın? önümüz, ilkbahardır. Birçok teşebbü-
satı ziraiye ve iktisadiye Ziraat Bankasının katı 
faaliyetini bekliyor. Bugünkü kanun mucibince 
bu faaliyeti yapabilmenin imkân ve ihtimali 
yoktur. Bankaüar daima birer meclisi idare ta
rafından idare edilir ve bankalarla devairi res-
miiyeyi birbirinden 'ayıran yegâne mühim ve ka
rakteristik cihet? Hükümet dâirelerinin gayri-
şahsi olmalarıdır. Onlar gayrişahsidir. Kâğıt 
üzerinde muamele yaparlar ve her hangi birisi 
gittiği vakit yerine gelecek diğer biri işlerini 
kâğıt üzerinde takibeder. Bankalarda iş tama
men berakistir, Bankalar şahsidir. Evet, şahsi
dir. Çünkü muamele atidir. Onun istikbaline ta

allûk edecek kısım üç senelik müddetlidir. Beş-
senelik müddetlidir veyahut üç aylık müddetli
dir. Tamamen şahsidir. Şaijısi takdirleri haifc ol
duğu için onbeş sene evvel yapılmış Olan bir ha
tadan dolayı onbeş sene sonra mahkemeye tevdi 
edilir ve teöziye edilir. Fakat bankada yapılan 
o hata bulunmaz ve zahire ihracedilmez&e o ser
maye yanmıştır ve bir daha bulunamaz. Bunun 
içindir ki bankalardaki elastikiyet hiçbir dâire
de bulunmaz ve bu elastikiyet yüksek bir mü
dür tarafından idare edilemez. Mutlaka kendisi
nin ona karşı mesul bulunduğu bir meclisi idare 
tarafından tedvir edilir. Şu hâlde meclisi idare, 
bankanın her hangi bir şirketin en mühim dai-
residir. Ziraat Bankasının meclisi idaresi elyevm 
kanun mucibince tâyin edilmiş bir heeyttir. Bir 
memurin heyetidir. Bir banka heyeti değildir. 
Bu, böyle olmakla beraber kendisine verilen sa
lâhiyet onbir milyon sermayelik bir salâhiyet
tir. Otuz milyon liraya namzet bir sermayedir. 
Otuz milyon sermayeye malik olacak bir harika^ 
nın haiz olması lâzımigelen bir salâhiyeti haiz 
değildir. 

Binaenaleyh bunun içindir ki, Ziraat Ban
kası bugün kendisinden beklenen hidematı ifa 
edememiştir ve bu kanun elde bulunursa bu hi
dematı ifa edemiiyeceğini de heyeti idaresi He
yeti muhteremelerine şimdiden arz etmek mec
buriyetindedir. Heyeti idare getirilen kanuna na
zarını çevirdi ve arz ettiğim şu nakaynsı gördü. 
Evvel emirde vaziyeti kanuniyesini tashih et
mek istedi. Sonra diğer işler o vaziyeti kanu-
niyeden inşiabetti. Binaenaleyh bankanın vazi
yeti kanuniyesi bir kere tahakkuk ettikten son
ra meclisi idareside tamamiyle o suretle teşek
kül etti. Banka kanunu çok zamana mütevak
kıftır. Belki Ziraat Encümeninden geçmek lâ-
zımıgelir. Belki Lâyiha ^nıcümeninden geçmek 
icabeder. Bütün bu encümenlerden geçerse ara
da kaybolacak zamandır ki o da ilkbahardır. 
Teklif ettiğimiz bu kanun mucibince memleke
timizde teşekkül edecek zirai şirketlere serma
yesinin yüzde yirmisi nisbetinde iştirak edece
ğiz. Ve şirketler tesis etmiş bulunacak ve ser
mayesi verilmiş olacaktır. Halbuki memleketi
mizde sermaye yoktur ve şirketler teşekkül et-
miyecektir. Eğer pamuk ziraatimizi incir mah
sulâtımızı hububat mahsulâtımız, fındık mah
sulâtımızı ve bütün sair mahsulâtımızı kurtar-
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mak istiyorsak mutlaka bu nevi şirketlere âza
mi ihtiyacımız vardır. Her banka gibi ibu şir
ketler doğrudan doğruya bir ıbanka tarafından 
idare edilemez. Nasıl ki bir banka birtakım te-
şebbüsatı sınayiyeye girişmek için bir sendika 
yaratır ve bu sendikaya para verir ve ayrıca 
şirket halinde işletir. Ziraat Bankası da tıpkı 
bunun gibi teşkil edeceği şirketler vasıtasiyle 
bir pamuk, bir incir ve üzüm şirketi teşkil 
edecek ve bugünkü kanunun bahşedemediği ve 
fakat teklif edilen yeni kanunun bahşedeceği 
hakka istinaden sermaye verecek ve kuvvetli 
bir meclisi idare teşkil edecektir. Bir meclisi 
idare lâzımdır. Hakiki bir meclisi idare te
şekkül edinceye kadar banka meclisi idaresine 
üç zat Meclisi Âliniz tarafından iki zat da 
Hükümet tarafından intihabedilecektir. Ban
ka müdürü umumiyesiyle müdür (muavini zaten 
eski kanun mucibince meclisi idareye dâhildir-
dirler. Hükümetin murakabe hakkı tamamen 
sarıilhtir. Hükümet bunu murakabe edecektir. 
'Sonra ayrıca her sene nihayetinde ikişer aza
dan mürekketbo'larak Muvazenei Maliye Encü
meninden Divanı Munasebattan ve Maliye mü-

. i ötüşlerinden 'bir komisyon bütün hesaibatını tef
tiş edecek, bilançosunu tetkik edecektir. Bun
dan maada Hükümet istediği zaman tetkik ed-
cek murakabesi altında bulunduracaktır. He
yeti Âliyenize karşı mesul olan meclisi idare de 
meclis tarafından intihalbedilmiş olacak üç kişi 
'bulunmakla beraber doğrudan doğruya Hükü-
metre Reisi Hükümet tarafından muraka'be edi
lecektir. Reisi Hükümet istediği her hangi bir 
vekâlet vasıtasiyle - ki bunu yapabilmek için 

, her hanıgi bir nizamname de kaleme alınabilir, 
bir madde de ilâve edilebilir - bunu murakabe 
edebilir. Hiç şüphesizdir ki, Ziraat Bankası 
yapmak istediği ıslahatta memleektin vaziyeti 
ziraiyesini, Ziraat Vekâletinin .kendisine ilham 
edeceği bütün telâkkileri vereceği bütün emir
leri kemali memnuniyetle meclis idaresinin ka
rarma iktiram ettirdikten sonra yapacaktır. 
Bugünkü halinde maatteessüf mesuliyet yoktur. 
Meclisi idare de mesul değildir. Mensubolduğu 
vekâlet de mesul değildir. Çünkü vekâlet ta
mamen taksim edilmiştir. Mesuliyetin hangisine 
raei olacağı malûm değildir. Meclisi idare mi 
mesul olacaktır. Devairi aidesi mi, mensübol-
duğu vekâlet mi mesul olacaktır. Bu kati değil
dir. Burada mesuliyeti nakdiye vardır. Deva

iri sairede olduğu gibi onbeş sene sonra tetkik 
edilemez daiha evvel ve suretle ancak Meclisi 
idarenin nezareti altındaiki müfettişler vasıta
siyle hariçte, dâhilde kendi azasının teşkil ede 
ceği bir komite tarafından tetkik edilir. Banka 
bu suretle idare edilir. Eğer bu kadar verilir
se Ziraat Bankası önümüzdeki yazda, hububat, 
fındık, üzüm, incir için şirketler teşkil edecek 
ve derüıal işe başlıyaıcaktır. Heyeti mulhtereme 
isterlerse ki bu, bir sene daha taahhur etsin. 
Tâbiatiyle kendileri bilirler. Yalnız idare kendi
sini arz etmeye mecbur ıgıörür ki, tetkik edile
cek olan mevad Heyeti Âliyelerini teşkil eden 
azayı muhtereme tarafından mütearife kabilin
den olarak Ziraat (Bankasına söylenmiş ve her-
gün yapılmakta bulunmuştur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arkadaş
lar, umumi bütçenin müzakeresinde 'bendenizde 
bankaların hattâ posta ve telgraf idaresinin. 

REFİK B. (Konya) — Hattâ şimendiferlerin. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Hattâ 

şimendiferlerin yani mahiyeti iktisadiye arz 
eden teşebbüsatm kendilerine muhtariyet ida
re verilerek idare edilmesi esalsını müdafaa et
miştim ve daimada edeceğim. Bu itibarla He
yeti Celilenize arz olunan Ziraat Bankası Büt
çesinin - hattâ noiksan vardır, esasına tarafta
rım - müzakeresinde Heyeti Celilenize arz ede
ceğim. Fakat arkadaşlar, şimdi doğrudan doğ
ruya bir esas meselesi vardır. Onu da İzmir 
Melbusu muhteremi Rahmi Beyefendi vaz'etti
ler. Ve Ziraat Vekili muhteremi Zekâi Beye
fendi de teyit buyurdular. 

Bir Mebus — Şekil meselesini!. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Şekil 

meselesi 'bâzı kere öyle mühim bir ehemmiyet 
arz eder ki müessesatı medeniye ve hayatiyenin 
muhafazası mâna ve mahiyetini tazammum eder. 
Efendiler, müsaade buyurunuz, mesele gayet 
mühimdir. Heyeti Vekileden gelen lâyihayı ka-
nuniyede beş madde var. Birinci maddesinde 
varidat tahmin edilmiştir. 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey, usul hak
kında söylesin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Riea 
ederim sözümü kesmeyiniz. Usul hakkındadır. 
İkinci maddesinde ise masarifatm miktarı tes-
bit edilmiştir. Üçüncü maddede İktisat Vekili
ne fasıldan fasıla münakale salâhiyeti veriliyor. 
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Dördüncü madde - «işbu kamın tarihi neşrin
den itibaren meriyülicradır» diyor. Halbuki Mu
vazenei Maliye Encümeni birçıoık esasatı kanu
niye vaz'ediyor. Bilmem meclisi idare şöyle 
teşekkül edecektir ve şahsiyeti hukukiye sahi-

/ bulacaktır, şu olacaktır bu olacaktır diye bir
çok esasatı kanuniye vaz'ediyor. Binaenaleyh 
arkadaşlar, bu meseleyi Ziraat Encümenine git
mesi için nazarı itibara almalıyız. Sair mesele
lerde de böyle olacaktır. Muvazenei Maliye En
cümeninin vazifesi nedir? Eğer kavaninin tağ-

. yiri mahiyetindeki tekâlif, Muvazenei Maliye 
Encümeninden doğrudan doğruya Heyeti Celi-
lenize 'gelecek ve ihtisas encümenlerinin bun
da salalhiyeti olmıyacaksa yarın Adliye Vekâ
leti bütün teşkilâtı değiştirebilir ve bir Muvaze
nei Maliye Kanunu ile Heyeti Âliyenize arz 
edefbilir. 
• Dr. FİKRİ B. (lEntuğrul) — Korkma, kork

ma kanunla gelecektir. 

FERİDUN FİKRİ B. (JJevamla) — Teşki
lâtı adliye böyle olduğu gibi teşkilâtı iktisadi
ye için de aynı mütalâalar varidolalbilir. Mec
lisin Zirat Enenmeni var. Arada fark yoktur. 

Dr. FİKRET B. (iErtuğrul) — Nasıl fark 
yoktur? 

FERİDUN FİKRİ B. (ıDersim) — Zerre ka
dar yoktur beyefendi. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğ.rul) — Bankadır bu. 
FERİDUN FİKRİ B. (.Devamla) — İktisat 

Encümeni Meclisi Âlinizin intihap ve itimat et-
ıtiği ve vekâletinize tevdi ettiğiniz Ziraat Vekili 
(hattâ Ziraat Encümeni mazlbata muharriri ve 
ıhattâ Muvazenei Maliye Encümeni Reisi noktayı 
nazarlarını izhar ederek bu kanunda birtakım 
mevzuatı kanuniyendn mevzuulbahstolduğunu id
dia ederler ve bunların mütehassıs encümen ta
rafından görülmesi lâzımgeldiğini dermeyan 
ederlerse Heyeti Celileniz ve mütehassıs encü
menin mütalâası olmadan bunun müzakeresine 
geçmesi doğru mudur değil midir? Bendenize e 
katiyen djoğnı değildir. Yanlış yola gitmiyelim. 
Mütehassıs encümenlerin mütalâsma enemrni-
yet verelim. Sonra «ayan lâzımdır, şu lâzımdır 
kanunlar eksik çıkıyor, sakat çıkıyor» diyor
lar. Elbette, Ziraat Vekili gelir. Ben bu kanuna 
bakayım, 24 saat müsaade edin, tetkik edeyim 
der, biz dinlemezsek efendiler, talbiîdir, o da 
lâzımdır, o da lâzımdır. Fakat Heyeti Celileniz-

den riea ederim, istirlham ederim, bu gibi mev
zuatı kanuniyenin tadili lâyihalarını ihtisas 
encümenlerine göndermeyi fayda ittihaz edelim. 
Nitekim Müdafaai Milliye için de böyle yaptık. 
Emniyeti umumiye için de böyle yaptık. Demin 
mevzuuba'bsıo'lan.. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Ö bütçedir. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bu da 

bütçedir ve bütçe namiyle Heyeti Celilenize ge
liyor.. «1340 senesi Ziraat Bankası Bütçesi» deni
liyor. Kaidei külliyeden ayrılmıyalım arkadaş
lar. 

İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında mü-
sade buyurur musunuz, Reis Beyefendi? 

REİS — ©uyurun. 
İSMET B. (Çorum) — Usul hakkındaki .ar

kadaşlarımızın mütalâasını reddetmek lüzumu-/ 
na bendeniz kaani değilim. Zekâi Beyefendi Zi
raat Vekâletinin gayesiyle Ziraat Bankası gaye 
ve maksadı arasında ittihat ve münasebeti te
min edebilmek için o encümeni vazifedar görü-.. 
yorlar. Bundan dolayı musir da değildirler. 
Halbuki bu ittihat maddelerin müzakeresi es
nasında vuikubulabilir. Heyeti Âliyeniz, bu e n v 

cümene gitsin diyecek olursanız bittaibi kanunun , 
müzakeresi teihir etmez. Çünkü (A), (B) cet-, 
velleri yani varidat ve masraf cetvelleri müza
kere edilir, Bütçeye taallûk eden maddeleri de 
beşinci maddeye kadar müzakere eder. Altıncı 
maddeden aşağısı da 24 saat zarfında tertıkik 
edilmek üzere Ziraat Encümenine gidelbilir. Fa
kat bir maksat vardır ki o maksat Ziraat Vekâ
letinin istihdaf ettiği gaye ve vazifede ittihat 
ve münaselbet tesisidir. Halbuki bütün muame- . 
lata ait prensipler almak gayesiyle yapılmışftır, 
Binaenaleyh bu ahkâmın suveri tatbikiyesine 
aidolan nizamname, Hükümetin şekli muraka
besine aidolan tafsilât Ziraat Bankasına veçhe 
verilmesi aynı zamanda alât ve edevatı ziraiye 
hakkında mütehassıs şubelerin vereceği malû
mat raporlar vesaireyi tevdi etmek hususu ve 
salâhiyeti tamamen teferruata aittir. * Bunlar 
ayrıca Hükümetin yapacağı bir nizamnamede 
tesbit edilsin. Şunu da arz . edeyim ki, Ziraat 
Bankasının vaziyeti, teşrii ve kanunidir. O ka
nunun tatbiki için yapılacak nizamnameyi de 
Hükümet yapar. Binaenaleyh Hükümet yeçhi 
murakabesinde bir çok tafsilât koyalbdlir. Fa- . 
kat esası bozamaz. Lâyihayı tehir etmek de, 24 
saatte müzakere etmek de mümkündür. 
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ALÎ CENANI B. (Gaziantelb) — Ziraat Ban
kasına Bütçesine mer.budıolan mazbatayı tetkik 
buyurursanız bendenizin imzam olmadığını gö
receksiniz. Bendeniz bunun müzakeresinde bu
lunmadım ve bu'nnun .içerisinde (bulunan bâzı ef-
kârada iştirak etmedim. 

REİS — Muvazeeni Maliye Encümeni namına 
mı söylüyorsunuz 1 Encümen namına söz aldınız. 

BEİS — Efendiler usul hakkında cereyan 
eden tbu müzakerenin kifayetini reyi âlinize ko
yacağım. 

EMİN B. (Eskişehir) — Kifayet aleyhinde 
söyliyeceğim. 

REİS — Müzakere usul hakkında idi efen
dim. Efendim reyinize müracaat edeceğim bu 
kanunun müzakeratına başlamazdan evvel ihti
sas encümenince tetkik edilmesi teklif .olunu
yor. Sonra Ali Cenani Bey; Ziraat Bankasının 
muvakkak bütçe kanunu olmadığı için ve eline 
böyle bir kanun verilmediği için banka muamelâ
tının onbeş günden beri kanunsuz cereyan etti
ğini söylüyor. Tehir meselesi Heyeti Celileniz-
de caiz görülürse bunu fasılların müzakeresine 

• mâni olmadığı fikri de dermeyan ediliyor. Evvel
emirde fasılların şimdi müzakeresi muvafık olup 
olmadığını reyi âlinize koyacağım. Ondan son
ra da diğer mevaddı kanuniyenin ş'imdi müza
keresi muvafık olup olmadığını reye vaz'edece-
ğim. Binaenaleyh fasılların şimdi müzakeresi 
muvafık olduğunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Muvafık 
görmiyenler el kaldırsın. Şimdi müzakeresi ka
bul olundu efendim. Diğer maddelerin de bugün, 
yani encümene havale edilmeden müzakeresini 
muvafık görenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşıl
madı sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Anlaşıl
madı Reis Bey. 

REİS — Müsaade buyurun anlaşılmadı diye 
tekrar reye koyacağım, arz ediyorum ve saraha
ten anlamıyorum. Evvelemirde fasılların müza
keresi kabul olundu. Şimdi mevaddı kanuniye
nin encümene gönderilmeden Heyeti Celilenizce 
müzakeresi muvafık olup olmadığı esasını reyi
nize koyacağım. Mevaddı kanuniyenin de en
cümene gönderilmeden bugün müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı 
sesleri), aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi-
yenler rûtfen~el kaldırsın. (Kabul edilmiştir.) 
Binaenaleyh mevaddı kaniniye, encümene gide
cektir. Bir takrir vardır. Okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
İlk üç maddesini müzakeresinin kabulüyle 

diğer mevaddmm encümene iadesini teklif ey
lerim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim zaten maksat hâsıl oldu. Bendeniz demek 
isterim ki bütçeye taallûk eden kısmını müzake
re edelim, diğer kısmını encümene verelim. En
cümen ayrıca bir lâyiha olarak Heyeti Celilenize 
getirsin. Ayrı bir lâyiha olarak çıkaralım. 

İSMET B. (Çorum) — Ayrı lâyiha değil
dir. 

REİS — Efendim fasılların heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı ? 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Reis Bey ay
rı ayrı lâyiha olarak müzakere edilmiyerek en
cümenden geldikten sonra müzakere edilecek
tir. 

ALİ CENANI B. (Devamla) — Evet arka
daşlarımız Ziraat Bankam Bütçesi tanzim edi
lirken evvelce İktisat Encümenince hazırlanmış 
olan mdvaddı kanuniyenin, buradaki bütçe dola-
yısiyle bütçeye ait mevaddı kanuniye ile bir
likçe çı'kmıa.sı daha kolay olur diye, daha sehi-
llolur diye düşünereik bir lâyihayı kanuniye der-
cetmiştir. Bunun esası 1340 bütçesidir. Malûmu-
âlinizdir ki bulgun Martın on'beşidir. Onibeş gün
den 'beri Ziraat Bankası muamelâtı kanununa 
istinadetmiyor. Senenin hululünden evveli çık
ması lâzımıgelen bütçe hazır edilip Heyeti Ce-
lilede müzakere edilememiştir. Bunun tehiri on
beş günden beri devam eden kanunsuzluğu de
vam ettirmek demektir. Heyeti Celileniz, Heyeti 
umumiyesini kabul eder de maddelere geçerse 
arzu buyurursanız bütçeye aidolan 'kısımlarını 
müzakere ve dntacederiz. Diğer kısımların mü
tehassis encümende müzakeresini, tetkik edil
mesini muvafık görürseniz olabilir. Binaenaleyh 
lâyihayı kanuniyenin tamamının encümene ha
vale edilerek uzatılması kanunsuzluğun temadi
sini mucibolur. Arzu buyurursanız' maddelere 
geçilir. Hattâ bendenizin muhalif olduğum bir
kaç madde vardır. Maddelerde söyliyeceğim. 
Bütçenin telhir edilmesini rica ederim. 
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MEHMED PUAD B. (Kastamonu) — Efen
diler Ziraat Bankasının çiftçinin parasından te
şekkül ettiğini, bu kürsüden söyliyen hatipler 
tafsil ettiği gibi bunu cümlemiz de biliriz. Efen
diler bu bankadan çiftçiler menfaat değil, bilâ
kis mazarrat görmüştür ve görmektedir. Hattâ 
(A) cetvelinde varidat kısmının dördüncü kıs
mında (sınaiyi ziraiye nakliyatından vukubula-
ca'k temettü) diyerek, on bin lira temettü ko
yuyor. Demek ki, çiftçinin parası ile iş görüp o 
paradan da komüsyon alıyor ki, sınai ziraiye 
münakalâtından husule gelecek temettü diye on 
bin lira bir para koyuyor. Sonra efendiler bu
rada bir varidat gizleniyor ki, bugün bu vari
dat çiftçinin kanından, ciğerinden, dişinden, 
tırnağından sökerek almıyor. Bir muhtaç çiftçi 
Ziraat Bankasına gidiyor iş görmek için on lira 
alıyor bunu gününde veremiyor. Terhin ettiği 
şey müzayedeye veriliyor, son pey üzerine Zira
at Bankası pey sürüyor, bu arazi Ziraat Banka
sına devir ve teferruğ olunuyor. Bilâhara para 
tedarik ettiği zaman çiftçi diyor ki, ben bu pa
ranın faizini de vereyim, bunu iade et, veremem 
diyor, ne için? Bu bana aittir. Ben teferruğ et
tim diyor. Tutuyor, bu tarlayı müzayedeye ve
riyor, 300 - 500 liraya satıyor. Bunu temettü ola
rak kasasına koyuyor. Fakat bendeniz bunu va
ridat cetvelinde göremiyorum. Geçenlerde fuka
ra, âcize bir kadının arazisi bu yolda teferruğ 
edilmiş. Bundan köylü günü gününe haberdar 
olmaz. Köylü anlamaz duymamış. Oniki liradan 
üç lira borcu kalmış, dokuzunu vermiş, üç lira
yı vermediğinden dolayı başka arazisine vazi-
yed etmiş, teferruğ etmiş. Kadın parayı tama
men getiriyor. Parayı al, tarlamı ver diyor, ha
yır, ben tarlayı teferruğ ettim, veremem diyor. 
İhtisasları olduğundan İsmet Beyefendi Hazret
lerine geldim sordum böyle, böyle tarlayı ver-
miyormuş dedim. Hayır, dedi, satsa bile sattığı 
parayı iade eder buyurdu ve böylece bir kâğıt 
yazdık cevap verdim. Sonra bu kanun tadil edil
miş. Şayanı teessüf ki, her kanun çiftçinin le
hinde değil, aleyhinde çıkıyor. Geçen sene selefi 
âliniz olan Meclisi Âli bir kanun yaptı, mülte
zimlerin aşar borçlarını vermediklerinden dola
yı Hazine namına teferruğ edilen arazinin be
delini vasileri, yetimleri, vekilleri, asılları, her 
kim 'olursa olsun aslını verdiği takdirde iade 

\ edecektir. O sırada çiftçilerin tarlasını düşüne
medi. Arkadaşlar bir kere düşünelim Mültezim

lerin yediği para milletin parasıdır, temettü ve 
ticaret ediyorum diye parayı almış yemiş, ver
memiş, onun arazisi teferruğ ediliyor, sonra pa
rayı verdiği halde iade ediliyor. Nasıl olur? Ken
di parasiyle, kendi sermayesiyle bir banka te
şekkül ettirmiş. O ondan istifade ediyor da, bor
cunu günü gününe vermediğinden dolayı bu 
çiftçinin elinden tarlası almıyor ve satılıyor, bu 
para da kasaya temettü kaydediliyor. Efendi
ler Köy Kanunu yapıyoruz, ispat için maddeler 
koyduk diyoruz ki, köyde muhtacîni zürradan 
biri tarafından bir tarla satılacağı zaman onun 
bedeli köylü tarafından o adama verilsin o adam 
da sonra köylüye verir. Bendeniz bu meseleyi an
lamıyorum. Sonra efendiler, burada, (Ankara 
Ziraat Mektebi karşılığı olarak İktisat Vekâle
tinden alınacak mebaliğ) diye Hükümet bir tek
lif yapıyor ki, 55 618 liradır. Fakat Muvazene 
Encümeni buna sıfır koyuyor. Bu mektebi de 
mi kapatacağız, bunu ne yapacağız? Demin de 
arz ettiğim veçhile Halkalı Ziraat Mektebini 
geçtikten sonra m a k a m cumhuriyet olan bir 
yerde numune olacak ve çiftçinin iktisadiyatı
na rehber olacak bu mektebi Heyeti Celileniz-
den gidenler, görenler vardır. Bugün altı ay içe
risinde gösterdiği terakki; şayanı takdirdir. Bil
ûmum elektrik teşkilâtı, sular teşkilâtı yapılmış, 
zürraa lâzımgelen alâtı ziraiye getirilmiştir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Heye
ti Oelilenizin göstermiş olduğu müzaharet saye
sinde ziraat istiklâlini kazandı. Ayrı bir Vekâlet 
oldu. İnşallah bu şikâyetler de ortadan kalkar. 
Fakat Vekil Beyefendinin bu kürsüden istirham 
ettiği veçhile bu kanunun ihtisas encümeni olan 
Ziraat Encümenine havalesini ve bu ziraat mek
tebinin ne yoMa idare edilece&i ve parasının ne 
olacağı hakkında icabeden kimsenin izahat ver
mesini istirham ederim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair talkrir var. Müzakereyi kâfi görerek fasıl
lara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul etmiy'enler el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. 

(A) CETVELİ 
Fasıl Lira 

1 Birinci kısım - Banka 1 200 000 

REİS — Fasıl hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Varidat 
okunur geçer, karar alınamaz. Bunda şu kadar 
mı olur, bu kadar mı olur denemez ki, bunu dai
resi takdir eder. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey, Nizamna
memizde bir madde var, bütçelere merbut cet
veller fasıl fasıl müzakere edilir ve rey istihsal 
edilir. Cetveller, alelıtlak (A) cetveli olur, (B) 
cetveli olur. (A) cetveli bazen varidat olur, ha
zan masarif. Binaenaleyh bu cetvellerin mutlak 
olmasına rağmen varidat kısmında da rey istih
sal olunur. Nizamname icabındandır. 

REİS — O halde fasılları birer birer reyi âli
nize koyacağım. (A) cetvelinin birinci faslının 
yekûnunu kabul edenler el kaldırsın. Aksini re
yi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etnıiyenler el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

. 2 Temettüat ve aidat 920 000 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
Reyi âlinize koyuyorum. İkinci faslı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 

•Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

3 İkinci kısım - Müessesat va
ridatı 40 000 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
Üçüncü faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etnıiyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Anka
ra Ziraat Mektebi masarifi karşılığını encümen 
buradan tayyetmiştir, kabul etmemiştir, bu mek
tep ne olacak, izahat versinler. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantdb) — Ankara Zi
raat Mektebi İktisat Vekâleti Bütçesine kon
muştur. Onun için buradan tayyolunmuştur. 

REİS #— (B) cetvelinin müzakeresine geçi
yoruz. 

(B) CETVELİ 

Fasıl Lira 

• 1 İdarei merkeziye maaşatı 54 252 

REİS — Birinci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) reyinize koyuyorum, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âli

nize koyuyorum. Kabul etnıiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu. Efendim. 
Fasıl Lira 

2 Levazım 8 950 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır, 
sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

3 Mülhakat şube ve sandıklar 
maaşatı 236 970 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) Üçüncü faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

4 Levazım 58 530 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır, 
sesleri) Dördüncü faslın yekûnunu reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

5 Merkez ile mülhakat beyninde 
müşterek masarif 125~120 

REİS —• Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın Aksini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

6 Tahsisatı fevkalâde şehriye 640 598 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

7 Levazımatı ziraiye 193 824 

REİS — Söz istiyen var mı. efendim? (Ha
yır, sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
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Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lût- i 
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. | 

Lira I 

Yekûnu umumi 1 318 244 
MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Anka

ra Ziraat Mektebi masrafı ne oldu efendim? 
REİS — Ankara Ziraat Mektebi tahsisatı 

İktisat yani şimdi Ziraat Vekâleti Bütçesine ko
nulduğu için Ziraat Bankasının Bütçesinden çı
karıldığını Ali Cenani Bey izah ettiler. Yekûnu 

1. — Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin, Hü
kümeti zaile tarafından Çanakkale ve mülhakatı 
Ziraat Bafikası şuabatının İstanbul'a alman nu-
kud mevcudesine dair Ziraat Vekâletinden sual 
takriri (6/2) 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Vekâleti Celilesinden atide muharrer 

suallerime şimdi bütçe müzakeresi esnasında şi-
faen cevap verilmesini rica ederim. Mütareke ve 
işgal esnasında Çanakkale ve mülhakatı Ziraat 
Bankası şuabatının nuikudu mevcudesi İstanbul 
Hükümeti zailesi tarafından İstanbul'a alınmış 
idi. 

1. Bu paraların yekûnu nedir? 
2. Bunların aidoldukları sandıklara iadesi 

hususunda takibat yapılmış mıdır, yapılmış ise 
hâsıl olan netice nedir? 

Çanakkale 
Mehmed 

SABRI B. (Şaruhan) — Sual; müdüriyeti 
tallûk etmiyor, doğrudan doğruya vekile tevec
cüh ediyor. Vekilin mezuniyeti olmaksızın mai
yetinden hiçbir memur bu suallere cevap vere
mez. Binaenaleyh bu suallerin cevabı; Vekil Bey 
tarafından verilmesi lâzımgelir. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Mebuslar her 
türlü istizah ve suallerde bulunabilir. 

REİS — Evet, vekil tarafından cevap veril
mesi lâzımdır. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Şu halde Ve
kil Bey gelsin. 

REİS — Vekile haber gönderdik. Ziraat Ban
kasına ait mevaddı kanuniye; henüz müzakere 
edilmemiştir. Müzakere edilirken sualinizi so-

umumi hakkında söz istiyen var mı efendim. 
(Hayır, sesleri) Yekûnu umumiyi reyinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Reis Bey! Tak
ririme kim cevap verecek? 

REİS — Ziraat Vekiline haber gönderdik. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Müdür Bey 
cevap vermiyecekler mi? 

rarsımz. Efendim Posta kanunu müzakeresine 
geçiyoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey, 
ıbütçenin birinci kısmı kesbi kanuniyet etmiş olu
yor. Daimi kanunla tabiaten ayrılmış oluyor. Ka
nunun birinci, ikinci ve üçüncü maddelerini çı
karalım. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi! Yine 
bir usul meselesi çıktı, bu Ziraat Bankası kanun 
lâyihasının esaslı mevaddmı buraya konmasından 
maksat bütçe ile beraber çıkmasıdır ve çıktıktan 
sonra bu esasat dairesinde müsmir kılmaktır. 
Binaenaleyh üç maddesi müzakere edilir. Diğer 
maddelerini Ziraat Encümeni yarın çıkaracak ve 
Pazartesi günü Heyeti Celilenize yetiştirecektir. 
Binaenaleyh ayrı bir lâyiha halinde olursa ayrı
ca birtakım merasime tâbi olacaktır. Vermiş ol
duğumuz parayı bu esasata tevfik edemeyiz. 
Onun için yine bir usul meselesi çıkarmıyalım 
rica ederim. 

REİS —• Zaten Heyeti Celile bilcümle ıme-
vaddı kanuniyenin Ziraat Encümenine havalesi
ne karar vermiş ve hattâ zatıâliniz bu babta ver
miş olduğunuz takriri de geri almıştınız. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır 
efendim. Maksat hâsıl oldu demiştim, geçti, o 
başka... Madem ki, bütçe çıkmıştır zaten mev-
cudolan bir kanunu behemahal bütçe içine koy
makta amelî bir fayda görmüyorum. Çünkü bu, 
bankanın sureti tesis ve teşekkülüne aidolan bir 
kanundur. Onunla alelade bütçedeki bir senelik 
masrafın tezyit ve tenkisine taallûk eden bir ka
nunun hiçbir münasebeti yoktur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim yirmi dört 
saatlik bir teahhürdan ibarettir. Tekrar ruzna-

4. — SUALLER 
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meye almak bir merasim meselesidir. Bütçenin 
masarifini müsmir kılmaz?. 

MEHMED B. (Çanakkale) — Ziraat Vekili 
geldi Reis Bey! 

REİS — Efendim size bir sual takriri var. 
ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂ1 B. — Reis Bey! 

Yarın cevap veririm. 

REİS — Efendim yarın cevap vereceklerini 
söylüyorlar. Binaenaleyh Posta Bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz : 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? /(Yok, sesleri) 

B — Posta Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi Bütçesi (1) 

SABRI B. (Saruhan) — Müsade buyurursa
nız muhtasar olarak heyeti umumiyesi hakkm-
'da birkaç söyliyeyim efendim. Münasebet düş
tükçe posta ve telgraf idarelerinin vaziyeti ha-
zıraları hakkında izahat vermiştim. Hulasaten 
arz edeyim ki, bugünkü mevcut şebeke cidden 
haraibolmuştur. Bunun tamiri için ( 3 - 4 ) milyon 
lira icab ettiğini arz etmiş olduğum için burada 
bunu tekrar etmiyeceğim. Yalnız, posta ve tel
graf Bütçesi burada şimdi müzakere olunurken 
bir teklifte bulunacağım. Malûmu ihsanınız 
memleket, büyük bir ihtiyaç karşısmdadır. O 
ihtiyaç da telsiz telgraf meselesidir. Bu telsiz 
telgraf meselesini memleketimizde tesisi zarure
ti katiye halindedir. Çünkü bu meselenin geçen 
vukuat ile derecei ihtiyacı sabit olmuştur. 

İkincisi; bugün Ankara, • bir m a k a m idare 
olmuştur. Ankara m a k a m idare olduğu takdir
de bir telefon şebekesine ihtiyacı katı vardır. 
Bu telefon yapılması Hükümetin idaresi ııoktai 
nazarından fevkalâde haizi ehemmiyettir. Çün
kü aynı zamanda Ankara telefon merkezini İs
tanbul'a raptedecek, bu suretle Ankara ile Is-
tanlbul arasında bulunan telefon bütün muame
lâtı Devletin hüsnü surette tedvirine hadim ola
caktır. Bütçede ne telefon ne de telsiz telgraf 
hattında hiçbir para mevcut değildir. Çünkü 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu tayyetmiştir. 
Halbuki bu ihtiyacatm bu sene temini kabildir. 
Sinini sabıkadan (Estern) kaplo şirketinden 112 
İngiliz lirası mâtluıbatamız vardır. Kumpanya 
iki sene cereyan eden müzakerat üzerine bu pa-

'(i) Bütçe lâyihası zabıt ceridesinin sonuna 
merbuttur. 

ranin tediyesine muvafakat etmek üzeredir. 
Eğer Heyeti Umumiyeniz bugün bütçenin vari
datı umumiyesine dâhil olmıyan bu meblâğın bu 
hususa tahsis buyuracak olursa bir kere İstan
bul'da bir telefon şebekesi hususu gelecek sonra 
Ankara'daki telefon İstanbul telefonuna rapto-
lunarak bu iki memleket arasında muhaberat 
temin olunacaktır. Üçüncüsü de fevkalâde lâzım 
olan ve bütün Avrupa ile muhabereyi temin ede
cek olan bir telsiz telgraf istasyonu Ankara'da 
vücuda gelecektir. Bu paranın tahsili halinde -bu 
hususa tahsis için bir takrir de takdim ediyo
rum ve kabulünü istirham ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim esbaba binaen mevaddı 

atiyenin kabul buyurulmasmı teklif eylerim 
efendim. , 

Madde 1. — (Ester) kablo şirketinin sinini 
saibıka hesabatmdan deynî olarak Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 bütçesi va
ridat kısmında mukayyet bulunmıyan 112 bin 
kusur İngiliz lir asiyle Ankara'da santral usulün
de bir telefon şebekesi tesisi ile muktazi telgraf 
ve telefon ^binası inşası ve Ankara - İstanbul 
arasında bir telefon hattı temdit ve İstanbul'da 
Osmaniye telsiz telgraf merkezinin makinaları 
tecdit kılınacak ve Ankara'da umum Avrupa ile 
muhalbereye kaadir bir telsiz telgraf istasyonu 
yaptırılacaktır. 

Madde 2. — İşbu meblağın 1340 ve 1341 se
nelerinde sarfına^ mezuniyet verilmiştir. 

Sarulhan Mebusu 
Sabri 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim bu müstakil bir meseledir. Henüz bu para 
tahsil edilmemiştir. Sabri Bey tahsili memuldur 
diyor. Tahsil edilmemiş bir para varidat meya-
nında da yoktur. Tahsisi varidat usulü sakîm 
bir usuldür. Bütçe ile kabili telif olmıyan bir 
usuldür. Eğer Ankara'da telsiz telgraf tesisatı 
yapmak lazımsa doğrudan doğruya telgrafhane 
Meclisi Âliden tahsisat istesin, bu para tahsil 
olunursa varidatı umumiye meyanıoıa girer veya
hut tahsil olunmazsa bakayada kalır, şu halde 
bu takririn bütçe ile münasebattar olmamak 
üzere Muvazene Encümenine tevdiini rica edi
yorum. 

REİS -^- O halde takririn nazarı itibara alı
nıp alınmıyaeağını reyi âlinize vaz'edeceğim. 
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ıSABRl B. ( S a r u h a n ) — Efendim kumpan
ya bu paranın idarei umumiyenin hakkı > oldu
ğunu teslim etmiştir. Hattâ müdürü umumi bu 
paranın şeraiti tesviyesi esnasını kararlaştırmak 
için buraya gelmiştir. Şimdiye kadar tediye ede
memesi muhtelifünfih olan bir idare meselesi
dir ki, o mesele şimdi halledilmiştir. Pek yakın 
zamanda idareye teslim edilecektir. Muvazenei 
Maliye Encümeni varidatı nazarı dikkate ala
rak telsiz telgraf nlasrafmı tayyetmiştir. Hal
buki bu para daha varidatı umumiyeye kayde
dilmemiştir. Fakat esasen Devletin hakkı sabit 
olmuş ve idarenin bugün tahakkuk etmiş bir 
parasıdır. Binaenaleyh her nasılsa ithal edilme
miş olan bu paranın bu maksada tahsisini tek
lif ediyorum ki, şayestei kabul olduğu Heyeti 
Muhteremece de musaddaktır. 

REİS — Efendim Saruhan Mebusu Sa'bri Be
yin teklifini Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale edilmek üzere nazarı itibara alınıp alınmı-
yacağmı reyinize koyacağım. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bunun 
bütçe ile münasebeti yoktur ayrı bir meseledir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale olunmak üzere nazarı itibara alanlar lût1 

fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyoruan. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Nazarı itibara alın
mıştır. Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Efendim bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz- istiyen yoktur. Fasıllara geçilme
sini muvafık görenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye * koyuyorum. Muvafık görmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Muvafık görüldü, efendim. 

Fasıl Lira 

141 Birinci kısım - İdarei merke
ziye maaşatı 46 716 I 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
141 nci faslın yekûnunu reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye I 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

142 Levazım 33 400 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
142 nci faslın yekûnunu reyi âlinize koyuyorum. | 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye - koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

143 İkinci kısım - Vilâyet'maaşatı 663 936 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
143 neü faslın yekûnunu reyinize koyuyorum, 
Kabul edenler lûıtferi ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

144 Levazım 200 532 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? {Ha
yır, sesleri) 144 ncü faslın yekûnunu reyi âlini : 

ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el. kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

145 Masarifi mütenevvia ; 206 000 

R E İ S — Söz istiyen var mı f (Hayır, sesleri) 
145 nci faslın yekûnunu reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kak 
dırsın. Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

146 Posta işletme masarifatı 502 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 146 nci faslı reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye kouyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

147 Telgraf işletme masarifi ve 
tamiri 240 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 147 nci faslın yekûnunu reyinize 
vaz'ediyorum. 147 nci faslın yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

148 Reddiyat 544 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha-
-yır sesleri) 148 nci faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 
Fasıl Lira 

149 Tahsisatı fevkalâde 1 970 904 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 149 ncu faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

150 Osmaniye telsiz telgrafının 
tecdit ve ıslahı 150 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 150 nci faslın yekûnunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Ka'bul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

Fasıl Lira 

151 Memurini mâzule maaşatı ve 
tahsisatı fevkalâde 2 720 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 151 nci faslın yekûnunu reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olundu. 

Efendim yekûnu umumi 4 580 208 liradır. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
telgraf ücretleri diye bir fasıl vardır. 

REİS — Bu ucurata ait burada bir şey yok
tur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — İlâve edece
ğiz efendim. (A/151) nci faslı: Telgraf ücretleri 
olarak 200 000 lira konacaktır. 

Fasıl Lira 

A/151 Telgraf ücretleri 200 000 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) 
(A/151) nci faslının yekûnunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di efendim. 

Efendim yekûnu umumi 4 780 208 liradır. 
Reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. 

Efendim yarın Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
müzakeresine devam olunmak üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat: 5,43 

— 460 — 
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EMNİYETİ UMUMÎYE BÜTÇESİ 

' 1340 senesi bütçesi Hükümetçe 3 128 239 lira olarak teklif edilmiştir. 
152 nei fasıl — İdarei merkeziye maşaatı teşkil edip bu faslın 1339 senesi tadilâtına göre senelik 

yekûnu 10 116 liraya ibaiiğ idi. Hükümetçe 40 932 lira olarak teklif edilen işbu fasılda memurin ve 
levaızım müdüriyeti de dâhil- olduğu halde Hükümetçe her şube için teklif olunan müdür muavinlikle
rinin zait görülmesine binaen tayyından ve kadrosu mevcudolmıyan istihbarat memurları için taleb-
olunan 30 000 (Lira ücretin istihbarat masrafına ilâvesinden 10 '212 lira olarak kabul edil
miştir Üçüncü maddesinin encümen teklifi sütununda görülen fazlalık maaşla istihdamı teklif olunan 
telefon memuriyle müvezzi'e ücreti mafctüa itası kabul olunmasındandır. 

153 noü fasıl — 1339 da 3 110 lira olan Ve Hükümeteee 3 260 lira teklif edilen i^bu fa«ıl hademe 
mellbusatı maddesinden mevcut hademe ve encümence tesbit edilen elbise fiyatına nazaran fazla görü
len 60 000 liranın tenzil suretiyle 3 200 lira olara/k kabul olunmuştur. 

154 ncü fasıl— Vilâyat memurini maaşatım teşkil eden 'işbu fasılda polis müdürleri maaşatmda, 
teklife nazaran yapılan tasarruf attan birinci madde yekûnu 1 740 lira noksaniyle ve ikinci mad

desi Cenup hudutları için bir pasaport memurunun ilâvesinden 240 lira fazlasiyle ve üçüncü ve 
dördüncü maddesi aynen, beşinci maddesi maaşla müstahdem sandalcılara maktu ücret itasından 
10 488 lira fazlaşiyle kabul olunmuş ve bu suretle faslın yekûnu 1339 senesi yekûnundan 68 436 
lira noksaniyle 753 840 lira olarak kabul edilmiştir. 

155 nei fasıl — Vilâyat masarifi olup teklif veçhüe ve 1339 senesinden 21 270 lira noksaniyle 
kabul olunmuştur. 

156 nei fasıl — Levazım faslı olup 65 lira noksaniyle teklif veçhile kabul edilmiştir. 
157 nei fasıl — Bu fasıl istihbarat memurları ücuratınm encümence istihbarat masrafı faslına 

ilâvesinden 30 000 lira fazlası ile kabul olunmuştur. 
158 nei fasıl — Aynen kabul edilmiştir. 
159 ncu fasıl — Mektep için vekilinin teklifi üzerine bir doktor ilâvesinden 90 lira fadasiyle ka

bul edilmiştir. 
160 ncı fasıl — Aynen kabul .edilmiştir. 
161 nei fasıl — Tesbit edilen kadroya göre 2 034 582 lira olarak kabul edilmiştir. 
162 nei fasıl — Memurini mâzule miktarına nazaran 35 180 lira olarak kabul olunmuştur. 
Bu suretle 1340 senesi Emniyeti Umumiye Bütçesi 3 121 004 lira olarak tesbit edümiş ve heyeti 

umumiyesine ait mütalâalt ve temenniyat Dahiliye Vekâleti Bütçesine arz ve tafsil kılınmış olmakla 
kabulünü Heyeti Celileden rica eyleriz. • . 

9 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni namına 

Karesi 
Ali Şuuri 

461 — 
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Muvazenei 
1339 senesi Maliye Bn-
bütçesimdeki Hükümetçe cümenince 

tadilâtı 1340 senesi 1340 senesi 
1339 senesi! göre sene-, için teklitf içintekliif 

bütçesi lik miktarı olunan olunan 
&.' Nev'i muihassesat Lira Lira Lira Lira 

Birinci kısıtm - ÎJdarei merkeziye 
Maaşat 

1 Emniyeti Umumiye Müdür ve me
murin maaşatı 
Emniyeti umumiye memurları ücuratı 

•2 Müstahdemini müteferrika 

152 nıci faslın yelkûnu 

Masariifat 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye ve evralkı matbua 
3 Boüis mecmuası tabiiye ve masarifi 

miiıtef erriikaısı 
4 Mefruşat 
5 Hademe meHbusatı 

T52 nıci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci Ikısım - viiâyat maaşatı 
1 Polis müdür ve merkez memurlariyle 

Ibeyeti kalemiye ve hesalbiye 74 950 »0 868 78 540 76 80O 
2 Emniyet müfettişleri ve pasaport me

muru! 
3 Polis komiser ve muavinleri 

Taharri ımemureleri 
5 MBstahdeımini mülteferrika 

1'54 neü faslın yekûnu 

5 200 

1 110 

6 310 

410 
720 

1 500 
170 
210 

3 110 

9 402 

7 95S 

2 160 

10 116 

410 
720 

1 500 
170 
210 

3 110 

13 226 

8 892 
30 000 
2 040 

40 932. 

450 
1 000 

1 500 
100 
210 

3 260 

44 196 

7 572 

2 640 

10 212 

450 
1 OOO 

1 500 
100 
150 

3 200 

13 412 

27 805 
640 

32 600 

798 395 

130 350 
1 536 

35 922 

822 276 

1 260 , 
121 770 

35 922 

744 852 

1 860 
121 770 

46 410 

753 840 

—— 462 —-
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F. 

193 

M. 

1' 
2 
3 
4 
5 

, 

Nev'i muhassesat 

Masarif at 
İnşaat ve tamirat 
îcarat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Mefruşat 
Sandal, motor, istimlbot ve otamic/bil 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

3 000 
30 100 
23 300 
13 650 
1 970 

10 950 

1339 senesi 
büt'çesitadeki 

tadilâtı 
göre sene

lik miktarı 
Lira 

3 000 
30 100 
23 300 
13 660 
1 970 

10 950 

Hükümetçe 
1340 senesi 
îçih tekM 

olunan 
Lira 

2 000 
22 000 
15 000 
10 000 
1 750 

10 950, 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için tekM 

olunan 
Lira 

> 
2 000 

22 000 
15 000 
10 000 
1 750 

10 950 

158 

155 nci faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım. - Masarifi umumiye 
156 Levazım 

1 Meûlbusat 
2 Esliha ve cephane 
3 Yem bedeli ve hayvan tazminatı 
4 Edviye 
5 Telefon 
8 Nalfcliye ve foendiye 

Teclidiye 

T56 nıci faslın yekûnu 

157 Masarifi nıütenevvia 
1 Sevik ve iaşe. 
2 Harcırah. 
3 Mülfeâifatı nakdiye 
4 İstihbarat masrafı 

Polis haeltanesi 

72 970 72 970 61 700 

881 365 905 246 806 552 

70 812 70 812 132 056 

167 nci faslın yekûnu 16 750 16 750 42 000 

Masarifi müteferrika 3 550 3 550 4 000 

'Düveli muhasema telbeasınm masari
fi sevifciyesi! 750 750 

Üçüncü kısmın yekûnu 91 862 91 861 178 065 

61 700 

815 540 

44 462 
2 500 

13 100 
3 000 
5 300 
2 450 

44 462 
2 500 

13 100 
3 000 
5 300 
2 450 

100 OOO 
10 000 
10 000 
2 500 
4 500 
5 056 

100 000 
10 000 
10 000 
2 500 
4 500 
5 000 

132 000 

1 950 
4 000 

800 

1 %0 
14 000 

800 

1 500 
12 000 
3 500 

25 000 

1 500 
12 000 
3 500 

55 000 

72 000 

4 000 

208 000 

— m — 
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Nev'i muihasısesa't 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye En-

büt'çesindeki Hükümetçe cümenince 
tadilâtı 1340 senesi 1340 senesi 

-1339 senesi göre sene- için' teklif için teklif 
bütçesi lik miktarı , olunan olunan 

Lira Lira Lira Lira 

Dördüncü kıisıım - Polis mektebi 
Maajşajt 

Masarifat 
Polis mektepleri masarifi 
Polis mektepleri taamiyesi 

160 • ncı! faslın yekûnu 

Döııdüncrti,kısmın yekûnu 

IBeşincii kısım 
Tahsisatı fevkalâde! şdhriye 

Mazulin maaişı 
Mazulin talfosisatı fevkalâldesi 

1'6'2 mci ıfaslın yekûnu 

Yekûnu umumi 

4 630 

3 271 
1 000 

4 271 

8 901 

2 192 154 

11 360 

3 195 062 

6 780 

3 271 
1 000 

4 271 

11 051 

2 389 947 

11 360 

3 422 692 

7 200 

4 000 
3 000 

7 000 

14 200 

20 050 239 

14 000 
21 000 

35 180 

3 128 239 

7 290 

4 000 
3 000 

7 000 

14 290 

2 034 582 

14 080 
21 110 

35 180 

3 121 004 

— 464 
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Nev'i muhassesat 

Idanei merkeziye 
Emniyeti Umumiye" Müdlür ve me
murini! 
Müdür 
Muavini 
Birin'ci Sulbe 
Müdür 
Muavin 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Birinci 'Sınıf Kâtip 
İkinci Sınıf Kâtip 
İkinci Şube 
Müdür 
'Muavin' 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Birinci Sınıf Kâtip 
İkinci Sınıf Kâtip 
Üçüncü ıŞufbe 
Memurin ve Levazım Müdürü 
Muavin 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Birinci Sınıf Kâtip 
Birinci Sınıf Kâtip 
İkinci iSınıf Kâtip 
Polis Mecmuası 
Müdür 
Kâtip 
Evrak Kalemi 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

Yekûn 

Memurini müteferrika . 
Telefon memura (Malctua) 
MÜve^zi 
Odacı. 

Yekûn 

Kalblelltadilât 
133'9 senesi maaışatı 

Beheri 
Aıded Lira 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
2 8 

14 

' 

1 

1 

ıŞehriisi 
Lira 

60 
30 

15 

12 
10 

12 

20 

12 

10 

25 
10 

12 
16 

244 

18 

18 

BadeWadilât 
1339 s 

Aded 

1 
1 

1 

1 
1 
<> 
o 2 

1 

1 
1 
4. 
1 

1 

1 

2 
o 

3 

1 
1 

1 

2 

33 

1 
1 
5 

7 

senesi maaşjatı 
Beheri 

Lira 

15 
12 

^ 

15 

17,5 
15 
12 

12 

22,5 

Şehrisd 
Lira 

60 
40 

35 

25 
20 
45 
24 

35 

25 
20 
60 
12 

35 

25 

35 
45 
36 

30 
12 

20 

24 

663 

37,5 
30 

112,5 

180 

466 
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Muvazene! Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 

teklif olunan Tahsüs-atı 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi fevkalide 

Aded • Lira Lira Aded Lira Lira Lira Mülâhazat 

1 
1 

1 
1 
ı 
3 15 
1 
2 12 

1 
1 
1 

4 15 

1 
2 

4 

25 

15 

30 
50 

60 
i 
4 

75 
50 

40 
30 
25 
45 
40 
24 

40 
30 
25 

60 

1 

1 

1 
1 
3 
2 

1 

1 
1 
4 

15 
12 

40 

15 

60 

50 

30 
25 
45 
24 

40 

25 
20 
60 

72, 

65 

50 
45 
105 
64 

57, 

45 
40 
140 

35 53,75 

25 
20 
60 

45 
40 
140 15 

12 1 12 32 

1 
1 

ı 
2 

31 

1 
1 
5 

7 

15 

30 

35 
15 

25 

30 

741 

12 
8 

150 

180 

1 
1 

1 
2 

29 

1 
1 
5 

7 

15 

30 

35 
15 

20 
30 

631 

40 
30 
150 

220 

53,75 
35 

40 
70 

1 193,50 

467 
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Nev'i mühassesat 

Polis Müdür ve merkez memurlariy-
îe heyeti kalemiye ve hesabiye 
Polis Müdürü! 
Polis Müdürü 
Polis Müdürü 
Polis Müdürü 
Polis Müdürü 
Polis Müdürü Muavini 
Merkez Memuru 
Merkez Memuru 
Polis Müfettişi 
Polis Müfettişi 
Sulbe 'Müdürdü 
Sulbe Müdür Muavini 
Başkâtip 
Başkâtip 

Birinci Sınıf Kâtip 
ikinci İSınıf Kâtip 
Başmemur 
Birinci Smııf Fen Memuru 
ikinci 'Sınıf Fen Memuru 
Birinci Smıif Memur 
İkinci İSınıf 'Memur 
Üçündü iSınılf Memur 
Üçüncü İSınıf Memur 
Kısrm Âmiri 
Birinci Sınıf Fotoğraf Memuru 
ikinci Sımiî Fotoğraf Memuru 
Üçüncü Sınıf Fotoğraf Memuru 
'Tetkiki Hüviyet Başkâtibi 
Yolcu Muıhalberat Kaüemi Başkatibi 
Hesap Memuru 
Hesap Memuru 
Sicil Memuru* 
Mutemet 
Başkâtip 

Emanet ve Dep<o Memuru 
Emanet ve Depo Kâtibi 
Beyoğlu Emanet Memuru 
Üsküdar Emanet Memuru 
Tercüman 

K; ableitadi] 
1339 senesi ma 

Aded 

1 

6 
11 

31 

1 
2 
4 
4 
3 

9 
10 
8 

21 
3 
9 

200 
2 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

30 
25 

1 
20 

25 
30 
25 

17,5 

12,5 
10 
20 

17,5 
15 

12,5 
12 

17,5 

15 

10 

[ât 
.aşatı 

Şehrisi 
l i r a 

60 

180 
275 

40 
620 

30 
50 

120 
100 

52,5 

112,5 
100 
160 

367,5 
450 

112,5 
2 400 

35 
17,5 

30 

17,5 
17,5 

25 

20 
17,5 

20 
17,5 

10 
12,5 
12,5 

20 

Badettadilât 
1339 ı 

Ade'd 

1 
4 
5 
8 

1 
47 

1 
. 2 

4 
4 
1 
2 

9 
10 
8 
2 
3 

23 
41 

9 
207 

2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

35 
30 
25 

20 

25 
35 
25 

17,5 

12,5 
10 
20 
20 
15 

17,5 
15 

12,5 
12 
20 

15 

15 
I 5 

ıö 
17,5 

Şeihrisi 
Lira 

70 
140 
150 
200 

40 
940 

30 
50 

140 
100 
20 
35 

112,5 
100 
160 
40 
45 

402,5 
650 

112,5 
2 484 

40 
20 

17,5 
45 

17,5 
17,5 
27,5 

45 
75 
20 
20 
20 

10 
12,5 
12,5 
.2.0 

468 



t : 12 15. 3:'. 134a <J : 2 
Muvazeneâ Maliye Encümeıritıce 

Hükümetçe İ340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri 
Aded Lira 

1 
4 50 
3 40 

10 30 

1 
30 20 
10 22,5 

1 
2 25 
4 35 
4 25 
3 20 

5 12,5 
4 12,5 

10 10 
8? 20 
2 20 
3 15 

22 17,5 
40 15 

9; 12,5 
200' 12 

2 20 
ı 
2 17,5 

1 
ı 
1 
3 15 
5 15 
ı 
1 
2 10 
1 
1 

'.' ; _ ı ; 
."•" ' ı 

1 

Şehri» 
Lira 

100 
200 
120 
30O 

40 
600 
225 

30 
50 

140 
100 

60 

62,5 
50 

100 
İSO 
40 
45 

385 
60O 

. 112,5 
2 400 

.40 
20 
35 

20 
. 20 

27,5 
45 
75 
20 
20 
20 
17,5 
10 

. 12,5 
12,5 
25 

134C 

Aded 

1 
3 
5 
5 
8 
1 

30 
10 
1 
2 
4 
4 
3 

5 
4 

10 
8 
2 
3 

22 
40-

9 . 
200 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

) senesi için t 

Beheri 
Lira 

35 
30 
30 
25 

20 
22,5 

25 
35 
25 
20 

12,5 
12,5 
10 

120 
20 
15 
17,5 
15 
12,5 
12 
2 0 . 

17,5 

15 
15 

10 

fekiif olunanı 
Talısiteaıtı 

Şehrisi * fevkalâde 
Lira Lira Mülâhazat 

70 80 
105 161,25 
150 250 
150 250 
200 360 
40 57,50 

600 1 200 . 
225 425 
30 50 
50 90 

140 215 
100 180 
60 120 

62,5 162,50 
50 130 

100 300 
160 320 
40 . 8 0 . . ..-.:•• 
45 105 

385 825 
60O 1 400 
112,5 292,50 

2 400 6 400 
40 80 
20 40 
35 75 

20 40 
20 40 
27,5 47,50 
45 105 
75 175 
20 40 
20 40 
20 60 
17,5 37,50 
10 30 
12,5 32,50 
12,5 32,50 
25 45 
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Nev'i muhassesat 

Kablel'tadilât 
1339 sen esi maaşatı :]..lŞ&$.wtQ^pif^&1,ı 

Beheri Şehrisi ^SŞeheri Şehrişi 
Aded Lira l i r a ; Ad&d Lira I4ra 

ıSerita>biib 
Birinci Sınıf Taibib 
îkinci Sınıf Taibilb 
Üçüncü Sınıf Tabib • 

Tımarcı 

Pasaport Memuru 
Pasaport Memuru 

Yekûn 

Ye'kûn 

Polis K'omiser ve muarvirileri 
Serkomiser 
îkincijKoîmiser :: 
Komiser rMuavini 

•:; £ Yekûn 

Polis memurları / 
Taharri memurlarıt 
Memurinii'müteferri'ka 
Sandalcı •'(Maktu) • 
Telefoncu ; 
Odacı 0]\felktu) 
Şiöför (Malkitu) 
Makinist i ('Maktu ): 

Telefon Memuru 
Telefon (Mamuru *.-_ 
Erkek Nezarethane Memuru 
Nisa Nezarethane Memuru (Mafctu) 
Serhademe Memuru-. 
Hademe Memuru 
Merkez Odacısı 
Sandalcı Odacısı 
Daktiloskopi Memuru 
Daktiloskopi Muavini 

Yekûn 

1 
3 
5 
4 
3 
1 

385 

98 
155 
517 

770 

4 620 

36 
19 
3 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
20 
31 
23 

146 

25 
20 

17,5 
10 

17,5 
15 

12,5 

10 

8 
8 
18 
40 
40 

10 

6 

18 
18 
30 

30 
75 

-100 
70 
30 
10 

5 717,5 

1 715 
2 325 
6 426 

10 502 

16 200 

288 
152 
54 
80 
200 
12,5 
20 
10 
12 
20 
300 
• 558 
690 

v2 456 

1 
3 
5 
4 
3 

i 1 

436 

104 
157 

; 535 

;790 

4 780 
16 

38 
-24 
20 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
20 
31 
20 
- ı 

1 

170 

,.. 
25 
20 

17,5 
10 

'iı :. 

17,5 
15 

12,5 

10 
8;; 

8 
10 
20 
40 
40 

12,5 
10 

6 

20 
20 
30 

30 
75 
100 
70 
30 
10 

6 739 

1 820 
2 355 
6 687 

10 862 

47 800 
128 

304 
240 
400 
80 
240 

20 
10 
12 
25 
400 
620 
600 
17,5 
12,5 

2 993 
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Muvazenei Maliye Encümenince ' 

Hükûinetçe 1340 senesi için 
,1r*:u ;$eKH£ ölnnâiı 

İa. .. ,?».' . V : •' i . 

*Aded 

1 
3 
3 

3 
• 1 ' ; ; ' - ' 

412 

3 
,:" 5 

8 

99 ' 
151 

- 492 

=V :.:.-. 7 4 2 - v 

4 225 

38 
24 
20 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 

20 
31 
20 

1 
1 

170 

Beheri 
- Lira • -

25 
20 

10 
" 

20 
15 

İ7,5 
15 
12,5 

10 147 

10 

8 
10 
20 
40 
40 

10 

6 

20 
20 
30 

• • " • ' ' ' . ' : 

Şehrisi; "'• 
- Lira -

30 
75 
60 

% ) 
10 

6 545 

60 
75 

135 

1 732,5 
2 265 
6 150 

742 

42 250 

304 
240 
400 

80 
240 

12,5 
20 
10 
12 
25 

400 
620 
600 

17,5 
12,5 

2 993 

1340 
• • • • ' - - • ' • - • • 

....: --
Aded 

1 
3 
3 

3 
1 

412 

4 
5 

9 

151 
492 

10 147 

4 225 

38 
24 
20 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 

20 
31 
20 

1 
1 

170 

senesi için tekM olunan 

Beheri 
Lira 

25 
20 

10 

— 

20 
15 

17,5 
15 
12,5 

10 

30 
10 
20 
40 
40 

10 

25 

20 
20 
30 
17,5 

Şehrisi 
Lira 

30 
75 
60 

30 
10 

6 400 

- 80 
75 

155 

1 732,5 
2 265 
6 150 

42 250 

1 140 
240 
400 
m 

240 
12,5 
20 
10 
50 
25 

400 
620 
600 

17,5 
12,5 

3 867 

Tahsisatı 
fevkalâde 
J L i r a Mülâhazat 

.:;•.:, VS0-..: A. •:.:... "V 

135 
120 ^ 

90 
^ 3 0 ^ -

14 613,75 

160 
175 

335 

3 712,50 
5 285 •-•••• -

15 990 

24 987,50 

126 750 

720 

32,50 
60 
30 

37,50 
32,50 

912,50 

W-"--!- V-

^m^-
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M. Nev'i muhassesat 

Polis metktepîeri 
Müdür 
'Müdür 
Kavanin Muallimi 
Kavanin Muallimi 
Hesap Memuru 
Doktor 
Nizamat ve Tatibikat Muallimi 
Tatbikatı Cezaiye Muallimi 
Nizamait Zabıta Muallimi 
Dahiliye ZâJbiti 
Dahiliye Sınıf Zâ'biti 
Dahiliye Sınıf Zâ'biti 
Fotoğraf ve Daktilosfeopi Mua'Mimi 
Fotoğraf ve Daktiloskopi Muallimi 
Serhademe (Maktu) 
Hademe (Maktu) 

Yekûn 

Kalbleltadâlât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 
Aded Lira 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
5 18 

14 

Şehrisi 
l i ra 

30 

25 
13 

12,5 
15 

13 

15 
12,5 

20 
90 

246 

BadeftadilM 
1339 ı 

Aded 

2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
2 

10 

29 

senesi maaşatı 
Beheri Şehrim 

lira lira 

30 60 

25 
15 

15 30 
15 30 

15 
15 
25 

17,5 35 
12,5 25 

20 
10 

30 60 
20 200 

265 

- 4 7 2 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Belleri Şehrisi 
Aded Lira' Lira! 

1 
1 
1 
1 

' ' 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
10 

31 

15 

17,5 
15 
13,5 

30 
20 

35 
30 
25 
15 
30 
17,5 
25 
15 
15 
35 
30 
37,5 
20 
10 
60 
200 

600 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olun'an" 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 

10 

35 

15 
17,5 

17,5 
15 
12,5 

25 
20 

32 

35 
30 
25 
15 
30 
35 
25 
15 
15 
35 
30 
37,5 
20 
10 
50 

200 

53,75 
50 
45 
35 
70 
75 
45 
35 
35 
75 
70 
97,50 
40 
30 

Mülâhazat 

607,5 756,25 

F , M.. Nev'i muihasısesat 

Müdüriyeti Umumiye 
Memurin ve Levazım Müdüriyeti 
Efvrak Kalemi 
Memurini müteferrika 

Merkez yekûnu 

Polis mektepleri1 

Vilâyalt 

Aded 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 
Maaş 
Lira 

Yekûn 
Lira 

Yekûnu umumi 

16 
10 
3 
7 

36 

32 
5 558 

5 626 

8 208 
4 794 
1 320 

14 322 

9 075 
2 011 185 

2 034 582 

4 548 
2 424 
600 

2 640 

10 212 

7 290 
753 840 

771 324 

2 

2 

12 756 
7 218 
1 920 
2 640 

24 534 

16 365 
765 025 

805 924 
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ZİRAAT BANKASI BÜTÇESt 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti ——• " - - -—. 
Aded 6/24 1.1- 1340 

T.B.M.M. Riyaseti Celilesine 

Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat ve masarifini mübeyyin olarak İktisat Vetkâleti Celilesince 
ıbittanzim İcra Vekilleri Heyetinin 1 . 1 . 1340 tarihli içtimaında Meolisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihayı kanuniye, bu baptaki bütçe ile leffen arz ve takdim kılınmıştır. İktizasının ifasına müsaadei 
Kiyasetpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ziraat Bankasının 1340 senesi esbabı mucibe lâyihası 

(A) cetveli : Varidat kısmı 

Ziraat Bankası îdarei Umumiyesinin deruhde edilmesini mütaaıkıp muamelâtı hazırayı ıslah ve 
bankanın sahayı işgalini tevsi ile itibarı zirai. ile ve iktisadı millînin inkişafına mütaallifc hususata 
•teşebbüs edilmiş ve bu sahada bankanın en ziyade sarfı mesai eyliyeceği 1340 senesine ait bu bütçe, 
mütalâasından müsteban olacağı veçhile bilcümle edbab ve avamil nazarı dikkate alınarak tanzim 
edilmiştir. Varidatını teşkil eden enkam elde edilebilen malûmata müpteni hakiki makadir ile saha
yı işgalinin tevsiinden tahsilli talbiî olan temettüat miktarına müstenit bulunduğu cihetle bankanın 
mezkûr seneye ait vaziyetini tavziha kâfidir. 

'Birinci kısım : Banka 

Fasıl : Menafi hissesi 

Menafi hissesi olaraık şimdiye kadar bankaya verilmcikte olan mebaliği aşara nisbetle verilmesi lâ-
zımgelen miktardan az idi. Seneyi baliy eden itibaren hissei mezkûrenin bankaca tahsiline Meçlisi 
Âlice karar verilmiş olmasına binaen tahakkuk eden matlulbatım tamamii tahsilline ve bafeyada bir 
şey bırakılmamasına itina edileceği d'erkardır. Binaenaleyh senei haliye aşanndan menafi hissesinin 

"şimdiye kadar tahsilatı dokuzyüz bin liraya baliğ olmasına nazaran sene gayesine deyn bir milyon li
rayı tecavüz edeceği anlaşıldığından 1340 senesi için bir milyon ikiyüz bin lira konulmuştur. 

Fasıl :~ 2. Temiettüat ve aidat 

ıBu faslın ikrazat ve matlubatı muhtelife faizlerini muhtevi birinci ma^deM'Se^nı^y^ii'İîî tenmiye-
^inden mütevellit temettüat olmasına-binaen bu husufta sermaye miktarının nazarı <JJkkat&' alınması 
taibiîdir. Geçen şu kısa müddet zarfında celb ve telfilkma imkân olabilen malûmat ve vesaika nazaran 
tanzâm ve derdesti takdim Ikilman'-Ziraat Bankasının';i3^ mucibince banka sermayesi 
oniki milyon lirayı tecavüz ett'ği halde- kabili tenmiye sermayesi ancak beş buçuk milyon l-radan iba
ret kalmıştır. Kısmı âzami Hazinei Maliye zimmetinde kalan aradaki farkın bankaya temini tesviyesi 
esbabının istifana! buyurulacağına Meclisi Âlinin zürraa karşı derkâr olan lütufkarlığına istinaden 
vazaifi müterettibenkı bihakkin gösterilecek gayreti fevkalâdeden cüret alınarak ümitvarjz. Şu su
retle bankanın Hazinei Maliye zimmetindeki matlûlbatından 1340 senesinde dahi üç milyon lira alın* 
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masi imkânı temin buyuruldugu ve seneyi haliyedeki menafi hissesi olan bir milyon, lirayı mütecaviz 
melblâğa seneyi âtiyede alınacağı derkâr olan lâakal aynı miktardaki meblâğ ve seneyi haliyede îstan-
foul avanslarına mahsuben alman bir milyon lira dahi zam ve ilâve olunduğu takdirde kabili tenmiye 
sermaye onbir buçuk milyon liraya reşide olacaktır. iMamafih tanzim olunana bilançoya ve seneyi ha
liyede istihsal olunan malûmata nazaran bu sene maliyeden ve menafi hissesinden tahsil olunan me-
ibaliğ daihi daim olduğu halde ikraza* miktarı on milyon liraya baliğ olmuş ve bundan kavaniiıi mah-
susasma tevfikan bilâfaiz ikraz olunan iki milyon liraya yakın mıebaliğ dâhil hesabedilmediği ve ikra-
zat vasati yüzde yedi faizle olduğu cihetle sekiz milyon liradan seneyi âtiyede matlûbatı muhtelife 
faizleriyle beraber ikrazat faizi olarak bu maddeye 595 000 lira konulmuştur. Temettüat ve aidatı 
muhtelif eye şâmil olan ikinci maddede başlıca varidat nakli nukut muamelesinden mütevellittir. Zi
raat Bankasının hemen her kazada şubesi olması hasabiyle memleket dahilindeki münakalâtı oıakdiye-
nin kısmı mühimini bu tarikle yapılmaktadır. Banka teşkilatındaki nevakısa rağmen ahalimizin rağ
bet ve itimadına mazhar olmuş ve 1336 senesi zarfında naklettiği -nukut bir milyon sekizyüz bin lira
dan 'ibaret olduğu halde bu miktar seneyi haliye iptidasından altıncı ayına kadar yedi buçuk mil
yon liraya baliğ olmuş ve seneyi haliye nihayetine kadar onüç, ondört milyon liraya reşide olacağı 
derkâr bulunmuştur. Binabirin nakli nukuttarı mütevellit varidat 150 000 liraya baliğ olacaktır. 

Teşekkül etmekte olan muhtelif şirketlerle müessesat. hisse senedatmm vilâyatta kaydına öteden 
beri bankaca tavassut edilmekte olduğu gibi senei âtiyede teşekkül edecek şirketler hisse senedatmın 
da kayıt ve füruhtuna bankaca tavassut edileceğinden bunlardan aidat ve komüsyon olarak alacağı 
derkâr olan miktara atfı ehemmiyet edilmiştir. İktisadı millîmizin inkişafına ve serveti memleketin 
tasarruf ve tezyidine hadim olacak un, şeker, pamuk, zeytinyağı gibi havayici zaruriye zeriyatmın 
taksirine- ve Ibunlan imale hadım vesaiti zeriyye ve fabrikalar teşkili bankanın nıkatı nazarı esasiye-
sinden olup bunların vücuda getirilmes' de bizzat veya bilvasıta şirketler teşkiline mütevakkıf bu
lunduğundan ibu hususatm bankaya ne derece temini temettü edeceği derkârdır. Mamafih projeleri 
kısftnen ihzar edilmiş olan hıısıtsat müh'immei mezbıı"*e temettüatı şimdilik nazarı dikkate almmıvarak 
şirketlerden alınacak aidat için yetmiş bin lira ilâvesiyle bu maddeye 220 000 lira konulmuştur. 
Varidatı ihususiyeyi aidatının kısmı ımühimmini aşardan alman maarif hissesi teşkil etmekte olup 
seneyi haliye menafi hissesinin bir milyon lirayı mütecaviz olmasına ve seneyi âtiyede lâakal bu
rada da olacağı kaviyen muhtemel bulunmasına binaen iki misli olan hisseyi diğerden bermueibi ka
nun muayyen veznedarlık hizmeti mukabili bankaya ait yüzde bir hesabiyle takriben otuz bin lira 
alınacaktır. 

Binaenaleyh varidatı hususiyenin tarik bedeli tedrisatı iptidaiye, okturva resmi ve saire gibi 
muhtelif varidatından alınacak aidat dahi nazarı dikkate alınarak eem'an 75 000 lira tahmin edil
miştir. 

- Bankaca poliçe bedelâtmm tahsil ve irsaline tarassut muamelesine henüz başlanmamış ise de se-. 
nei âtiyede varidat temin edecek her muameleden istifadeye tevessül derkâr olduğundan seneyi sabi- • 
kada muhammen miktar aynen ipka ed^miştir. Balâda ilkinci maddenin eslbalbı mucibesinde dahi arz 
olunduğu veçhile bankaca, ziraat gibi smaii zira iyenin inkişafına hadim şirketler tesis ve idaresine 
atfı ehemmiyet edilmekte olduğundan bu şirketlere ait levazımın şirketlerin temini menafir için sehil 
ve ehven suretle münakalesine delâlet edecek ve bittalbiî bankada asgari intifa eylivecektir. Bu suretle 
maddeye mevzu miktar dahi aynen ipka olunarak faslın yekûnu 920 000 ve bu kısmın yekûnu 
2 120 000 liraya baliğ olmuştur. 

• : İkinci kısım 

Fasıl 3 : Müessesatı ziraiye varidatı 

- Bankaca senei âtide en ziyade ehemmiyet verilecek hususattari biri de alât ve levaızımı ziraiyenin: 
memleket dâhilinde neşir ve tamimine tavassut ve ibunları işletecek memurları yetiştirmeye matuf-
olacaktır; Bu sebeple. Ankara ve Adana'da açılmış olan maikinist sınıflarının tekemmülüne itina : 
Üe beraber merkezi ziraat olan mevakide depolar vş şimdilik ufak mikyasta.tamirhane iküşadedilecefe. 
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tır. Bunlardan .başka Adana'da mevcudolup düyununa mukabil maliyeden devrolunan Tırpanı Men
sucat Fabrikasına senei Martı iptidasından itibaren bankaca vaziyed olunarak işletileceği ve bundan 
ıınenafii külliye istihsal edileceği yapılan tetkikattan anlaşılmıştır. Alât ve levazımı zâraiyenin Tür-
fciye'ye tamamen girmesi makinist mekteplerinin yetiştireceği taldbe adedine vabeste bulunmakta ve 
fakat ıbu mekteplerin idaresi birçok masrafı istizan ettirmektedir. 

Bu masrafları yalnız Ziraat Bankasına tahmil etmek banka sermayesini mavuzialehinin gayrıya 
tahsisi demek olacağına ve alâtı ziraiye ithalâtı için Ziraat Bankası lehine bir inhisar temennisine 
bugünkü teşkilâtın ademikifayesinden dolayı imkân 'bulunmamasına ibinaen 'şimdilik hiç olmazsa ma
kinist mekteplerinden bilvasıta istifade eden Türkiyedtki diğer alât r e levazımı ziraiye satış şirketle
rinin tescillerimin bunların makinist mekteplerine muayyen bir ücretle iştirak edebilmelerine müte
vakkıf bulunması ve aksi takdirde sermayenin muhtasunlehi haricimde sarfına mahal verilmemek 
üzere menafii umumiyeye hadim dan bu mekteplerin Vekâleti Celileee idare edilmesi muktazidir. 
Mamaffih bu sene Adana ve Ankara makinist sınıfları talebesinin senıei hallyedeki iştigalâtı tamirat
tan ziyade temini mümareseye hasredilmiş ve esas maksat tamliratla temini temettü yerine makinist 
yetiştirmekten ibaret bulunmuş olmakla senei âtiye bütçesinde dahi aynı miktar ipka olunmuştur. 
öellb ve tevzi edilmekte olan alât ve ölvazımı ziraiye /bedelline Ziraat Bankası sermayesinden -tahsis 
olunan melbaliğin ailâtı mezkûrenin tevzi ve füruhtuna kadar geçecek müddet zarfında bilânema 
kalması 'bankaca zararı müeddi ve hittalbi gayricaiiız bulunmasına binaen mebaliği mezhurenin 
muatal kalacağı müddete ait faizin muadili alât ve levazımı ziraiye bedeline zammedilerek Ibu ikinci 
madde alât ve levazımı ziraiye satış kârı şeklinde kaîbedilmiş ve vasati hesapla 300 000 liralık alât 
ve levazımı ziraiye satılmakta olmasından dolayı 'bu maddeye 25 000 lira konulmuştur. 

[Balâda daıhi bilmünaseibe a,rz olunduğu veçhile (başlıca ziraat merkezi olan mahallerde tamirhaneler 
tesis edilecekse de bunlar lâzımgelen mebarii teslis ye muktazi vasıtalar tedarik edilerek faaliyette geç
mesi zamana mütevakkıf olduğundan bundan mütevellit temettü miktarı 15 000 îira kadar tahmin 
edilmiştir. 

24 Ağustos 1338 tarihli ve 254 numaralı Kanun ile idaresi bankaya devrolunan Ankara Numu
ne Çiftliğinin bankaya temini menafiden, ziyade mıntaka Ziraat Mektebi talebesinin tecrübei ameli
yelerine (hadim olması ve iki seneden beri banka sermayesinden tesisatı iptidaiye ve damızlık hay 
vanat ve makina ve saire gibi demirbaş eşya ve levazımın tedariki için havlı para sarf edildiği halde 
şimdiye kadar ehemmiyetli varidat temin edememesi hasebiyle 1340 senesi için bu maddeye bir şey ko
nulmamıştır. Binaenaleyh üçüncü faslın yekûnu 50 000 liraya 'baliğ olmuştur. 

Fasıl 4 : Ziraat Mektebi masarifi karşılığı 

İdaresi İktisat Vekâleti Celilesi Ziraat İdaresine müfavvaz bulunan Ankara Ziraat Mektebi ma
sarifi karşılığının maliyeden alınarak hanıkaca tesviyesi usul ittihaz edilmiş olmasına binaen bu fasıl 
aynen ipka edilmiştir. 

Netice 

Envai ve sureti hesaibı balâda dört fasılda gösterildiği veçhile bankaya ait varidat ve temettüat 
miktarı 2 170 000 liraya baliğ olup buna Ankara Ziraat Mekteibi masarifi karşılığı olarak maliyeden 
alınacak mebaliğ dahi ilâve edilince yekûnu umumi 2 225 698 liraya reşide olur. 

Masarifat 

Ziraat Bankası memleketimizin meribaı hayatı olan ziraat ve sınai! ziraiyenin temini teali ve in
kişafına hadim yegâne müessese olduğu halde teşkilâtı Ihazırası senei âtiyede mutasavver hidemat 
ve vazaifi ifaya gayrikâfi olduğundan emsali müessesata kıyasen lâzımgelen teşkilâtın ifası muktazi 
ise de senei âtiyede muhammen varidat teemmül olunan hususatm mevkii fiile vaz'ma gayrimüsait ve 
sermayeden sarfiyat icrası ise hiçbir veçhile gayrikabili tecviz bulunmuş olduğundan sırf az me
murla çok iş görmek esasına müstenit ve muamelâtı idareyi tedvire muktazi tahsisattan varidata te-
kalbül edebHeeek miktarı bütçeye vaz'olunmuştur. 
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Birinci kısım 

İdarei merkeziye : Maaşat 

•Banka muamelâtı hazırasnıın ıhüsnüidaresiyle mütehassıs memurinin vücuduna arzı iıhtiyaç e t 
mekte iken itibarı zirai ve iktisadı mailinin tesis ve inkişafına hizmet edilmesi ancak bu gibi 
umur ve muamelâta vâkıf ve afiıf ımemurin istilıdamına mütevakkıftır. Türkiye'de müessesatı ma
liye bundan sonra memurlarını yalnız Türklerden intihaba mecbur oldukları cihetle nazarlarını 
doğrudan doğruya memleketimizin yegâne müessesei maliyesi olan Ziraat Bankası memurlarına 
atfetmektedir. Bu yüzden birçok memurlarımız bankayı terk ederek ecnebi şirket ve müessesa-
tın verdiği daıha fazla maaşlarla bunlara arzı hizmet etmiştir. Gerek buna mâni olmak ve gerek 
Ziraat Bankasının memleket inkişafı iktisadisini temin maksadiyle bundan sonra yapmasını istiıh- -
daf 'ettiğim birçok teşebbüsatı hayyizi fiile îsal edecek memurları tedarik edebilmek üzere behe
mehal maaşatın mümasili müessesatı maliyedeki memurin maaşatma tamamen müsavi olmasa bile 
anlardan pek dûn olmamasını temin eder. Bu suretle bugün ecnebi müessesatında çalışan bir
çok kıymetli Türkler Ziraat Bankası hizmetine rağbet gösterecekler ve müessesemizde böyle de 
kendisinden beklenilen hizmeti ifa etmiş ve tariki tekâmülü tutmuş olacaktır. Memurin maaşatı 
ıhazırasmm vazaif ve muamelâtı nisbeten hafif olan devair memurininden dûn mertebede bu
lunması esasen miktarı azalmış olan yetişmiş memurların diğer devaire intisabına mahal ver
mekte ye binnetice bankanın mühim şube ve sandıkları muamelâtını mahkûmu atalet eylemektedir. 
Memaliki müterakkiyenin en vâsi müessesatı maliyecinde bile muhtelif ahval ve esbapla bazan masa
rifi varidatı bel' ve hattâ sermayeye dahi tecavüz etmekte ive fakat senei âtiye için varidatı tesire 
temin eylemekedir. Binaenaieyh henüz muamelâtım tarsin ve sahai faaliyetini tevsia mübaşeret eden 
bankanın vârestei arz olan esbap ve avamili umumiyeden müteessiren fazla temini temettü edeme
miş olmasına rağmen memurinin terfiye edecek miktarda değil belki pek ziyade bir muhabbetle 
merbut oldukları bankaya devamı hizmetlerini teinin eyliyecek raddede maaşlarına zamaim icrası 
lâbüt görülmüştür. Bankanın tasavvuratı ne kadar müfidolursa olsun bunları mevkii tatbik ve fiile 
koymak, memurin faal ve muktedir olmadıkça bir şey yapılamiyacağı delile gayrimuhtacı hakayik-
tendir. Binaenaleyh muhtacı münakaşa olmıyacak kadar cüzi bulunan ve her halde sene içinde 
masariften vukuu emsaliyle müspet bâzı tasarrufat da nazarı dikkate alındığı takdirde pek ihtiyatlı 
erkama müstenit temettüatı rakkamen tecavüz görülse bile hakikaten tecavüz etmiyecek olan zama-
imin kabulü müessesenin ıslahı için bir mütehassıs celbine lüzum gören Heyeti Celilenin ulvü him
meti takdirkârlarandan muntazırdır. Esbabı mebsutaya binaen idarei merkeziye maaşatı faslınım 
yekûnu senei sabıkaya nisbetle (7 044) lira fazlasiyle (50 652) liradır. 

İkindi fasıl : Levazım 

'Bu faslın altıncı masarifi tesisiye maddesi ademiİüzumuna mebrii tay ve mevaddı saireye de seneyi 
üitiyede sarfına zaruret görünen muhassesata.nazaran muhassesatı iâzime ilâve edilerek faslın yekûnu 
seneyi sabıkaya nazaran 6 200 lira fazlasiyle 8J)50 liraya baliğ olmuştur. 

İkinci kısım - Mülhakat şube ve sandıklan maaşatı 

Üçüncü fasıl 

Şubeler muamelatının mahallerinin ehemmiyeti iktisadiye ve anevkiiyesine göre tedviri umura 
muktedir müdürlere tevdii bankanın umdei esasiyesinden bulunmasına binaıen şuabat müdüriyetleri 
(sınıflara taksim edilmiş ve bu gibi mevakie elycvm müstahdem memurin meyamnda müstahak olamı-
yaaılar olduğu takdirde hariçten de tedariki idarece mukarrer bulunmuş olduğundan müdüriyetlere 
ve onlarla teşriki faaliyet edecek muhasebecilere muktatfi tahsisat konulmuş ve bu gaye, sandıklar me
murini için de esas ittihaz olunmuştur. Binaenaleyh esbabı anifeye ve memurini merkeziye maaşatı 
faslında münderiç esbabı muciibeye binaen bâzı va ̂ aif i eedideyi ve vazaif i haziranın hüsnü tedvirini 
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teminen üçyûzü mütecaviz şube ve sandıklardaki memuriyetlere tevzi ve tahsis olunan maaşattan 
'dolayı 70 728 lira fazlasiyle 173 466 liraya baliğ (olmuştur. 

Paslın ikinci ve üçüncü maddeleri aynen ipka olunmuş ve müterakim muamelâtın ikmali için 
altıncı madde ile muhassas 3 000 lira vazaifi mezbure memurini meycudeye ifa ettirilmek üzere 
tayyedilmiş ve faslın yekûnu 236 970 lira olarak terkîme ve alât ve levazımı ziraiye depo memurla-
riyü'O bekçi ve şâir nrohahssasât yeniden açılan fasla nakledilmesinden dolayı bu fasıldan ihraeolun-
nifuştur. 

Dördüncü fasıl : Levazım 

Şube ve sandıklara ait levazım f aslinin mevaddı muhtelif esine dahi idarei merkeziye levazım fas
lında arz olunduğu veçhile seneyi sabıkaya nazaran 6 332 lira ilâve edilmiş ve faslın yekûnu 58 530 
l'iraya baliğ olmuştur. 

üçüncü kısım : Merkez ve taşra beyninde müşterek masarif 

Bu fa'slın birinci, üçüncü, ondördüneü ve oribeşinci maddeleri aynen ipka ve ikinci maddesinden 
onbün lirası levazım faslına nakil ve beşinci vt yedinci ve onbirinci maddeleri tay ve onikinci ve on-
üçüncü maddöleri levazımı ziraiye faslına naklolunmuştur. 

Dördüncü madde <ebniye ve eşya tamiratı şeklinde hittadil yirm'iıbeş hin lira yerine yirmi bin lira 
tenziliyle t»eş bin lira vaz'edilmiştir. Muhtelif mevad ve eşya nakliyesi için açılmış olan mütaaddit 
maddeler (bittevhi't bu umura mahsus 6 500 lira yenine yalnız 5 000 lira konulmuştur. 

Masarifi gayrimeilhruze nrukabili muhassas mebaliğin muhassas lehinin taikyit ve tavzihi lâzımeden 
görülerek meşruhatı muktaziye deroedilmiş ve 5 000 lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

Seneyi âtiyede teşkii mutasavver olan itibarı zirai cemiyetleri ve sair teşkilâtı mutasavverinin 
hiyni icrasında mulktazi masarifin sene içinde tahsisi gayrikalb'il olduğundan İtedelicaıb sarf edilmek 
üzere 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Memurini merkeziye fakında dermeynn edildiği üzere bankanın memaliki mütemeddine bankaları 
dereöesinıe is'adiyle hayatı ziraiye ve iktisadiye! memlekete arzu olunduğu mertebede hizmet edebil
mesi ulûm ve fununu cedide ile mücehhez memurin yetiştirmeye mütevakkıf hulunduğundan bir ta
raf tam muntazam bir program dairesinde ve fakat az zamanda muamelâtı hazırayı hüsnü ifa eyliye-
cek kabiliyette miemur hazırlamak için bu senelik üç mahalde derhaneler küşadma, diğer taraftan 
itibarı zirai cemiyetleri gibi her biri birer mühim şıtBei fenniye teşkili >eden müessesatı tanzim ve' 
idare ve bankacılığın bugün muhtevi olduğu şuaibatı mühimmeyi tedvir eyliyehilecek Avrupa banka
ları teşkilâtına vâkıf memur yetiştirerek başkaca mütehassıslar celbinden vareste kalınmak üzere her 
^̂ enıe Avrupa bankalarında iki sene müddetle muvazzaf memur gibi çalışmak üzere beş talebe'ile yine 
mezkûr bankalar teşkilâtına Âe cereyanı muamelâtına kesfoi vukuf ederek terakkiyatı vakıayı öğren
mek ve diğer talebe ahvalini ve tarzı mesaisini takip ve .tetkik eylemek için yine banka memurinin
den evsafı lâzım<eyî haiz iki kişi gönderilmek üzere cem'an 12 120 lira vaz'olunmıııştur. Sinini sabı
kada tahakkuk eden düyunu muhtelife ile istirdat edilen mahallerin işgal tahtında bulundukları sıra
da icâre ve sâireden mütehakkik düyunu karşılık olarak 3 000 lira konulmuştur. 

Vârestei tafsil olduğu üzere memleketimizin bâzı mahallerinde iklim ve mevki icâbı maiyet gayet 
müşkül ve kesirülayal bir memurun nâkli memuriyette duçar olduğu zayiat ve masarif atı maaşı te
lâfiye gayrikâfi ve halbuki oralarda daha muktedir memur istihdamı zaruri bulunduğundan haizi 
'ehemmiyet memurinin rağbeti temin edilebilmek içiıri buralar memurîriine masarifi zaruriye karadığı 
olarak 20 000 lira vaz'edilmiştir. 

Dördüncü kısım : Bankaya âiıt tahsisatı fevkalâde-

^ : Banka momurînine verilecek maaşat miktarına nazaran kanunu mahsusuna tevfikan hesabediteri 
tahsisatı fevkalâde 640 598 liraya baliğ olmuştur. 
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Beşinci'kısım : Alât ve levazımı ziraiye 

Ziraat Bankasının iştigal edeceği muamelâtı mühimmieden biri de zürram muhtacolduğu ziraat 
makinaları ile alât ve edevatının ve levazımının celb ve tedariki işi olduğu şüphesizdir. Halbuki ban
kanın şimdiye kadar teşkilâtı lâzımesi bulunmamasına bu muamelât bittabi keyfiyeten ve kemiyeten 
ıgayrikâfi memurin ile idareye çalışılmakta ve matlup hizmet ifa edilememektedir. Binaenaleyh seneyi 
âtiyeden itibaren Ibu işlerin hüsnü ifasmm teminiiçin varidat ve sarfiyatının bankanın asıl 'bütçesin
den bittefrik lüzumu derecede tevsian ayrıca teşkilât icrası zaruri görülmüştür. 

Teşküâtı mukarrere merkez ve taşraya aidolmak üzere iki kısmı muhtevi olup bir merkez teşkilâtı 
memleketin nerelerde, ne giibi makina, alât ve levazımına muhtaeolduğunu bizzat mahallerinde yapı
lacak tetkikat ile hakiki surette teısbit eyliyerek mubayaa ve celbine lüzum görülecek 'eşyayı vakit ve 
'zamaniyle tedarik ve zürraa tevzi ve füruh'tunu temin eyliyecektir. 

Taşra teşkilâtı; lüzumu olan mahallerde mevcudu veya tedarik edilecek depolarda bu levazım ve 
'eşyanın fennî surette ihzariyle zürraa bilfiil sureti istimali ve istifadeyi öğretecek ve en ufak: bir 
noksandan dolayı koca makinanın duçarı tatil olmasına mahal vermiyecek işçiler istihdamını temin 
eyliyecektir. Teşkilâtı mâruza bu işlerin ifasını müemmen kadronun asgarisi olup banka muamelâtı 
saÜresinden ayrı olarak idare edilecek olan bu şubenin senei âtiye gayesinde tebeyyün edecek semeratı 
"mesaîsine göre bedhava tevsii veya sair şekle kalb ve 'ifrağı imkânı hâsıl olacaktır. Bir de depolara 
vaz'edileeek eşyanın zürram rağbetini celb ve fevaldirii irae 'etmek ancak memarların mukannen 
«m'aaşa'ttan maada satış hasılatiyle alâkadar kılınmasına mütevakkıf olduğu cihetle satış aidatından 
% 2,5 raddesinde bir miktar verilmek üzere 7 500 lira konulmuştur. 

Levazımı ziraiyeye ait maaş ve masarifin müessesatı ziraiye varidatiyUe mukayese edilebilmesi için 
1339 senesi bütçesinde Ankara ve Adana'da açılmış olan makinist sınıfları tahsisatına mukabil maaşat 
ve masarifi tedrisiye maddesinden verilen 42 254 fira dahi aidiyeti hasebiyle faslı mahsusundan nak
len işbu fasla derced'ilmiş olduğu gibi bu kısım memurin harcırah ve maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin 
ve fabrika ve tamirhaneler masarifi karşılığı alât ve löyazrmı ziraiyle nakil vıe bendiyesi dah'i kezalik 
fusulü mahsusasmdan naklen işbu fasla derci münasip görülmüş ve faslın yekûnu 226 078 liraya 
baliğ olmuştur. 

Aîtmcr kısım : Ankara Ziraat Mektebi masarifi karşılığı 

Varidat faslında beyan olunduğu üzere Ankara Ziraat Mektebi masarifi karşılığı olarak Maliye 
Vekâletinden alınacak olan 55 698 lira masraf olarak aynen vaz'olunımuştur. 

Netice 

Balâda fusul ve mevaddı mahsusasında arz ve kah olunduğu veçhile 1340 senesi için tahsisine 
zaruret görülen meibaliğ senei haliyeye nazaran ;380 336 lira fazlasiyle 1 416 196 liradan ibaret 
bulunmuştur. 

Mevaiddı kanuniye 

Madde 1. — 1 Mart 1340 tarihinden Şubat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1340 senei maliyesi 
zarfında Ziraat Bankasınca cibayet olunacak varidat merbut (A) cetvelinde gösterildiği üzere 
2 225 698 lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Ziraat Bankasının 1340 senei maliyesi maaşat ve masarifi ic/in işlbu kanuna merbut * 
(B) cetvelinde irae edildiği veçhile 1 416 196 lira tâyin olunmuştur. 

Madde 3. •— Aynı faslın mevaddı beyninde münakale icrasına banka meclisi idaresinin karan ile 
İktisat Vekili mezundur. 

Madde 4. — îşbu kanun Mart 1340 iptidasından itibaren meriyülicradır. 
Madde 5. — işbu kanunun icrasına .İktisat Vekili memurdur. 
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Ziraat Bankasının 1340 senesi bütçe esbabı mucibesi 
Varidat : 
Varidat kısmını teşkil eden mevaddan en mühimmi hissei iane ve ikrazat faizleridir. Derecei 

saniyede vilâyat varidatı olup hissei ianenin Aşar tahsilâtına tabidir. Aşar yirmidört milyon lira 
raddesine baliğ ve gerçi senei âtiyede Aşarın tebdili şekil ve istifası mukarrerse de ne suretle olur
sa olsun ıhissei iane miktarı Aşar tahsilatı âhiresinden dûn olamıyacağı derkâr bulunmasına mebni 
(1 200 000) lira vaz ve kabul edilmiştir. İkrazat faizleri bankanın ahiren tanzim olunan 1338 se

nesi mizanı umumisinde murakkam sermaye miktarı ile senei âtiye varidatı ve 1339 senesi nısfı 
evvelinde ikraz edilmiş olan mebaliğ esas tutularak tâyin edilmiştir. 

İdarei hususiyei vilâyat veznedarlığını ifa sebebiyle bankanın alacağı hisse de Aşar ve Tarik 
Bedelâtı Nakdiyesi gibi vilâyata metruk varidat yüzde birlerinden müteşekkil ve diğer varidat ban
kanın senei âtiyede ifa edeceği muamelâttan tahsili muhtemel varidatın mikan asgarisi olmakla ay
nen kabul edilmişir. Masarif kısmında izah olunduğu veçhile ziraat mekteplerinin İktisat Vekâ
letine devrine binaen mezkûr mektep muhassasatı olarak maliyeden alınmak üzere bankanın vari
dat bütçtsine konulan (55 698) lira tayyedilmiştir. Bu suretle varidat faslının yekûnu (2 160 000) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Masarife gelince : Bankanın on seneye kadar uzun vâdelerle ifa ettiği ikrazat zürram ve ziraa-
tin temini ihtiyaç ve tevsiine katiyen hadim olamayıp bilâkis sermayeyi pek az menfaatli ve ekseri-
yen müntee zarar surette bile tesbit ve tadil edildiği ve halbuki ihtiyacı ziraii memleket bu şekil 
ikrazatm ahvali fevkalâdeye hasriyle daha sehil ve seri yardımlar edilmesini mucibolacağı ve ban
kanın evvelemirde meselâ hububat, pamuk, üzüm, incir, fındık, koza, zeytin gibi istihsalâtı ziraiye-
mizi teksir ve ıslah mecburiyetinde bulunduğu dairesinden izah edilmiştir. 

İstatistiklere müsteniden verilen malûmata nazaran meselâ pamuk ihraceden memleketimiz 
sinini âhirede ithalât memleketleri âdadma girdiği gibi pamuk cins ve nev'ini duçarı tereddi ol
ması da izaai kıymetine sebebolacağı ve istihsalâtm üç, dört muhtekir alıcı eline düşerek meselâ 
birbuçuk, iki liraya alınmakta olan pamuk batmanının altı, yedi liraya satıldığını ve binaberjn 
Ziraat Bankasının bu bapta yapacağı iş, evvelâ müstahsıllarm istihsalât nev'i ve miktarını ıs
lah ve teksir edebilmeleri ve daha mahsul ortada yokken muhtekirlere müracaatle tedeyyünü 
itmamları için ameliyatı ziraiye esnasında kısa ve adelî ikrazat icrası suretiyle yardım edilme
si ve' toprağın kabiliyetle mütenasip tohum tedariki esbabının istikmali, saniyen; mahsulâ
tın beşte bir fiyatla elden çıkarılmasını mâni . tedbire tevessülle muhtekirlere müracaate hacet 
kalmaksızın mahreçler temin edilmesi hususuna atfı ehemmiyet edildiği ve Adana'da mevcut 
maliyeden ımüdevver «tırpani» nâm fabrikasında gerek zürraa ve gerek bankaya en nafi şekil ve 
'surette idaresi teemmül ©dilmekte olduğu anlaşılmıştır. Kezalik üzüm, incir gibi en (mühim ticare
timizde »mâruz olduğu buhran pek ehemmiyetle n azarı dikkate alınmaya şayan görüldüğü ve !bu 
babta pamuk istühsalât ve satışında ımevzuubahic ımuhatırat aynen varit bulummakla evvelemirde 
ziraat muhtekirler eline düşmemesini teminen mevsimi ziraat ve amel'1/atta (kendilerine muktazi 
•avansların itası ve »göztaşı, kükürt, potas gibi ımualecatla kutu ve sandık gibi levazımın ehven ve 
enfa, olanının tedariki! suretiyle yardım edilip bu suretle daha mahsul meydanda yokken azjm za
rarla alıcılara bağlanmalarını men'e •çabşımalk ve 'kezaliık mahsulâtın pek dûn fiyatla alıcılar eli
ne düşmemesini men ve mümkün olduğu kadar de ğrudan doğruya Avrupa piyasalarına mal ısevkini 
temin eyliyecek tedabire tevessül etmek bankanın akdem vazaifi addolunmuştur. Fındık ve (koza 
ve sair mahsulâtı mühimımeyi ziraiye dahi aynı ehomımiye'tle pişinazarı tetkika alınmakta ve te-
dabiri ımuktaziyeye tevessül olunmakta bulundu ğu hakkında tetfeiikata ve istatistiklere ımfisteni-
den malumatı lâzıme verilmiştir, istihsalâtm ısla h ve teksiri derecesi ül'âda vesaiti istihsaliye ya
ni raakina ve alât levazımı ziraiyenin celbine mütevakkıftır. Şimdiye kadar memlekete ithal edilen 
makina ve levazımın cins ve nevi komisyoncuların intihabına tabi ve bilhassa f\yatlar âzami me
nafi temini kastiyle vaz ve tayin edilmekte iolup bu ımuame'lenin devaımı 'zürraa ve ziraate hizme
ti katiyen ımâni bulunduğundan bankaca bu bahta ihzar edilmelkte olan esasata tevfikan yapıla
cak teşkilâtı mahsusa tarafından idare olunmak üzere ancak zürram ya bizzat veya gözü önünde 
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yapılacak tecrübelerle muhassenatına Ikaani olacağı en yeni malkina ve sairenin dairei imkânda en 
ehven şeraitle ve doğrudan doğruya fabrikalardan tedarik ve celbi esbabına tevessül edilmesi ve 
fiyatlarda dahi daima piyasa nazarı dikkate alınarak pahalıya malolimuş bir ımakina veya sairenin 
fiyatın düşkünlüğünde tenzili fiyatın iltizam olunması şayanı temennidir. Kezalik her ıhangi ba
sit veya mükemmel bir aletin noksanı ikoca bir ımakinamn duçarı tatil olmasına 'meydan vermemek 
üzere mühim ımerakizi ziraatte tamirhaneler kuşat ve yedek alât ve edevatın ihzar edilmesi de 
mutasavver olmakla bilhassa Adapazarı, Adana, Konya, Eskişehir, Ankara'da müstacelin tamir
haneler tesis ve makina ve sairenin sureti istimali ve idaresi ide vesaiti münasebe ile taınrJm ve tef
him olunmak lâzımdır. Zürram tehvini ihtiyacı ve ziraatin ve iktisadi ziraiyenin tevsi ve inki
şafına hadim her nevi muamelâtın ve hattâ ımeselâ zürram (menkul ve gayrı (menkul emval ve eşya 
ve hayvanatının duçarı ziya olduğunda yerine koyabilinmesini teminen münasip şeraitle sigorta 
şirketleri teş'kıl gibi hususatı müfidenin bile nazarı teemımüle alınması ve bunlardan maada ban
kanın feri olarak her nevi asri banka muamelâtını ifa teşebbüsünde 'bulunması icabeder. Ancak: 
hususatı arifenin ifası evvelâ sermaye, saniyen müsadatı kanuniyeye ve salisen ehil bir 'heyeti me
murini muhtaoolup sermaye tedariki için dâhilen tevdiatın tezyidi miktarına ve haricen tahvilât 
ihracına ihtiyaç vardır. Balâda zikrolunan mahsulâtı ziraiyeye yardım için de şimdiden poliçe 
ve konşimento 'gibi evrakı ticariye .mukabilinde ikrazata müsaade suretiyle kısa vadeli ve banka 
kanun ve nizamını müsaadesine tevfikan ikrazata teşebbüs ve iptidar edilmiş ise de bu suretle 
esaslı yardım imkânı bulunmadığı ve bilhassa itibarı şahsinin tesis ve bankanın her türlü kayıt 
ve tahditten azade olarak çalışabilmesi, ıgerek dâhile ve gerelk harice karşı tarsini mevki celb ve 
temini itimat için ehem ve elzem görülmüştür. Bankanın Kanunu mevcudu itibarı şahsi gibi en 
mühim muameleye gayrı n^üsaidolduğundan ve ifasına müsaade olunan hususat için mevzu ku-
yut ve şeraitte hiçbir veçhile züraa ve ziraate yardıma imkân bırakmadığına binaen bankanın 
serbest ve müstakil olarak arzı mesai edebilmesi .içün kanunun tadiline lüzumu katî vardır. 

Greçen senelerde zürraa esaslı ımahsuM'tı ziraiyeniz hakkında muaveneti lâzlmede bulunulama
maktan dolayı milyonlarca lirsjya baliğ zararın hiç olmazsa kısmen ref'i behemahal bankaya bir 
vaziyeti müsaade teminine mütevakkıf olacağına binaen Meclisi Âliye mütekaddim lâyihayı ka-
nuniyenin bu babtaki <esasatınm birkaç maddede bittel'fik Bütçe Kanununa ilâveten Heyeti Celi-
lelerine arzı lâzımeden görülmüş ve bu lâyihada banka hükümetin tahtı nezaretinde müstakil bir 
şahsı hükmi addolunduktan sonra gerek dâhilen ve gerek »haricen temini itimat ve celbi itibar 
için sermayesini kanunu hazırdaki sermayenin bir misil fazlasiyle otuz milyon liraya baliğ olun
caya kadar hissei ianenin devamı istifası ve tahvilât ihracı hakkı bahşolunmuş ve sermayenin 
kimlere aidolacağını meçhul kalması bilhassa hârice karşı tenkisi itibarı badi olacağından ser
mayenin zürraa veçhi temliki tâyin edilmiştir. Kezalik bankanın ifasına mezun olduğu muame
lât icmalen zikredildiği gibi harikanın, yine lej/ilıası MJeclisi Âliye mütekaddiim itibarı zirai ce
miyetlerinin teşefekjalüne kadar hüsnü tedviri h,er halde heyeti mütehassısadan müteşekkil bir 
(meclisi idareye muhtaç bulunduğundan idarenin sureti teşkili ve ayrı mevad ile banka muame
lâtının hükümetçe sureti murakabesi tesbit edilmiştir. Bu suretlle vaziyeti hakikiye iktisabede-
bilecek olan bankanın zürra ve ziraate arzı hizmet için >muihtac olacağı sermaye ve avansları temi
ne muktedir olabileceği varestei izahtır. 

Bankanın elyevım ımevcut memurini asri bankacılık ilminle 'gayrı vakıf bulunduğu dairesinden 
bildirilmektedir. Bu sebepten bir taraftan meram rini mevcüdenin peyderpey ttnühim merakizde 
dersler küşadiyle malumatı lâzimeyi iktisabetiHielerine ve ehliyet ve kabiliyeti haiz bâzı memuri
nin kısmen Avrupa bankalarında memur olaralk çalıştırılmak ve kısmen de tetkikata memur edil
mek suretiyle yetiştirilmesine ve bir taraftan da memleketimizde mevcut müessesatı mailiye ve ti-
cariyede elyevm hizmet etmekte bulunan tahsil görmüş muktedir gençlerin bankaya celbi sure
tiyle heyeti memurinin ıslahına çalışılacağı da ifade edilmiştir. Bankanın gerek esasen mu'htaool-
duğu memurini muktediriyeyi ve gerek elyevm ma'aşa'tm kifayetsizliğinden dolayı münhal bulun
durduğu anlaşılan yerlere memurini lâzime tedarik edebilmek için teklif olunan maaşa-tm gerek 
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mevcut ve gerek hariçten alınacak memurinden yalnız ehil ve muktedir olanlara ta'hsiş olunması 
kaydı ile kabul ve tasvib edilmiştir. 

Bu suretle bankanın vaziyet ve salâhiyeti kanuniyesi tevzi ve tarsin edilmiş ve memurin kad
rosu hali hazırın müsaadesi dâhilinde iyi esaslara istinadettirilmiş ve binnetice iktisadi ziraii mem
leketin inkişaf ve tealisi için hidematı müfide ve seria arz etmesi banka idaresinden talebedilmiş-
tir. 

Ankara Ziraat Mektebinin masarifi karşılığı 28 Ağustos 1338 tarihli ve 254 numaralı Kanun 
mucibince iktisat Vekâleti Bütçesine vaz'ediilerek Ziraat Bankasına tediye ve oradan tesviye edil
mekte iken bu suretle muamelede sarfiyat evrakının Divanı Muhasebatça görülmemesi mahzurlu 
olmasına mebni 1339 senesinde mezkûr masarifi maliyeden Ziraat Bankasına verilmesi takarrür 
ederek seneyi mezkûre 'bütçesinde 'bankanın varidatı ve bilmukabele masarifi meyanma ithal 
edilmiş ise de 1340 senesinde ziraat mektebi ile beraiber 1338 senesinde 'bankaca küşadedilmiş oilan 
Ankara ve Adana Makinist mekteplerinin ve keza salif iizzikir kanunla matluibatma mukabil Ziraiat 
Bankasına devrolunan Ankara numune çiftliğinin yine ziraat idaresine devri îktisat Vekâletince 
telif olunarak Muvazene! Umumiye Kanununun hiyni müzakeresinde teklifi vâki eneümenimizce 
kabul 'edilmiş olduğundan mezkûr mektep, masarifi karşılığı olarak maliyeden alınacak (65 698) lira 
Ziraat Bankası Bütçesinin varidat ve masarif kısmından tenzil edilmiştir. Bankanın masarifi umu
misi (1 318 244) lira olarak teslbit edilmekle Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Muvazeneli Maliye Encümeni' namına 
Konya Melbusu 
Kâzım Hüsnü 

Madde 1. — 1 Mart sene 1340 tarihinden 28 Şubat 1341 tarihine kadar imtidadeden 1340 seneyi 
maliyesi zarfında Ziraat Bankasınca eilbayet olunacak varidat meılbut (A) cetvelinde gösterildiği 
üzerine (2 160 000) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Ziraat Bankasının 1340 seneyi maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna merbut 
(B) cetvelinde irae edildiği veçhile (1 318 244) lira tâyin olunmuştur. 

Madde 3. — Aynı faslın mevaddı beyninde münakale icrasına banka meclisi idaresi mezundur. 
Madde 4. — 24 Ağustos sene 1338 tarihli ve 254 numaralı Kanunla Ziraat Bankasına devredil

miş olan Ankara mıutaka ziraat mektebi ile numune çiftliği ve Ankara ve Adana Makinist mek
tepleri İktisat Vekâletine i'ade ve bankaya tarihi devrinden şlmdrye kadar 'bankaca ihtiyar edil
miş olan masarif îktisat Bütçesinden bankaya tesviye edilecektir. 

Madde 5. — Ziraat Bankası zürram ihtiyacını tehvin ve ziraatin ve iktisadı ziraiyenin inkişaf 
ve telakkisini temin maksadiyle müesses ve tamamen müstakil bir şahsı hükmidir. 

Madde 6. — Ziraat Bankası Hükümetin murakabesinde bir meclisi idare ve meclisi idareye 
karşı mesul bir müdürü umumi tarafından idare olunur. 

'Madde 7. — Ziraat Bankası erbabı ziraate ayrı ayrı veyahut kefaleti müteselsile veya sair ta-
aJhhüdatı hukukiye ile birbirine merbut bulunan zürra müçtemian akçe ikraz eder. îışlbu ikrazat 
teminatlı veya teminatsız olabileceği gibi hesabı cari suretiyle vadeli veya vadesiz dahi olabilir. 
Banka kendi veya ahar hesabına zürram mahsulâtını ve ziraate mütaallik mevaddı iştira ve furuht 
ve yine aynı suretle arazi icar veya isticar ve istimal eder. Banka sınaiyi ziraiye ile müştagil olan 
veya sair maksadı zirai ile teşekkül eden şirketlere meclisçe vazioılunacak usul dairesinde müşa
reket edebileceği gibi işlbu şirketlere yine meclis kararı ile lüzumu kadar akçe ikraz veya suveri 
saire ile muavenet eder. 

Madde 8. — Banka işbu vazaifi esaslyesinden maada meclisi idarenin kararı ile menafime mu-
•vafık her hangi bir banka muamelesini de ifa edebilir. 

Madde 9. — Banka sermayesi otuz milyon liraya baliğ oluncaya kadar hissei menafiin istifasına 
devam edilecek ve bu sermaye her mahallin hissei menabii nisbetinde mahallî ziraatin gayrikabili 
bey' ve ferağ malî müştereki olmak üzere eshama taksim 'olunacaktır. 
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Madde 10. —• Banka on'beş milyon liraya kadar tahvilât ihracına mezundur. Bunun beş mil

yonunu re'seri, mütebakisini Hükümetin muvafakatiyle ihracedcr. 
Madde 11. — Banka Kanununun Büyük- Millet Meclisince kabul ve tasdikine kadar idare 

meclisi bankanın müdürü umumisr ile müdürü umumi* muavininden ve Hükümetçe möbus ve 
memur olmıyan erbabı vukuf ve ihtisastan tâyin olunacak iki ve Büyük Millet Meclisince 
umuru maliye ve iktisadiyeye va'kıf âzasi arasından veya hariçten iıntihaibedilecek üç zattan 
ye bu suretle teşekkül edecek heyet tarafından gösterilecek mütehassıs 6 namzet meyanmda mez
kûr heyetçe reyi hafi ile intihabedilecek üç zattan ki, ceman on azadan teşekkül' eder. İşbu mec
lise hor sene iptidasında âzası arasından reyi hafi ile bir reis ve hjb ıreie vekilli intihaboludur. 3\£e-
mur ve mebus olmıyan ve banka merkezinde müternefekin bulunmayan azaya ÜÇ. yüz liraya kadar 
tahsisat verilir. 

Madde 12. — Bütçenin tesbit ve tatbiki mizanı umumi ve masarif artan ftetkikı ve bankanın 
ifa edeceği muamelâtın nevi ve sureti ifası ve müdürü umumi ve muavini dâhil olduğu hal
de „bjlûmum memurinin tâyin ve azli meclisi farenin salâhiyeti ^cıümlesind.en îr. Muame
lâtı umumiye ve mukarroratı müttehizenin tatbik ve icras'yle müdiriyeti umumiye mükellef -
.tir. «f^*-?? •*•*-*; ?*'. . . . . / ' 

> Madde 13. — Hükümet muamelâtı cariyeye halel gdnıemek üzer^ıledel -icap. banka umuru 
idaresiyle meclis mukarreratmı tetkik etmek hakkını haizdir. • 

Madde 14. — Her sene meclisi idare tarafından tesbit olıınan serçeyi muamelât raporu 
ile hesabı katî, Hükümete arz olunur. Bankanın umum »hesabatı muamelâtı cariyeye .mâni ol-
mıyacak suretts Muvazenei Maliye Encümeninden ve Divanı Muhase^at âzasından, ve maliye 
müfetişlerjnden ikişer zâttan müteşekkil altı kişilik komisyon tarafından varidat ve masarifi 
umumiye ile banka mizanı umumisi kuyut ve ve'saika istinaden tetkik ve b'ilânçıo mündere-eatı-
nın sıhhati tasdik edilir. îsfou tasdik muamelâtı bankanın bMânçoyu . Hükümete arzı tari
hinden itibaren bir *vy zarfında ikmali lâzımgelir. Hükümet veya zikrolunan komisyon ile 
banka arasında tahaddüs1 edebilecek her nevi ihtilâfa* Türeye J^üyük .MÂllet ̂ eûlisi tarafından 
hal ve faslolunur. . <-. 

Madde 15. — Bankanın bilûmum muhaberat ve müreselâtı telgraf ye posta ye telefon ücre
tinden muaftır. 

Madde 16. — Ziraat Bankası memurini hakkında* .memurini Devlet hakkındaki ahkâm caridir. 
Madde 17. — Ziraat Bankasının 12 Mart 1332 tarihli Kanun ile 12 Mayış..1339 tarihli* Ni

zamnamesinin işbu kanuna mugayir olan ahkâmı .mefsuhtur. • •. , 
Madde 18, — î$bu kanun 1340 iptidasından itibaren meriyülieradır. 
Madde 19. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına Heyeti Vekile memurdur. 

. Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşat 

Âza 
Sivas 
Rahmi 

Mazbata 
Muharriri 

Konya 
Kâzım Hüsni; 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Telgraf 

Âza 
Sivas 

Telgraf ücretinin 
i yetine muarızım'] 

muafi-
brir 

memlekette iki usul* 
cereyan edemez. 

HalİG Turgut 
Âza 

Konya 
Fuad 

Âza 
Oazianteb 
ücretine muhalifim 

Ahmed Remzi 

1 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Âza 
İsparta 

Mükerrera 

.-
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Nev'i muhassesat 

Birinci kısım - Banka 
Menafi hissesi 

Temettüat ve aidat 
tkrazat ve matluibatı muhtelife faiz
leri 
Temettüat ve aidatı muhtelife 
Varidatı hususiye! vilâyat veznedar
lığı aidatı 
Poliçe bedelâtınm tahsil ve irsaline 
tavassuttan dolayı alınacak aidat 
Sanayii ziraiyenin münakalâtından 
husule gelecek temettü 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

1 000 000 

500 000 
250 000 

50 000 

20 000 

10 000 

1340 
senesi için Mü-

1 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre sene
lik miktarı 

Lira 

1 000 000 

500 000 
250 000 

50 000 

20 000 

10 000 

düriyeti umu-
ıniyece tek
lif ve banka 
Meclisi idare
since kabul 

olunan 
• Lira 

1 200 000 

595 000 
220 000 

75 000 

20 000 

; -10 000 

Muvazenei 
Maliye En- ̂  
cümeninco 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
/ Lira 

1 200 000 

595 000 
220 000 

75 000 

20 000 

10 800 

ikinci faslın yelkûnu 83Ö 000 830 000 920 000 920 000 

îkinei kısım - Müessesat varidatı 
Makinist sınıflarında vukuıbuiacak 
tamirat ve imalât 
Alât ve levazımı ziraiye satış kârı 
Tamirhanelerde vukubulacak tamirat 
ve imalâ't 
Ankara Ziraat Mektdbi işletme vari
datı 

Tekûn 

Üçüncü kısım • 
Ankara Ziraat Mektebi masarifi kar
şılığı olarak îktisat Vekâletinden alı
nacak mebaliğ , 

1 000 
10 000 

30 000 

10 000 
10 000 

30 000 

10 000 
25 000 

15 000 

25 000 

15 000 

50 000 50 000 50 000 

55 698 55 698 55 698 

40 000 

Yekûnu umumi } 935 698 1 935 698 2 225 698 2 160 000 
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• 1340 

senesi için Mü
düriyeti umu- Muvazenei 

1339 senesi miyece tek- Maliye En-
bütçesindeki lif ve banka cümenince 

tadilâta Meclisi idare- 1340 senesi 

Nev'i muhassesat 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 
Maaşat 
•Müdürü Umumi 
Müdürü Umumi Muavini 
Müdürü Umumi Müşavirliği 
Memurini merkeziye 
Heyeti Teftişiye 
Müstahdemini müteferrika 

1339 senesi 
bütçesi 
' Lira 

4 600 
720 
240 

13 894 
6 520 
2 544 

_u 

göre sene
lik miktarı 

. Lira 

12 OOO 
720 
720 

20 188 
6 360 
3 720 

since kabul 
olunan 
Lira 

15 600 
1 200 

' 
25 020 
8 640 
3 792 

için teklif 
olunan 
Lira; 

15 600 
1 200 

25 020 
8 640 
3 792 

Birinci faslın yeikûnu 28 608 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Cevazım ı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Melbusat 
Müteferrika } 
Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 
Masarifi tesisiye , 
İcarat 

ikinci faslın, yekûnu 7 750 

İkinci kısım .-' Mülhakat şube ve 
sandıkları 

Maaşat 
Şube ve sandıHar memurini 
Şube ve sandıklar tahsildarları 
Odacılar, bekçiler ücuratı maktuası 
Al-ât ve levazımı ziraiye depo me-
murlariyle makinistleri 
Aİât ve levazımı ziraiye bekçi ye ha
malları 
Mülhakata ait müterakim muamelât 
için merkez ve mülhakatta istihdam 
'olunacak memurini muvakkate ücu
ratı 

94 402 
8 492 

50 044 

3 000 

s43 €08 54 252 

7 750 8 950 

Birinci kısmın yekûnu 36 358 51 358 63 202 

102 738 
10 680 
52 644 

173 466 
10 680 
52 644. 

54 252 

500 
900 
250 
5ÖD 

2 600 
500 

2 500 

500 
900 . 
250 
500 

2 600 
.500 

2 50ü 

750 
1 100 

350 
750 

3 000 
• , • . 

3 000 

750 
1 100 

350 
750 

3 000 

3 000 

8 950 

63 202 

173 466 
10 680 
52 644 

Üçüncü faslın yekûnu 155 938 169 242 236 970" 236 970 
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1 

1 ' 
2 
3 
4 
'5 

Nev'i muhâfcsesat 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
îcarât 
Müteferrika 
Meclisi idare ücüratl içtimaiyesi 

' 

1339 senesi 
bütçesi 

, Lira 

7 410 
6 408 

13' 000 
4 530 

20 850 

1340 
senesi^çin Mü
düriyeti umu-

1339 senesi miyece tek-
bütçesindeki lif ve banka 

tadilâta Meclisi idare-
göre sene- since kabul 

lik miktarı olunan . 
Lira Lira 

7 410 10 D$) 
6 403 7 ÖÖO. 

İS ÖO'Ö İS'ÖO'Ö 
4 530 4 530 

20 850 22*000 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

10 000 
7 000 

15 OOO 
4 530 

22 000 

10 
11 

12 

Dördüncü faslın yekûnu 52 198 52 1'98 58 530 

İkinci kıamıiı yekunu 2Ö8 136 221 440 ' 295 500 

Üçüncü kısım - Merkez ile mülhakat 
ıbeyninde müşterek masarif 

Tab'ıye, teclidiye, kırtasiye 
Hafcîrah ve yevmiye , 
Demirbaş eşya çürütme payı 
Elbııiye ve eşya tâmiratı 
Hükümet konaklarına bedeli iştirak! 
Nakliye ve ben&iye 
Mecâlis heyeti ve müstâhdeminîne ait 
ıKissei, temettü 
$Tâsarifi gâyrimelhüza (îspâtı beraef 
eâen memurini mazüle maaştiy'le me
murin ve müstahdömin veya aileleri
ne verileedk ianat ve ikramiye tetkiki 
ruiyet muhasebe ve tadat ve masarifi 
gayrimelhuzei saire) 
Yeniden küşa&edilecek şube ve san
dıklar maaş ve masarifi ile muame
lâtı c'edidenin istilzam edeceği maaş 
ve masarifi 
Maaşat ve masarifi jtedrisiye 
Fabrika ve tamirhanelervmasarifi ile^ 
inşaat ameliyat masrafı ve ücurati 
saire 
Alât ve levazımı ziraiye nakliye ve 
bendiyesi 
Telefon ve havale tebligatı pöştâ ücü.-
patı 

^41 000 *4& ÖOO 

1 000 1 000 !5-

5 W& 
1L2 120 

58 530 

295 500 

20 000 
40 000 

5 000 
35 ÖÖ0( 

3 000 
1 500 

20 000 
40 000 

5 000 
35 ÖÖÖ 
-3 000 
1 500 

mm* <m ooo 
5 Ö'OO 
5 000 

5 0 0 0 

20 000 
40 000 

5 000 
" 5 000 

5 000 

% 000 

§ 5 000 
12 120 

1 000 1 000 1 000 1 000 

— 416 
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M. Nev'i muhassesal; 

13 Hissei menafi masarifi tahsiliyesi 
f14 Sinini sabıka düyun karşılığı 
15 Bâzı mahaller memurinin^. verilecek! 

masarifi zaide kargılığı 

1340 
senesi için Mü
düriyeti umu-

1339 senesi miyece tek-
bütçesindeki lif ve banka 

tAdMta MeeMsi idare-
1339 senesi göre sene- since kabul 

bütçesi lik miktarı olunan, 
Lira Liça, Ltir& 

4 000 4,Q0Q- 4 OaO 
a. ooo 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
134Q7 seneği 
için teklif 

o^una$ 
luira 

4 000 
3 000 

Bgşinci fajSÎın yekunu' 

Üçüncü kısmın yeikûnu 

Dördüncü kısıın 
tahsisatı fevkalâde! şehriye 

Beşinci kısım 
Levazımı ziraiye 

1 Jîeyeti fenniye ve idariyesi 
2 Mülhaikat memurini fenniyesi 
3•* Alât ve levazımı ziraiye bekçi ve ha

malları 
4 Satış aidatı 
5 Makinist sınıfları maaş ve masarifi 
6 Harcırah ve yevmiye 
7 Fabrika ve tamirhaneler ıhasarifj ile 

inşaat ameliyat masrafı ücüratı saire 
8 Tahsisatı fevkalâde 
9 . Alât ve levazımı ziraiye/- nakliye ve 

%§ndiyesi 

Yekûn 

Altıncı kısım 
,'.-. >Ankara, Ziraat Mektebi karşılığı 

Altıncı1 kısmın ydkûnu 

•- - :'-^0 Yekûnu umumi 

mom 20 000 

147 500 

147 5500 

« m ı . * j.»-**. — ı, . 

147 500 1 2 5 » 

147 500 ' 125, im 

350 924- . 404 178 mm 
Dördüncü kısmın yeTmnu , 350 924 

Bankaya; .ait masarif yekûnu 742 918 

*— 

-
:•* 

1 

125 120 

125 120 

640 598 

640 598 

124 420 

2 232 
9 352 • 

4 036 

42 254 
10 000 

20 000 
45 252 

1 752 
21048 . 

10 380 
•-
42 254 
10 000 

• 
20 000 
45 252 

A$m 
Mim 

•'.'.mm 
7 S00 

42 m 
10 000 

30 000 

m m 

4 380 
40 788 

10 380 
7 500 

10 000 

30 000 
75 766 

5 000 & odo §000 5 000 

. 138 136 

55^98 

55 698 

936 744 

mm 
.••mi'w'1 

55 69,$ 

55 698 

1 035 860 
t 

23& 078 

53 'm 

55 m 

1 416 196 

193 824 
sı• r\ <. "*•' 

1 318 224 
«S=*=Ç=5= 

~- m ~ 
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•İ , 

li. Nev'i muhassesat 

1 Müdürü Umumi ^ 
2 Müdürü Umumi Muavini 

Müdürü Umumi Müşavirliği 
3 Memurini Merkeziye t 

Muhasobe Şubesi' 
Muhasebeci 
Muhasebeci Muavini 
Mülhakat Şubesi Mümeyyizi 
Mülhakat Şubesi Mümeyyizi 
Mülnakat Şubesi Tetkik Memuru 

' Mülhakat Şubesi Mukayyidi 
Mülhakat Şubesi Mukayyidi , '" 
Mülhakat Şubesi Mukayyidi 
Merkez Şubesi Mümeyyizi* 

' Merkez Şut&eaLMümeyyizi 
Merkez Şubesi' t e tk ik Memuru' 
Merkez Şubesi Mümeyyizi 
Merkez' Şubesi Mukayyidi 
Merkez Şubesi Mukayyidi 
Merkez Şubesi Mukayyidi 
Kontra! Şubesi 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz * • . %•"' 
Tetkik Memum ~ "8"; 

Tetkik Memuru ' v ^Tîr^ 
Mukayyit ; 

Vezne 
Ser Veznedar • 
Veznedar ' ' 
Kasa Kâtibi ;l , "^" 
Levazımı idariye 
Amjlpar ve Sevk Memuru 
İdare ve Mubayaa Memuru 
Ambar Mukayyidi 
Tetkiki Muamelât Müdüriyeti 
Muamelâtı Umumiye Müdürü 
îkrazât Mümeyyizi 
Tevdiat ve nakli nukut mümeyyizi 
Muamelâtı tetkikiye mümeyyizi 
Mukayyit 

3 . 1340 0 : 2 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 ' 
2 

3 
1 

* 1 

2 
3 

6 

1 
1 

4 
. 2 

. » • 

f ' l . . 
1 
1 . 

1 
1 

senesi maaşatı 
Boheri Şehrisi 

Lira Lira 

75 75 
60 60. 

/ . ' • • 

45 45-
35 35 
30 , 30 
25 25 
15 30 
12 24 

'* 10 30 
25 25 
Ş0 20 

15 30 
12 36 

10 60 

25 25 
.20 20 

' ' 15 60 
10 20 

25 25 
15 l 15 
10 10 

15 15 
15- 15 

- i 

Badettadilât 
1339 ı 

Aded 

1. 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 

' 3 
i 
1 

2 
3 
3 
6 

1 
1 
2 
4 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
,1 
1 
3 

senedi maaşatı 
•Beheri ! 

Lira 

1 000 
60 
60 

55 
40 
30 
30 
20 
16 
16 
14 
30 
30 

• * 

20 
16 
16 
14 

30 
25 
17,5 
17,5 
14 

25 
15 
14 

17,5 
17,5 

14 

50 
30 
30 
30 
16 

Cehrisi 
Lira 

I 

1 000 
60 
60 

55 
40 
30 
30 
40 
32 
16 
42 
30 
30 

40 
48 
48 
84 

30 
25 
35 
70 
28 

. 25 
15 
14 

17,5 
17,5 

14 

50 
30 

: 30 
30 
48 

\i::mmJ!£.ı&s:£,~ri 

488 
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1340 senesi için 

Müdüriyeti Umumiyesince 
teklif ve banka Meclisi 
İdaresince kabul olunan 

: 
Aded 

1 
1 

Beheri Şehrisi 
Lira Lira 

1 000 1 000 
100 100 

Ade'd 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340/ senesi için 

Beheri 
Lira 

1 1 000 
1 100 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

1 000 
100 

1 

Tahsisatı 
fevkalâde 

.Lira Mülâhazat 
/ • • 

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

1 
1 
3 
2 
2 

1 
1 , 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

90 
50 
30 
30 
25 

' 17,5 
17,5 
15 
30 
30 
20 
25 
17,5 
17,5 
15 

30 
25 
20 
17,5 
15 

30 
25 
15 

17,5 
20 

75 
30 
30 
30 
17,5 

90 
50 
30 
30 
50 
35 
17,5 
30 
30 
30 
20 
60 
52,5 

• 17,5 
60 

30 
25 
60 -
35 
30 

30 
25 
15 

17,5 
20 

75 
30 
30 
30 
52,5 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

v 1 
2 
3 
1 
4 

. 1 
1 
3 
2 
2 

1. 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

90 
5a 
30 
30 

,25 
17,5 
17,5 
15 
30 
30 
20 
25 
17,5 
17,5 
15 

30 
30 
20 
17,5 
15 

30 
25 
15 

17,5 
20 

f 
30 30 
30 -
17,5 

90 
50 
30 
30 
50 
35 
17,5 
30 
30 
30 
20 
50 
52,5 
17,5 
60 

30 
30 
60 
35 

• 30 

30 
25. 
15 

17,5 
20 

75 
30 
30 
30 
52,5 

— 489 — 
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-

Nevi muhassesât 

İstatistik Mümeyyizi 
Mukayyit " ; 
Mukayyit 
İtibari zirai mümeyyizi 
Mukayyit 
Mukayyit 
Umuru hukukiye 
Müdür (Hukuk Müşaviri) 
Muavin: 
Kâtip 
Teftiş 
Müfettişi Umumi 
Mümeyyiz ' 
Tetkik Memuru 
Mukayyit 
Memurin Müdüriyeti -
Müdüı* 
Mümeyyiz 
Mukayyit (Tetkik Memuru) 
Mukayyit 
Mukayyit 
Muhaberat Kalemi 
Kâtibi Umumi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Sâdıra, varide mukayyidi 
Mümeyyiz 
Dosya Memuru 
Dosya Memuru Muavini j 
Tercüman - , 
Meclisi İdare Başkâtibi ve Şifre Me
muru 
Mukayyit 
Heyefi Teftişiyç-
Müfettiş W -̂: 4"";",';:' 
Müfettiş ""~*% 

Müfettiş r ' 
Müfettiş 
Müfettiş 
Murakıp 

. İ 3 # § : 2 

•' Mablettadilât 
1339 

Aded 

1 

1 

1 
2 
1 

1 
i f 
2 

, 1 
4 

1 
1 

1 
* 25 

2 
5 
4 
4 

senesi maaşatı 
Boheri Şehrisi 

Lira L im 

25 25 

12 12 

20 20 
15 30 
10 10 

40 ?: 140 
20 20 
12 24 

4 

20 20 
12 48 

12 12 
10 10 

20 20 
10 20 

50 100 
40* 200 
30 120 
25 100 

Bâdettâdilât 
1339 

Aded 

1 
2 

1 

1 

1 
2 
2 

1 
1 
2, 
1 

1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
5 
4 
4 

senedi maaş t ı 
Bsheri Şehrisi 

Lira . Lira 

30 30 
16 32 

40 40 

16 16 

30 30 
17,5 35 

14 28 

50 50 
25 25 
16 32 
14 14 

35, 35 
25 25 
16 64 
14 56 
16 16 
14 14 
30 30 

30 30 
14 28 

60 60 
50 50 
40 200 
30 120 
25 100 



t : 12 15,3.1340 0:£ 
1340 senesi için 

Müdüriyeti Umumiyesinc 
tekMfv^. banka Meclisi 
Î4ar©since kabul olunan 

.Aded 

1 
S 
2 
1 
1 
2 ' 

. 1 
1 
1 

1 
2 
2 
1 

1 
1 . 
2 t , 
1 ' 
3 

1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 

>e 

Beheri Şehrisi 
Lira Lira 

33 
17,5 
15 
30 
17,5 
15 

60 
35 
20 

75 
30 
17,5 
15 

50 
30 
20 
17,5 
15 

50, 
35 
25 
17,5 
15 
17,5 
15 
30 

30 
17,5 

30 
35 

'30 
30 
17,5 
30 

60 
35 
20 

75 
60 
35 
15 

50 
30 
40 
17,5 
45 

50 
35 
25 
52,5 
60 
17,5 
15 
30 

30 
17,5 

Muvazenei Maliye Encümenince 
.1340 

Aded 
I - - -

i 
2 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1" 

*ı 
2r-
2 
1 

1 
ı 
2 
1 
3 

1 
1 ' 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 

senesi için teklif olunan 
Tahsisatı 

Seheri Şehrisi fevkalâde 
Lira - Lira Lira 

30 . 3 0 
17,5 35 
15 30 
30 30 
17,5 ' 17,5 
15 30 

60 - 60 
35 35 
20 20 * 

75 75 
30 60 
17,5 35 
15 15^ 

50 50 
30 30 
20 40 
17,5 17,5 
15 45 

50 50 
35 35 
25 25 
17,5 52,5 
15 60 
17,5 . 17,5 
15 15 
30 30 

> 
30 30 , 
17,5 17,5 -

. \ 

Mülâhazat -• 

• 

• * . 

I 

M 420 t 60 420 

10 ^0 tOÖ 10 30 300 
X 

•aj&rrrz,.. 
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H. Nev'i muhass&sat 

5 Müstahdemini müteferrika 
Müvezzi 
Müvezzi 
Serhademe 

, Odacı 
Gece Bekçisi 

1 Şube müdürleri ve muavinleri 

Şube muhaseJbecileri1. 

Şube veznedarları 

Şube mümeyyizleri 

Şuhe dâvavekilleri 
Şube sandık memurları 
Şube sandık memurları 
Şube sandık memurları 

Sandık muavinleri 

Kablettadilât 
1339 

kded 

1 
2 
1 
5 
2 

1 
7 
i 
3 
3 

13 
15. 
3 
2 
6 
3 
3 

14 
13 
5 

' • ' s 

1 
1 
7 
4 

34 

4 

1 
7 

49 
78 

134 
7 
4 

• 62 
195 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

7 
5 

20 
18 
18 

40 
30 

. ' 20 
• 27>5 

25 
20 

17,5 
15 
25 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

20 
15 
10 
8 
7 

15 

20 
15 
12 
10 
8 
9 

7,5 
7 

6,5 

Şehrisi 
Lira 

7 
10 
20 
90 
36 

40 
210 
20 

82,5 
75 

260 
262,5 

45 
50 
90 
42 
39 

168 
143 
50 

20 
. 15 

70 
32 

238 

60 

20 
105 
588 
780 

1 072 
63 
30 

434 
1 267,5 

Badettadilât 
1339: 

Aded 

3 

1 
8 
2 

1 
1 
7 
3 
3 

13 
15 
3 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 

12 
13 
5 
1 
1 
1 

10 
4 

30 
4 

1 
26 
47 

198 

26 
47 

198 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

10 

30 
& 
25 

50 
40 
30 

27,5 
26 
20 

17,5 
15 
30 
25 
15 
;4 
13 
12 
20 
12 
11 
10 
25 
20 
15 
12 
9 
8 

20 

20 
15 
12 
10 

9 
7,5 
6,5 

Şehrisi 
Lira 

30 

30 
200 
50 

50 
40 

210 
82,5 

75 
260 

262,5 
45 
30 
25 
90 
42 

• 39 
12 
20 

, 144 
143 
50 
25 
20 
15 

120 
36 

240 
80 

20 
390 
564 

1 980 

234 
352,5 
1 287 

***•» 492 ***** 
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1340 senesi için 

Müdüriyeti TJmumiyesince 
teklif ve banka Meclisi 
idaresince kabul olunan" 

Aded 

3 

ı 
8 
2 

3 
4 
8 

10 
„ 1° 

12 

2 
5 
8 

10 
22 

Bsheri 
Lira . 

12 

30 
25 
25 

60 
50 
40 
30 
25 
20 

40 
30 
25 
20 
15 

Şehrisi 
Lira 

36 

30 
200 

50 

180 
200 
320 
300 
250 
240 

80 
150 
200 
200 
330 

< ' \ 
Muvazenei Maliye 

1340 

Aded 

3 

1 
8 
2. 

3 
4 
8 

10 
10 
12 

2 
5 
8 

10 
22 

senesi için 

Bsheri 
Lira 

12 

30 
25 
25 

•60 
50 
40 
30 

• 25 
20 

40 
30 
25 
20 
15 

.' 
i Encümenince 
teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

36 , 

30 
200 

50 

180 
200 
320 
300 
250 
240 

80 
150 
200 
200 
330 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira Mülâhazat 

, 

\ 

• 

. 

2 
5 
8 

10 
22 
6 
3 
3 
3 

38 
83 

146 

38 
83 

146 
\ 

30 
25 
20 
15 
12 
12 
30 
25 
25 
20 
17,5 
15 

15 
13 
10 

.; 60 
125 
160 
150 
264 
•72 
90 ' 
75 
75 

760 
1 452,5 
2 190 

570 
996 

1 460 

2 
5 
8 

10 
22 

6 
3 
3 
3 

38 
83 

146 

38 
83 

146 

30 
25 
20 
15 
12 
12 
30 
25 
25 
20 
17,5 
15 

15 
13 
10 

60 
125 
160 
150 
264 

72 
90 
75 
75 

760 
1 452,5 
2 190 

578 
996 

1 460 

^40&-~ 
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i Nev'i muhas*esat 

Sandık veznedarları 

Şube ve sandık mukayyitleri 

Şube ve sandık tahsildarları 

Odacılar ve bekçilçr 

Levazımı ziraiye 
Merkez heyeti fenniyesİ 
Müdür 
Fen Müfettişi 
Umuru hesabiye mümeyyizi 
Muhaberatı ecnebiye mümeyyizi 
Umuru ziraiye kâtibi 
Mukayyit 
Kâtip 
Taşra Heyeti Fennijreşi 
Fen Müdürleri 
Makinist 
Makinist' 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

4 
6 

45 
2 
7 

11 
44 
10 
12 
4 

25 
4 
a 

31 
93 
44 

268 

1 
1 
1 

i 

5 
10 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

7,5 
• 7 

5 
11 
10 
9 
8 

7,5 
7 
6 
5 
7 
6 
5 
4 

18 
12 

35 
30 
25 

12 

20 
15 

Şehdsi 
Lira 

30 
42 

225 
22 
70 

. 9 9 
" 352 

75 
84 
24 

125 
28 
54 

155 
372 
792 

me 

35 
30 
25 

24 

ÎÖO 
Î50 

. JSU 

133&; 

A d e d 

' i 
* 

48 
8 

12 
15 
6 

. • 29 
Î4 
44 
1 

16 
m 

-
A 
İ5 

271 

1 
1 
1 

>* 
a 

41 
'H2 

tâmaM$k 
senesi maaşatı 
Beceri Şehrisi' 

Lira lâm 

7,5 30 
7 56 

6,5 312 
15 120 
11 132 
10 150 
10 60 
9 261 
8 112 

7,5 , 330 
15 15 
7 112 

6,5 793 

30 180 
25 375 
12 3 252 
20 580 

1 40 40 
30 30 
30 30 

i a 32 
14 14 

30 30 
25 1,025 
20 40 

(' 
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1340 senesi için 
Müdüriyeti Umumiyesince 

teMiî ve banka Meclisi 
î t aes ince kaliul olunan 

Aded 

32 
' 8*3 

.15 
4 

42 
46 

, • 74 

Beheri 
Lira 

12 
10 

20 
17,5 
15 
12 
10 

ŞettM 
Lira 

384 
830 

300 
70 

630 
552 
740 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 

Aded 

32 
83 

15 
* 

42 
46 
74 

senesi için 

Beheri 
Lira 

1 

12 
10 

20 
17,5 
15 
12 
10 

teklif olunan 
Tahsisatı 

Şehrisi fevkalâde 
"tara Lira 

384 
830 

300 
70 

630 
552 : 

740 

. 

Mülâhaza* *' 

• / 

İB 
122 

6 
15 
29 

271 

1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 

9 
22 
25 

7 
6,5 

30 
25 
20 
12 

60 
40 
30 
30 
20 
17,5 
15 

35 
2 5 ' 
20 

112 
793 

180 
375 
580 

3 252 

< 60 
120 
30 
30 
60 
35 
30 

315 
550 
500 

1*6 
122 

6 
15 
29 

271 

1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 

9 
22 
25 

7 
. 6,5 

30 
25 
20 
12 

60 
40 

. 30 
30 
20 
17,5 
15 

35 
25 
20 

1Î2 
793 

180 
375 
580 

3 252 

60 
120 
30 
30 
60 
35 
30 

315 
550 
500 
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Nev'i muhasşesat 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı ' 

B3heri Şehrjsi 
Aded Lira Lira 

Maikinist 
Depo memurları 
Depo memurları 
Depo memurları1 

Depo memurları 
'Sevk memurları 
Sevk memurları 
Tamirci ustası 
Tamirci ustası 
Tamirci ustası 
Tamirci ustası 
Depo bekçileri ve hamallar 
Depo bekçileri ve hamallar 

\ 

18 

Badettadilât 
, 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded. Lira Lira 

72 5 
37 

25 
20 

ı 2. 
2 
8 . 

1 X 
I 

12,5 
15 
12 
10 
7,5 
10 

12,5 
30 
24 

, .80 
7,5 
10 

.1 
41 

.1 

"*:.ı 

15 
15 
14 

15 

15 
615 

14 

15 

125 
740 

Yekûnu umumi 

— m — 
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1340 senesi için 
Müdüriyeti Umumiyesincoı 

teklif ve banka Meclisi 
İdaresince kabul olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

16 

26 

1 
3/ 
37 
7 
40 
2 
5 
37 

20 

15 

20 
15 
20 
15 
10 
7 
25 
20 

320 

390 

20 
45 
740 
105 
400 
14 
125 
740 

Muvazene! Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Ad,ed 
Böheri 

Lira 
Şehrisi 

Lira Lira Mülâhazat 

16 

26 

1 
3 

37 
7 

40 
2 
5 

37 

20 

15 

20 
15 
20 
15 
10 
7 
25 
20 

320 

39*> 

20 
4$ 
740 
105 
400 
14 

. 125 
740 

497 
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P0.3TA VE TEİ.GRAP MÜDÜRİYETİ UMUMİYESÎ BÜTÇESİ 

Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesine ait bütçe hakkındaki tetkikat ve 
mütalâat berveçhi atidir : * 

Fasıl : 141 

Bu faslın birinci maddesi aynen memurini merkeziye maaşatmı ihtiva eden ikinci madde 
5 688 lira tasarruf etmek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. Müstahdemini müteferrika olan dör
düncü madde Hükümetin teklifinden 480* lira noksaniyle beşinci fen müfettişleri maddesi 240 lira 
tasarrufla ve sekizinci telgraf mektebi mualimîni maâşatı maddesi aynen kabul olunmuştur. 

* Fasıl : 142 

Bu faslın birinci m eremmet maddesi aynan, ikinci mefruşat maddesi 100 lira tasarruf suretiyle, 
üçüncü kırtasiyle ve evrakı matbua maddesi, tstambul ve Anadolu depolarından müddahar ev
rakı matbua kalmamış ve ahiren ecnebi p^stahane İçlerinin idaremize intikali de fazla sarfiyatı ica-
bettirmekte bulunmuş ve filhakika yalnız ashabı mesalihe verilen tevdi ilmühaberlerinin kâğıt ve 
tabiyesi onbin liraya baliğ olduğu ,ve elyevm yüz nevi evrakı matbua- istimal edilmekte bulunduğu . 
anlaşılmış olmasın* binaen teklif olunan 35 000 liradan ancak 5 000 lirası» tenzil olunarak 30 000 
•lira kabul edildi. Dördüncü tenvir ve teshin maddesi, Hükümetin teklifinden 300 lira; noksaniyle 
kabul olundu. 

Fasıl : 143 

Bu faslın başmüdüriyetler ve heyeti kalemiyesi maaşatmı ihtiva eden birinci maddesi Hükümetin 
teklifinden 7 788 lira bittenzÜ 1339 senesindeki miktar aynen, telgraf ve posta müdür ve memur
ları maaşatma aidolan ikinci maddesi Hükümetin teklifinden 33 426 lira.tenzil etmek ve 1339 sene
sine nazaran 590 lira tasarruf eylemek suretiyle, çavuş, müvezzi, hademe maaşatmı muhtevi olan 
üçüncü maddesi teklif veçhile kabul olunumştur. , 

Fasıl : 144 

Bu faslm birinci icarat maddesi, mukaveleye müstenidolduğu cihetle teklif veçhile kabul olun
du. 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi'70 000 lirası Ankara'da müceddeden bir posta ve telgrafhane 
inşaası için ve 53 000 lirası dahi posta ve telgraf idaresinin malı olan 117 binanın tamiratına ve 
iki vilâyet merkezinde natamam kalan iki postane binasının ikmali inşaasma aidolmak üzere Hükü
met tarafından 117 500 lira olarak teklif edilmişse de encümence Ankara'da müceddeden posta ve 
telgraf binası inşaası tasvibedilmiyerek müdüriyeti umumiyenin İstanbul'a nakli ekseriyetle tensip 
ve binaenaleyh 75 000 lira tenzil olunmuş ve marularz tamirat ve inşaat için 47 500 lirax kabul 
olunmuştur. 

Bu faslın üçüncü mefruşat ve kasa maddesi, 1339 senesinin aynı dördüncü tenvir ve teshin 
maddesi* Hükümetin teklifinden 3 000 lira tenzil suretiyle, beşinci kırtasiye maddesi Hükümetin 
teklifi veçhile kabul olundu. 

• ' Fasıl : 145 ' 

Birinci harcırah, ikinci melbusat, maddeleri teklif veçhile, üçüncü müteferrika ve bendiye 
maddesi, tekliften 2 500 lira noksaniyle, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci maddeler de 
Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

-*4|98~— 
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Fasıl : 146 
Bu faslın birinci maddesi aynen, ikinci maddesi 8 000 lira noksaniyle, üçüncü maddesi tekliften 

50 000 lira tenziliyle, dördüncü maddesi tekliften 10 000 lira noksaniyle, beşinci maddesi tekliften 
5 000 lira noksaniyle kabul olundu. 

Fasıl : 147 
Bu faslın birinci maddesini teşkil eden hututu meveude direk esmanı için 200 000 lirası Ankara 

ile istanbul arasında tesis edilmek istenen telefonun direklerine 130 000 lirası dahi hututu telgra-
fiye direklerinin tamiri tecdidine sarf olunmak üzere Hükümet tarafından 330 000 lira teklif olun-
muşsa da Ankara - İstanbul telefonu encümence tasvibedilmemiş ve bunun için mevzu 200 000 lira 
tayyolunarak madde 130 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bu faslın ikinci maddesi Hükümet tarafından 310 000 lira teklif edilmişse de Ankara ile İstan
bul arasmda telefon tesisi kabul edilmediğinden 230 000 lirası bittenzil yalnız telgraf teli, fincan 
ve sair eşyayı telgrafiye için 80 000 lira kabul olunmuştur. 

Faslı mezkûrun üçüncü maddesi celbedilecek telgraf tellerinin Gümrük Eüsumiyle ücreti nak
liyesine aidolup Hükümetin teklifinden 15 000 li a tenziliyle ve 1339 senesine nazaran 5 000 lira 
tasarruf etmek suretiyle kabul edildi. 

Fasıl : 148 

Bu faslın birinci ve ikinci maddeleri teklif veçhile aynen kabul olundu. 
Faslı mezkûrun üçüncü maddesi memaliki ecnebiye posta idareleri hesabatmı muhtevi 

olup mezkûr idarelerle rü'yet edilen hesabat neticesinde posta idaremizin zimmeti olduğu tahak
kuk eden 140 000 lira aynen kabul edildi. 

Dördüncü maddesi memaliki ecnebiye telgraf idareleri hesabatma aidolup idaratı mezkûre ile 
görülen hesap neticesinde telgraf idaremizin zimnet'i olduğu tahakkuk eden 400 000 lira teklif 
veçhile aynen kabul olundu. 

Fasıl : 149 

Bu fasıl kadrolardaki tadilâta nazaran bilhassa 1 970 904 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Fasıl : 150 

Ankara merkezinde kuvvetli bir telsiz telgraf tesisi için Hükümet tarafından talebolunan 
500 000 lira tahsisat encümenince kabul edilmiye rek buna bedel 150 000 lira sarfiyle İstanbul'daki 
Osmaniye telsizinin tecdidi ve bütün Avrupa ile gerek ticari ve gerek resmî muhaberatı geçirmek 
kabiliyetini iktisabedebilecek bir hale ifrağı tensibolunmuş ve bu maksatla mârülarz 150 000 lira 
kabul olunmuştur. 

Fasıl : 151 
Bu fasıl veçhile kabul olundu. 
Posta ve Telgraf Müdürüyeti Umumiyesinin 1340 senesine ait bütçesinin tetbikatını ikmal 

ederken berveçhizir mevaddın kaydı ve bu idarenin dört senelik varidat ve masarif atı hakkın
da mücmel bir malûmat itası da faydalı görülmüştür. 

1. 24 saat zarfında mürselünleyhlerine isal odilmiyen telgraf ücretlerinin ashabına iadesi lâ-
zımgeldiğinden bu hususun muhabere edenlere malûm olması için telgraf makbuzlarına derci. 

Varidat Masarifin 
Varidat Masarifat fazlası fazlası 

Senesi Mra lira lira lira 

1336 538 203 944 098 0 405 895 
1337 983 132 1 207 879 0 224 742 
1338 1 448 647 1 524 203 0 75 555 
1339 3 628 192 2 529 048 1 099 145 
1340 7 000 000 tahmin olunmaktadır. 
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Müdüriyeti Umumiye 1339 senesinde 1 090 145 lira mühim bir fazlai varidat temin etmiş ve 
senei haliyle içinde 7 000 000 varidat tahmin eylemiş olduğu anlaşılmıştır. Ahiren kabul edilen 
kanun mucibince telgraf ücretlerinin tenzili bittabi bu varidatın az - çok tenzilini icabettirecek-
tir. Muhaberatı resmiyenin de ücrete tabi olması keyfiyetinin tevlidedeceği varidatı mühimme 
balâda 1340 senesi için tahmin olunan 7 000 000 lira da bittabii dâhil değildir. 

Netice 

Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi bütçesi yekûnu encümence 4 580 208 
lira olarak tesbit ve tâyin ve Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

9 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni namına 

iSivas Mebusu 
Rasim 

— 500 — 
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F. M. Nev'i muha&sesat 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesin'deki' Hükümetçe 

tadilâtı 1340 senesi 
göre sene- için teklif 

lik miktarı olunan 
Lira Lira 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

• 1340 senesi 
için teklif 

olunan 
Lira 

Birinci kısım - îdarei m'erfceziye 
141 Maaşat 

1 Müdürü Unru!m'i 
2 Memurini merlkezi'ye 
3 Müstahdemini ımülteferrilka 
4 Muamelât müfettişleri 
5 Fen müfettişleri 
6 Mektep muallimini 

142 

840 
.1 972 

672 
4 110 
5 304 

1 200 
27 192 
2 520 
5 100. 
7 440 
1 9'80 

1 200 
32 904 
3 600 
5 580 
7 860 
1 980 

1 200 
27 216 
3 600 
5 100 
7 620 
1 980 

1 
2 
3 
4 

Levazım 
Merremet 
Mefruşat 
Kırtasiye ve evrakı ımaltfbua 
Tenvir ve teslhin 

Yekûn 

Yekûn 

22 908 

300 
20 000 

1 000 

21 300 

45 432 

300 
20 000 

1 000 

21 300 

53 124 

2 000 
300 

35 000 
1 500 

38 800 

46 716 

2 000 
t 200 

30 000 
1 200 

33 400 

'Birinci kısmın yekûnu 
İkinci kısım - Vilâyat 

143 ıMaaşalt 
1 Başmüdür ve Heyeti Kalemiye 
2 Telgraf ve Posta Müdür ve memur

ları 
3 Çavuş, müvezzi, hademe 

44'208 

22 842 

60 732 

49 998 

91 924 

57 786 

Yekûn 

144 Levazım 
1 İcarat 
2 Bbniye tamirat ve inşaatı1 

3 Mefruşat ve kasa 
4 Tenvir ve teshin 
5 Kırtasiye 

80 116 

49 998 

Yekûn 

281 766 
90 480 

395 088 

60 000 
15 000 
30 000 
45 400 
10 000 

160. 400 

435 992 
178 536 

664 526 

55 000 
15 000 
25 000 
45 400 
10 000 

150 400 

468 828 
184 320 

710 934 

63 632 
117 500 
38 150 
53 000 
14 400 

286 682 

435 402 
178 536 

663 936 

63 632 
47 500 
25 OOO 
50 000 
14 400 

200 532 

501 — 
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M. Nev'i muihassesat 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki Hükümetçe 

tadilâtı 1340 senesi 
göre sene- için teklif 

lik miktarı olunan 
Lira Lira 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için teklüf 

olunan 
Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 

Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Melbusat 
Müteferrika ve bendiye 
Amele ücreti 
Ücret ve yevmiye 
Ham eşya 
Makina ve tezgâh 
Pul beyyiyesi 
Sây ücreti 

Posta İşletmesi masarifi 
Pul tebiyesi 
Hurç ve çanta 
Menzilhane sürücülük, 
Pasta nakliyesi 
Posta tazminatı 

'Telgralf işletme masrafı ve 

Yekûn 

Yeikûn 

tamiratı 
Hütutu meveude direlk eısmanı 
Eşya ibehası 
Telgraf nakliyesi 

Reddiyalt 
îadei ücurat 
Battala Ikalan pul 'esmanı 
Memali'ki ecnelbiye posta 
hesabatı 

Yekûn 

idareleri 

Memalilki ecnelbiye telgraf idareleri 
hesalbatı 

Yekûn 

48 700 
30 000 
42 500 
10 000 
10 000 
7 500 

2 500 
2 000 

142 260 

10 000 
12 000 

200 000 
41 000 
10 460 

273 400 

90 000 
90 000 
35 000 

215 

i mo 
500 

120 780 

32 750 

137 030 

48 7©Ö 
22 250 
43 500 

1 000 
1 000 
7 500 

2 500 
2 000 

137 510 

10 000 
13 000 

181 030 
50 000 
10 460 

264 490 

90 000 
81 364' 
35 000 

206 364 

1 000 
500 

24 000 

10 000 

35 500 

70 000 
35 000 
80 000 
20 000 

3 000 
15 000 
1 000 
5 000 
3 000 

232 000 

40 000 
30 000 

400 000 
80 000 
25 000 

575 000 

330 000 
3.10 000 
45 000 

285 000 

2 000 
2 000 

140 000 

400 000 

544 000 

70 000 
35 000 
55 000 
20 000 
3 000 

15 000 

5 000 
3 000 

206 000 

40 000 
22 000 

350 000 
70 0O0 
20 000 

502 000 

130 000 
80 000 
30 000 

340 000 

2 000 
2 000 

140 000 

400 000 

544 000 

— 502 — 



t : 12 15 . 3 . 1340 0 : 2 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye En-

bütçesindeki Hükümetçe cünıenince 
tadilâtı 1340 senesi 1340 senesi 

1339 senesi görecene- için teklif için teklif 
bütçesi lik miktarı olunan olunan 

Nev'i muhassesat Lira Lira Lira Lira 

İkinci tanın yekûnu 1 325 238 1 458 790 3 033 616 2 356 468 
Üçüncü kısım 

Seferberlik münasebetiyle mlüstaih-
idem memurin 15 600 7 802 

Yekûn 

Tahsisattı fevkalâde 

Yekûn 

Osmaniye telsiz telgrafının deödit ve 
ıslahı 

Yekûn 

Memurini mazule maaşatı 
Memurini mazule tahsisatı fevkalâ
desi 

Yekûn 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Yekûnu umuani 

15 600 

1 637 823 

1 637 823 

15 000 

15 000 

1 668 423 

3 037 869 

7 802 

2 015 931 

2 015 931 

15 294 

15 294 

2 039 027 

3 564 549 

2 335 284 

2 235 284 

500 000 

500 000 

8 086 

8 086 

2 843 350 

5 968 890 

1 970 904 

1 970 904 

150 000 

150 000 

8 606 

14 654 

22 820 

2 143 624 

4 580 208 

— 50S — 
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Nev'i muüıassösat 

Başmüdür 
Başmüdür 
Başmüdür 
Başmüdür 
Başmüdür Muavini 
Muhasibi Mesul 
Muhasibi Mesul 
Muhasibi Mesul 
Muhasibi Mesul 
Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Muhasib 
Muhasib 
Muhasib 
Veznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

Kâtip . 
Kâtip 
Kâtip 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

5 
2 
6 

1 
15 

2 ' 
5 
1 
4 
1 
7 
2 

14 
33 

6 
7 

1 
11 
25 

1 
3 
1 
1 
4 
4 
9 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

40 
35 
30 

20 
17,5 

15 
13 
15 
14 
12 
10 
12 
10 
8 

12,5 
8 

12,5 
10 
8 
7 
6 

17,5 
14 
12 
10 
8 ' 

Şehrisi 
Lira 

200 
70 

180 

20 
17,5 

30 
65 
15 
56 
12 
70 
24 

140 
264 

75 
56 

12,5 
110 
200 

7 
18 

17,5 
14 

. 48 
40 
72 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
2 
4 
6 
6 

1 
6 
6 
6 

7 
7 

26 
102 

1 
12 

5 
26 
82 

13 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira1 

50 
45 
40 
35 
30 

30 
25 
20 
20 

17,5 
15 
12 
10 
20 
15 

15 
12 
10 

15 

Şehrisi 
Lira 

50 
90 

160 
210 

60 

30 
150 
120 
120 

122,5 
120 
312 

1 020 
20 

180 

İ 

75 
312 
820 

195 

Yekûn 161 1 903,5 316 4 166,5 

— 504 — 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lilraı 

2 
1 
4 
9 
2 

1 
6 
9 
6 
10 

16 
32 
96 
2 
6 
8 

16 
32 
76 

50 
45 
40 
35 
30 

30 
25 
20 
20 
17,5 

15 
12 
19 
20 
17,5 
15 

15 
12 
10 

100 
45 
160 
315 
60 

30 
150 
180 
120 
175 

250 
384 
160 
40 
105 
120 

240 
384 
760 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira 

26 
102 

1 
12 

5 
26 
82 

50 ı 
45 ; 
40 i 
35 
30 

30 
25 
20 ' 
20 
17,5 

15 
12 
10 

20 
15 

15 
12 
10 

Lüra 

50 
90 
160 
210 
60 

30 
150 
120 
120 
122,5 

120 
312 

1 020 

20 
180 

75 
322 
820 

Lira 

65 
122,5 
230 
322,5 
100 

50 
270 
240 
240 
262,5 

280 
832 

3 660 

40 
420 

175 
832 

2 460 

Mülâhazat 

3 
13 

350 

17,5 
15 

52,5 
195 

4 815,5 

13 

516 

15 195 455 

4 166,5 10 456,5 

505 
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4 * 

Nev'i 

Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 
Müdür 

muhasşesat 

Murakıp ve Muhakkik 
Serseyyar 
Serseyyar 
Başmemur 
Başmemur 
Başmemur 
Başmemur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Osmaniye Tel'siz istasyon 
Osmaniye Tel'siz ; İstasyon 

Müdürü 
Mühendisi 

Osmaniye Telsiz istasyon Motorcusu 
Osmaniye Telsiz ; istasyon Makinisti 

Yekûn 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

2 
18 

1 
1 
1 

10 
9 

11 
2 

22 
3 

433 
5 

137 
2 

1 
1 
9 
6 
9 
6 
5 
6 

19 
15 
12 

182 
13 

1 509 
80 

125 
7 

75 

273 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

22,5 
20 
18 

17,5 
16 
15 
14 
13 

12,5 
12 
11 
10 
9 
8 
7 

17 
15 
15 
14 

12,5 
12 
15 
14 

12,5 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Şehrişi 
Lira 

45 
360 

18 
17,5 

16 
150 
126 
143 
25 

264 
33 

4 330 
45 

1 096 
14 

17 
15 

135 
84 

112,5 
72 
75 
84 

237,5 
180 
132 

1 820 
117 

12 072 
560 
750 

35 
300 

23 480,5 

Badettadilât 
1339 

Aded 

12 
9 

24 
47 
60 

298 
25 

192 

15 

2 

150 

375 

1 995 

3 250 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira1 

25 
20 

17,5 
15 
15 
12 
12 
10 

20 

20 

15 

12 

10 

Şehrisi 
Lira 

300 
180 
420 
705 
900 

3 576 
30O 

1 920 

300 

40 

2 250 

4 500 

19 950 

36 166 

- 5 0 6 — 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lifr*a Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira 

14 
15 
35 
85 
60 
298 
35 
192 

25 
20 
17,5 
15 
15 
12 
12 
10 

350 
300 
612,5 

1 275 
900 

3 576 
420 

1 320 

14 
9 
35 
47 
60 
298 
25 
192 

25 
20 
17,5 
15 
15 
12 
12 
10 

Lira 

350 
180 
612,5 
705 
900 

3 576 
300 

1 920 

Lira 

630 
360 

1 312,5 
1 645 
2 100 
9 536 
800 

5 760 

Mülâhazat 

18 

2 
25 

20 

20 
17,5 

360 

40 
437,5 

15 

2 

55 

20 

20 

15 

300 

40 

825 

600 

80 

1 925 
75 15 1 125 

153 15 2 295 150 

378 12 4 536 375 

1 995 10 19 950 1 971 

15 2 250 5 250 

12 4 500 12 000 

10 19 710 59 130 

1 
1 
2 
1 

25 
35 
20 
15 

25 
35 
40 
15 

1 
1 
2 
1 

25 
35 
20 
15 

25 
35 
40 
15 

45 
53,75 
80 
35 

3 385 38 212 3 253 36 283,5 101 342,25 

m — 
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Nev'i muhassesat 

Başçavuş 
Başçavuş 
Başçavuş1 

Başçavuş 
Başçavuş 
Başçavuş 
Başçavuş 
Başçavuş 
Sermüvezzi 
Sermüvezzi 
Sermüvezzi 
Sermüvezzi 
Sermüvezzi 
Çavuş Müvezzi Hademe 
Çavuş Müvezzi Hademe 
Çavuş 
Çavuş 
Çavuş 
Çavuş 
Çavuş 
Çavuş 
Çavuş 1340 teklif sütununda 
Osmaniye Telsizinin Demirci Ustası 
Osmaniye Telsizinin Çavuşu 
Osmaniye TeilsizMn Hademesi 
Anadolu'da telsizlerin hademeleri 

Yekûn 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

5 
1 

' 6 
1 
7 
6 
7 
2 
6 
2 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
3 

84 
21 

210 
178 

1 181 
416 
250 

5 
4 

2 411 

senesi maaşatı 
Beheri Şehrisi 

Lira Lira 

10 50 
8,5 8,5 
7,5 45 

7 • 7 
6,5 45,5 

6 36 
5 35 
4 8 

7,5 45 
7 14 
6 18 
5 30 
4 4 
7 7 

6,5 6,5 
6 24 

5,5 16,5 
5 420 

4,5 94,5 
4 840 

3,5 623 
3 3 542 

2,5 1 040 
2 500 

1,5 7,5 
18 72 

7 540 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

15 10 150 
24 9,5 208 

92 6,5 598 
2 318 6 13 902 

1 
1 
2 
5 

2 448 

- 508 — 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe1 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 

teklif olunan Tahsisatı 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi fevkalâde 

Âded Lira Lira Aded Lira Lira Lira Mülâhazat 

10 
40 

12 
10 

120 
400 

15 
24 

10 
9,5 

150 
228 

450 
• 684 

200 6,5 1 300 92 6,5 598 2 484 
3 098 6 12 588 2 317 6 13 902 41 706 

25 
25 

20 
7 
50 
125 

14 878 3 458 1 536 2 448 14 878 45 324 

— 509 — 
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Nev'i nrahassesat 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded Lira Lira 
Beheri Şehrisi 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded Lira Lira 
Beheri Şehrisi 

Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini1 ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini' 
Seferberlik Memurini ve Müstahdemini 

Yekûn 

Başmüdürler ve Heyeti Kaiemiye 
Müdürler ve memurlar 
Müstahdemin 
Seferberlik: Memurini ve Müstahdemini 

Yekûn 

1 
7 

52 
7 

68 
22 
1 

24 
1 

26 
16 
7 

232 

161 
2 737 
2 411 

232 

5 541 

11 
10 
8 
7 
6 
5 

4,5 
4 

3,5 
3 

2,5 
2 

11 
70 

416 
49 

408 
110 
4,5 
96 
3,5 
78 
40 
14 

1 300 
îcmal 

1 903,5 
23 480,5 

7 540 
1 300 

34 224 

316 
3 259 
2 448 

6 023 

4 166,5 
36 166 
14 878 

55 210,5 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Aded 
Beheri 

Lira 
Şehrisi 

Lira Lira Mülâhazat 

350 
3 385 
3 448 

4 
38 
15 

815,5 
212 
158 

3 
2 

316 
253 
448 

4 
36 
14 

166,5 
283,5 
878 

10 456,50 
101 342,25 
45 324 

7 183 58 185,5 6 017 55 328 157 122,75 

- 511 — 
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Nev'i muhassesat 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Müdürü Umumi 
Posta Umura Müdürü 
Posta Umuru Müdür Muavini 
Posta Umuru Müdür Muavini1 

Posta Umuru1 Mümeyyizi' 
Posta Umura' Mümeyyizi1 

Posta Umura1 Mümeyyizi 
Posta Umura1 Kâtibi 
Posta Umuru Kâtibi 
Posta Umuru Kâtibi 
Posta Umura Kâtibi 
Posta Umura Kâtibi 
Posta Umura1 Kâtibi 
Umuru Hukukiye Müdürü 
Umuru Hukukiye Mümeyyizi 
Umuru Hukukiye Kâtibi 
Umuru Hukukiye Kâtibi 
Umuru Hukukiye Kâtibi 
Dâvavekili 
Se'rvezne'dar 
Memurin! ve Sileri Müdürü 
Müdür Muavini 
Müdür Muavini Mümeyyizi 
Müdür Muavini Mümeyyizi 
Müdür Muavini Mümeyyizi 
Müdür Muavini' Kâtibi 
Müdür Muavini Kâtibi 
Müdür Muavini Kâtibi 
Mebani1 ve Levazım Müdürü 
Mebani ve Levazım Mümeyyizi 
Mebani ve Levazım Mümeyyizi 
Mebani ve Levazım Kâtibi 
Mebani ve Levazım Kâtibi 
Mebani ve Levazım Kâtibi 
Mimar 
Müze vö İdare Memuru 
Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Mebani Sevk Memuru 
Fabrika Müdürü (Levazime mülhak) 
Fabrika Mühendisi 

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

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

70 
40 
30 
25 
18 
17 
15 
15 

12,5 
12 
10 
8 
6 

27,5 
8 

12,5 
20 

17,5 

22,5 
40 
20 
15 
12 
10 
8 

35 
17 
20 
15 
10 
8 

17,5 
15 

12,5 
10 

70 
40 
30 
25 
18 
17 
15 
15 

37,5 
12 
70 
32 

6 
27,5 

16 
12,5 

20 
17,5 

22,5 
40 
20 
15 
36 
30 

8 

35 
17 
20 
15 
10 
8 

17,5 
15 
25 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
9 

1 
1 
2 
1 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
5 
6 
3 

i 
1 
2 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
60 
35 
30 
30 
25 
20 
15 
12 
10 

40 
25 
15 
12 
10 
20 

60 
30 
25 
20 
15 
12 
10 

40 
25 
20 
15 
12 
10 

25 
15 
15 
12 
30 
20 

100 
60 
35 
30 
30 
25 
20 
CO 
72 
90 

40 
25 
30 
12 
30 
40 

60 
30 
25 
20 
75 
72 
30 

40 
25 
40 
45 
36 
20 

25 
15 
15 
12 
30 
20 

— 512 — 
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t : 12 15 . 3 . 1340 O : 2 

F. M. Nev'i muhassesat 

Fabrika Muhasibi Mesulü 
Fabrika Kâtibi 
Fabrika Sevk Memuru 
Tel'graf Umuru Müdürü 
Telgraf Umuru Müdür Muavini 
Telgraf Umuru Müdür Muavini 
Tel'graf Umuru Mümeyyizi 
Telgraf Umuru Mümeyyizi 
Telgraf Umuru Mümeyyizi 
Tel'graf Umuru1 Kâtibi 
Telgraf Umuru Kâtibi: 
Telgraf Umuru Kâtibi 
Heyeti Te'ftişiye Reisi 
Heyeti Teftişi'ye Mümeyyizi 
Heyeti Tef tipiye1 Kâtibi 
Heyeti Te'ftişiye Kâtibi 
Heyeti Te'ftişiye Kâtibi 
Posta Havale Kontrol1 Md. 
Posta Havade Dahilî Şube Mümeyyizi 
Posta Havale Kâtibi 
Posta Havale Kâtibi 
Posta Harici Şubesi Mümeyyizi 
Posta Harici Kâtibi 
Posta Harici Kâtibi 
Evrak ve Dosya Şubesi Müdiresi 
Evrak ve Dosya Şubesi Kâtibi 
Evrak ve Dosya Şubesi Kâtibi 
Evrak ve Dosya Şubesi Kâtibi 

Yekûn 
Müstahdemini Müteferrika1 

Müstahdemini Müteferrika 
Müstahdemini Müteferrika 
Müstahdemini Müteferrika1 

Muamelât Müfettişi 
Muamelât Müfettişi 
Muamelât' Müfettişi 
Muamelât Müfettişi 

Yekûn 

Kableltadilât 
1339 t 

Aded 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 

1 
2 

69 
2 
2 
1 
2 

7 
2 

13 
1 
1 

îenesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

40 
17 
15 
12 
10 

17,5 
15 
10 

15 
8 

18 
5 

40 
o 
O 

25 
20 

17,5 
15 

Şehrisi 
Lira 

40 
17 
15 
48 
20 

17,5 
15 
40 

15 
16 

998,5 
36 
10 
40 

6 

56 
50 

260 
17,5 

15 

BadetJtadilât 
1339 senesi maaşatı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
.2 
1 
1 
1 
5 
6 

13 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

137 

7 

7 
2 

14 
1 

Beheri 
Lira 

15 
12 
10 
60 
35 
30 
30 
25 
20 
15 
12 
10 
40 
25 
15 
12 
10 
40 
25 
15 
10 
30 
15 
10 
20 
12 
10 

30 

30 
25 
15 

Şehrisd 
Lira 

15 
12 
10 
60 
35 
60 
30 
25 
20 
75 
72 

130 
40 
25 
15 
24 
20 
40 
25 
45 
80 
30 
30 
20 
20 
24 
20 

2 266 

210 

210 
60 

350 
15 

Yekûn 17 342,5 17 425 
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i : 12 15 . 3 . 1340 O : 2 

Hükümetçe İ340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Mırvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira Mülâhazat 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
11 
14 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

20 
12 
10 
60 
35 
30 
30 
25 
15 
12 
10 

40 
25 
15 
12 
10 
50 
25 
15 
10 
30 
15 
10 
20 
15 
12 
10 

20 
12 
10 
60 
35 
60 
30 
50 
90 
132 
140 

40 
25 
15 
24 
20 
50 
25 
45 
80 
30 
30 
20 
20 
15 
12 
30 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
13 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
2 
2 
1 
2 

2 

20 
12 
10 
60 
35 
30 
30 
25 
20 
15 
12 
10 

25 
15 
12 
10 
40 
25 
15 
10 
30 
15 
10 
20 
12 

10 

20 
12 
10 
60 
35 
60 
30 
25 
20 
75 
72 
130 

25 
15 
24 
20 
40 
25 
45 
80 
30 
30 
20 
20 
24 

20 

40 
32 
30 
72,50' 
53,75 
100 
50 
45 
40 
175 
192 
390 

45 
35 
64 
60 
57,50 
45 
105 
240 
50 
70 
60 
40 
64 

60 

166 2 722 137 2 268 4 975,50 

10 30 300 10 30 300 

10 
4 
13 
1 

30 
25 
20 

300 
120 
325 
20 

10 
2 
14 
1 

30 
25 
15 

300 
6'0 
350 
15 

100 
630 
35 

17 465 17 425 765 

515 
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Fen1 Müfettişi 
Fen Müfettişi 
Fen Müfettişi 
Fen Müfettişi 
Fen Müfettişi 

Yekûn' 
Telgraf Mektebi Âli'si Müdürü 
Telgraf Mektebi Âli'si Kâtibi 
Telgraf Mektebi Muallimin maaişatı 

Yekûn 

Müdürü Umumi! 
îdarei Merkeziye 
Müstahdemini Müteferrika 
Muamelât Müfettişi 
Fen Müfettişi 
Mektebi Âli 

Kableltadilât 
1339 t 

Aded 

1 
4 

16 
2 
6 

* 29 

1. 
69 
7 

17 
29 

senesi maaişatı 
Beheri 

Liraı 

25 
20 
15 

12,5 
12 

Şehri» 
Lira 

25 
80 

240 
25 
72 

442 

Badettadilât 
1339, 

Aded 

3 
15 
1 
8 

27 
1 
1 

2 
İcmal 
70 

998,5 
56 

342,5 
442 

1 
137 

7 
17 
27 

2 

senesi maaşatı 
(Beheri 

Lira 

35 
25 
20 
15 

30 
15 

Şehrisi 
Lira 

105 
375 

20 
120 

620 
30 
15 

120 

165 

100 
2 266 

210 
425 
620 
165 

Yekûn 123 1 909 191 3 786 

— 516 — 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Aded 

3 
15 
5 
5 

28 
1 
1 

2 

1 
166 
10 
18 
28 
2 

35 
25 
20 
15 

30 
15 

105 
375 
100 
75 

655 
30 
15 
120 

165 

100 
2 722 
300 
465 
655 
165 

15 
15 
1 
9 

28 
1 
1 

2 

1 
137 
10 
17 
28 
2 

Beheri 
Lira 

25 
25 
20 
15 

30 
15 

Şehrisi 
Lira 

375 
375 

20 
130 

635 
30 
15 

120 

165 

100 
2 268 

300 
425 
635 
165 

Lira 

661,25 
675 
40 
315 

1 191,25 
50 
35 

85 

102,50 
4 975,50 

765 
1 191,25 

85 

Mülâhazat 

225 4 407 195 3 893 8 119,25 

»&<< 





1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası 

Riyaseti Celileye 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının maatteferruat merbütan takdim kılındığı 
arz olunur efendim. 

9 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Saruhan Mebusu 
Reşat 

1340 senesi Masbatai Umumiyesi 

Heyeti Celilelerine takdim ettiğimiz işbu 1340 senesi Bütçesi Türk Cumhuriyetinin ilk bütçesi 
olacaktır. Bundan evvel 1339 senesi son altı aylık maaş ve masraf mukabili icabeden tahsisatı havi 
1339 senesi Üçüncü Avans Kanunu mazbatasında Hükümeti Milliyenin bidayeti teessüsü olan 23 Ni
san 1336 tarihinden 1339 senesi Ağustos gayesine kadar Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kırkbir 
ay zarfındaki muamelâtı maiyesinin avanslar ile sureti idaresini mufassalan arz eylemiştik. Devlet 
idaresinin ruhunu teşkil eden umuru maliyeyi inti :am altında cereyan ettirmek için yegâne çare senei 
maliyenin hululünden mukaddem Muvazenei Umumiye Kanunu neşrederek bütçeyi Hükümetin eline 
vermekten ibaret olduğu halde ilk Büyük Millet Meclisinin buna muvaffak olamaması vatanın mevcu
diyetini tahlis için atıldığı o müthiş mücadele esna anda bütün kuva ve mesaisini ancak mefkuresinin 
husulüne hasr ve tahsis etmesinden münbais olmakla mazur görmek nasafet ve adalet icabından ise 
de lehülhamd vatanı düşmanların istilâsından kurtararak şanlı bir sulh akdettikten sonra milletin ar
zu ve ihtiyacına muvafık bir Cumhuriyet ve vata im terakki ve refahını temine kaadir kuvvetli bir 
Hükümet tesis eden Türk Milletinin diğer umur ve muamelâtta olduğu gibi umuru maliyesine de me
deni bir Hükümete lâyık bir şekli intizam vermesi elzem bulunduğundan muntazam ve mütekâmil bir 
bütçe ile işe başlamak iktiza edeceği aşikârdır. Bu sebeple Encümenimiz 1340 senesinin hululünden 
hiç olmazsa iki ay evvel Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasını Heyeti Celilelerine takdim etmeyi cid
den arzu eylemiş ve bütçe tetkikatını fasılasız mesai ile itmama uğraşmış ise de Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyhasını Heyet Cellelerine takdim eden Heyeti Vekilenin istifası ve onu istihlâf eden İsmet 
Paşa Kabinesinin bütçe üzerinde yeniden tetkikat yaparak bâzı tahavvülât teklif ve dermeyan eyle
mesi bütçe aksamı üzerinde iki üç defa mü"akp~at ve münakaşat ihdasını ve binnetice tetkikatm bu 
güme kadar uzamasını icabettirmistir. Mamafih He;f i Celileniz bütçe tetkikatını diğer mevadda tercih 
ile müzakeratı bir müddet bu lâvıhamn tetkıkına Hasrederse Muvazenei Umumiye Kanununu vaktinde 
yetiştirmek mümkün olacağına kaaniiz. 

Balâda, arz ettiğimiz veçhile 1336, 1337 1338 seıeleri muamelâtı maliyesi hakkında Üçüncü Avans 
Kanununda izahatı kâfiye mevcudolduğundan bunda ancak 1339 senesi muamelâtı maliyesine dair 
malûmat vermekle iktifa edeceğiz. 

1339 senesinin hululünden mukaddem neşrolunan Birinci Avans Kanunu ile muamelâtı Hükümetin 
tedviri için icabeden maaş .ve masarife mukabil 33 114 255 liralık tahsisat verilmişti. Bunu mütaa-
kıp neşrolunan İkinci Avans Kanunu ile 57 500 000 liralık tahsisat ve nihayet Üçüncü Avans Kanunu 
ile de son altı aylık maaşat ve masarif a ta mukabil 45 059 324 lira ki, cem'an 112 762 779 liralık 
avans verildi. Bütçe yerine kaim olmak üzere bir senelik masarifatı umumiye mukabili tahsisat işbu 
üç kıt'a kanununda muayyen olan 112 milyon küsur yüzbin liradan ibaret olmayıp bilâhara neşredilen 
ve zirde münderiç kanunlarla verilen 248 875 050 tahsisatı munzammayı da Üçüncü Avans Kanu
nunun yekûnuna ilâve eylediğimiz halde 1339 senesi muhassasatı umumiyesi 136 981 330 liraya ba
liğ olur. 



1339 bütçesinin 
(A) cetveli 

Esamii devair Lira K. 

Hilâfet 436 694 50 
Düyunu Umumiye 3 179 651 
Muhassasatı Zatiye 9 200 000 
Büyük Millet Meclisli 548 143 75 

Maliye 5 579 190 75 

Umuru Tasarruf iye 
Divanı Muhasebat 
Rüsumat 
Pasta ve Telgraf 
îcra Vekilleri 
Dahiliye 
Emniyeti Umumiye 
Sıhhiye 
Muaveneti İçtimaiye 

Umum Jandarma 
Hariciye 
Şer'iye 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 
iktisat 
Maitbuat ve İstihbarat 

158 380 
2 508 931 
3 346 482 

54 562 
3 398 252 
3 208 062 
1 438 936 
1 713 440 

9 696 775 
1 007 188 
1 180 573 
4 315 574 
3 631 502 
1 811 564 
2 519 246 

106 805 

50 

50 

75 

50 

50 
50 
50 

50 

1339 senesinde 
alınan tahsisatı 

munzamma milktarı 
Lira K. 

6 000 000 
1 219 000 
1 546 400 

4 712 177 50 

Yekûn 
Lira 

436 694 
9 179 651 

10 419 000 
2 094 543 

10 291 368 

K. 

50 

75 

25 

400 000 

160 000 

176 413 
250 000 

425 439 

200 000 

2 
3 

3 
3 
1 
1 

9 
1 
1 

158 380 
508 931 
346 482 

54 562 
798 252 
208 062 
438 936 
783 440 

873 187 
257 188 
180 573 

4 741 013 
3 631 502 
2 011 564 
2 519 246 

106 805 

50 

50 

75 

50 

50 
50 
50 

50 



Esaanü devair 

Balhıriye 
Müdafaai Milliye 
Askerî Fabrikalar 
İskân ve İmar 

Ye&ûn 

Riya'seti Cum/hur 
Heyeti Vekile karariyle 
devairi mülkiyenin avans 
yekûnundan mevkuf tu--
tulup tevzi ödilmıiyeaı 
miktar 

1339 bütçesinin 
(A) cetveli 
Lira K. 

3 006 337 50 
47 751 224 25 

2 821 020 

112 619 338 

53 441 75 

1339 senesinde 
•alınan tahsisatı 

munzaımma miktarı 
Lira K. 

247 611 
2 752 850 

41 338 
6 095 083 

24 226 310 50 

8 240 

Yekûn 112 672 779 75 24 308 750 50 

Yekûn* 
Lira K. 

136 845 648 50 

53 441 75 

3 253 948 50 
150 504 074 25 
2 862 358 
6 095 083 

8 240 

136 981 530 25 
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Nazarı tetkikinize arz eylediğimiz 1340 senesi Muvazenesi 6 921 925,80 lira açık ftrae etmek-

tedir. Âdi bir bütçe için mühim olan bu açığın esbap ve mücssiratı nazarı dikkate alınırsa 
ehemmiyetinin tenakus edeceği tabiîdıjr. Bu esbaptan en mühimmi Harbi Umumi neticesinde pek 
ziyade za'fa uğramış ve esbabı ve vesaiti müdafaası elinden alınarak kendJni müdafaa cdemi-
yecek bir hale konulmuş olan Türk Milleti üzerine caniyane bir surette saldıran düşmanları
mıza karşı bir taraftan Vatanı müdafaa için eli silâh tutan efradı Millet, düşmanla müca
deleye atılarak iktisadı memleket ıVin çalışan kolların azalması; diğer taraftan milletin va
rını, yoğunu, silâh cephane tedarikine ve askerin iaşesine hasır ve tahsis eylemesi yüzünden 
istihsalâtm tenakus eylemcaj ve bu yüzden memleketin ahvali iktisad'iyesinde buhran hâsıl 
olması dol&yısiyle varidatta vukua gelen tenezzüldür. 

Bu esbaptan d*ij;eri de düşman tarafından en mamur ve mahsuldar vilâyetlerimizin istilâsı 
neticesi olarak oraların varidatında mühim bir tenakus hâsıl olmakla beraber yanmış, yıkıl
mış şehirlerin imar ve ihyası ve rfıft alât ve hayvanatı ile tohumluktan mahrum kalan çiftçi
lere muavenet icrası ve Rumeli ile adalardan hicrete mecbur cdJlcn ırkdaşlarımızın nakil, iskân 
ve iaşeleri) ve bunlara çalışıp yaşayabilmek esbabının tehiye ve ihrazı yolunda büyük tahsisat 
kabulüne mecburiyet hâsıl olmasıdır. Buna zamrmeten vesaiti nakliyeden mahram ölün da
hilî vilâyetlerimizde mahsulâtımızın çürümeye mahkûm olmanı ve serveti ta:b'<'yeden ve tahtelarz 
mevcudolan kazo'n ve cevahiri maden.iyeden ktilade edilmemesi birook vilâyeti ccil'mizi hara'be-
zar haVınde bırakmış ve ahalisini duçarı sefalet 'eylemiş olmakla oralarda refah ve memuri
yeti vücuda getirmek için Harbi Umumiden evvel ve Harbi Umumide başlanıp itmam ve ik
maline muvaffak olunamıyan Samsun - SJvas ve Ankara - Sivas rıVııendifcrlerlnm inşaası için 
9 8CO CCO ve havalei Şarkiye demiryollarının inçaat ve tamiratı rr;<n de 400 CCO lira tahsisat 
verilmesi ve Anadolu şimendiferleri i'fe Haydarpaşa Limanının Devlet İdaresine alınarak ta
miratı lâzimcsi ile icabeden alât ve edevatı muharrike ve müteharrike ve malzeme Mitnası için 
3 CCO DOC1 lira tahsisat teklifi vo asırlardan beri lüzumu derecede bakılam-yan sıhhati umumiye! 
memlekete 2 899 455 lira tahsisi ve muhtelif de"*air ve müessatı Hükümeti asrî terekkîyata maz-
lıar etmek için Avrupadan mütehassıslar celbi ile bunla™ n vukuf vo ihtisaslarından istifade edil-
nesi düşünülerek bu iş için de 1 000 030 lira itas^dır. Âtiycn büyük semereler vermeye ve mem
leketi imar ve telakkiye ve ahvali iktisadi vem izin inkişaf ma ve serveti umumiyenin tezyidine hadim 
teşebbüsatm âdi bütçe arasmdate mini cidden büyük bir muvaffakiyet olmakla bu yüzden hâs 1 
olan ufak bir açığın katiyen bir ehemmiyet ve kıymeti olmıyacağmı takdir buyuracağınızdan ümit-
varız. 

Binaenaleyh 1340 senesi Bütçesinin Türkiye'de şimdiye kadar yapılan bütçelerin en mütevazin 
ve en müsmiri olduğuna kaaniiz. 

VarUat 
Varidat mazbatasında tafsilen arz ettiğimiz veçhile 1339 senesi varidat muhammenesi ile 1340 

senesi varidat muhammenesi arasında 25 527 C40 ^—' fark vardır. Bunun G 000 000 lirası kibrit 
ve 5 000 000 lirası müskirat inhisarları, 1 C00 ^C0 lirası Tuz Resmi munzamı gibi Heyeti Ccllle-
lcrine yeni teklif olunan menabiden mütabakisi de varidatı sairedcn ümidettiğimiz tezayüdden 
mübaistir. 

Masarif 

1339 senesi masarifatı umumiyesi tahsisatı munzammalar da dâhil olduğu halde (136 981 530 25) 
likaya baliğ iken 1340 senesinin tahsisatı (123 087 (39 80) liraya reşide olmuştur ki gcqcn seneye 
nisbetle (10 893 790,45) lira noksandır. Bu fark 1339 senesinin ilk altı ayında Ordumuzun ta
mamen tahtı silâhta bulunması ve son altı ayı zai'fmda henüz terhis edilemiyen kıtaatın masarifi 
ve harb sahasında bulunan ve hali hazariye iera edilen ordularımızın mahalli müretteplerine sevk-
leri masarifinin 1339 bütçesinde dâhil olmasından neşet etmiştir ki 1340 senesinde bittabi bunlar 
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masarif atı umumiye meyanından tenzil cdilmi^tf.r. 1340 senesi bütçesinin hini tanziminde sena 
içinde yapılacak her türlü masarif ciddî tetkikat neticesinde kati olarak tâyin edilmiş olmakla 
senei mezkûre zarfında tahsisatı munzamma suretiyle büyük masraflar vukuu ihtimali de izale 
edildiğinden 1340 senesinde devairi Hükümetten herhangi birisi tarafından tahsisatı munzamma 
talebiyle bütçede tesbit ettiğimiz erkanım tebdiline teşebbüs edilmemesini ve masarifin icrasında 
daima tahsisatı mevcudenin katî bir mahiyeti haiz olduğunu bilerek fazla sarfiyattan biliçtinap 
Heyeti Celiledcn tahsisatı munzamma istcnilmcmesini tavsiye eyleriz. Bütçenin Heyeti Umumiye i 
hakkında şu muhtasar malûmatı arz ettikten sonra Devletin ahvali maliye ve iktisadiyesi hakkında 
mütalâatta bulunmayı ve bütçenin esnayı tetkikinde encümenimizin nazarı dikkatini celbetmrj 
olan bâzı mevaddı mühimme hakkında Heyeti Cclileye izahat vermeyi münasip görüyoruz. 

Vasiyeti Maliye 
Harbi Umuminin ve onu takibeden istiklâl Mücadelâtınm bâis olduğu azim masarif memleke

tin ahvali iktisadiye ve maliyesi üzerinde büyük tesirler icra etmiş olmakla beraber koca bir İm
paratorluğun borçlarından mühim bir kısmının Cumhuriyetimizin duşu tahammülüne intikal ettiği 
ve tekaüt, mazuliyet, eytam ve cramil maaşatı i un muhassesatı zatiyeye onbir milyon lira tefrik 
olunduğu, keza harap yurtlarımızın imarı ve ahalisinin terfihi, hariçten gelecek muhacirlerimizin 
nakil, iaşe, iskân mesarifi ile umuru nafıa ve iktisadiye ve sıhhiye için zaruri bâzı tahsisatın ka
bul edildiği nazarı itibara alınır ve işbu masarifi mühimmenin hariçten istikraz olunmaksızın me-
nabii dahiliyemizle temin olunduğu düşünülürsevaziyeti maliye ve iktisadimizin şayanı memnuni
yet olduğu tellim edilmek lâzımgelir. İçinde bulunduğumuz vaziyetin icabı olan masarifi fevkalâ
deyi tefrik edecek olsak irad, masraf arasında tevazün değil mesarife nisbetle varidatımızda fazla
lık vardır diyebiliriz. Dahilî masraflarımızdan son derece iktisada riayet, imhali mümkün olan 
masarifatı tehir, her nevi israftan tevakki ederek vaziyetimizi günden güne ıslah etmek mümkün 
olabileceğini ümidediyoruz. Bilhassa İstiklâl muhaberatı masarifatınm temini için tekâlifi milliye 
emirleriyle ahaliden alınmış olan eşya, emval ve hayvanatın bedellerinden altı milyon lirayı 1339 se
nesi bütçesinden tesviye etmekliğimizin büyük bir muvaffakiyet olduğunda şüphe yoktur. Bu te
kâlifi milliye borçlarından bakiye kalan 1 0C0 000 lirayı 1340 senesi zarfında tedricen tesviye ve 
itfa etmek mukarar olduğu gibi İmparatorluğa ait tekâllifi harbiye ve iaşe ve sair düyun hak
kında Hükümetten teklif edilen lâyihai kanuniyeyi bilmüzakere Heyeti Celileye takdim etmek üze
reyiz. Harbin hitamı ile akdedilen şerefli bir sulhun netayici tabiiy esinden olarak ecnebi mem
leketler ile.ticaretimizin inkişaf etmeye başlaması ve harb sahasında vazifei vataniyesini ifa ile 
uğraşan memleketin en faal evlâtları olan dörtyüz binden fazla efradı askeriyenin terhis edilerek 
bugün kuvvetlerini istihsalâtı memleketi tezyide hasretmesi ve vilâyatı cenubiyemiz'n Mersin Li
manı ile irtibatını temin eden ve harb içinde duçarı harabî olarak muattal durmakta bulunan Ye
nice - Nusaybin şimendifer hattının tamir edile -ek iki ay evvel münakalâta başlaması ihracatı 
tezyide hadim olmaktadır. Geçen senelerin istatistiklerine malik bulunmuyor isek de Rüsumat 
İdaresinin Marttan Ağustos gayesine kadar altı aylık olarak Encümenimize vermiş olduğu ista
tistik cetvelinde altı aylık ihracatımızın 31 841 382 liraya, ithalâtımızın ise G2 532 707,80 liraya 
baliğ olduğu gösterilmekte olup işbu istatistiğin ihracatı az olan kısır aylara müsadif olması ve 
Havalii Ccnubiyeden Suriye'ye ihracedilen ve rıikdarı 10 000 000 liraya baliğ olan ihracatımıza 
o havalide ekseriyetle gümrüklere uğramıyarak hududu geçtiğinden istatistiğe dâhil olmaması ve 
Adana'nm 15 000 000 liradan ziyade tahmin edilen pamuk mahsulünün ihracına Teşrinievvelden 
sonra başlanılmış bulunması ve tüccar tarafından ihracat beyannamelerine yazılan kıymetlerin 
kıymeti hakikıyedcn % G5 derecesinde noksan (Huğu beyannamelerin yeniden vâki olan tetkika-
tından anlaşılmakta olması ithalât ile ihracat ara-nnda 1339 senesinde büyük bir fark olamıyaca-
ğmı göstermektedir. 1340 senesine gelince; senei mezkûrede ihracatımızın sabıkından yüzde elli 
derecesinde fazla olacağını ümidetmek fazla bir nikbinlik addedilemez. 



Memleketimizin vâsi ve mümbit arazisi az bir sâyi ile büyük semereler vermeye nıüsaidoldu-
ğundan zürraa cüzi muamelât icrası ve ziraat'i duçarı inhitat eden Aşar Vergisi miktarı tahfif ve 
usulü cib ayeti halkı duçarı müşkülât etımiyeeek şekilde ıslah edilirse ziraat tevessü ve hayvanat 
te'kessür ederek iki üç sene içerisinde istihsalâtımızın tezauf edeceğinde şüphe yoktur. 

Memleketin vaziyeti iktisadiyesi geçen senelere nisbetle şayanı memnuniyet olmakla beraber 
günden güne de iyfüeşımdkte bulunduğundan 1840 senesinde isıtihısalâltıımi'zm tezayüdiyle ahvali ma
liyemizin daha 'ziyade kesıbi salâh edeceğini zannediyoruz. Bu suretel memleketin itibarı malîsi 
artarak zaten miktarı pek mahdudolan ve serveti mill'iyemize nazaran katiyen istiksar edilemiye-
cek derecede ve ancak muamelâtı ticariyi tedvir edebilecek bir miktarda bulunan evrakı nalkdiye-
mizin kıymeti günden güne yükseliecektir. Bu vesileyle tekrar arz etmek isteriz ki, yukarda ta-
dadettiğimiz veçhile âdi bütçesinden büyük ve fevkalâde masraflar ihtiyarına mecbur olduğu 
halde hariçifcen bir para istikraz dtmiyen ve harbi bile blorç etmiyerdk ve yeni evralkı nakdiye çı-
fearimıyarak idare eylemiş olan genç Türkiye'nin yeni evrakı nakdiye çıkarmak arzu ve mecburi
yetinde bulunmadığını bütün âleme ilân etmeyi1 bir vaızife biliyoruz. Paramızı düşürmek için ya
lan yanlış bin türlü şayiat çıkarmakla meş/gul olan muhtekirlerin şu hakikat karşıısında eımellerine 
nail alanııyacakları şüpheden beridir. 

Siyaseti Maliye 

Türkiye Cumhuriyeti Halk Hülkü'meti olduğuna göre daima müstâhsil halk talbalkatını koruya
cak ve bir sınıfı mahsusun değil, bütün mesalilk erbabının refahını temin eyliyecek bir siyaseti 
mâliye takilbetımesi iktifa eder. Kanunu Medenimizin teyidettiği hakkı mülkiyeti ihlâl etmeksizin 
her ferdin bundan temini istifadesi esbabını ihzar etmek umdemizdir. Binaenaleyh neşredilecek te
kâlif kanunlarının daima bu fikrin sahai tatbikinde vücut bulmasını temin edecek şekilde olması 
iktiza eder. Halkın serveti 'mıevcııdesinden bir kısmını alarak bütçe açıklarını kapatmak usulü ar
tık ebediyyen tarihe fcarışmıştıir. Varidatın tezyidini vergi ve rüsumu artırmakta değil, memleket
te sınai, zirai, iktisadi teşdbbüsaltı teşvik ve çalışan ba;zülara yardı/m ederek serveti umumiyeyi 
çoğaltmakta aramalıdır. Serveti millîyi rahnedar eden safahatı doğrudan doğruya menetmek gilbi 
tatbiki m'üşjkül ve netayici meşkûk cezri tedabirden ziyade bu yolda israf edilen paraların mühim 
bir kısimını vergi, resim ve cezayı nakdî suretinde alarak muharip teşkilâtını takviye ve faaliyeti 
ilktisadİyeyi tezyid suretiyle tedricen za'fa uğrat malıdır. Şimdiye kadar çiftçi, rençiber ve fukarayı 
ezien, vergi ve te'kâlüfü, bükudret olanları koruyacak, fakat zikudrelt olanları da rencide etmiye-
eeik surette âdilâne tevzi esaslarında tadil etmeye uğraşacağız. Tabiatın bahşettiği zengin menabii 
servetimizi işletmek için kendi sermayei milliyemiz kifayet etmediği zaman ecnebilerin sermaye
sinden, kabiliyeti fenniye ve sınaiyesinJden istifade etmekten, iktisadi teşebbüsle'rinde teslbilât gös
termekten içtinabetmiyeceğiz. Şu kadar ki, istiklâli milliyemize dokunacak ve inlkişafı iktisadi
mizi haleldar edecek hiçbir harekete meydan veremem'elk azminde olduğumuzdan siyasetle alâkadar 
hiçbir faaliyeti iktisadiyeye müsaade etmemek katî bir düsturumuzdur. 

Devair sarfiyatı 

Ddvldtin itibari1 malîsini artırmak ve bu suretle evrakı nakdiyemizin kıymetini tezyidetmelk 
için istilhsalâtı dâhiliyeyi ziyadeleştirmek ve ithalâtı tenkis etmek icaibeder. Bütün milletin efradı 
dâhilde emsali ydtişen bilcümle malhsulât ve masnuatı hariçten gelen serveti miilliyemizi kemiren 
eoneJbi mahsulât ve mamuılâtına tercih etmeyi bir düstur ittihaz etmeleri icabettiği gibi devairi 
Hükümetin de bu hususu kendilerine bir vazife telâkki etmeleri iktiza eder. Bilhassa >berrî ve 
balhrî efradı asfceriye ve jandarma ile mefkâtibi askerîye ve mülkiye ve darüleytamlar talebesi, de-
vairde müsitalhdem hademe meûbuisatı için iktiza eden kumaşların ve devair ve müesseisatı resmiye-
nin ihtliyacaitmı resmî fabrikalarıımıizdan ve bunlardan temini mümkün oılmıadığı halde >gayriresmî 
yerli fabrikalar mamulâtından tedarik edilmesi ve devairde feshin için resmî fabrikalar ve mües-
sesatta daima yerli maden kömürü istimal olunması ve bunların fiyatında hariçten gelen muma-
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silme nislbetle % 10, 15 derecesinde bir fark da olsa her halde mamulâtı dâhiliyenin tercin olun
ması muktaızidir. Memurini Hükümetin de yerli emtiası istimal ve halkı da teşvik ve tergibeytle-
nrele'ni şayanı temennidir. 

Memurin 

Devaire müceddeten alınan veya terfian tâyin edilen memurine o memurin için bütçede konu
lan maaşın haddi âzamisi verilmelkte olduğu tetkifcatnmız arasında meşhudumuz olmuştur. Bir 
memurun vazifesinde göstereceği kudret ve liyakata veya memuriyette kıdem keslbeyûıemesine 
göre maziharı mükâfat olması iktiza eylerse de he>r sene maaşata zaımaim yapmak mümkün olamıya-
cağmdan yeni tâyin edilen memura o memuriyet için bütçe mevzu maaşatm bidayeten haddi asıga-
risi verilmek ve bilâhara icabına göre mükâf atan ve tedricen tezyidolunmak mûtaît iken bu usulü 
müstehcenin ihlâl edilmesi katiyen caiz olamıyacağmdan badema berveçhi sabık yeni tâyin edile
cek memurlara maaşatm haddi asgarisinin itası ve kıdem kesbettikçe ve ehliyet gösterdikçe ted-
ricen tezyidi hususunun nazarı dikkate alınması icabeder. 

Bu eşyaları mecmu kıymetimin birkaç yüzbin liraya baliğ olduğu söylenmektedir. İstanbul'da bu
lunan mülga Divanı bâzı devairdede onbeş, onaltı yaşında gençlerin hademelikte kullanıldığı gö
rülmektedir. Bunların yerine vatan müdafaasında malûl olanlardan kabiliyeti bulunan efradın is
tihdamı ve bu suretle tahsil çağında bulunan gençlerin mesaisinden hariçte istifade edilmekle bera
ber mâlûlînin de terfihi kabil olacağından bu ciheti de devairi rüessasmm nazarı dikkatlerine ehem
miyetle vazeyleriz. 

Demirbaş eşya 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunun 59 ncu maddesi mucibince mefruşat defterlerinin tanzim 
ve birer nüshasının Divan ımuhasebata tevdii iktiza eder. Geçen senelerde Divanı Muhasebat olma
dığından devairi merkeziye ve sefarethaneler ve vilâyatta mevcut bilûmum demirbaş eşya defterinin 
tanzimi ile birer nüshasının aidolduğu dairelerde hıfzı ve birer nüshasının da Muvazenei Maliye En
cümenine irsali tamimen devaire bildirilmiş idi. Bâzı devairi merkeziyede mevcut demirbaş eşya 
defterlerini tanzim ederek defterlerden birer nüshasını Encümenimize göndermişler ise de bir kısmı 
henüz göndermemiş ve bu sırada Divam Muhasebat da tesis edilerek ifayı vazifeye başlamıştır. Bi
naenaleyh Usulü Muhasebei Umumiye Kanunun mezkûr maddesini tatbik ve icra etmek demirbaş 
eşyanın ziyadan' vikayesi için gayrikabili ihmal bir vazife olduğundan bilûmum devair ve müessesatın 
demirbaş eşya defterlerini derhal tanzim ve birer nüshasını Divana göndermesi iktiza eder. Bu me
seleyle alâkadar olan İstanbul devairi merkeziyesi eşyası vardır. Her Vekâlet İstanbul'da ilga edi
len kendisine ait nezaret binaları dahilindeki eşyayı merkeze celbetmekte olup bunların bir kısmının 
arada zayi olduğu ve bir kısmının da kırılıp atılarak telef edildiği rivayet edilmektedir. Devair içinde 
eski Maliye ve Hariciye nezaretleri binalarmdaki eşya gibi pek kıymettar olanları da vardır. 

Muhasebat dairesi mahzenin de bunların mefruşat defterleri mevcudolup Divanı Muhasebatça bu 
defterler celp ve bunlardan merkeze naklonunan eşyanın miktarı ile İstanbul'da kalanların miktarı 
tefrik ve tetkik edildiği halde zaiyat olup olmadığı meydana çıkarılabilir. Binaenaleyh Divandan bu 
vazifeye tefrik edilecek bir mümeyyiz marifetiyle vekâletlerin levazım dairelerinde tahkikat ve tet-
kikat yaptırılmasını ve vekaletlerce bu hususta Divanı Muhasebata her türlü teshilâtm icrasının ve 
İstanbul devairinde de icabeden tahkikatı yaparak vukuu mervi olan suiistimalin zahire ihracı için 
Maliye Vekâletince bir Maliye müfettişinin memur edilmesini muktazi görmekteyiz. Velhasıl 1341 se
nesi bütçesinin Encümenimizce tetkikatma başlanıncaya kadar demirbaş eşya defterleri tanzim edi
lerek Divanı Muhasebata tevdi edilmez ve İstanbul mülga devairinden kalan eşya hakkında şayanı 
itimat bir hesap verilmezse sinini âtiye bütçelerinde mefruşat tahsisatının kat'edilmesi lâzımgeleeeğine 
Heyeti Celilenin dikkatini celbeyleriz. 
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İnşaat 

Muhtelif vekâletler bütçesinde inşaat içîn tahshat talebedilmekte ve bu tahsisatın tâyini miktarı 
hususunda encümence müşkülât çekilmektedir. Halbuki inşa edilecek her nevi mobaninin evrakı keşfi-
yesini ihzar ve miktarı mesarifinin tesbitinden sanra muayyen bir tahsisat talebedilmesi iktiza 
eder. Bu gibi inşaat masarifinin bütçenin Maliye Vekâletince ihzarından mukaddem evrakı keşfiyesi-
nin tanzimi ile muayyen olarak tahsisat talebetmek i'ljtiza cdeı'ken şimdiye kadar bu hususa dikkat 
edilmediğinden badema talebedilecsk inşaat tahsisatına ait evrakı keşfiyenin bütçe tetkiki sırasında 
encümenin tetkikine hazır bulundurulması lâzımdır. 

Avrupaya gönderilecek talebe masarifi 

Muhtelif devair ve müessesat tarafından memal.iki ecnebiyeye gönderilen talebeye 10 Mayıs 1330 
tarihli Nizamnamenin 16 ncı maddesi ahkâmı tatbiık edilmediği anlaşıldığı gibi bunlardan ikmali 
tahsil ile elyevm hizmeti Devlette bulunanlardan masarifi tahsiliyelerinden ne miktar tahsilat yapıl
dığı hakkında vekâletlerden kati bir malûmat, alınamamıştır. Encümenimiz Hükümet tarafından 
tahsil için memaliki ecnebiyeye gönderilen bilûmum talebe masarifi tahsiliyesinin ikmali tahsil ile av
detlerinde on sene zarfında memuriyet maaşlarından tevkifi suretiyle istirdadını muvafık görmüş 
ve Muvazenei Umumiye Kanununa bunun için bir madde koymuştur. Ancak maddei mezkûre ahkâ
mının tamamı tatbiki için talebeye g."rıderMen mı: hassatm avdetlerinde tahsil olunmak üzere aynı 
zamanda eşhas zimemi hesabına aldırılan Maliye Vekâleti Muhasebei Umumiye Müdiriyeti Takip ve 
Teftiş Kalemince bilâhara istirdatlarının takibolunmasının ve şimdiye kadar mezkûr 16 ncı madde ah
kâmına tabi tutulan talebeye gönderilmiş olan muhassasatm da kezalik Vekâleti aideleriyle tetkik ve 
tebeyyün ettirildikten sonra lieclittakip eşhas zimemi hesabına aldırılmasınm usul ittihazını Hükü
metten talebeyleriz. 

thsaiyat 

Bu Devletin muhtelif umur ve muamelâtı ve bilhassa muamelâtı iktisadiyesini tanzim için mun
tazam ihsaiyata malik olması iktiza eder. Muhtelif zamanlarda muhtelif eşkâl ve surette ihsaiyat 
tanzimine teşebbüs ed İmigse de şayanı itimat he-r bata destres olunamadığı gibi halihazırda bu emri 
mühimmin, bütün, bütün ihmal edildiği görülmektedir. Avrupa'dan muhtelif şuabatı Devlet için 
mütahassıslar celbedildiği sırada şimdiye kadar ihmal edilen bu mühim şubenin de ihyası için muk
tedir bir mütehassıs celbi lüzumunu Hükümetin nazarı dikkatine vaz'eyleriz. 

Emlak 

Mebanii milliyeden mülga İstanbul devairi merkeziyesi binaları evvelce aidoldukları devair-
den diğer devaire veyahut mektep ve darülfünun gibi irfan müesseselerine devredilmektedir. Bu 
mebani içinde vaktiyle pek çok masraf ihtiyariyle yapılmış elektrik ve kalorifer tesisatı vardır. 
Bunların devri sırasında evvelce istimal eden dsvair tarafından binalar dâhilinde bulunan perde 
ve merdiven halıları çekilip koparıldığı gibi elektrik ve kalorifer tesisatında müstamel olan ede
vat da çıkarılarak tahribolunduğu rivayet okumaktadır. Mevzuubahis mebani Devletin bir daire
sinden diğerine devredilmekte olduğu cihetle esnayı devirde serveti milliyenin böylece tahribata 
uğratılması katiyen caiz bulunmadığından bu gibi tahribat ve zayiatın vukuuna meydan verilme
mesini mebanii mezkûreyi tesellüm ve teslim eden devaire ihtar eyleriz. 

Matbaalar ve evrakı matTjua 

Masarifi umumiyei Devlet içinde nazarı dikkate alınacak işlerden birisi de matbaalar ve ev
rakı matbua meselesidir. Bütçeyi tetkik ettiğim:-3 sırada görüyoruz ki, İstanbul'da (4) ve Anka
ra'da (3) matbaamız vardır, istanbul'da bulunanlar Matbaai Âmire, Matbaai Askeriye, Matbaai 



Bahriye ve Jandarma matbaalarıdır. Ankara'da bulunanlar ise Büyük Millet Meclisi Matbaasiyle 
istihbarat Müdiriyeti ve Müdafaai Milliye matbaalarıdır, İşbu matbaalar için Devlet Bütçesinden 
tahsis edilmiş olan maaş ve masarif yekûnu, «2.1 080» liraya baliğ oluyor. Evrak ve defatir tab'-
iyesi olarak Maliye, Rüsumat, Posta ve Telgraf ve Müdafaai Milliye idarelerinin çok ve devaH 
sairenin daha az olmak üzere bütçede takriben üç bin lira kadar tahsisatı vardır. îıbu matbaalar 
İstanbul'da bir ve Ankara'da bir olmak üzere iki matbaada birleştirilmek ve her biri için mülhak 
bütçe yapılarak irat ve masrafı intizam altına alınmak lâzımdır. Bu suretle yapılacak iş şimdiki
nin birkaç misli tezayüdedeceği gibi masariften de hayli tasarruf icras:na imkân vardır. Mama
fih bu mesele vaktiyle istanbul'da derpiş edilerek teşkil edilen bir komisyon marifetiyle tetkikat 
icra edilmiş ve maalesef komisyonun neticei t't'dkatı sahai fiiliyata konulamamıştır. Matbaai 
Âmirenin eski intizamını kaybettiği söylenmekte lir. Mezkûr matbaaların merbut olduğu devairden 
teşkil edilecek bir komisyon marifetiyle 3-eniden tetkikat icrası ve bu esnada evvelki komisyon ev
rakının da buldurularak ondan da istifade edilmesi ve gelecek sene bilhassa istanbul'dakilerin 
mülhak bir bütçe ile idarî edilmek üzere tevhidi esasının hazırlanması muvafık olur. 

Encümenimiz bu esasa mukaddeme olmak üzere Matbaai Bahriyeyi icabeden tahsisatı ile 
birlikte Matbaai Âmireye devreylemiş olduğu ç'in istihbarat Müdiriyetinin lâğvma karar vermiş 
olması dolayısiyle de bu müdiriyet matbaasındaki alât ve edevatın Meclis Matbaasına devrini 
kabul etmiştir. 

Demiryolları 

Bütçenin tetkikatı sırasında nazarı dikkate çarpan mesailden biri de demiryollarının sureti 
idaresidir. Memleketin pek ziyade muhtacolduğu halde maalesef pek az miktarda malik olduğu 
demiryollarımızm idaresi hüsnü suretle tertibedi'.ememiş ve tarifeleri iktisadi memleket için nâfi 
olabilecek bir şekilde tanzim olunamamıştır. Bilûmum demiryollarımızda meşhudolan bu halin 
sebebi; Harbi Umumi ve onun neticei müellimesi olan istiklâl Muharebatı esnasında tahaddüs eden 
vaziyet olduğunda şüphe yoktur. Mamafih memleketin ahvali iktisadiyesinin inkişafı behemehal 
demiryollarının intizamına vabestedir. Harbi Umumi eşya fiyatlarını pek büyük tahavvülâta uğ
ratmıştır. Evvelce pek kıymetsiz addedilen me/addın bugün yüksek fiyata çıktığını görüyoruz. 
Bilâkis kıymetli eşyadan addedilenlerin de kıymotleri diğerlerine nisbetle düşmüş olduğu meşhu-
dolmaktadır. Demiryolları nakliye tarifeleri vaktiyle üç sınıf üzerine tertibedilmiş, kıymet ve 
sıklet nazarı itibara alınarak sınıflara ayrılmıştı. Bâlâda arz ettiğimiz ahval sebebiyle bu sınıflar 
karışmış ve pek kıymetli eşya ile kıymeti pek dûn olan eşyanın verdiği ücret hemen hemen 
birbirine yaklaşmıştır. Şu hal bilhassa ihracat emtiası üzerine pek büyük bir tesir yapmakta
dır. Tarife meselesi Nafıa Vekâleti kadar iktisat Vekâletini de alâkadar eden bir keyfiyettir, ik
tisat Vekâleti meselesini tanzim ve faaliyetini tekıir ederek serveti milliyen'n tezyidine, iktisadi 
memleketin metin esaslara istinaden inkişafına hadim bir müessese haline gelirse bu tarife me
selesiyle iştigal ederek vaziyeti maliye ve iktisadiyemizi arzu ettiğimiz tekâmüle mazhar edecek 
ve ihracatı tevsi edecek ve ithalâtı tenkis eyliyebilecek esasatı Nafıa Vekâletine irae ederek tarife
nin ıslahına muvaffak olacaktır. 

Demiryollarm tarife ve işletmesi mevzuubahs Iduğu zaman bilhassa Havalii Cenubiyenin ihra
catına yegâne vasıta olan Bağdad Demiryolunun Yenice - Nusaybin kısmı hatıra gelir. Malûm ol
duğu veçhile bu kısım demiryolunun tam ortası yaıi Meydanı Ekber - Çobanbey arasındaki 166 kilo
metrelik parçası Suriye dâhilinde kalmıştır. Bu hattın dâhilinde bulunan kısmını işletmek husu
su Ankara ihtilâf namesi mucibince teşekkül edecek bir Fransız grupuna devredilmek va'dolunmuş-
tur. Bittabi grup teşekkül edinceye kadar Hükümetin malı olan demiryolunu işletmek Hüküme
tin hakkı olduğundan Adana havalisinin Fransız Kuvayi İşgaliyesi tarafından tahliyesi esnasında 
şimendiferin de yed'i idaremize alınması iktiza ederli. Fakat nasılsa şimendiferin tesellümü için Ada-
na'ya Nafıa Vekâletinden gönderilmiş olan bir menur tarafından hukuk ve menafii Hükümete mu
gayir olarak imza edilen bir varaka ile grupun teşekkülüne »kadar şimendiferin işletme umuru 
Fransızlara bırakılmış ve uzun müddet Fransız Harbiye Nezaretine merbut bir teşkilât tarafın-



dan İdare edilmiştir: İtilâf namemin akdinden itibaren (bu kaçlar ızaımam 'geçtiği halde' ımezkûr-
gırup 'hakiki 'surette teşeldmM edeımemıiş ve hâlâ hattın idaresi merkezi Halep'te ıhnikunan bir (mü
düriyeti umumiye tarafından ıtedvir edilmekte bulunmuştur. Bağdad ıhaıttiının ıem büyük kısmı
mın Türkiye dahilinde ıbulunıduğu düşünülür ve ımuıkavele ye şartname ahkâmı tetkik edilirse 
imeırlkezin Halep'te hmlummaisi'ma 'bir türlü onana vemileımz. Böylece (hattın tamiratını icra ve tren
lerin vâktü hareketini tamiziım eltmelk münihasıram ıbir Fransız miralayı lollan fMüdiri Umumimin 
lelinde olduğu ıgiibi (Suriye içinde kalmış • otlan• Meydanıeklber - Çobanibey arasında 166 kilıomıetnelik 
ımieisafe üzerine arzu ettiği tarifeyi tatbik 'ötmesi ve trenlerim Müslimiyedem Halep'e 'girip çıkma
sı İâakal ısekiz vilâyetin yegâne ihracat vasıtası 'Oİlam 'bu şlimemdif er 'üzerindeki nakliyata Fran
sız - Bubiye menfaatini hâkim ikılfmaiktadır. Havalii Cenubiye ahvali iktisadiıyeslime böyle pünelleım 
tesirıat ika «iden şu vaziyet yolcu makliyaıtında .daha .fena vakayiim ıcere'yanıma sebebiyet verimek-
tedir. Adama'dam hareket ©dem triemin doğru Hadep'e ıgiilfemesi ve iğcice orada kalması bu trenle 
Ayıntap, Urfa, Mardin, Dlyaribeıkir vilayetleriyle loralara ıcivar vilâyetlerle 'giden yolcuların bil-

.[mecburiye Halep'e giderek şelhre çıkmasını ve geceyi Hadcıplte ıgeçliramesimi ımueijboldıığundan 
Ihem yolcularıımızın 'Halep'te ıbirtakiim sual ve cevaba taıâruz kalarak ibirço'k eziyet çekmetsini ve 
hem de büyük masraf ihtiyarını mnciıboluyor. 'Nafıa Vekâleti üç seneden 'heri bu vaikayie şahi-
doldugu hailde hâlâ ıbir çareyi hail bulamamış, ne tarlifenim ımemafii memlekete muvafık (bir sekil
ide ıslahını ve nıe ide trenlerin doğruca 'Gerâbulus'a ıgitm'eısi eısıbabanı temin edememiştir. 

Hükümetlin katiyen hukulkî bir vaıziyeti ıbulunımyan 'bu eıcmelbi mlüesısıeısıeısiin'in devamı faaliyeti
me ve mıenafii milliyenin duçara tecavüz olmasına nihayet 'vermek eslbabını 'ihzar etmesi şayanı te
mennidir. Elyevm devlet idaresinde bulunan şinenıdifıerderde de 'birtakım yolsuzluklar mevzuu-
bıalhısollmalktadır. Bâzı vekiller ive ordu kumandanlarının şalisi işleri içim treni imaJhısus yaptırarak 
bütçelerinden beş - altı ıbim lira tremi maihsus ücreti sarf ettikleri veyahut vazifeleri başında 
(binmelerine taıhiss 'edilen oitoımıoibilleri 'bâzı vekiller ve kumandanlar '.gittikleri yere (beraber götü
rüp makliye ücreti olarak üç - dört yüz lira ücret verdikleri görülmektedir. Bu gibi hâlâ açık bir 
suiistimal olduğu 'gibi harbin hitamına mebni şimendiferlerde istihdamına lüzum kalmıyan istasyon 
kumandanlarının elyevm hizmet ettirilerek bir taraftan bunlara hiçbir lüzuma müstenidolmıyarak 
maaş verilmesi diğer taraftan bunların hiçbir halk ve ıselâhiyeti olmadığı halde şimendifer mü
nakalâtını ihlâl eyledikleri ve bazen trenlerin vakti muayyeninde hareketine cebren mâni olarak şi
mendifer idaresine maddi ve mânevi zarar verdikleri ve tenezzüh için askerî trenlere yaptırdıkları işi
tilmektedir. 

Vekillerin ve kumandanların; bu gibi lüzumsuz ve kanunsuz sarfiyat icrasından ve şimendifer ida-
rerine müdahaleden men'i esbabının istikmali için Nafıa Vekâletince şimendifer idarelerinden tahki
kat icrasiyle bu gibi suiistimalâtta bulunanlardan bigayrihakkın sarf ettikleri mebaliğin tazmin et
tirilmesi hususunun tahtı karara alınmasını teklif eyleriz. Badema bu gibi suiistimalâtın vukuuna ma
hal kalmamak üzere tesviye ile nakliyat icrasının men'i ve devairi Devletten her hangisinin nakliya
tı olursa ücretini bütçesinde mevzu tahsisattan tediye eylemesi zımnında Muvazenei Umumiye Ka
nunu layihasına bir madde ilâve edilmiştir. 

Matlubat 

Hükümete ait birçok matlubat hesaplarının rüyet ve intaçedilmiyerek sürüncemede kaldığını 
görmekle müteellimiz. Harbi Umumi içinde İaşe Nezaretinde yapılmış olan suiistimaller ve avans 
olarak bilâteminat şuna buna ikraz edilen paralar ve Levazımatı Umumiye Dairesi ve Harbiye Neza
reti Muhasebesi ve Askerî Demiryolları gibi devairde yapılan fenalıklar hakkında tahkikat ve tet-
kikatta bulunmak üzere vâki olan temenniyatımız dan ve gerek Harbi Umumi içinde ve gerek Mü-
cadelâtı Milliye esnasında Almanya ve Avusturya'dan iştira olunan malzeme ve İtalya'dan alman 
eşya ve demiryol edevatı ve Şark Cephesi ve Moskova Sefarethanesi hesaplarının intacı hakkındaki 
müteaddit mütalebatımızdan henüz bir semere hâsıl olmamıştır. Milyonlarca liraya baliğ olduğu 
kavviyen rivayet edilen bu hesabat ve matlubat m bakiyesi olarak elimize geçmesi memul bulunan 
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nükut ve eşyanın günden güne zayiata maruz bırakılması ve arzu. edilnıiyen bir takım dedikoduların 
temadisine meydan verilmesi muvafık değildir. Bilhassa İstanbul ve izmir'de cereyan eden emvali! 
metruke muamelâtı ve emvali metrûkeyi iştira etmek üzere bâzı kesana açılan kredilerin netayici 
ve şimdiye kadar yapılan ve yapılmakta bulunduğu rivayet edilen suiistimalât hakkında ciddî tah
kikat icrası da lâzımdır. -

Binaenaleyh mezkûr hesabat ve muamelât hakkında tahkikatı muktazıyenin aidolduğu dairelerce 
derhal icrasiyle neticei hâsılanın Heyeti Celileye arzı hususunun tahtı karar alınmasını ehemmi
yetle arz ve teklif eyleriz. 

Posta - Telgraf - Tapu idarei Umumiyeleri 

Rüsumat imüdüriye'ti umunıiyesd giihi Bosıta - Telgraf vte Tapu Müdüriyeti ıımumiyelerinin tek-
ıser ımuamıefâtı Eİsıtanlbu'l'da itemerıküz 'etmektedir. Boşta ve Tıellıgraf Müdüriyeti Umumiiyesi ©n çok 
ımuamöley'i memıaliki 'ecnebiye ile İstanbul'da ve sevalhilde yapmakta io;lup varidaftınm kıısmı kül
liyesini de (analarda ıciibayet etmektedir. Bu müdüriyeti uımumdyıenıin temini intizamı için İstan
bul ida bulunması lüzumuna en büyük delil, te.y'kilâtı merkeziycsinin İstaniDuPda olmasıdır. Bu
rada yalnız hesalbatı cem ve telfik etmekle mükellef ikinci bir memurin kadrosu külfet ve mas
rafını ihtiyar etmek iktiza etmiştir ki, Encümenimiz bunu israf telâkki etmektedir. Binaenaleyh En
cümenimiz Rüsumat Müdüriyeti Umum iyesi gibi Bcsta- Telgraf Müdüriyeti Umunıiyesinin de İstanbul'a 
nakline karar vererek kadrosunu olveçhile tanzim etmiş ve Ankara'da bir Boşta - Telgraf Müdüri
yeti Umumiyesi binası inşa ti hakkındaki teklifi ve bu bapta. bütçeye mevzu tahsisatı redeylemiş-
tir. Aynı zamanda Tapu Müdüriyeti Umunıiyesinin kuyudatı ati'kası İstanbul'daki müllga ema
net binasında müesses olduğu ve mülhakattan bu bapta vâlkı olan işaratın buraca İstanbul'
dan sual sormadan ve alınacak cevaplara göre haledildiği ve İstaıılbul'da da idarei merkeziye 
derecesinde bir teşkilâtın idamesine lüzumu hakiki görülerek icabeden memurların istihdam 
edilmekte bulunduğu görülmüş ve Ankara'da tevsii teklif edilen idarei merkeziyet kadrosu ka/bul 
edilmiyere'k Tapu Müdüriyeti Umunıiyesinin de esasen merkezi idaresi bulunan İstanbul'a nakli 
münasip görülmüştür. Genç Türkiye Cumhuriyeti merkezi idaresinin Ankara'da tesis ve muha
fazası menafii milliye ve vataniyye iktisasmdan olduğuna kaani bulunan Encümenimiz umur ve 
muamelâtının selâmet ve hüsnü cereyanı nokta i naazrından şu iki dairenin' İstanbul'da bulunma
sını lüzumlu acl ve telâkki ettiğimden bu husustaki kararlarının tasvi'bini Heyeti Celileden temenni 
eyler. 

Teşkilâtı Mülkiye 

Dahiliye Bütçesinin esnayı müzakeresinde teşkilâtı mülkiyemizin esaslı bir tetkik netice
sine göre tanzimi dereeei vücuıpta görülmüş ve şu kadar ki, Mersin gibi nüfusunun ve varida
tının kesreti ve mevkiinin ehemmiyeti malûm olan havalinin İdarei Vilâyat Kanuniyele mahiyeti 
tasrih edilen ve bittabi müstakil olması lâzımgelen Vilâyet halinde idaresi Encümenimizce kabul 
edilmiştir. 

Memurin Maaşatı 

Ankara'da müstahdem memurinin aldıkları maaş ve tahsisatı fevkalâdenin galâyiesar sebebiyle 
iaşe ve ibatelerine kifayet etmediğinden bahisle maaşlarına zemaim icrasına dair Niğde Mebusu 
Galip ve Zonguldak Mebusu Halil Beyler tarafından verilip Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülerek Heyeti Umumiye karariyle Encümeninize bir teklifi kanuni gönderilmiştir. 1339 sene
sinin son altı aylık devair kadrolarının tesbiti sırasında gerek merkez ve gerek mülhakat memur
ları maaşatma kâfi miktarda zemaiıı yapıldığı gibi 1340 senesi bütçesinin tetkikatı esnasında ma
aşlarına zemaim icra edilmediği görülmüş olan bir kısım memurların maaşatma da zammiyat 
yapılmış olmakla pahalılık dolayısiyle tekrar zemaimi fevkalâde icrasına lüzum kalmadığı gibi 
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galâyıesar yalnız Ankara'ya mahsus olmayıp memleketin bir çok taraflarında esarda gala meş-
hudolduğundan Ankara'da müstahdem memurine istisnaen zemaim icrasını encümenimiz tasvibet-
memektedir. Bu münasebetle Heyeti Celilenize curasını arz etmek isteriz ki memurinin maa^a-
tma zemaim icrası suretiyle terfihlerini düşünmek doğru bir tetbir değildir. 1339 senesinin son altı 
ayında yapılan zamaimin bütçeye yüklettiği bâr evrakı nakdiyenin kıymeti üzerine tesir yapa
rak kıymeti btiraiyesini tenkis etmiş ve binnc'ice yapılan zamaimden memurin maddeten istifa
de edemediği halde Devletin mesarif yekûnu kabarmış ve memleketin ahvali iktisacliyesi üzerinde 
do suitesir yapmıştır. Tesiratı maliyesi derph 3 Ulmeksizin maaşata zamaimi yapmaktansa malî 
ve iktisadi tedbirlerle evrakı nakdiyemizin kıyme'i iştiraiyesini artırmak ve bu suretle erbabı ma
aşın refahını temin etmek daha müessir bir çaredir. Binaenaleyh 1340 senesinde bütçede muay
yen maaşat ve mesarif yekûnunu kabartacak malî kanunlar neşrinden tevakki edilmesini Heyeti 
Cclilelerinden temenni ederiz. 

Süfera Tahsisatı 

Sefarethanelerin tenviri, teshin, kırtasiye, m "l eferrika, hademe ve vesaiti nakliye ve ziyafet 
gibi bilcümle masarifine mukabil şehri muayyen miktarda temsil tahsisatı verilmektedir. l}bu tah
sisat sefarethanelerde Devlet namına yapılan masarif karşılığı olmakla bu tahsisatın suret ve ma
halli sarfına ve ne miktarının sarfedilip ne kadirinin tasarruf olunduğuna Hükümetin ve Millet 
Meclisinin husulü ıttılaı lüzumu tabî:» dir. Binrenalcyh bilcümle sefarethanelerin temsil tahsisa
tından vukubulacak masarifi hakikiyenin ve rriktan müfredatı havi her altı ayda bir hesap cet
veli celbi hususunun teminini Hariciye Vekâlet ' i len talebcyleriz. 

1340 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu hakkında miYalâat; 

Madde 1. — Merbut (A) cetvelinde irae ettiğimiz veçhile encümenimizce tesbit edilen masa
rif yekûnuna nazaran mezkûr maddedeki e rkan tadil 'olmuştur. 

Madds 2. — (B) işadctli cetvelde tesbit ceYıldiği veçhile mezkûr ikinci maddedeki cıkâm 
tebdil olunmuştur. 

Madde 3, 4, 5. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde G. — Hariciya Vekâletince gerek merkezde, gerek sefarethane ve şehberjdorh.aırjeler 

vasıtadyle hariçte rstlüa edilmekte olan hare ve resimlerin görülen lüzum üzerine tezyidi 
ve icabında kanunen muayyen badeYı aslisine ircaı salâhiyetinin Hariciye Vekâletinin işari 
ile icra Vekilleri Heyetine veııYmesi teklif ediliyorsa da her nevi vergi tarhı ve cibayeti 
Büyük Millet Meclisinin neşredeceği lYır kanunla yapılmak Büyük Millet Meclisinin huk ık 
ve salâhiyeti csaslyesi cümlesinde olduğundan vergi tarh ve o'tbayeti salâhiyetinin icra Vekil
lerime verilmesini encümenimiz esas itibariyle şayanı kabul görmediğinden mezkûr madde tayye-
dilmiştir. 

Madde 7. — Altıncı maelde c-larak rynen kabul ceYı1 mistir. 
Madde 8. — Dmlâk Vergisi tezakiri cüzdan halinde olmak ve be? senelik muamelâtı ih

tiva etmek üzere 13^0 senesinden itibaren ve iadeten tesis olunmak teklİLİnıl havi olduğundan 
tayyedi'lmiştir. Varidat mazbatasında mufassalan a?z ettiğimiz veçhile vergi tezakirlnin beş 
kuruş ücretle verfıldifi zamanda bile bilhassa çiftçiler- ve fukara için büyük bir kâr teşkil 
etmesi ve bir İki kuruş vergisi olanlardan beş kuruş tezkere ücreti istifası gir Yi bir garabet 
göstermesi yüzünden Büyük Mil-Vt Meclisince lâğvedilmiş iken bunun yirmibeş kuruş gibi 
pek yüksek bir bedel ile tekrar ihyasını encü"neniniz muvafık görmemektedir. 

Madde 7. — Meni Müskirat Kanununun tatbikatında, görülen imknâsızlık dolayısiyLe mezkûr 
kanunun ref'i ile müskirat imal ve füruthmun Devlet inhisarı tahtına konulması hem müs-
kfratın şüyu ve efrad arasında suuilatim alini menetmek suretiyle mânevi, hem de senevi 
(5) milyon lira kada.? bir varidat temin ederek maddi mrnaflû mültezim olacakı Hükümet ta
rafından teklif ve ekseriyetle encümendmLizco kabul edildiğinden mezkûr inhisarın tanzim ve tesis 
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ve idaresi hususunda icabeden kanun ncşrediünceye kadar Hükümetçe inhisara ait vesaik 
tedarik olunmak ve o zamana kadar müskirat üzerinde alınmakta olan vergiyi dört misli 
olarak cibayet eylemek üzere Hükümete mezuniyet itasını teminen yedinci madde Hükümetin 
tdklufi ve encümenimizin tasvibi ile lâyihaya dereolunmuştur. 

Madde 8. — Kibrit üzerinde vazedilen Rüsumu istihlâknyeyi cibayet için ilsak edilen band-
larda birçok suiistimalât vukubulduğu ve Devletçe ümidedilen varidatı temin edemediği ci
hetle kibrit ûmal ve füruthunun da Devlet inhisarı şekline konulması Hükümetçe teklif ve 
encümenimizce tasvibedildifinden tanzim edilen maddei kanuniye ssblzlnci olarak lâyihaya 
dereolunmuştur. 

Madde 9. — Varidat bütçesi mazbatasında tafsilen arz ettiğimiz veçhile aşarın usulü ciba-
yeti tera'kkiyatı ziraiyeye mâni olduğu ve zürram tevsfıi ziraattan meneylediği cihetle aşa
rın usulü cibayet ve istifasının muvafık bir şekle ifrağı zımmmda bâzı tecrübeler icrası için 
Maliye Nezaretine 16 Nisan 1330 tarihli Kanun ile beş sone müddetle mezuniyet veıülmiş 
ve işbu mezuniyet 26 Nisan 1335 tarihli Kararname ûle beş sene daha temdidolunmuş ise de 
işbu on sene müddetin harb içinde geçmcrj'ae mebni Maliye Nezaret ve Vekâleti inbu mezu
niyetten istifade ilo tecrübede bulunmaya imkân bulamamıştır. Binaenaleyh 1340 senesinde 
tecrübeler forası Maliye Vekâleti tarafından teklif ve encümenimi'zee şayanı kabul görüldüğün
den işbu dokuzuncu madde lâyihaya dereolunmuştur. 

Madde 10. — Temeddü Kanununun bâis olduğu şikâyeti ve mezkûr kanunun kabiliyeti tat-
bikıyeyi haiz olmadıkına geren ve bu seneki varidat mazbatalarımızda uzun uzadva tetb'ık ve 
tenkid etmiş ve Maliye Vekâletince tanzim edilen Kazanç Kanununun sureti tanzim ve neşri 
esbabının istikmâlini temenni oylemı'ntir. Ancak 1340 senei maliyesinin hululüne az bir müd
det kaldığı cihetle bu müddet zarfında Kazanç Kanununun nehrine imkân olmadığından 
ve Temeddü Kanununundan mutazarrır olduklarından dolayı bihakkın n'fıayet eden alâkada-
ranm temadii mağduriyeti de çıyanı tecviz bulunmadığından Maliye Vekili hazır bulunduğu 
halde cereyan eden müzfJkerat içerisinde temettü kararnamesinin muhtacı ıslah olan meva<-
dını tadıVen tanzim eylediğimiz maddei kanuniye lâyihaya ilâve kılınmıştır. 

Madde 11. — Emlâk ve müsekkafat kıymetlerinin pek eski zamanda tahrir ve tahmin edil
miş ve müruru zamanca bâzıları tenezzül, bâzıları tereffu, etmiş veyahut tadili inşaat 
bey'ufera, suretleriyim yerı'ı kıymetler konulmuş olduğundan vergi istifası için bunların 'es
babı tadilini teminen geçen sene bir kanun neşredilmiş ise de ferağ ve intikal harçlarının 
fetîfasmda takibedileeek usul ve tezryiklü kıymet farkını temin edecek bir kanun neşrolun
madığından işbu maddei kanun "yenin lâyihaya dercinde zaruret görülmüştür. 

Madde 12. — 30 Eylül 1336 tarihli Kanunun ikinci maddesi muc'bince tarh ve tevzi edilmekte 
olan oyun alâtı resminin sureti istifasında bâzı ninkülât olduğundan işbu müşkülâtı izale ve tahsi
latı sureti muntazamada icra etmek üzere bâzı ahkâm vaz'ı Maliye Vekâletince teklif edildiğinden 
işbu lâvihava derci tenslbed'lmiştir. 

Madde 13. — İmar ve İskân Kanununun onik'nci maddesinde 1338 senesinden itibaren mesak'n'n 
on ve akaaratm beş sene vergiden istisnası mezkûrdur. Bundan maksat ancak duçarı istilâ olarak 

tahrlbedilen vilâyetlerde imaratı teşkil olduğu halde her nasılsa mutlak olarak bilûmum inşaatın ver
giden ist'sna edilmiş olması birçok varidatın ziyamı muclbolduğundan vergiden istisna kaydının d ti
cari istilâ olan yerlere hasrı encümenimizce kararlaştırılarak mezkûr onikinci maddenin tadili için 
tertibedilen madde lâyihada dereolunmuştur. 

Madde 14. — Düyunu Umumiye ve Reji İdareleri tarafından verli ve ecnebi tömbeki bayilerinden 
istifa edilmekte olan Beyiye Resmi harb kargılığı varidatı fevkalâdesi meyanmda beş misline -iblâğ 
ed'lmişti. Fakat bu bapta neşred'len kanunun seMı terkibi ancak bir sene için istifasını irae etmekte 
olduğundan 1340 senesi azrfmda dahi sabıkı müsüllû tahsilini temin için bir maddei kanuniye ilâve 
olunmuştur. 



Madde 15. —- 1325 senesinden itibaren muhtelif zamanlarda tavizan verilmiş tohumluk, yemeklik
ler, hububat ye alâtı edavatı ziraiye bedelleri hesabafı maliyede büyük bir yekûn teşkil ettiği halde 
bundan pek cüzi tahsilat yapılabilmekte ve hcsabatı da gayrımuntazam bir halde bulunmaktadır. Va
ridat bütçesinin esbabı mucibe mazbatasında taf silen arz eylediğimiz veçhile bu tavizat hesapları Zi
raat Bankasına devredildiği halde hem bunların ziyadan kurtarılarak muntazaman tahsil edilebilece-

.ği ve hem bunlardan vâki olacak tahsilatın bankanın matlûbatı atikasma mahsup suretiyle bankaya 
menafi temin edeceği derpiş edilerek bu bapta bir maddei kanuniye tertibolunmuştur. 

Madde 16. — Dokuzuncu madde ile Hükümet bütçe açığını kapatmak ve imar ve iskân masrafını 
karşılamak üzere avans muamelesi icrasına ve emlâki m il üyenin bedeli peşin veya mukassafcen furülı-
• tuııa mezuniyet istemekte ise de bütçe açığını kapatmak için avans muamelâtı icrasına lüzum olma
dığı gibi imar ve iskân masarifi de masarifi umumiyei Devlet meyanma ithal .•edilmiş- olduğundan böy
le bir mezuniyet itasına lüzum 'görmemekteyiz. 

Ancak Bankı Osmani ile olan hesabı carinin idamesi ve senenin ilk aylarında varidat bittabü nok
san olmasına mebni ileride varidatı çok aylarda tesviye edilmek üzere kısa vadeli avanslar akdi mu
vafık olacağından madde arz ettiğimiz hususatı temin edecek şekilde tadil ve lâyihaya onyedinci madde 
olarak: dereedilmiştir. 

Madde 17. — Hükümetin teklifinde onuncu n ıdde olarak gösterilen işbu madde aynen kabul edil
miş tir. 

Madde 18.—Hükümetin teklifinde onücüncü madde olarak gösterilen bu madde istikrazı dahilî 
faiz ve amortismanının tediyesine dair olup milletin Devlete birinci defa olarak ikrazatını havi olan 
istikrazı dahilî mürettebatı seneviyesinin harbin zaruret ve icabatından olarak şimdiye kadar tesviye 
edilememiş olması ne kadar mucibi esef ise badema muntazaman tesviyesi de Devletimiz için bir ve
cibedir. Mürettebatı seneviyesini her sene muntazaman vermekle beraber şimdiye kadar teraküm eden 
faizlerinin defa tan verilmesine imkânı maddi görmüyor isek de Hükümetin teklifi veçhile on sene 
müddetle tokası ta raptmı da muvafıkı nasafet bulmamaktayız. Binaenaleyh mutavassıt bir tariki tesvi
ye olmak üzere her sene tediyesi meşrudolan taksitlerle birlikte müterakim faizlerin onda birisini 
tediye etmek üzere yani müterakim faizleri beş senede itfa eylemek encümenimizce muvafık görül
müştür. Binaenaleyh mezkûr maddeyi o şekilde tadilen Heyeti Ceüleye arz eyliyoruz. 

Madde 19. — Haılbi Umumiden mukaddem Donanma Cemiyetince gemi iştira edilmek üzere ter-
tibedilen bir milyon liralık piyango Hükümet tarafından temin edilmiş ve mezkûr piyangonun senevi 
otuzbin lira mürettebatı 1337 senesi gayesine kadar tesviye kılınmıştır. 1338 ve 1339 seneleri müret
tebatı verilmemiştir. Münhasıran Türk eribabı hamiyeti tarafından iştira edilmiş olan bu piyango 
mürettebatının tehiri tesviyesi muvafık görülmediğinden ve encümenimizce vâki olan ihtar üzerine 
Maliye Vekâleti tarafından teklif edildiğinden müterakim iki senelik mürettebatın kırk senesinden iti
baren iki senede ve her senenin mürettebatı ile birlikte tediyesini teminen işbu madde tanzim, kılınmış
tır. Şurası şayanı arzdır ki, Donanma piyangosundan vatkiyle ancak dörtyüz bin liralık miktarı sa
tılmış ve mütebaki altıyüz bin liralığı Hükümet kendi namma geçirmiştir. Binaenaleyh sarf edilecek 
mürettebatı seneviyenin % 60 miktarı yine Hükümete avdet edecek ve hakiki sarfiyatı ancak % 40 
miktarında olacaktır. Şu kadar ki, mürettebat piyango keşidesiyle tevdi edildiğinden bu hesabın belki 
ufak bir fark göstermesi de mümkündür. 

Madde 20. — İmparatorluğa ait düyunu hariç yenin taksimi muahedei sulhiyenin düveli âtide ta
raflarından tasdikinden sonra icra edilmesi, Hükümeti Cumhuriye hissesine isabet edecek düyunu mü
rettebatı seneviyesinden bedettaksim tediyatına başlanılması Lozan Muahedei Sulh iyesi iktizasından 
olduğundan mürettebatı nıezkûrenin o zamana kadar tecili icabetmekte olup bu hususu teminen vaz'-
edllmiş olan onikinci madde bu maksadı ifham edecek şekilde tadil ve ıslaha edilerek lâyihaya yirmibi-
rinci madde olarak dereedilmiştir. 

Madde 21. — Hidamatı vataniye tertibinden maaş alanlar miktarını tesbit ve Heyeti Celilece kabul 
edilmiş bir kanuna müst eni dolmadıkça bugünkü mevcudun tezyidedilmemesini teminen' bu madde 
lâyihaya dereolunmuştur. 



• Madde 22. -=- Bilcümle Berrî, Bahrî ve Havai ve Jandarma- zabıtan ve mensubîn ve ümera ve er
kân ve kumandanların maaşatı daha pek yakın bir zamanda tezyidcdilmiş olduğundan ayrıca makam. 
maaş ve müteferrikası itasına lüzum, kalmadığı ve bütçe de bu noktai nazara göre tanzün edilmiş ol
duğu cihetle makam maaş ve müteferikası hakkında ahkâmı mevcudeyi ilga için tanzim <edilen mad-
dei kanuniye yirmüiçüııcü madde olmak üzere lâyihaya dercedilmiştir. 

Madde 23. •— Şimendiferler bahsinde ta.fsilen a "/. ettiğimiz veçhile MüdafaaiMilliye Vekâleti, mer
keziyle Vekâleti mezkûreyc merbut kıtaatı askeriye nakliyat, için şimendifer ve vapur idarelerine tes
viye vermekte devam ettiklerinden ve halbuki tesviye itası bu kısım masarifin hem Divanı Muhase
batın kaiblelsarf vâki olacak tetkikinden vareste k;l ; asına, ve hem. de hesaba tın karışmasına badi ol
makla beraber birçok suiistimaiât ve yolsuz sarfiyata verdiğinden badema Müdafaai Milliye Vekâleti
nin nakliyatı tahsisatı dairesinde ve peşin akçe ile yapmasını, tem inen işbu madde konulmuştur. 

Madde 24, 25. — Jandarma maaş ve masarif atı bütçemizin onda biri derecesinde büyük bir yeku
na baliğ 'olmakla beraber bu masrafın azametine mebni jandarma efradının muiıtacolduktarı derecede 
müstevfi maaş itasına imkân görülemediği bir sırada mevcut otıızbiu jandarmadan birkaç yüzünün 
müessesatta muhafız olarak istihdam edildiği ve binden ziyadesinin ümera ve zâbitan maiyetinde hiz
metçilikte kullanıldığı ledettetkik anlaşılmıştır. Binaenaleyh . badema Hükümet malsandıklarından 
gayri müessesatta muhafız olarak jandarma kullanılmasını men' için ve jandarma efradından hiz
metçi olarak kullanılanlara jandarma vazifei askeriyesinde müstahdem olanlar derecesinde maaş ita
sına da lüzum olmadığından hizmetçilikte müstahdem jandarma efradına efradı askeriye derecesinde 
maaş itasını temiııen işbu maddeler lâyihaya dercedilmiştir. 

Madde 26. •— Memurini hariciyeye verilmekte olan maaş ve tahsisatlar için birkaç türlü usûl ve 
şekiller tatbik edilmiş ve bu bapta şimdiye kadar muhtelif memleketlerde bulunan muhtelif memu
rini hariciye arasında müsavat ve adaleti temin edecek bir şekil 'bulunamamıştı. Encümenimiz bu me
seleyi âriz ve amik tetkik ve münakaşa ederek muhtelif memleketleri, vaziyeti maliyelerine göre, üç 
kısma tefriki muvafık görmüştür. 

Bunların birisi, kambiyosu Türk evrakı nakdiyes'nden yüksek olan, diğeri; Türk evrakı mıkdiye
sinden dûn hulunau ve üçüncüsü; kambiyosu sıfra münaklibolan mahaller olmak üzere memaliki ec-
nebiyeyi üç kısma tefrik etmiş ve bunların her birisi için ayrıca- ahkâm kovmuştur. Bu meyanda ha
yat pahalılığı mevzımbahistir ki, bu da harbden evvelki paranın kıymeti 'ştiraivesiyle şimdiki kıyme
ti iştiraiyesi arasındaki farkı irae eden bir-hesaptır. Bu hesap mcvzuubahsolan nıemarki ecnebiyenin 
her birisinde neşredilen asarda ve Cemiyeti Akvamın her altı ayda bir neşrettiği hayat pahalılığı cet
velinde irae edilmekte olduğundan her allı ayda bi;< Hariciye ve Maliye Vekâletleri birleşerek hayat 
pahalılığı hakkında alacakları malûmata göre müştereken miktarını tâyin etmeye salilhiyettar olması 
encümenimizce muvafık görülmüştür. Ahkâmı mezkûre dairesinde tedvin edilen yirmi yedinci madde 
Encümenimizce lâyihaya dere ve Heyeti Cclileyc tekili: olunmuştur. 
. - Madde .27. — Alız i asker muamel âtımın kalen ve şubeler tarafından idaresinde arzu edilen inti
zam temin edilemediği ve nüfas muamelâtiyle meşgul olan deva ir intizam ve tekâmüle mazhar oldu
ğu surette esasen idari bir vazife olan ahzi asker muamelâtının selâmeti cereyanı daha ziyade temin 
edileceğine Müdafaai Milliye Vekilinin huzuriyle eu-eyan eden mü/akerat neticesinde Encümenim izce 
kanaat getirildiği cihetle 134-0 senesinden itibaren nüfus idarelerinin hüsnü tanzim ve def at ir ve ku-
yudunmı ahzı asker muamelâtını ifa edebilecek surette tesisi ile muamelâtı mezkûıenhı tedricen deva-
iri mezkûreye devri ve 1340 senesi için de Heyeti Vekilenin tonslbedeeeği on vilâyette ahzi ;asker mua
melâtının nüfus idareleri tarafından icrası karargir olmakla işbu madde tedvin edilmiştir. 

Madde 28. — Liselerdeki ücretsiz leylî talebe miktarı pek ziyade tezayüd ederek bütçeye büyük 
bir bâr olduğundan ücretsiz leylî talebe miktarının ücretli .talebe mecıuuunun hum sunu tecavüz ede
memesi encümenimizce tensibedildlğindon işbu yi-m i. dokuzuncu madde Heyeti Cclileyc encümenimiz 
tarafından teklif olunmaktadır. 



- 1 6 -
Madde 29. — Hükümet tarafından ıneanaliki 3 nebiyeye gönderilen talebinin avdetlerinde yapılan 

masarifi ödemeleri nlzamnamei iktizasından ise de bilûmum vekaletlerce lâzımüttatbik olmak üzere 
bir maddei kanuniye vaz'ı tenslb edilerek lâyihaya dercolunmuştur. 

Madde 30. — Mazulîn maaşatımn her mazul n^murun aidolduğu Vekâlet bütçesinden tahsisi 
28 Şubat 1338 tarihli ve 1338 senesi Birinci Avans Kanununun 7 nci maddesi ahkâmı dairesinde 1337, 
1338 senelerinde usul ittihaz edilmiş ise de 1339 senesi son altı aylık Avans Kanununda bu usulün 
ref'i ile mazulîne muhassesatı zatiye idaresinden maaş tahsisi usulünün iadesi hakkında bir madde ko
nulmasına ve encümenimizin ekseriyeti iki seneden beri tatbik edilen usulün faldesine kaani bulun
masına mebni 1339 son Avans Kanunundaki işbu maddenin hükmünü ilga için bu madde encümeni-
mizco teklif edilmiştir. 

Madde 31. — Türkiye Cumhuriyetinin makam bulunan Ankara Şehrinin tanzim ve iman lüzumu 
ve Ankara Belediyesinin bu imaratı icraya kâfi maddi menabie malik olmadığı muhtacı izah değil
dir. Binaenaleyh mekûr belediyeye muavenet icrası Heyeti Vekileee kararlaştırılarak encümenimizce 
teklif edilmiş olmakla teklifi vâki veçhile beşyüzbin liranın ikrazına Maliye Vekâletine mezuniyet ita
sının temlnen işbu madde lâyihaya ilâve edilmişti.*. 

Madde 32. — İmar ve İskân ve Mübadele Vekâletinin hini teşkilinde mezkûr Vekâlet teşkilât kad
rosunun tanzimi uzun tetkikata muhtaç bulunması nazarı dikkate alınarak Vekâletin teşkilât yapılın
caya kadar iktiza eden memurini istihdam etmek ve Vekâlet için bâzı mütehassıslara getirebilmek sa
lâhiyeti 8 Teşrinisani 1339 tarihli İmar ve İskân Kanununun birinci maddesiyle Vekâlete verilmiş
tir. Fakat 1340 senesi için yapılan bütçede İmar ve Mübadele ve İskân Vekâletinin bilcümle teşkilâtı 
kadroya konulmuş ve hariçten celbedllecek mütehassıslar için de Maliye Vekâleti bütçesine bir mil
yon lira tahsisat konulduğu cihetle İmar ve Mübadsle ve İskân Vekâletinin celbini düşündüğü müte
hassısların da bu tahsisat meyanmdan tavzifi mümkün bulunmuş olmakla İmar ve Mübadele ve İskân 
Kanununun yedinci maddesinin devamı meriyetine lüzum kalmamıştır. Binaenaleyh mezkûr madde
nin tayyı zımnında bir maddei kanuniye tertip ve lâyihaya dercedilmiştir. 

İmar ve Mübadele ve İskân Kanununun sureti tatbikıyesi hakkında bir talimatname tanzim edil
mesi kanunu mezkûrun 18 nci maddesi ahkâmından olup halbuki şimdiye kadar mezkûr talimatname
nin tanzim edilmediği tetkikatımız esnasında anlaşılmıştır. Pek büyük bir vazifeyle mükellef ve büt
çemize göre cidden mühim bir masraf ihtiyarına salâhiyettar olan bu Vekâletin vazife ve salâhiyetini 
hüsnü ifa edebilmesi için bu talimatın behemehal neşredilmesi lüzumuna kaani olduğumuzdan bu 
ciheti de Heyeti Celilenln nazarı dikkatine arz eylerle. 

Ufaklık meskukât darbı hakkında Hükümet bir teklif ve Encümenimizce kabul edilerek Heyeti 
Celileye arz ve derdesti müzakere olunan lâyihai kanuniyede meskukâtı mağşuşenin tedavül müdde
tinin temdidi için ahkâm münderiç olmakla burada tekrarına lüzum olmadığından Hükümetçe onbi-
rlnci madde olarak vukubulan teklif tavyedilmiştL\ 

Madde 33. — 14 ncü madde olarak Hükümetçe teklif edilen bu madde teklif veçhile aynen kabul 
edilmişti:'. 

15 nci madde 1340 senei maliyesinde bâzı fusul ve mevadda tahsisatı munzamma ita edilebilmesi 
için Muvazenei Umumiye Kanununa (s) işaretli bir cetvel raptı teklifini havi olup esasen Meşrutiyeti 
İdare zamanında câri olan ve doğrudan doğruya irade ile tahsisatı munzamma itası usulünü havi olan 
bu teklifin Teşkilâtı Esaslyemizle muarız bir vaziyette olduğuna şüphe yoktur. Meclisi Âli müstemir-
ren devam etmekte olduğundan mütehavvil, gayrimütehavvil her hangi bir masraf için lüzum ve za
ruret tahakkuk ederse Heyeti Celileden neşredilecek bir kanun ile tahsisatı munzamma itası daima 
mümkün bulunduğundan vaktiyle birçok mahazlri sabit olduğu halde Kanunu Esaside mevcudolan 
ahkâm dolayıslyle ref'i mümkün olamıyan bu usule hakkı hâkimiyeti gayrlkabili terk ve ferağ ve 
tecezzi olmak üzere nefsinde cem eden ve müstemirıen münakid bulunan Büyük Millet Meclis'nln mev
cudiyeti karşısında bu bidati sabıkayı ihyaya Encümenimiz taraftar bulunmadığından maddeyi tay-
yeylemiştir. 
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Madde 34. — Onaltıncı madde otuabeşinci mad le olarak kabul edilmiştir. 
(Madde 35. — Mevcut vilâyetlerden birçoklarım ı nüfusu bâzı kaza ve hattâ nahiyelerden de dûn 

olduğu ve bir kısmının varidatı gayrikâfi bulunduğu cihetle teşkilâtı mülkiyenin nüfus, vaziyeti ikti
sadiye ve coğrafyaya, göre tadili,zaruri görülerek işbu madde lâyihaya dcrcolunmustur. 

9 Şubat 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni namına 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep Mebusu 

Ali Cenani 
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1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası 

('Hükümetin teklifi) 

Madde 1. — Muvazenei Umumiyei Devlete 
dâlhil bulunan devairin binüçyüzkırk senesi 
masarifi âdiyesi için işbu kanuna merbut (A) 
işaretli cetvelde irae olunduğu üzere yüzbeş 
imilyon ikiyüz elli dokuz, bin dokuzyüz yirmi 
yedi lira talhsisat itâ olunmuştur. 

Madde 2. — Bin üçyüz kırk senesi Muvaze
nei Umumiye masarifine karşılık olan varidat, 
merlbut (B) işaretli cetvelde mulharrer olduğu 
üzere yüz yedi milyon beşyüz seksen doikuz 
Ibin sekizyüz on lira olarak taihmin edilmiştir. 

• Madde 3. — İşbu Muvazenei Umumiyenin 
Varidat kısmını teşkil eden merbut (T) işaretli 
cetvelde envai gıösterilen kâffei tekâlif ve rü-
:sum ile varidatı muhtelifanin ve müteferrika 
namı altında mezkûr hasılatın bin üçyüz kırk 
senesinde daihi tahsiline devam olunacaktır. 

Madde 4. — Evanii zerden Darphanece alm
amakta olan ücret, rayice gıöre Maliye Vekâle
tince tanzim edilecek liste mucibinee istifa edi
lecektir. 

M'adde 5. — İdarei hususiyei vilâyat namına 
tekâlifi umumiye üzerinden bin üç yüz kırk se
nesi zarfında tarh ve tahsil edilecek olan kü
suratı munzamma kavanini mahsusa ile vaz'olu
nanlardan ibarettir. 

Madde 6. Hariciye Vekâletince gerek mer
kezde ve gerek sefarethane ve şehlbenderhane-
ler vasıtasiyle hariçte istifa edilmekte olan harç 
ve resimlerin görülen lüzum üzerine tezyidini 
ve icâbında kanunen muayyen haddi aslisine 
ircamı vekâleti müşarünileyhanın işarına bi
naen tahtı karara almaya İcra Vekilleri Heyeti 
mezundur. 

Madde 7. — 3 Nisan 1333 tarihli Kanunla 
mevzu olup 28 Mart 1334 tarilhli Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile varidatı umumiye meya-
nına itlhal olunan Tütün Resmi Munzamımı bir 
misli tezyidolunmuş ve Harlb karşılığı namiy-
le yapılan zamaim ilga edilmiştir. 

((Encümenin Teklifi) 

Madde 1. — Muvazenei Umumiyei Devlete 
dâhil bulunan devairin 1340 senesi masarifi için 
işbu kanuna merbut (A) işaretli cetvelde irae 
olunduğu üzere «126 087 739,80» lira tahsisat 
itâ kılınmıştır. 

Madde 2. — 1340 senesi Muvazenei Umumi
ye maasrifine karşılık: olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde mulharrer olduğu üzere 
'«119 165 814» lira olarak taihmin edilmiştir. 

Varidat 

Madde 3. — İşibu Muvazenei Umumiyenin 
varidat kısmım teşkileden meAut (T) işaretli 
cetvelde enıvaı gösterilen kâffei tekâlif ve rü
sum ile varidatı mulhtelifenin ve müteferrika 
namı altında mezkûr hâsılatın 1340 senesinde 
dahi tahsiline devam olunacaktır. 

•Madde 4. — Envanii zerden Darphanece alın
makta olan ücret, rayice gıöre Maliye Vekâletin
ce tanzim edilecek liste mucibince istifa edile
cektir. 

Madde 5. — îdarei hususiyei vilâyat namına 
olarak tekâlifi umumiye üzerinden 1340 sene
si zarfında tarih ve tahsil edilecek olan küsu
ratı munzamma kavanini mahsusa ile vaz\)lu-
nanlardan ibarettir. 

Tay 

Madde 6. — 3 Nisan 1333 tarilhli Kanunla 
mevzu olup 28 Mart 1334 tarilhli Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile varidatı umumiye meya-
nma ithal olunan Tütün Resmi Munzamını bir 
'misli tezyidolunmuş ve Harb karşılığı namiyle 
tütün paketlerine yapılan zamaim müligadır. 
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Hü. 

Madde 8. — Emlâk Vengisi tezakiri, cüzdan 
halinde olmak: ve beş senelik muamelâtı ihti
va etmek üzere bin üç yüz kınk senesinden iti
baren iadeten tesis edilmiştir. 

Ene. 

Tay 

Madde 7. — 1340 senei maliyesi iptidasın
dan itibaren müskirat imal ve füruhtu ve ithali 
Devlet inhisarındadır. İşjbu inhisar Hükümet ta
rafından emaneten veya Hükümet murakabesi 
tahtında efrat ve şirketler tarafından veyadmt 
şirket veya şirketlere devir suretiyle idare olu
nur. Bu hususta icabeden kanun neşredilinceye 
kadar mezîkûr inhisara muhalefet edenleri 
men'e, ruhsatsız mükirat imal ve füruht eden
ler misillû tecziyeye ve inhisar tesis edilinceye 
kadar İspirto ve Meşrubatı Küuliye Vergisini 
3 Kânunusani 1336 tarihli Kararnamede mün-
deriç miktarın dört misli olmak üzere doğru
dan doğruya Hazine namına istifaya Hükümet 
mezundur. 

Madde 8. — 1340 senesi Martından itiba
ren kibrit imal ve ithal ve füruhtu Devlet inhi
sarındadır. İşbu inhisar Hükümet tarafından 
emaneten veyahut Hükümetin murakabesi tah
tında efrat ve şirketler tarafından veyahut şir
ket ve şirlketlere devir suretiyle idare olunur. 
înihisara muhalefet ve kaçakçılık edenler tütün 
kaçakçıları hakkındaki ahkâma tevfikan teczi
ye edilir. 

Madde 9. — Âşarm usulü cilbayet ve istifa-
smca tecrübeler icrasına Maliye Vekili mezun
dur. 

Madde 10. — 30 Teşrinisani 1330 tarühli 
Kanunu muvakkatin altıncı ve 25 Şubat 1380 
tarihli zeylinin yedinci maddeleri benveçhi zir 
tevhit ve tadil edilmiştir. 

A) Gerek müessesat ve şirketler, gerek ce
miyetler ve eşihası ferdiye nezdinde maktu maaş 
ve ücret ve aidatla istihdam olunan her nevi 
müstalhdeminin sureti âdiye ve fevkalâdede al
dıkları maaşat ve ücurat ve ikramiyelerin mik
tarı senevisi üzerinden ve tediye olunan nev'i 
akçenin Borsa İdaresinden veya Ticaret Oda
sından alınacak piyasa fiyatına göre yüzde üç 
nislbetinde Temettü Vergisi istifa olunur. 

B) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü 
Vergisi Kanunu muivaklkatinin dokuzuncu mad-



Ene. 

desinin beşinci fıkrası berveçhi zir tadil olun
muştur : 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesi cari olan 
mahallerde varidatı gayrisâfiye, kezalik 14 Ha-. 
ziran 1326 tarihli Müsakkafat Kanununun on-
ikinci maddesinin matufu olan Tahriri Umumi 
Nizamnamesinin elli altıncı maddesine tevfi
kan memurini Maliye tarafından ahvali âdi-
yeyc göre tahmin olunur. 

C) Mezkûr kanunun onsekizinci maddesi
nin ondört numaralı fıkrası berveçhi zir tadil 
-olunmuştur: 

Sinni onikiden dûn ve aitmışlbeşten efzun 
veya iki gözden ve el ve ayağının birinden ve
ya ikisinden mahrum ve mefluç, olan amele ve 
müstahdemin ve seyyar satıcılar. 

D) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Kanunun ye
dinci maddesi berveçhi zir tadil olunmuştur : 

ıBir hanı kamilen isticar ve muahhar an ayrı 
ayrı icar etmeyi sanat ittihaz edenler tahtı iş
galde bulundurdukları müsakkafatın iradı gay-
risâfisinin yüzde beşi nisbetinde vergiye tabi
dir. 

.11) «Sanayii beyiyeden maada müesisesatı 
sınaiye ile değirmen ve fahrilkalar her nerede 
bulunursa bulunsun Temettü Vergisine tabidir. 
21 Eylül 1336 tarihli Kanunun beşinci madde
sine tevfikan tahakkuk ettirilip henüz tahsil 
edilemiyen Temettü vergilerinden 1337, 1338, 
1339 senelerine aidolanlar istifa edilmiyeıcektir. 

V) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü 
Kanunu muvakkatinin işbu kanunla muaddel 
şekli dairesinde tahakkuk edilecek Temettü 
Vergisi ve Küsuratı Munzamıma Kanunu mez
kûra merbut «B» cetvelinin ikinci kısmında mu
harrer mükellefinden on ve sair mükelefîinden 
beş ve 25 Şubat 1330 tarihli Kanunu muvakkati 
zeylinin beşinci maddesinde muharrer Maktu 
Vergiye tâbi mükelleflerden dört misle iblâğan 
tahsil olunur. Ancak işbu kanunun birinci 
maddesi ile tevhit ve tadil olunan altnıcı ve zey
linin yedinci maddelerinde nıusarrah mükelle
fin vergileriyle zeyli mezkûrun 1, 2, 3, 4 ncü 
maddelerine tevfikan tahakkuk vergi ve kesri 
munzammaları zamma tâbi olmaksızın, tahak
kuku aslileri üzerinden istifa olunur. 

Z) 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ka
nunu muvakkatinin altıncı-ve yedinci maddele-
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Ene, 

riyle dokuzuncu maddesinin, beşinci fıkrası ve 
onsekizinci maddenin öndört numaralı fıkrası 
ve 25 Şubat 1330 tarihli zeylinin yedinci mad
desi mülgadır. 

H) İşbu maddei kanuniyenin «H» fıkrası
nın hükmü yalnız 1340 senesine ve fıkaratı sai-
resi 1340 senesinden itibaren tarh olunacak ver
gilere şâmildir. 

Madde 11. — Tahriri müsakkafat cari olan 
yerlerdeki emvali gayrimenkıılenin tapu idare
lerince icra olunacak muamelâtı için istifası lâ-
zımgelen hare ve rüsum 28 Şubat 1328 tarihli 
Kanun mucibince bilhesap bulunacak kıymetle
rinin dört misli ve 2 Temmuz 1302 tarihli Em
lâk Nizamnamesi cari olan mahallerden 1331 se
nesi nihayetine kadar tadil görmiyen müsakka
fat lile bu halde olan arsaların kıymeti mukay-
yedelerinin beş misli ve öşre veya bedeli öşre 
tâbi arazi ve sairenin iki misli üzerinden alı
nır. 

1332 senesi İle sinini müteakibede tadil gö
ren yerlerin kıymetlerine vukubulan zamaim 
hasebiyle tezayüdcleden kıymetleri kıymeti mu-
kayyedei sabıkalarının beş veya iki mislinden 
dûn ise nevilerine göre o mıkdara biliblâğ hare 
ve rüsum onun üzerinden istifa olunur. Fakat 
tarihi mezkûrdan sonra müceddeden inşa olunan 
müsakkafatın Emlâk Nizamnamesi mucibince 
tadil komisyonlarınca takdir olunan kıymetleri 
tezyidolunmaz. 

Madde 12. — 30 Eylül 1336 tarihli Kanunun 
ikinci maddesi mucibince resme tâbi tutulan 
oyun alâtmdan işbu resim levha vaz'ı suretiyle 
istifa olunur ve bu resim Temettü Kanununun 
cari olduğu mahallerde tatbik edilir. 

Her sene Mart ayı zarfında vasaiti münasebe 
ile vâki olacak ilân tarihinden itibaren onbeş 
gün zarfında levhaların vaz'ı mecburi olup bu 
müddetten sonra levhasız görülecek olanlar iki 
kat resme tâbi tutuluyor. İşbu kanunun mevki 
tatbika vaz'ı tarihine kadar damgalattırılmak-
sızm derdest olunan oyun alâtmın rüsumu mü-
terakimesi kanunun neşrinden itibaren bir malı 
zarfında tediye olunmak suretiyle cezaları af 
ve ashabı hakkında ikâme olunan dâvalar iptal 
olunur. 27 Teşrinisani 1336 tarihli Kanun ah-
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Ene. 

Madde 9. — 1340 senesi bütçe açığını kapat
mak ve iskân ve imar masarifini karşılamak 
üzere avans muamelâtı icrasına ve emlâki emiri-
yenin bedeli peşin veya mukassıt olarak furuih-
tıına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 10. — Muvazenei Umumiye Kanunu 
ile tahtı mezuniyette bulunmıyan kâffei rüsum 
ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup bunun 
haricinde her ne nam ve suretle olursa olsun 
tarh ve cibayeti tekâlif hakkında emir ita eden
ler takibatı kanuniyeye tâbi tutulur. 

Madde 13. —İst ikrazı dahilî faiz ve amor
tismanı kanunu mahsusundaki nisbete göre te
davül eden para ile tesviye olunur. 1339 senesi 
nihayetine kadar tedavül eden faizler dahi 1340 
senesinden itibaren on senede takasiti mütesa-
viye ile tediye edilecektir. 

kâmı ile 30 Eylül 1336 tarihli Kanunun işbu 
maddeye mugayir olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 13. — Duçarı istilâ olan havalide 
1338 senesinden itibaren inşa edilmiş ve edilecek 
mesakân ve çiftlik ebniyesi 1349 senesine kadar 
vergi ve zamaimden muaftır. 

Bu misüllû mebaniden şimdiye kadar tahsil 
edilen vergiler iade edilmez. 8 Teşrinisani 1339 
tarihli Kanunun onikinci maddesi mülgadır. 

Madde 14. — Düyunu Umumiye ve Reji îda-
releri tarafından yerli ve ecnebi tömbeki bayi
lerinden istifa edilen Beyiye Resmi, dört misli 
münhasıran Hazineye aidolmak üzere, beş misil 
olarak tahsil olunacaktır. 

(Madde 15. — 132:5 senesinden itibaren Mu
vazenei Umumiyeden zürraa tâvizan verilmiş 
olan nukut ile hububat ve alât ve edevatı zür-
raiye bedelleri Ziraat Bankasına devredilmiştir. 
İşbu tavizattan Ziraat Bankasınca tahsilat vu-
kubuldukça Bankanın matlûbatı atikasmdan 
mahsubu icra edilir. 

Madde 16. — 1340 senesi zarfında Bankı Os-
mani ile olan Hazine hesabı carisinden maada 
kısa vadeli avanslar ve hesabı cariler âkid ve 
küşadma ve emlâki milliyenin bedelini peşin 
veya mufcassat olarak fürulhtuna Maliye Vekili 
mezundur. 

Madde 17. — Muvazenei Umumiye Kanunu 
ile tahtı mezuniyet bulunmıyan kâffei rüsum 
ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup bunun 
haricinde her ne nam ve suretle olursa olsun 
tarh ve cibayeti. tekâlüf hakkında emir ita eden
ler takibatı kanuniyeye tâbi tutulur. 

•Makide 18. — Masarif istikrazı dahilînin faiz ve 
amortismanından 1339 senesi gayesine kadar 
tedahül eden mebaliğ 1340 senesinden itibaren 
beş senede takasiti mütasaviye ile beher seneki 
faiz ve amortisman taksitleri ile rayici hazır 
üzerinden tediye olunur. 

Madde 19. — Dinarıma piyangosu takasıtın-
dan 1339 senesi gayesine kadar müterakim bu
lunan mebaliğ 1340 senesinden itibaren iki senede 
ve her seneki mürettebatla birlikte tesviye olu
nur. 
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Madde 12. — İmparatorluğa ait Düyundan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine isa
bet edecek miktarın tediyesi taksimi düyun ame
liyesinin icra ve tediye akçelerinin tâyinine ka
dar tecil olunmuştur. 

Ene. 

Madde 20. — İmparatorluğa ait Duyunu 
Hariciyeden Türkiye Cumhuriyetine isabat 
edecek miktarın mürettebatı seneviyesinin tedi
yesi taksimi düyun ameliyesinin icrasına kadar 
tecil olunmuştur. 

Madde 21. — Hidamatı vataniye tertibinden 
elyevm maaş almakta olan zevat işbu kanuna 
merbut (S) işaretli cetvelde esamisi muharrer 
olanlardan ibarettir. Bunun haricinde maaş 
tahsisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul 
edilmiş bir kanuna müstenidolmak lâzımgelir. 

Madde 22. — Bilûmum Berrî, Baihrî, Havai 
ve Jandarma zâbitan ümera ve erkân ve men-
subîne verilen makam maaşları ve müteferrikası 
hakkındaki ahkâm mülgadır. 

Madde 23. — Şimendifer ve vapur nakliyat 
ücretleri için tesviye ilmühaberleri verilmesi 
usulü mülgadır. Badema, mezkûr nakliyat üc
retleri peşin olarak ödenecektir. 

Masdde 24. — Jandarma efradından hizmet
çilikte müstahdem olanlara efradı askeriyeye 
verilen maaş miktarında maaş verilir. 

Maidde 25. — 1340 senesi Martından itiba
ren Hükümet mal sandıklarından maada bil
cümle müessesatı maliyede muhafız olarak jan
darma istihdam edilmiyecektir. 

Madde 26. — Memurini Hariciye maaş ve 
tahsisatı âtideki eşkâle göre tediye olunur. 

A) Kambiyosu harbden evvelkine nisbetle 
Türk evrakı nakdiyesinden yüksek olan mahal
lerde maaşatm harbden evvelki mukabiline ha
yat pahalılığının tamamı ilâve edilir ve tahsi
satın yalnız harbden evvelki mukabili verilir. 

B) Kambiyosu Türk evrakı nakdiyesinden 
dûn olan mahallerde maaşların habden evvelki 
mukabili İngiliz lirası ve tahsisatları Türk ev
rakı nakdiyesi olarak tediye edilir. 

C) Kambiyosu sıfır derecesinde olan ma
hallerde maaş ve tahsisatlarının harbden evvel
ki mukabili İngiliz lirası olarak tâyin olunur. 
Berveçhi balâ verilecek hayat pahalılığı ile ak
çe farkı tahsisatı fevkalâde makamında verilir 
ve hayat pahalılığı miktarı altı ayda bir Hariciye 
ve Maliye Vekâletleri tarafından tâyin edilir. 
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Ene. 

Madde 11. — Meskukatı mağşuşenin tedavül 
müddeti 1343 senesi nihayetine kadar temdide-
dilmiştir. 

Madde 14. — Bilûmum tekâlif ve rüsumun 
ve nizamatı mukarreresi mucibince tahakkukuna. 
ve Düyunu Hazinenin subûtuna esas olan ma-
kadir ve nisbetler tebeddül etmemek şartiyle Ha
zinenin kabz ve tediye muamelâtında ve kuyudu 
hesabiye! Devlette lira esas ittihaz edilerek ku
ruş onun kesri itibar edilip tahakuk ve tahsilde 
yirmi paradan dûn küsurat tay ve yirmi paradan 
fazla küsurat kuruşa iblâğ edilecektir. 

Tahsisatı Fevkalâde (Kararnamesinin işbu mad
deye muhalif ahkâmı mülgadır. 

Madde 27. — Heyeti Vekil ece tensi'bedilecek 
olan on vilâyette 1340 senesi zarfında ahzü as
ker muamelâtı nüfus daireleri tarafından icra 
edilecektir. 

Madde 28. — Liselerdeki ücretsiz leylî tale
be miktarı ücretli leylî talebenin mecmuunun 
humsunu tecavüz edemez. 

Madde 29. — Hükümetçe berayı tahsil me-
maliki ecnebiyeye gönderilen talebe, masarifi 
tabsiliyelerini memuriyet tâyinleri tarihinden iti
baren nihayet 10 sene zarfında mukassaten tes
viyeye mecburdur. 

Madde 30. — 1340 senesi bütçesinde * Muva-
zenei Umumiyede dâhil bulunan mazulîn maaşatı 
sabıkı misullû her vekâlet memurini mazulesine 
o vekâlet bütçtsinde mevcut faslı mahsustan Şeh
remaneti, Ayan, Hazinei Hâssa, Şûrayı Dev
let ve İdarei Hususiye gibi teşkilâtı Devlete gay-
ridâhil devair ve mütssesatı mazul memurlarına 
Düyunu Umumiye muhesstsatı zatiye kısmı büt
çesindeki nazulîn maaşatı faslından maaş veri
lir. 

Madde 31. — Ankara şehri Belediyesine on 
sene mütevasi taksit ile on senede iade ve tesviye 
edilmek üzere % 6 faizle beş yüz bin liranın ikra
zına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 32. — Mübadele, İmar ve İskân Ka
nununun yedinci maddesi mülgadır. 

Tay 

Ahkâmı Umumiye 

Madde 33. — Bilûmum tekâlifi rüsumun ka-
vanin ve nizamatı mukarreresi mucibince tahak
kukuna ve düyunu Hazinenin sübutuna esas 
olan mekadir ve nisbetler tebeddül etmemek şar
tiyle Hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 
kuyudu hesabiyei Devlette lira esas ittihaz edi
lerek kuruş onun kesri itibar edilip tahakkuk ve 
tahsilinde yirmi paradan dûn küsurat tay ve 
yirmi paradan fazla küsurat kuruşa iblâğ edile
cektir. 
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Madde 15. — 1340 senei maliyesinde istimal 
olunabilecek tahsisatı mütehavvile (S) işaretli 
cetvtlde irae edilenlerden ibarettir. 

Madde 16. — 1325 - 1339 Muvazenei Umu
miye kanunlarının işbu kanun ve kavanini mah
susa ile fesh ve tadil olunmıyan ahkâmı bakidir. 

Madde 17. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. . 

Maddt 18. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ene. 

Madde 34. — 1325 - 1339 Muvazenei Umumi
ye avans kanunlarının işbu kanun ve kavanini 
mahsusa ile fesh ve tadil edilmiyen ahkâmı kemâ-
kân bakidir. 

Tay; 

Madde 35. —: 1341 senesine kadar Teşkilâtı 
Mülkiyenin nüfus ve vaziyeti iktisadiye ve coğ
rafya esaslarına göre tadil ve İslahına Hükümet 
mezundur. 

Madde 36. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyüllicradır. 

Madde 37. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 
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(A) - OETVBLt HULASASI 

Muvazenei Maliye 
Endülmenince teklif 

olunan 
Esamii devair Lira K. 

Büyük Milletle Meclisi 
Riyaseti Cuımlnır 
Divanı Muha&eibat 
Hilâfet ve Hanedan 
Başvekâlet 
Maliye 
Muftıassasatı Zatiye 
Düyunu Umumiye 
Rlüsunnat 
Tapu. 
Dahiliye 
Posta ve Telgraf 
Emniyeti Umumiyle 
Utanım Jandartma 
Hariciye 
Matfbuat ve İstihbarat 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Şer'iye 
Adliye 
Maarif 
Nafia 
İktisat 
MiMaf aai Milliye 
Bahriye 
Mübadele, İmar vte İskân 

920 822 80 
208 770 
77 408 

331 695 
40 043 

80 '500 000 
10 590 000 
7 489 167 
3 036 080 

660 289 
3 563 213 
4! '580 208 
3 121 004 
9 901 096 
1 265 563 

'56 390 
2 899 455 
1 226 400 
4 999,422 
5 220 000' 

l'Ö ll56 332 
3 078 726 

27 588 005 
4 577 631 
6 000 000 

Masarif yekûnu: ulnrmniyesi 126 087 739 80 
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(A) - CETVEL* 

Nev'i Muhaıs&aısat Fasıl Müfredıat îemal 

Büyük Millet Meclisi 
HÜyük Millet Meclisi azaları muhaslsasatı 
Harcırah 
İstiklâl mahkelmeleri masrafı 
Meımurin maaşatı ve ücuratı 
Masarifi müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Matbaa ımaaşat, üeurat ve masarifi 
înzılbat memurları ve muhafaza taburu tmaaşatı 
İnzibat memurları ve muhafaza taburu masarifi 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Yekûn 
Riyaseti Ouanh.ur 

Riyaseti Cuimhur mulhassatı 
Maaşat ve ücurat 
Mulbayaa edilecek iki otomobil esmanı ve müteferrika 
Masarifi 'mütenevvia 
Masarifi gayrimelhuze 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Yekûn 
Divanı Muhasebat 

Maaşat 
Masarifi müteferrika 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 
Memurini mazule ımaaş ve tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

Yekûn 
Hilâfet ve hanedan 

Hilâfet tahsisatı 
Hanedanı hilâfet 
Tahısisatı fevkalâde 

Yekûn 
Başvekâlet 

Maaşat 
Masarifat 
Masarifi müteferrika 
Tahsisatı fevkalâdei şehriyeisi 
Memurini mazule maaş ve tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
*12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

687 600 
50 000 

0 
36 289 80 
4 000 

21 800 
69 052 
2 910 
1 150 

48 021 

920 822 80 

144 000 
21 120 
22 000 
2 975 
3 000 

15 675 

208 770 

24 480 
500' 

2 650 
800 

44 640 
4 338 

77 408 
120 000 

55 980 
155 715 

331 695 

13 020 
1 450 

500 
11 310 
13 763 

920 822 80 

208 770 

77 408 

331 695 

Yekûn 40 043 40 043 

http://Ouanh.ur
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Nev'i Mulhassasat Fasıl Müfredat icmal 

Maliye Vekâleti 
Birinci Itısıım - İdarei merkeziye' 

îdarei mieırkeziye ımaaşatı 
Devair muhasebe müdürleri ve aklâmı ımaaşı 
Heyeti t'eftişiye maaşatı 
Levazımı 
İdarei merkeziye müteferrikası 
ftiarei vilâyat maaişatı 
Marei vilâyat levazımı' 
Taşra müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Eimlâki imilliye masarifi 
Masarifi tahsiliye 
Muamelâtı nakliye ımasarifi 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci Kısım - Müessesat 
Darphane maaşatı 
Masarifi idare 
İşletime ımasrafı 
Madalya 
Millî saraylar tamüiratı 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 

85 116 
79 152 
17 268 
12 700 

6 000 
931 608 

77 000 
22 000 

398 000 
50 000 

295 000 
87 000 

2 060 844 

10 326 
1 500 

25 500 
25 000 
30 000 

İkinci kışımın yekûnu 92 326 

Üçüncü Kısım.' - Mürettebat ve ianat 
Hazin ei evkaf imuhassasatı 48 248 ^109 

Dördüncü Kısım - Masarifi muhtelife 
Masarifi gayrimıeihuza 
Tahsisatı mesture 
Hükümet konakları tamirat, tevsiat ve inşaatı 
Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 
Memurini 'mazule ve tahsisatı fevkalâideısi 

Dördüncü kışımın yekûnu 
Beşinci Kısım 

Ecnebi mütehassıslar "" ; 
Askerî fafbrikaları için serfmayei iptidaiye 
Darüleytamlara yaıAiıım 

Beşinci kısmın yekûnu 

Yekûn 

49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 
56 

50 000 
150 000 
157 038 

2 701 683 
110 000 

3 168 721 

1 000 000 
1 000 000 
• 930 000 

2 930 000 

8 500 000 8 500 000 
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Nev'i Muhassasat 

Muhassasatı zatiye 
Maaşat 
Tahsisatı fevkalâde 

Düyunu Umumiye 

Birinci Kısıım' - Düyunu Uknuımiye 

Müdüriyeti Umuımiyesi 
İdarei merkeziye ımaaşatı 
İdarei vilâyat maaşatı 
Levazım 
Tuz ihracıye ve nakliyesi 
Masarifi tahsiliye 
Masarifi umumiye 
Tahsisatı fevkalâde 
Tahsisat 
Memurini mazule maaşı ve tahsisatı fevkalâdesi 

Fasıl 

57 
58 

Yekun 

Birinci kışımın yekûnu: 

İkinci Kısım - İstikrazlar 
İkraımiyeli idbnanma piyangosu 
Yüzde beş faizli istikrazı dahilî 
Istikrazat masarifi 

İkinci kıismm yekûnu 

Üçüncü Kısıtm) - Hazine tahvilleri, avanslar1 vtei 
müteferrik düyun 

Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye düyunundan bakîye 

Dördüncü Kı&ım 
Düyunu Umumiyei Osmaniye Meclisi 

Yekûn 

101 

Müfredat 

4 307 840 
6 282 160 

10 590 000 

lemal 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

90 
91 
92 

34 620 
. 612 174 
207 600 

1 012 000 
759 500 
181 500 
873 204 
17 580 
23 500 

3 721 678 

60 000 
2 231 895 

5 594 

2 297 489 

100 1 000 000 

470 000 

7 489 167 

10 590 000 

7 489 167 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 

Birinci Kısım - İdarei merkeziye 
Maaşat 
Levazıim 
Merkez ımütefeırrikasi: 

102 
103 
104 

43 248 
39 000 
2 500 

Birinci kısmın yekûnu 84 748 
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Nev'i Muihasısasat Fasıl Müfredat İcmal 

Maaşat 
Levazım 

İkinci Kısım - Vilâyat 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü Kısım - Masarifat 
Masarifi ımüt'enevvia 
Masarifi müteferrika 
Keddiyat 
Tazminat 
Mühafazai ısava'hil : ÖamSb'otlar beidıeli, ıdeıvri çark ve ta
mir masrafı 
Tahsisatı fe>vkalâid!ei şehriye 
Memurini mazule maaş ve tahsisatı fervkalâdei ^dhrilsi 

105 
106 

107' 
108 
109 
110 

111 
112 
113 

530 532 
88 000 

618 532 

592 400 
15 000 
25 000 
6 000 

250 000 
1 413 387 

31 013 

2 332 800 Üçüncü, kısmın yekûnu 

Yekûn 3 036 080 3 036 080 

Tapu Müdüriyeti ümumiyesi 

Birinci Kısım 
fdarei merkeziye (maaşatı 
fdarei ımerkeziye levazımı 
îdarei ımıeırkeziye müteferrikası 

Vilâyat maaşatı 
Vilâyat ımasarifi 

Birinci kilsimin yekûnu 

İkinci Kısım 

İkinci kıısmm yekûnu 

Üçüncü! Kısım 
Masarifi 'müştereke* 
Mülhakat ımüteferırikaısı 
Konya tahrir -ve tahdit heyeti maaşatı 
Tahdit ve tahrir heyetii masarifi 

114 
115 
116 

117 
118 

119 
120 
121 
1221 

32 400 
2 400 
1 000 

35 800 

123 396 
16 500 

139 896 

63 000 
3 000 
6 060 
42 000 

Üçüncü kışımın yekûnu 114 060 
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Nev'i Muhassaısat Fasıl Müfredat icmal 

Dördündü Kısım 
Memurini ımuvazzafa tahsisatı fevkalâdei şiefhriyelsi 'J.23 363 339 
Memurini mıazule Imaaş ve tahsisatı fevkalâ'dei şehriyesi 124 7 194 

Dördüncü kıslmın yekûnu. 370 533 

Dahiliye Vekâleti 

Birinci Kuşum - Udarei1 merkeziye 

Yekûn 660 289 660 289 

Maaşat 
Levazım 

Birinci kıslmın yekûnu 

İkinci Kısım - Vilâyat 
Memurin maaşatı 
Müstahdemini imütefeınrika üeuratı 
Levazım 
Masarifi müteneıvvia 
Masarifi müteferrika 
Nüfus Maileleri. masrafı 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü! Kısım - Hapisaneler 
Maaşat 
Levazım 
Hapisaneler inşaatı 
Masarifi tamiriye 
Mücrimin, tmahkûmin ve anevkufini masarifi sevkıyesi 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü Kısım 
Tahlsisatı fevkalâdei şehriye 
Mazulin maaş ve tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 
İntihabı ımelbusan masrafı 

Dördüncü kıamm yekûnu 

Yekûn 

125. 
126 

127 
128 
129 
130 
131 
132 

133 
134 
135 
136 
137 

138 
139 
140 

39 996 
6 000 

45 996 

489 456 
142 704 
82 000 

150 280 
17 500 
25 000 

906 940 

149 460 
845 000 

0 
35 000 
7 500 

1 036 960 

15 449 306 
124 011 

0 

1 573 317 

3 563 213 3 563 213 
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Nev'i Mühassasat Fasıl Müfredat îcmal 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Uımımiyesi 

Birinci Kısım - İJdarei imlerkeıziye 

Maaşat 
Masarif 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 

Birinci Kısıim - l'daırei merkeziye 

İkinci kışımın yekûnu 

Üçüncü Kısım - Masarifi umumiye 
Levazım 
Masarifi mütenevvia 
Masarifi mütkferria 

üçüncü kısmın yekûnu 

Dörıdüncü'Kısi'mî •- Polis ımektöpleri 
Maaşat 
Masarif 

154 
155 

156 
157 
158 

159 
160 

753 840 
61 700 

815 

132 
72 
4 

208 

7 
7 

540 

000 
000 
000 

000 

290 
000 

Maaşat 
Levazım 

Birincikıslmın yekûnu 

İkinci Kısım - Vilâyat 
Maaşat 
Levazım 
Masarifi mütenevvia 
Poısta işletme masarifi 
Telgraf işletme masarifi 
Red'diyat 

İkinci kısmın yokunu 

Üçüncü Kısım 
'Tahsisatı fevkalâdei -şehriye 
Oslmaniye telsiz - telgrafının teödit ve ıslahı İm aşıra fi 
Meımurin mazule ımaaş vcta'hsisatı fevkalâde i şieihriyeısi 

Üçüncıü kilsimin yekûnu 

Yekûn 

141 • 
142 

143 
144* 
145 
146 
147 
148 

149 
150 
151 

2 

1 

2 

4 

46 716 
33 400 

80 116 

663 936 
200 532 
206 000 . 
502 000 
240 000 
544 000 

356 468 

970 904 
150 000 
22.720 

143 624 

580 208 4 580 208 

Dördüncü kısmın yekûnu 14 290 
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Nev'i Muhassasat Fasıl Müfredat İcmal 

Beşinci Kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Mazulin ımaaş ve tahsisatı fevkalâdei şehrisi 

Beşinci ki'sımm yekûnu 

Yekûn 

161 
162 

2 034 582 
35 180 

2 069 762 

3 121 004 3 121 004 

Umum Jandarma Kumandanlığı 
Birinci Kısım - İJdarei merkeziye 

Maaşat 
Masarifat 

Birinci kilsimin 

İkinci Kısım - Kıtaat ve mües&esat 
Kıtaat maasatı 
Mmtaka müfettişleri 
Müessesat ımaaşatı 
Kıtaat ve müessesat masarifi 
Teçhizat ve levazımat 

• 
İkinci kıslmın 

Üçüncü Kısım 
Merkez ımasarifi (müteferrikası 
Taşra ımasarifi müteferrikası 
Tahsisatı fevkalâdei şdhriyie 
Efrat ımelmısatı 
'Süvari 'hayvanatının nal ve Imıih esnamı . 
Takip müfrezelerinin 'ekmek bedeli 
Telefon tesisatı 

Üçüncükısmm 

• 

yekûnu 

; yekûnu 

yekûnu. 

Yekûn 

163 
164 

165 
166 
167 
168 
169 

170 
171 
172' 
173 
174 
175 
176 

14 376 
1 400 

15 776 

5 679 010 
7 200 

312 408 
1 609 866 

77 000 

7 685 484 

200 
15 575 

1 176 060 
519 400 

33 600 
175 000 
280 000 

2 199 836 

9 901 096 9 901 096 

Hariciye Vekâleti 

Birinci Kısım - İdarlei ımeırkeziye' 
Maaşat 
Masarif 

177 
178 

39 240 
4 475 

Birinci kısmın yekûnu 43 715 
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İkinci Kısıım. - Sefaret ve şehbenderlikler 
Maaşat 
Tahsisat 
Masarif 

İkinci kışımın yekûnu 

Üçüncü Kısmı 
Masarifi imütenevvia 
Merkez 'masarifi müteferrikası 
Sefaret vie şehbenderlikler ı'müt'eferırikası 
Tahsisatı fevkalâde! şehriye 
Misafirini ecnebiye masarifi 
Mazulm ımaaş ve tahsisatı fevkalâklci ışdhrisi 
Boğazlar Komisyonu masarifi müşterckesi 

Üçiüneü kısmın yekûnu 

Yekûn 

Matbuat Müıdiriyeti 
Maaşat 
Ajans tahsisatı 
Tahsisatı fevkalâde i şehri ve 

Ylekûn 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti 

Birinci Kısıım - İdanei merkeziye 
Maaşat 
Masarif 

Birinci kısanın yekûnu 

İkineiKısım - Vilâyat 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü Kısıım - Hıfzısisıhha anüesisıCBelleıri 
Maaşat 
Masarif 

iMaaşat 
Masarif 

Müfredat 

179 
il 80 
181' 

182 
183 
184 
185 
i 86 
187 
188 

189 
190 
191 

83 220 
88 548 
180 000 

351 768 

100 000 
3 000 

10 000 
700 000 

8 000 
34 080 
15 000 

870 080 

1. 265 563 

2 400 
50 000 
3 990 

56 390 

192 
193 

194 
195 

19-6 
197 

23 
19 

42 

227 
33 

260 

52 
96 

490 
025 

515 

520 
000 

520 

860 
950 

İcmal 

1 265 563 

56 390 

Üçüncü kısmın yekûnu 149 810 
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Dördüncü Kısım1 -> Muaveneti içtimaiye müesseseleri 
Maaşat 
Masarif 

Masarifi umulmiye 
Masarifi (müteferrika 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Beşinci Kısım 

Beşinci kıslmm yekûnu 

198 
199 

200 
201 

228 
618 

847 

463 
6 

708 
.654 

362 

500 
500 

470 000 

Altıncı Kısım 
Masarifi muhtelife 202 328 600 

Yedinci Kısıım 
Muavenet 
Tahsisatı fevkalâidei şehriye 

dei sdh.ri.yesi 

Yedinci kısmın yekûnu 

Yekûn 

203 
204 , 
205 

110 000 
677 718 
12 930 

800 648 

2 899 455 

Şer'iye Vekâleti 

Birinci Kısım - İdarei merkeziye 
Maaşat 
Müstehikkini ilmiye ımaaşatı 
İdarei merkeziye levazımı 
İdarei merkeziye masarifi.müteferrikası 

Birinci kışımın yekûnu 

Derlsiâm ve darülhilâfe mıedarisi ımaaşatı 
Dariü'hilâfe mülhakat meldarisi masarif 

İkinci kıısınım yekûnu 

Üçüncü Kısım - İdarei vilâyat 
Maaşat 212 99 450 

Dötrdüncü Kısıım 
Masarifi ulmumiyei. mütenevvia 213 19 500 
Mülhakat ve fetvahaneler (masarifi müteferrikası 214 6 500 

206 
207 
208 
209 

210 
211 

32 484 
19 140 
1 950 
1 500 

55 074 

189 096 
45 500 

234 596 

2 899 455 

Dördüncü kısmın yekûnu 26 000 

http://sdh.ri.yesi
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Beşinci Kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Mazmlin maaş ve tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

Beşinci, kısmın yekûnu 

Yekûn 

Adliye Vekâleti 

Birinci Kısım. - îdarei merkeziye 
Maaşat 
Masarif 
Masarifi /müteferrika ve otofmioibil ibedeli 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci Kısım - Vilâyet 

İkinci kışımın yekûnu 

M^aaşat 
Vilâyat levazımı 

Üçüncü Kısım - Masarifi umumiye 
Masarifi mütenevvia 
Meclis tıbbi adlî ve tıbbi adlî masrafı 
Taşra (masarifi müteferrikası 

Üçüncü kıslmın yekûnu 

Dördüncü Kısım 
Nöbet beki iyen müddeiumumi 've müs'tanti'Mer yevmiyesi 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Memurini mazûle maaş ve tahsisatı fevkalâ'd'ei şehriyesi 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Yekûn 

Maarif Vekâleti 
Birinci Kısım - İdarei merkeziye 

Maaşat 
İdarlei merkeziye masarifi 
Masarifi müteferrika ve otomobil bedelatı 

Fasıl 

215 
216 

Müfredat 

793 146 
18 134 

811 280 

1 226 400 

İcmal 

1 226 400 

217 
218 
219 

220 
221 

222 
223 
224 

225 
226 
227 

1 

1 

3 

49 896 
2 425 
5 500 

57- 821 

457- 190 
124 100 

581 290 

292 300 
4 000 
7 500 

303 800 

900 
016 173 
39 458 

3 056 531 

4 992 442 4 999 442 

228 
229 
230 

34 728 
45 500 
7 500 

Birinci kısmın yekûnu 87 728 
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Masarifi ımütenevvia 
İnşaat, tamirat, levazımı Edersiye ve teisisiye 
İdaratı ımülhaka maaşatı 
tdaratı mülhaka (masarifi . 
Mat'baai Âmire ve şubesi maaşatı 
Matbaai Âmire ve şubesi masarifi 

İkinci Kısım - Maarif idareleri 
Maaşat 231 47 220 
Masarif 232 12 000 

İkinci kısmın yekûnu 59 220 

Üçüncü Kısıra - Mekâtibi âliye, darülfünun ve 
mekâtibi taliye 

Maaşat 233 1 035 652 
Masarif 234 1 355 450 

Üçüncü kısmın yekûnu 2 391 102 

Dördüncü Kısım 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

75 200 
620 100 
54 656 
56 000 
10 776 
115 000 

Dördüncü kışımın yekûnu 931 732 

Beşindi! Kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
İptidai muallimlerinin tatilde merkeze celp ve teidris 
masrafı 
Mazulin maaş ve ta'hsîsatı fevkalâdesi 
Vilâyat mekâtibine muavenet 
Leylî iptidailer maaş ve masarifi 
Spor teşkilâtı ve beynelmilel müsabakalara iştirak 
masarifi 246 50 000 

241 

242 
243 
244 
245 

1 400 120 

30 000 
30 098 
150 000 
90 000 

.Beşinci kışımın yekûnu 1 750 218 

Yekûn 5 220 000 5 220 000 
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Nafia Vekâleti 

Birinci Kışımı' - İdarei mierbelziye 
Maaşat 
Heyeti teftişiye (maaşatı 
Levazım 
Masarifi müteneVvia 
Otomobil beldeli ve masarif ve «müteferrika 
Turku Umumiye memurin ve müstahdemini maaşatı 
Masarifi mütenevvia 
Mühendis mektebi memurini Üdane ve muallimin ve(müs
tahdemini maaşatı 
Mühendis mekteibi masrafı ve mühendis ve kıondoktör 
mektepleri inşaatı ve tamirat masrafları 
Kondüktör mektepleri m>eımıırini ildarle ve Imuallimin ve 
m)üstah;deımini maaşatı 
Kondüktör 'mektepleri masrafı 

Birinci kilsimin yekûnu 

247 
248 
249 
250' 
251 
252 
253 

254 

255 

256 
257 

32 280 
3 480 
2 275 

. 19 200 
5 000 

52 416 
51 000 

17 310 

53 000 

•6 960 
18 000 

260 921 

İkinci Kısım - İstikşaf at, inşaat, tamirat ve işletme 
Demiryollar ve limanlar 
Mubayaası ka'bul eidilen Anadolu d/emiryollarınm ve Hay
darpaşa limanının tamiratı lâzimesiyle icafedden alât ve 
edevatı muharrike ve müteharrike ve Imakeme 'beldieli 
Samsun - Sivas ve Ankara - Musaköy ıdıeımiryollarınm iş
letme ımaaş ve masarifi 
Havalii 'Şarkiye Idemiryollarmın inşaat ve tamirat ve iş
letmesine muavenet 
Turku Uımulmiye ve cesîm köprüler 
Demiryolları ile Turuk ve mfeabirin gayrı imalâtı nafia 
raı'üeıssesat umuru /miahiye memurini maaşatı 

İkinci kışımın yekûnu 

Üçüncü Kısım 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Memurini mazule maaş ve- tahsisatı fevkalâdesi 

258 

260 

105 000 

259 3 000 000 

9 800 000 

261 
262! 

264 

265 
266 

400 000 
1 955 490 

1 440 

15 696 962 

187 449 
11 000 

1 908 449 

Yekûn 16 156 332 16 156 332 
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iktisat Vekâleti 

Birinci Kisım - İidarei merkeziye 
Maaşat 
Masarif 
Merke'z masarifi müteferrikası 

Maaşat 
Masarif 

Birinci kısinım yekûnu 

İkinci Kısım - Vilâyat 

İkinci kışımın yekûnu 

Üçüncü Kısım - Masarifi umu'miyei mulhtelife 
Masarifi muhtelife 
Ta-şra masarifi müteferrikası 
Teşvik ve tedavi masrafı 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü1 Kısım, - Müessesat 
Onman mektepleri maaşatı 
Orman mektepleri masarifi 
Mekâtip ve ırrtüeisıseısatı ziraiye ımaaşatı 
Mekâtip ve müesısesatı ziraiye masarifi 
Mekâtip ve ımüiessıesatı baytariye maaşatı 
M'ekâtip ve müessesatı baytariye masarifi 
Ticaret mektepleri maaşatı 
Ticaret mektepleri masrafı 
Mekâtip ve müessesatı madeniye maaşatı 
Mekâtip ve müessesatı madeniye masarifi 
İnşaat ve arazi beideli vfe tamirat masarifi 
Elmaneten idare olunan maden (masarifi 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Besinci Kısım 
Çekirge, fare ve eimsali hayvanatı muzzurra itlafı 
Çiftçi ve bağcılara muavenet 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Memurini mazulin maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 

Beşinci kısmın yekûnu 
Yekûn 

Fasıl Müfredat İcmal 

267 
268 
2'69 

65 964 
10 950 
1 000 

270 
271 

272 
273 
:274 

275 
276 
277 
278 
279 
280 
28H 
282 
283 
284 
285 
286; 

287 
288 
289 
290 

77 914 

326 544 
41 000 

367 544 

201 625 
3 000 

281 000 

485 625 

5 184 
18 000 
44 088 
611 800 
38 064 

126 000 
17 100 
8 600 
14 088 
53 000 
2 500 

25 000 

963 424 

80- 000 
20 000 

1 059 315 
24 904 

1 184 219 

3 078 726 3 078 726 
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Müdafaai Milliye Vekâleti 

Birinci Kısum 
Maaşatı umumiye 

İkinci Kısmi 
,Harita dairesi imasarifi ımıütenıevvia Ve harcırahı 
Ataşeımiliterler ve refakat zâlbitam tahsisatı 

İkinci kışımı n yekûnu 

Üçüncü Kısım - Masarifi ısaJbite 
Tayinat 
Eczayı tıbbiye 
Melbusat ve teçhizat 
Teçihizat, levazımı harbiye, ototmoibil ve tayyare malze-
imesi, araba tamir ve imasarifi, hayvan tazminatı, İhayvan 
ve araba esmanı 
Esliiha ve .mühimmat imal ve tamiriyesi 

Üçüncü kıslmm yekûnu 

Dördündü Kısum 

< Tamirat ve inşaat 
Nakliyat 
Harcırah 
Müteferrika 
Masarifi mütenevviye 
Evrak ve defatiri matbua, ketep Ve risail ve harita alât 
ve edevatı 
Usta ve amele yevmiyesi tecrübe ve ımuayiene ımasırafı 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Faslı mahsus 

Dördüncü kışımın yekûnu 

Yekûn 

291 

292 
293 

294 
295 
296 

297 
298 

299 
300 
301 
302 
303 

304 
305 
306 
307 

3 411 324 

20 000 
30 000 

50 000 

7 219 000 
115, 000 

1 704 000 

365 000 
2 275 207 

11 678 207 

385 000 
450 000 
395 000 
192 716 
331 158 

59 000 
155 400 

8 680 200 
1 800 000 

• 12 448 474 

27 588 005 27 588 005 

Maaşat 
Muayyenat 
Melbusat 

Bahriye Vekâleti 

Birinci Kısım 
30® 
309 
310 

490 573 
500 000 
145 605 

Birinci kıslmm yekûnu 1 136 178 
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İkinci Kısım - Masarif 
Müteferika 
Tenvir ve teshin 
Masarifi daime 
Nakliyat 
İcarat 
Masarifi mütenevvia 
İımarat, mııibayaat ve inşaatı cddide 
Faslı ımalhsus 

İkinci kısmm yekûnu 

Üçüncü Kısım 
Fenerler masarifi inşaiye ve işaliyesi 

Dördüncü Kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Fasıl 

311 
312 
313 
314 
315 
316 
817 
318 

Müfredat 

5 050 
5 980 

1 444 934 
20 000 
3 000 

191 415 
530 000 

2 200 37,9 

319 

320 
Yekûn 

1 241 074 
4 577 631 

İcmal 

4 577 631 

Maaş at 
Masarif 

-ıvLaaşat 
Masarif 

Mübadele, imar ve iskân Vekâleti 

Birinci Kısım - İdarei merkeziye 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci Kısım - Mülhakat 

İkinci kışımın yekûnu 

Üçüncü Kısım 
Mübadele, iskân ve imar masarifi ıımumiyesi 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

fjçüncü kıstmm yekûnu 

Yekûn 

321 
322 

323 
324 

325 
326 

5 

5 

6 

33 200 
28 350 

61 554 

153 702 

528 727 
255 999 

784 726 

000 000 6 000 000 

Yekûnu umumi 126 087 739 80 
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Esamii devair 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Hilâfet ve Hanedan 
Başvekâlet 
Maliye 
Muhassasatı Zatiye 
Düyunu Umumiye 
Rüsumat 
Tapu Müdüriyeti Umumiyesi 
Dahiliye 
Posta ve Telgraf 
Emniyeti Umumiye 
Umum Jandarma 
Hariciye 
Matbuat ve İstihbarat 
Sıhhiye ve Muaveneti' İçtimaiye 
Şer'iye 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 
İktisat 
Müdafaa! Milliye 
Bahriye 
Mübadele İmar ve İskân 
Askerî Fabrikalar 
Ankara şehrine muavenet Heyeti Vekile kara-
riyle mülkiye devairiniıı avans yekûnundan 
mevkuf tutulup henüz tevzi edilraiyeıı miktar 

18 Şubat 1340 
tarihine 1 kadar alın 
tahsisatı munzam 

an 
ı-

malar da dâhil olduğu 
halde 1339 bütçesi 

Lira 

2 

10 
10 
9 
2 
o 
o 

3 
9 
1 
o <) 
1 

094 543 
82 440 
158 380 
436 694 
54 562 
059 368 
419 000 
179 651 
508 931 

798 252 
346 482 
208 062 
873 187 
257 188 
10.6 805 
312 376 
180 573 

4 741 013 
o 

2 
2 
50 
o. •> 
6 
2 

631 502 
011 564 
519 246 
504 074 
254 748 
095 083 
862 358 

53 441 

K. 

75 

50 

25 

50 

50 

50 

50 
75 
50 
50 
50 

25 
50 

75 

1339 
senesindeki tadilâta 
göre senelik miktarı 

Lira 

2 004 

K-

618 
213 400 
87 
436 
47 

6 155 
10 419 
9 179 
2 595 
429 

3 741 
3 .564 
3 422 
10 307 
1 284 
125 

1 573 
1 270 
5 497 
4 113 

170 
694 50 
684 
951 
000 
651 
511 50 
264 
022 
549 
692 
089 
260 
784 
786 75 
281 
334 
433 20 

2 160 704 
2 715 
55 972 
3 552 
16 253 

603 
774 
621 
570 

2 986 372 

Yekûn 137 281 530 25 150 110 818 95 
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(B) — CETVELİ 

1340 senesi varidatı muhammenesi mübeyyindir 
Nev'i varidat 

Birinci kısım - Bilvasıta alınan vergiler 

1 Müsekkafat, Arazi ve Viiâyatı selâse maktu vergileri 
2 . Temettü ve harb kazançları Vergisi 
3 Harb Vergisi 
4 Bedeli nakdiye! askerî 
5 Davar, deve ve canavar Resmi 
6 Aşar 
7 Hususi1 ormanlar hasılatı 
8 Maden Rüsumu 
9 Vergi tezaki'ri1 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - Damga, harçlar, kaydiyeler, cezai nakdiyeler 
10 Damga Resmi 
11 Hazine pulları 
12 Harçlar 
13 İhtira beratı 
14 Kaydiyeler 
15 Cezayi nakdiler 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım - Bilvasıta alman vergiler 
16 İspirto 
17 Tömbeki beyyiesi 
18 Gümrük Resmi 
19 Rüsumu Bahriye 
20 Rüsumu Sıhhiye 
21 Seyidi berri ve bahri 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım - İnhisarlar 
22 Tuz Resmi 
23 Tütün Resmi 
24 Meskukat 
25 Posta ve telgraf telefon 

Lira 

5 
4 

1 
4 
20 

37 

3 

23 

24 

1 
5 

7 

170 000 
000 000 
500 000 
500 000 
700 500 
850 000 
70 000 
450 000 
40 000 

280 500 

600 000 
800 000 
830 000 
500 000 
675 000 
300 000 

210 000 

100 000 
20 000 
460 000 
700 000 
200 000 
440 000 

920 000 

600 000 
294 100 
50 000 
000 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 13 944 100 
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Lira 

Beşinci kısım - Müessesat 

26 Mekâtip ve müessesatı sınaiye ve ziraiye hasılatı 
27 Müessesatı sıhhiye hasılatı 
28 Sıhhiye Müdüriyeti hasılatı 
29 Hükümet kinini 
30 Matbaai Bahriye (Matbaai Âmireye bir şube olarak rabdedilmiştir) 
31 Matbaai Âmire 
32 Maden 
33 Demiryollarından Hazine hissesi 
34 Ankara - Sivas hattı 

Beşinci kısmın yekûnu 

Altıncı kısım. - Emlâk ve eşyayı Devlet hasılatı 
35 Emlâki milliye hasılatı 
36 Devlet ormanları hasılatı 
37 Füruht olunan eşya bedeli 
38 Konya, ovası ameliyatı iskaiye varidatı 

200 000 
1 500 
1 500 
50 000 
20 000 
130 000 
50 000 
100 000 
150 000 

703 000 

Altıncı kısmm yekûnu 

830 000 
1 200 000 

500 000 
500 

2 530 500 

Yedinci kısım - Hasılatı mütenevviye 
39 Hazine muamelâtından hâsıl olan 
40 Kumpanyalardan teftiş mukabili alman 
41 Hasılatı müteferrika 
42 Mütekait tevkifaU 

Yedinci kısmın yekûnu 

75 000 
10 000 

1 500 000 
2 770 000 

4 355 000 

Sekizinci kısım - istirdat 
43 Demiryollarından istirdat 71 354. 
44 Tavizata mukabil istirdat 10 000 
45 Müşterek muhafaza masrafına mukabil Reji ve Düyunu Umumiyeden 138 360 

Sekizinci kısmın yekûnu 219 714 

Dokuzuncu kısım - İstihlâk Rüsumu 
46 Sigara kâğıdı, oyun kâğıdı, bilardo, dama, kibrit, kav, ve mevaddı saire 14 461 000 

Onuncu kısım - Harb karşılığı varidatı fevkalâdesi ve varidatı cedide 
•47 Harb karşılığı varidatı fevkalâdesi 6 942 000 
48 Varidatı cedide 10 600 000 

Onuncu kısmın yekûnu 17 542 000 

Varidat yekûnu umumisi 119 165 814 
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(S) - CETVELİ 

Hidematı vataniye tertibinden maaş alanlar 

Maaşı Tahsisatı 

10 5 Akdağmadeni Kaymakamı Ta
bir ailesi 

10 5 Urf-a Mutasarrıfı Nusret Bey 
10 5 Çanakkale Mebusu esbakı Atıf 

Bey 
10 5 Bozkır Kaymakamı Demir 

Âsaf Bey ailesi 
10 5 Kuvayi Milliye kumandanla

rından Yahya Kaptan ailesi 
10 5-
10 5 Boğazlryan Kaymakamı şehit 

Kemal Bey ailesi 

70 35 

1340 senesi varidat mazbatası 

Mütalâai umumiye 

Varidatı Devleti ihtiva eden fusul ve mevat 
hakkında birer birer arzı malûmat ve izahat et
mezden mukaddem şekli umumisi hakkında müc
mel bâzı maruzatta bulunmayı faideden hâlî gör
müyoruz. 

Varidatı hazıramızla nüfusu mevcudemiz na
zarı dikkate alınırsa ıgörülür ki, nüfus .başına 
birbuçuk altın vergi cilbayet etmekteyiz ki, Av
rupa devletleriyle civar devletler arasında mik
tarı nüfusa nazaran bu kadar cüz'i bir vergi ve
ren bir memleket yoktur. Küçük Balkan hükü
metlerinde bile Harbi Umumiden evvel nüfus 
başına birbuçuk, ikiden rubu' eksik altın varidat 
alan devletler harbden sonra vergilerini fevkalâ
de yükselterek hemen hemen taz'if eylemişlerdir. 
Varidatımız bu kadar az, varidatın nüfusa nis-
beti bu kadar küçük iken ahalimizin vergiler
den pek ziyade müteessir ve bihakfcin müşteki 
olduğunu görüyoruz. Bunun esbabını araştırır-
.sak vergilerin ağırlığında değil, tesisinde kavaidi 
iktisadiyeye ve tevziinde adalete riayet edilme
mesinde buluruz. Filhakika vergilerimiz; geçen 
asırlardan değil, Kurunu Vüstadan kalma birta
kım kaideler ve usuller dairesinde teessüs etmiş 

olup fenni < iktisadın kavaidi hazırasiyle asla mü-
nasebettar değildir. Asırlardan beri heyeti içti-
maiyemizin ahval ve şeraiti hayatiyesi değişmiş 
ve hemcivar hükümetlerin iktisat sahasındaki te-
ralkkiyatı bizde de cüz'i, külli bir tebeddül husu
le getirmiş olmakla asarı sâkifeden miras kalan 
suver ve eşkâlde vergi tarh -ve cibayeti hem halkı, 
hem de iktisadiyatımızı müteessir edeceğinden 
şüphe yoktur. Bir memleketin sahai iktisadiyat
ta terakkisi için verilecek cereyanlar münhasıran 
vergi ve rüsumun tarih ve tevziindeki usullerle 
ısevk ve idare olunmak icabeder. Bizde bu daki
kaya katiyen atfı öhemmiyet edilmemiş olmakla 
beraber vergilerimiz için âdil bir matrah da bu
lunamadığından halkın bir kısmı cüz'i vergiye 
tabi iiken diğer bir kısmının bârı tekâlif altında 
edilmesine sebebiyet verilmiştir. Devlet müda-
faai vatan için ağır bir mücadeleye girişmiş ol
duğundan dahilî dertlerimizi düşünmeye zaman 
bulamadığımızı haklı olarak dermeyan edebilir 
isek de hiç olmazsa âtiyen takibedeceğimiz siya
seti maliyeyi tâyin ve tesbit ederek vergilerimizi 
ıslah için lâzım olan lâyihaları ihzar etmek dai-
rei imkândan hariç değildir. 
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Kırlksekiz fasılda icmal edilen vergi, rüsum 

ve tekâlif ile sair varidatı Devletin us\dü tarh 
ve eibayeti seksen sene evvelki bir zamandan 
bed' ile bir iki ay evveline kadar gelmekte ve 
ahkâm itibariyle de beşyüz bu kadar kanun, ni
zamname, talimatname ve (tarifeye istinadetmek-
tedir. Bugün .bu kavanin, nizamat ve talimat
nameleri ya tadil eder şekilde veya vergi ve tek
lif miktarını tezyit yolunda yani kanunlarla ya
malamak kadar liktisadı memleketi zarardide ede
cek bir teşebbüs alamaz. Salim bir esastan âri il
me, fenne ve memleketin iktisadiyatiyle halkın ih-
tiyacatma ımugayir olan eski kanunların nisbet
lerini yend ahkâm ile tezyidetmek onları ıslahtan 
ziyade içinden çıkılmaz bir hale getirmektir. 

Encümenimiz bunu itiraf etmekle beraber ver
gi ve tekâlif nisbetlerinde yapılan zammiyatı ma
sarifi harbiyeyi kapatmak için ihtiyar edilmiş 
muvakkat bir tedbir olarak kabul eylemiştir. 
Hali. tabiînin avdetiyle beraiber yekûnu umumu 
varidatın tenakuzunu müstelzim olmıyacak ve 
fakat siyaseti maliyede takibini arzu ettiğimiz 
istikametler dâhilinde ve memleketin ahval ve 
şeraiti içtimaiyesine tgöre kabiliyeti tatbikiyeyi 
haliz bulunacak bir şekilde hali hazırdaki tekâ
lif ve vergileri kısmen ıslah ve kısmen tebdil ede
rek mevcut sakameti izale etmek zaruridir. Siya
seti maliyemizde âtiyen talkibedeeeğimiz istika
metlere dair fikrimizi mazbata! umumiyede arz 
eyledik. Binaenaleyh burada ancak varidatın 
şekli hazırından ve usulü cibayetinden ve bunla-
rın hata ve kusurlarından ve 'cetvellerde muhar
rer erkamm sureti tahmininden bahsedeceğiz. 

Varidatın tahminine gelince : Bizden evvel 
ifayı vazife etmiş olan Muvazenei Maliye encü
menleri varidatı tahmin için mevzuübahsolan 
seneden evvel geçmiş olan üç senenin tahsilatını 
oemmederek üçe taksiminin hâsılını esas tutmuş
lardır. 

1340 senesi için bu usulün tatbikine eneüıme-
nimizce imkân bulunamamıştır. Çünkü 1339 
senesinin henüz senelik tahsilat cetvelleri tanzim 
edilememiş olduğu gibi 1336, 1337, 1338 senele
ri harb içinde geçmekle beraber elyevm Hükü
meti Cumhuriyenin idaresinde bulunan vilâ-
yattan bir kısmının da düşman istilâsı altında 
bulunması yüzünden o mahallere ait varidatı 
muhtelife marülbeyan üç senenin varidat tahak
kuk ve tahsil cetvellerinde dâhil bulunmamakta
dır. Binaenaleyh geçmiş seneler tahsilatım esas 

ittihaz etmekte bir faide olmıyacağını derpiş 
ederek her fasıl ve maddedeki varidat miktarını 
muhtelif usullerle ve sıhhate karibolmak üzere 
ayrı ayrı tetkik ve tesbit eyledik. Tahminatı-
mızda vukuu melhuz olan farkın yüzde beş ve
ya ziyade gibi katiyen ehemmiyeti olmıyan bir 
nisbeti tecavüz . etmiyeceğinden eminiz. Her fa
sıl ve maddenin ne şekilde tahmin edildiğini her-
birine ait izahat meyanında arz edeceğiz. 

Birinci Kısıım 

Bilâvasıta alman vergiler 

Faisı'1 — i! 

Madde — l.ı 

öaliyane lusralünün Tefi ile kıymet üzerin
den vergi tarihi Isılalhat Fermanı iktizasından 
olmakla 1283 tarihinde teşkil edilen komisıyon-
laır marifetiyle musakkefat, emlâk ve arazi 
tahrir ettirilmiş idi. Bu komisyonları teşjki'l 
eden «zevat ımıütahaıssıs olmamakla beraiber metm-> 
lelket dâhilinde Ibitfçoik ızinufuıs zevat veyahut 
koımisyon lâz'âlariyle m'iııhaimminlerinin gönlünü 
yapmaya çare Ib'Uİuaian ieşihas kemdi emlâk vie 
arazilerini dûn (kıymetle yaızdırımış ve fakat her 
kariye ve kasabanın itaihrirdien mukaddem sal-
yane ısure'tinde sadık lolaralk 'vermekte olduğu 
vergi ımiktanm (muhafaza zaruret veya (mecbu
riyetinde ıbuiunan 'Tahrir KJoimJİsıyonları dûn 
yazdıkları emlâk, müsakkafat 'Ve araızi kıymet
lerini fukara ive âcıezei halikın .emlâk, .arazi Ve 
musakikaıfatları kıymetine zam ive ilâve etmiş
lerdir. ıBu suretle- dâhili memlekette bulunan 
(bir kısım emılâk, arazi ve ıımısekkıf aita dûn kıy
met konulmuş ve kısmı diğerlinin fiyaıttları ise 
'•giayet fahiş lo'laraık [takdir edilmişti. 

Arazi, ımıusıafkkaifat ve emlâklerine noksan 
kıymet kiomulmuş ollanlar bittabi ses çıkarma
mış hilâkis 'fazla ve fahiş kıymet, (konulan em
lâk ve arazinin ashaibı mütemadi ve ımütevali 
•bir surette müracaat 'ederek (müteaddit olarak 
sâdır ıolan emir ve iradelerle müstediyatı şah
siye üzerine tadilât icra edilmişti. Tahrirde 
şimdiye kadar geçen lellilyedi sıene zarfımda ara
zi ve .emlâkin kıymetleri tedricen tereffü etti
ği «gibi Haırfoı Umumi esmasında evrakı nakdi
ye ihraç e diler ek bunların tedavülü ımecıburi tu-
ıtutmuş ve bitltalbi emlâk ve aıraıziye mevzu kıy-
ınıctleır evrakı nakdiye ad ve itibar (edilmişti. 



— 48 
Harlbin uzun ımüddet temadisi ve netieede mağ
lûbiyete ımüncer olması evrakı nakdiye ile al
tın arasında ıbiiyüik ıbir fark' ızuhuruna sebebi
yet verımsiş ve bu ısuretle löksıeır emlâk ve arazi
nin kıymeti ıhakikiyesi, kıymeti tmuikadderenin 
yirmi, otuz mislline varmıştır. Bunun neticesi 
olarak kıymet üzerinden istifa 'olunan verginin 
nisibeti binde iki ve üç derecesinde tenezzül et
ti. Valkaa varidatın tezyidi maksadiyle emlâk 
ve (müsakkafat vergilerinin 13 Kânunuevvel 
1335 tarihli 'bir Kararname ile üç (misli zamme
dilmiş ve işbu kararname 1338 senesli gayesine 
kadar tatbik olunmuş ve 11 Kânunusani 1839 
tarihinde neşredilen '295 numaralı 'bir Kanun 

'ile ikametgâh olarak istimal olunan imusakfca-
faltın iradı 'gayrilsıâfilerıi üç ve tlicaretgâh olarak 
kullanilan müsakkafat lile Ibu (maksatla (müsta-
ımel ve 'müsakkafattan mâdut arsallar iradı ıgay-
ırisâfisi ailtı 'misli tezayüdetmıiş itibaır 'edilerek 
vergıi ıbu misbetlte tarih ve istifa •'edildiği gibi 
2 Temimiz 1302 tarihli ûEimlâk Nizamnamesi 
tatbik edildiği viilâyatta ıgerek ikaımetgâlh ola
rak ve ,gerek ticarette imuıhtais olarak istimal 
'edilen arsalar kıymetleri altı misli tez.yidedil-
Inıiiş ise ide 'bunun temin ettiği fevai altın ile ev-
rrakı nakdiye arasındaki farkı bile izale ©deme
mekte bulunmuştur. Efradın uhdesinde bulu
nan emlâk ve müsakkafatın kıymeti hakikiye-
lerli Iteslbit edilmedikçe ne adaletin temini ve 
ne ide ıhakkiyle vergi istihsali mümkün olama
maktadır. Diğer taraftan .elli küsur seneden 
beri emlâk ve müsakkafat ashabı bey, ferağ 
ve intikal ısuretliyie tebeddül ettiği (halde ku
yudat isaihilbi ihazııtfları namına tashih edilmedi
ğinden verginin talhsili büyük müşkülâta mâ-
ıruz kalmaktadır. (Bu sebeple tahakkuk öden va
ridatla talhsilıât arasında büyük bir fark zuhur 
lettiği glilbi fazla talhsildaır istihdam etmek yü
künden 'masarifi talbsıiliye ide ımühim Ibir yekû
na baliğ olmaktadır. 

Binaenaleyh emlâk ve Imusıalkkafat her hal
de bir tahrirî eedide muhtaçtır. Bu tahrir için 
yapılacak (masraf Ikatiyyen listiksaır edileımıeız. 
Ne kadar masraf ihtiyar edilse vergiden bir 
ısenede 'hâsıl olacak tezayüt miktarına yetişe
mez. Elyevm altı ımilyon lira ıtıahakkukatı olan 
Emlâk Vergisinin 'hakiki bir talhrir yapıldığı 
halde on milyon liraya baliğ olacağı şüpheden 
beridir. 'Diğer Itaıraftan ıbirçolk vilâyatımızdan 
harb ısıebebiyle kuyudat yanmış ve ekser aha

linin Ihuikıuku taısarrufiyeye ait ellerinde bulu
nan tapu ısenedaıtı da zıyaa uğramış olmakla 
ferağ ve intikali Iharcları faslımda arz edeceği
miz veçhile tapu idaresi de istilâ ıgörem vilâyet
lerden başlamak üzere bir tahrir yapmaya mec
buriyet göirülmeiktedir. Encümenimiz gerek va
ridat idaresinin ve ıgerek 'Tapu Müdüriyeti 
Ulmumiyesinin yapacağı tahriri ayrı ayrı değil 
her ikisinin birleşerek bir taraftan emlâk, (mü
sakkafat ve arazinin ciheti tasarruflarını tesbit 
diğer taraftan kıymeti hakikiyelerini tahmin 
Ve takdir ederek ıctiıddî ve ısahih kuyudata 
destres. olmasını ımnvafik 'görmektedir. Tahmi
nimize ıgelince: Encümenimiz 1339 senesi Em
lâk, Müsakkafat ve Arazi Vergisinin tahakkuk 
yekûnu altı milyon liraya baliğ olduğu ve tah
silatı ise ilk altı ayda Ibir milyon yediyüzkırk 
üç bin küsur liraya yetiştiğinJi nazarı dikkate 
alarak taıhakkukattan % 80 derecesinde tahsi
lat olabileceği ümidiyle 1340 senesi Emlâk, 
Arazi ve Müsakkafat Vergisi ı('5 000 000) oia-
ralk tahmin edilmliştir. 

Fasıl — 1. 

Madde — 2. 

Vilâyatı selâse maktu vergisine gelince: Rus
lar vilâyat selâseyi tahtı işgalde bulundurduk-
lari sırada üşür yerine Maktu Vergi istifa et
tikleri ahalii mahalliye de bu vergiye alışmış 
bulundukları cihetle havalii mezkûrenin tarafı
mızdan istir'dadmda öşür alınması halkın şikâ
yetini mucibolmuş ve Büyük Millet Meclisince 
neşredilen 11 Ağustos 1337 tarihli Kanun ile 
aşar ve arazi ve kuraya ait Emlâk Vergisi ye
rine maktu verginin istifası kabul olunmuştur. 
2 Temmuz 1338 tarihli ve 240 numaralı Kanun 
mucibince vilâyatı mezkûrede tahrir muamele
sinin icrasına kadar maktu vergiye % 50 zam-
medilmiştir. Büyük Millet Meclisinin neşretmiş 
olduğu işbu son kanundan mksadı vilâyatı mez
kûrede tahrir icrası suretiyle emlâk, müsakka
fat ve arazinin kıymetleri tesbit olunduktan 
sonra kanunu mahsusuna tevfikan Müsakkafat 
ve Arazi Vergisi tarh ve cibayeti ve hasılatı 
umumiyenin de vilâyatı sairede olduğu gibi bit-
ta'şir üşrün istifası hususundan ibaretti. Fakat 
vilâyatı mezkûrede 1339 senesinde dahi tahrir 
yapılamadığından 1340 senesinde dahi maktu 
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verginin sabıkı misillû cibayeti bir zaruret ha.-
lini almıştır. 

1339 senesinde tahririn yapılamaması esba
bına gelince: Vilâyatı mezkûrede arazinin su
reti tahrir ve hukuku tasarrufiyenin tesbitine 
mütaaJlik Hükümetten Meclisi Âliye arz ve tak
dim olunan 21 . 9 . 1338 tarihli lâyüıai kanu
niye Adliye, Umuru Tasarrufiye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerinden tetkik edilerek Heyeti 
Umumiyeye sevk edilmiş ise de henüz müzake
resine ve iktisabı kanuniyetine muvaffakiyet hâ
sıl olmadığından mezkûr kanunun alacağı şekli 
katiye intizaren bittabiî tahrir yapılamamakta
dır. Mezkûr kanun Heyeti Umumiyece' süratle 
müzakere ve intacedildiği halde 1340 senesi zar
fında vilâyatı mezkûrenin tahriri icra ve itmam 
edilerek Maktu Verginin de 1341 senesinde ref'i 
ve sair vilâyatta olduğu gibi Emlâk, Müsakka
fat ve Arazi vergilerinin istifası ve âşarm ciba
yeti mümkün olabilir. 

Tahminata gelince: 1340 senesinde bir tebed
dül olmadığından 1339 senesinin aynı olarak 
170 000 lira kabul edilmiştir. 

Fasıl — 2. 

Madde — 1. 

Temettü Vergisi 

Temettü Vergisi memleketimizde en hafif 
bir vergi olmakla beraber en ziyade şikâyeti 
mucibolan ve halk üzerinde fazla tazyik yapan 
bir vergidir. Mükellefini katiyen müteessir etmi-
yerek mühim varidat temin etmesi mümkün olan 
bu vergi iki, üç istihale devresi geçirmesine 
rağmen maalesef hâlâ kabili tatbik bir şekil 
alamamıştır. Bu vergi evvelce tüccar, esnaf, sa
natkâr, rençber, zürra herkese mikdarı kesbinin 
yüzde dördü nisbetinde tarh edilirdi. Bu usul de 
mükellefinin mikdarı temettüleri, Maliye me
murlarının kontrolü altında bir heyet tarafın
dan takdir ve vergi bu miktara nazaran tâyin 
olunurdu. Maliye veya mükellef şahıs kaani ol
mazsa, meclisi idare istihlâfen tetkik eder idi. 
Muahharan zürra Temettü Vergisinden istisna 
edilerek tüccar ve erbabı sanaiye hasredilmişti. 
Bu usul ile Hazinenin Temettü Vergisinden elde 

edilmesi memul olan miktarı varidat temin edi
lememiş 1329 senesinde mülga Maliye Nezareti 
Varidat Müdüriyeti Umuriıiyesinin Tertip ve Is
lahatı Maliye Komisyonunun tensibiyle Temettü 
Vergisinin şekli hazırı bir kararname neşri ile 
mevki tatbike konmuştu. On seneden beri tat
bikine çalışılan Temettü Kanunu Muvakkati ümi-
dedilen neticeyi vermedi. Yani tatbik edilen usu
lün evvelkinden daha ziyade hatalı ve adalete 
daha gayrimuvafık olduğu anlaşıldı. Mevcut Te
mettü Kanununun efrada fazla tazyik yapmak
la beraber Devlete lâakal beş milyon lira vari
dat temin etmesi memul iken temin eylediği va
ridat yekûnu elyevm iki buçuk milyon lirayı 
tecavüz edememektedir. Kanunu muvakkatin 
şekli aslisi bozuk olmakla beraber büâhara ıs
lah maksadiyle yapılan tadilât ve altın ile ev
rakı nakdiye arasındaki farkı izale için vergi
nin beş on misli tezyid süratiyle yapılan Zammi-
yat Kanunu muvakkatinin aslındaki bozukluğu 
halk üzerinde daha müessir bir şekle koymuştur. 
Geçen 1338 senesinde encümenimiz Temettü Ver
gisi Kanunu muvakkatinin tadil ve ıslahı ve 
halka kazançlarının yüzde beşini tecavüz etmi-
yecek surette müsavat ve adaleti temin edecek 
esas ve matrahları derpiş etmek üzere encü
menden tefrik edilen üç âza ve Maliye Vekâle
tinden tefrik edilecek üç mütehassıs memurdan 
mürekkep bir komisyon teşkilini düşünmüş, tet-
kikata başlanmıştı. Mezkûr Komisyon mesaisini 
itmam etmezden evvel Büyük Millet Meclisi tec
didi intihaba karar verdiğinden komisyonun 
mesaisi neticelenemedi. Mamafih Maliye Vekâ
leti tetkikatma devam ederek Kazanç Vergisi 
namiyle Temettü Vergisinin âtisini tâyin ede
cek bir lâyiha hazırlamış ve yakında Meclisi Âli
ye takdim etmesi memul bulunmuştur.. Memul 
ederiz ki, mezkûr lâyihai kanuniye 1340 senesi 
zarfında kesbi kanuniyet eder ve Devlete mü
him varidat temin etmesi memul iken az semere 
veren ve halkın bir kısmını kazançlarına nisbetle 
gayet cüzi bir vergiye tabi tutarken diğer bir 
kısmını sıkleti altında ezen mevcut kanunu mu
vakkatin tatbikine nihayet verilir. 1340 senesi 
için yaptığımız tahmine gelince: 1339 senesi ta
hakkuk ve tahsiline nazaran 2 500 000 lira va
ridat tahmin etmekteyiz. 
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Fasıl - 2 

Madde - 2 

Harb Kazançları Vergisi 

îşbu vergi zamanından sonra ihdas edilmiş olmasına mebni bir türlü tatbik edilememiştir. 
Harbi Umumi esnasında harbe giren devletler tebaası içinde iaşe ve harb levazımı demlide eden 
veyahut mahsulâtın kıymeti ve vesaiti nakliyenin nedreti yüzünden ticarette ihtikâra yol bulan 
tüccar ve sa'irenin büyük servetler ittihar eyledikleri görülmesi üzerine her yerde başka bir usul 
tahtında ve muhtelif nisbetler dairesinde Harb Kazançları Vergisi ihdas edilmişti. Bizden başka 
memleketlerde tüccarın mutlaka muntazam defatir ve kuyudu ve bankalarda hesabı carileri bu
lunduğundan bir fert veya şirketin harb içinde ne miktar ticaret ettiğini tâyin etmek kolay olmakla 
beraber harb kazançları vergisi hemen de bidayetinde ihdas edildiğinden büyük varidat temin et
mişlerdir. Biizde ise harbin nihayetine karip bir zamanda muhtekirlere hesaplarını tanzim için fır
sat vermek kabilimden evvelemirde 4 Nisan 1334 tarihiyle Harp Kazançları Vergisinin temini tah
silli için ittihaz edilecek tedabiri evveliyeye dair b*r kanun ve onu müteakip 14 Kânunevvel 1335 
tarihinde asıl vergiye ait bir kararname neşredilmiş ve vergi bu kararnameler mucibince tarh 
edilmiş ise de Hükümeti Mülkiyemizin teessüsüne kadar mütarekenin ilânı ve işgallerin hudûs ve 
tevalisi yüzünden Devlet anarşi içinde kaldığından verginin tahsiline başlanılamamış idi. 

Büvük Millet Meclisinin kabul ettiği 25 Teşrinievvel 1336 tarihli kanun mucibince işbu verginin 
tahsiline mübaşeret edilmiş ise de işbu vergi ile mükellef efradın pek çok kısmı işgal sabasında 
kaldığından ve ahvali harbiye sebebiyle mükellef'Vain vaziyet ve servetlerinde azîm tahavvüller hu
sule çeldiğinden bu vergiden vaktiyle ümit edildiği kadar büyük bir faide elde edilememiştir. 

1337 senesinde 160 000 lira, 1338 senesinde 316 000 lira varidat temim eden bu verdiden İzmir 
havalisinin istirdadı ve istanbul'un iltihakı üzerin^. oralarda tatbike başlanması, sebebivle 1339 sene
sinde 1 000 000 liraya karip varidat tahsil ve cif avet edilmiştir. 1339 senesinde elde mevcut ta
hakkuk nisbetine nazaran 1 500 000 lira varidat vereceğini ümit etmekteyiz. . 

Fasıl - 3 

Harb Vergisi 

Balkan Harbi masarifine karşılık olmak üzero Muhtar Paşa Kabinesinin 5 Ağustos 1328 tari
hinde neşrettiği Karamaıme ile ihdas olunmuştur. îşbu vergi : 

1. — Müsakkafat ve Temettü Vergilerinin aslına zammedilen '% 25 
2. — Muvazenei Umumiyeden ve mülhak bütçelerden belediye idare1!erinden maaş alan bilcümle 

memurin maaşativle Evkaf Nezareti tarafından mütevplTilere tediye edilen mebaliğden ve müs
tesna ve mülhak Evkaf varidatı safivesinden katedilecek % 3 

3. — Göltuzu fîi mirisine zammedilen okka başına on para ve kıyye tuzunun beher okkasına 
zammedilen iki para. 

4. — Müskirat îmaliyesi Resmine zammedilen bir misil. 
5. — Bin beş yüz kuruştan ü çbin kuruşa kadar maaş ve muhassesat alan memurin harcırahın

dan î'cra edilecek % 5 ve üç bin kuruştan fazla mraş ve urahassesatı olan memurin harcırahından 
yapılan % 10 tevfikat 

îsbu beş kalem resmi munzam içinde yalnız iki ve beş numaralı kısımlar tatbik edilmektedir. 
Emlâk ve Müsakkafat Verdisine zammedilen c/c 25, I I Kânunsaıni 1339 tarihli ve 295 savılı Ka-

T-n-mln, kaldırılmıştır. Göl ve kava tuzu üzerine zammedilen on ve iki para 24 Kânunuevvel 1333 ta-
T-îTıli kamınla tuz fiyatının tezvidine mebni ref edilmiştir. Dört numaralı Müskirat îmâlivesi "Res
mine ^.mmedilen .bir misilde Meni Müskirat Kanunu mucibince müskiratın imâli men olunduğun
dan bittabi kalkmıştır. Bu suretle yalnız memurin maaş ve harcırahında yapılan tevfikata inhisar 
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eden bu vergiden 1337 senesinde 141 900 lira 1338 senesinde ise 325 000 lira varidat olmuş ve 
1339 senesinin hesaibatı henüz alınamamış ise de maaşatm - tezayüdüne melbni 1340 senesinde 
500 000 lira varidat vermesi memul bulunmuştur. 

Fasıl - 4 

Bedeli Nakdii Askerî 

14 Kânunusani 1340 tarihli ve 398 numaralı Kanunla beş yüz lira olmak üzere tesfoit edilen bu 
vergiden 1340 senesinde üç bin kişinin bedel verebilmesi memul olduğundan - 1 500 000 - lira va
ridat tahmin edilmektedir. 

Fasıl — 5 

Davar, De /e, Canavar 

Zekâtı şer'iye olarak alınan kırk adette bir adedin bilâhara bedele tahvilinden hasıl olmuş 
bir vergidir. Bidayette bir kuruştan haşlıyarak tedricen beş kuruşa kadar çıkmıştı. Harbin son 
senelerinde daıvarın keisbi nedred etmesi üzerine fiyatı birden bire tereffü etmiş ve bu sırada 
mütareke ilân edilerek Hazinede büyük bir müzayeka ve zaruret baş göstermiş olduğundan nis-
bet aranılmryarak mevcut resim sekiz misline iblâğ kılınmıştı. Bu tezayüd davar kıymetiyle-
resim arasındaki nisbeti ihlâl etti. 

Bir faraziyei diniye olmak üzere tevsiye ettikleri resmi vermemek için davar kaçırmayı 
günah ve davar için calibi felâket addeden halk nisbetin ihlâlini ve resmin tezayüdünü bir zu
lüm addeylediğinden davar kaçırmak âdet oldu Bu sebeple resmin tezayüdünden ümidedilen faz-
lai varidat hâsıl olamadığı gibi ovada bulunup davarlarını kaçıramıyanlarla 'ormanlık ve dağ
lık mahallerde sakin olup davarlarını saklıyabile iler arasında bir adaletsizlik husule geldi. 

1337 senesinde hududu millî dahilînde bulunan Ağnam Resminden 4 840 000 lira ve 13(38 se
nesinde 4 809 000 lira varidat veren işfbu resim 11 Kânunusani 1339 tarih ve 295 numaralı Kanun 
ile beş misle tenzil edilmesine rağmen 1339 senesinde 3 610 000 lira varidat vermiştir. Ağnamın 
usulü cibayetini ıslah için Kavanini Maliye Encümeninde müzakere edilip encümenimize tevdi 
ve encümence de kabul edilen lâyiha kesbi kr„nuniyet ederse davar sahiplerinin yağ, yün ve 
kuzularını kıymeti hakikiyesinden yüzde yirmi, otuz fark n'oksanına satmalarını mucibolan sayım 
usulünün kalkmasını bâis olacağından davarcılara büyük menafi temin edeceğinden kaçakçılı
ğın önünü alacaktır. Deve Resmine gelince, koyun ve keçiden ziyade menafi temin eden deveden 
resim alınmamasını encümenimiz doğru bulmadığından mezkûr lâyiha beher deve başına yüz 
kuruş resim alınmasını teminen bir fıkra koymuştur. Evvelce Halep, Musul, Basra vilâyetlerinde 
istifa edilen Camuıs Resmi haliyen dahilî meıneıette istifia edilmediği ve badema istifasına da 
(gerek Hükümet ve gerek encümen taraftar olmadığı cihetle mezkûr lâyihaya bu bapta ahkâm 
konulmamıştır. Binaenaleyh işbu fasıldan camua kelimesi de tayyedilmiştir. Esibalbı mıâruizaya 
binaen 1340 senesi zarfında Davar, Deve, Canavar Resminden 4 700 500 lira varidat cilbayet 
edileceğini tahmin etmekteyiz. 

Fasıl — 6 

Madde — 1 

Aşar 

Madde 1. — Aşar, iktisadı memleket üzerinde kangren olmuş bir yara manzarası arz eder. 
Ziraatin terakkisine mâni ahval düşünüldüğü zaman en evvel hatıra aşar gelir. Bû cennet gibi 
memleketin her tarafı vâsi ziraat teşebbüsatma müsait, Avrupa için bir zahire amlbarı olmak 
kabiliyetini haiz bulunduğu halde bugün pek seyrek Olan ahalisini beslemeye kâfi ziraat yapılama-



— 52 — 
ması aşarın tesM elimidir. Çünkü çiftçi aşar yüzünden zulüm çeker, müşkülât 'görür, mahsu
lâtı zıyaa uğrar, vakti boş geçer. Aşar esasen pek iptidai, sair vergilere nisbetle pek ağır bir ver
gi olmakla beraber şekli cibayetindeiki sakamet ve şiddet her türlü ta'hammülün fevkindedir. 
Âşarm zamanı vaz'ındaki ahval ve şeraiti içtiıııaiyeyi tefrik edelim. Aşar Kurunu UMda muh
telif eşkâl ve surette çiftçinin mahsulâtından bir kısmını cemiyetler, devletler nam ve hesafbına 
almak şeklinde pek tabiî olarak başlamıştır. Evaili islâmiyette miktarı şer'an onda bir olarak tes-
bit edilmekle âşrü şer'i diye zebanzeddolmuştur. Filhakika o zamanki ahvali içtimaiyeye nazaran 
onda bir öşür tarh edilmekle katiyen bir haksızlık yapılmamış bilâkis zürra himaye edilmiştir. 
Evaili islâmiyette dahi Tanzimatm ilânına kadar tekâlifi Devlet sunuf ve mesalik üzerine taksim 
olunurdu. Bir kısım halk kendisine askerliği sanat ittihaz etmiş yalnız kışlasında veya evinde 
oturur ve silâhşörlükle vakit geçirir, indelhace serhade koşarak vatanı müdafaa eder, diğer bir 
zümre ticaret eder, ticaretinden bir kısmımı gümrük, bac, hediye namı altında Hükümete verir. 
Diğer bir kısım sanatla iştigal eder ve Salyane namı altında vergi verir. 

Zürra ise yalnız maihsulâtm onda birini öşür namiyle ve aynen Hükümete tes
lim eder. Şu suretle çiftçi tekâlifi Devletten yalnız öğürle mükelleftir. Ne başka 
ka bir vazife görür, ne de diğer bir teklife mâruz kalır. Tarlasında serbest çalışır ve askerin er
zakını ihzar eder bu şekilde öşür vermek çiftçi için külfet değil nimet olur. Fakat zaman ile Dev
letin usulü idaresi tebeddül ederek vazifei askeriye umuma teşmil ve bu meyanda zürra da hiz
meti askeriyeye davet olunmuş ve sunufu sairenin vermekte olduğu vergiler, Salyaneler kal
dırılarak tarzı diğerde ihdas edilen vergilerin cümlesi zürraa da teşmil edilmiştir. Bu suretle bü
tün tekâlifi devlete iştirak ettirilen çiftçi umum mükelefiyete müka'bil evvelce kendisine tarh 
edilmiş olan öşürden tahlis edilmemiştir. Bilâkis öşrün tarzı ci'bayeti de gittikçe sakîm bir şekle 
girdiğinden takat fersa bir zülüm, terakkiyatı zünraiyeye karşı gayrikabili iktiham bir belâ olmuş
tur. Aşar için bugüne kadar dört sekili cibayet düşünülmüş ve tatbik olunmuştur. 

İltizam, Talhmis, Teslis Emanet. Bunların içinde aihali için en çok vesilei zülüm olan fakat en 
kolay bulunduğu ve en ziyade varidat temin eylediği için bir türlü tatbikinden sarfı nazar edilemi-
yen İltizam usulüdür. Bu usulde Hükümet kendi varidatının eiibayetini başkasına terk ve fakat 
kuvvet ve nüfuzunu daima köylüye zulmeden ve köylüden fazla mal alarak fazla menfaat temin 
etmeye çalışan mutavassıta yani mültezime tevdi etmiştir. Mültezim köy tâbirince köy ağası aşar 
cibayet edilip bitinceye kadar iltizam ettiği kıöyün ağasıdır, efendisidir, hükümdarıdır. Köylü 
onun emir ve mezuniyeti olmaksızın mahsulâtını kaldıramaz, zaten mal memurları fazlaya sata
bilmek için âşarm ihalesini Ağustost-an Eylüle kadar tehir etmiştir. Şimdi Eylül içinde köylü öş
rünü iltizam eden ağa, şaJhne, kolcu göndenecelk, kâtip yollıyacak. defter yaptıracak nihayet har-' 
manlarm savrulup hazır olmasına emir verecek en sonra ağa köye teşrif edecek, iki. üç beş gün 
yorgunluk çıkacak ve ondan sonra köyü ölçmeye başlıyacak. Fakat biçare köylü ta Temmuz 
iptidasından itibaren harmanını hazır etmiş bekliyor. Fazla malını götürüp çarşıda satacak, çift 
alât ve edevatı düzecek, kışlık noksanını alacak, samanını taşıyıp, samanlığa koyacak, ibulgurunu 
yıkayacak ve unluğunu yıkayıp koyacaktır, işini görüp bitirecek de sonra çifti koşacak, gelecek 
sene için tohum ekecek. Mültezimin yaptığı her türlü zulümden ziyade çiftçi harmanının kalk
masından üç ay eli koynunda, boynu bükük beklemekten müteessir ve mutazarrırdır. Sonra mül
tezim köylüden biraz fazla mal koparmak için ne çare düşünmez ve ne isimler takmam. Bunları 
burada tıadadetmek fazla tafsilât olur. Aşarda her ne pahasına olursa en evvel yapılacak şey 
İltizam usûlünü kaldırıp atmaktır. , 

Tahmis usulü : 1332 tarihinde neşıredilen ıbir kanunla Maliye Nezaretinin âşarm usulü ci-
bayetinde tecrübeler icrası için verilen salâhiyet üzerine bir müddet Suriye ve civarında Talhmis 
usulü tatbik edilmiştir. Fakat bu usul köylüyü harb seneleri içinde pek çok hasara uğratmış aç, 
sefil ve tohumsuz bırakmıştır. 

Nihayet 1334 senesinde Meclisi Mebusanm şidetli tenkidatı karşısında o zamanın Maliye 
Nazırı TaJhmis usulünün bir daha tatbik edilmiyeceğini de va'de mecbur oldu. Suriye valilerinin 
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ısrarlarına ve istifalarıma rağmen -vadinde sadık kaldı ve bu sakîm usul, cenin sakıt gibi, dev-
rei hayatiyesini ikmal etmeden ortadan kalktı. 

Emanet usul a: Hazineye iltizam ve Tahmis usulleri kadar fayda temin etmemekle beraber 
çitfçiye az zarar veren bir usûldür. Aşar kadastro neticesinde mosahai arazi üzerine vergi tar
zında tarh ve tevzi veyahut ona yakın olan tesisi jedel suretinde muvakkaten ahaliye ihale olun-
mıyaca'ksa emanet şeklini kabul etmek zaruridir. Vakıa emanet müşküldür. Suiistimalden kurtar
mak mümkün değildir. İradı noksandır. Fakat çiftçi ve çiftçiliği diğer usuler kadar tahribet-
mez. 

Teslis usulü: Evvelce tecrülbeten Rumeli'de Üsküp ve ona civar bir kaç kazada tatbikine uğ
raşılmıştır. Tatbikattaki bâzı yolsuzluklar yüzünden her ne kadar birtakım şikâyeti mucübokrıuş 
ise de her halde heyeti umumiyesi itibariyle diğer usullere müraocahtır. Fakat bu arz ettiğimiz 
Teslis usulünün Harbi Umuminin son senelerinde aynen zahire almak suretiyle köylü üzerine tes-
bit edilen Teslis ile münasebeti yoktur. Çünkü Rumeli'de tafcjik olunan Teslis yalnız her köyün 
üç senelik bedelinin vasatisi, alınarak o köy namına bedeli öşür telâkki edilmesi ve bunun köy 
heyeti ihtiyariyesi marifetiyle mevcut arazi, bağ, bahçe ve bostanlara tevzii ve bu suretle tesbit 
edilecek makadirin doğrudan doğruya ashabından tahsili usulünden İbaret olmakla menafi 
kesireyi camidir. 

Aşarın bir tariki salime ircaı için kadastroyu beklemek daha uzun müddet çiftçiyi bu belâ
ya mâruz bırakmak olur. Onun için aşarın ıslahı yolunda ilk atılacak adım ancak Teslis usulü 
olabilir. Bu usulde Hükümet aşardan hâlen istifa etmekte olduğu miktarı varidatı tamamiyle 
istifa etmekle beraber çiftçi tediyeye mecbur bulunduğu bedeli öşrü bilir ve bu bedelden zarar 
etmemek için daima fazla zerriyatta bulunmaya, ziraati tevsia ve bilhassa mültezim korkusu ile 
hemen hemen terk edilmiş olan güğeri ekininden temini istifadeye şitaban olur. 

Mal'ye Vekâleti bu mütalâatımızı nazarı dikkate alarak bu hususta tetkJkatta bulunma a Laflamış 
olduğundan yakın zamanda neticei teüklkatını encümene ve Heyeti CeJileye arz edeceğ n üm'detmek 
teyiz. 

Biraz da âşarm ne kadar ağır bir vergi olduğunu tetkik edelim. Aslı yüzde on olan bu vergi ma- ' 
arif ve menafi hissesi ve. Teçhizatı Askeriye Vergisiyle beraber yüzde on ikibuçuğa çıkmıştır. Bu yüz
de onikibuçuk hâsılatı gayrisâfiyeden alınır. Halbuki hâsılatı ziraiye meydana gelinceye kadar lâakal 
yüzde otuzyedibuçuk masraf olmaktadır, Bu yüzde otuzyedibuçuk iyi mahsul veren senelere aittir. Bâ
zı seneler köylü tohum ve masraf miktarında hâsılat alabildiği de vâ'kıdır. Bu fevkalâde hali bir ta
rafa' bırakaralk hali tabiîde mahsulün yüzde otuzyedibuçuğunu masraf eden köylünün elinde kalan 
yüzde altmışikibuçuk hasılatı sâfiyenin onikibuçuğunu öşür olarak verdiği anlaşılıyor. Şu halde 
öşür hasılatı sâf iyenin yüzde yirmisi oluyor. Çiftçinin kendi emeği ve tarlaya çift hayvanat ve alât 
ve edavatına bağladığı sermayenin tamamı bu hesaptan hariçtir, 

Sair sunuf ve mesalik erbabının hiçbirinin bu ağır verginin rub'u derecesinde bir fedakârlığa mâ
ruz kalmadığı görülmektedir. Ne erbabı ticaretten ne avukatlar, doktorlar gibi erbabı fenden, ne fab
rikatör, sanatkârlardan ve sair esnaftan alınan Temettü Vergisi, ne mîri ormanlarından kat'edilen 
keresteler, kömürler ve odunlardan ve ne de sînei arzdan çıkarılan cevahiri madeniyeden alınan rü
sum vasatisi yüzde beşi geçmiyor. Bu memleketin muhtelif hidematına diğer mesalik erbabından da
ha ziyade hasrü nefseden en fedakâr evlâdı olan çiftçinin bu kadar ağır vergiye mâruz bırakılması 
sarih bir zulümdür. Bu sebepledir ki, aşar usulünün ref'iyle yerine arazi üzerine mevzu bir vergi 
ihdası ve hiç olmazsa teslis suretinde muayyen bir miktar ile mükellef tutulması şeklinde usulü ciba-
yetin ıslahını düşünmekle beraber bir taraftan da aşar miktarının bir derece .tahfifini Encümenimiz 
muvafık görmektedir. Binaenaleyh bu seneden itibaren yüzde onikibuçuktan ikibuçuğunun tenzili 
suretiyle büyük ve harika âsâ zaferi millîmizin büyük amillerinden olan çiftçiye karşı deyni şükranı
mızı ödemeye encümenimiz şiddetle taraftar olduğundan bütçeye vaz'ettiğimiz erkamı köylüden alı
nacak yüzde on öşrün Ziraat Bankası ile idarei hususiyelere aidolan birbuçuk tenz:l ed'ldi'kten sonra 
bakiye kalan sekizlpuçuğunu hesabetmek suretiyle yirmi milyon, lira tahmin etmekteyiz. 
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Madde 2. — Tütün Öşrü, Reji İdaresi ambarlarına dâhil okn tütünlerden mezkûr idarece Hazine 

hesabına cibayet olunur. Aşağıda tütün rejisi münasebetiyle serd eylediğimiz esbaba mebni Türkiye 
dâhilinde zer'edilen tütünlerin bir kısmı kaçak olarak sarf ve istihlâk edildiğinden öşürü bittabi isti
fa kılmamadığı ve tütün ziraati de günden güne duçarı inhitat olduğu cihetle tütün öşrü seneden 
seneye tenezzül etmektedir. 1336, 1337, 1338 senelerinde ve Anadolu ve İstanbul Reji İdarelerinden 
mezkûr senelere ait tütün öşrünün miktarına dair henüz katî ve sahih bir hesap alınmamış olmasına 
mebni 1338 senesinde 950 000 lira ve 1339 senesinde 600 000 lira tahmin edilen tütün öşrünün Hü
kümet teklifi veçhile 700 000 lira olarak kabulünde Encümenimiz mecburiyet görmüştür. Reji inhisa
rı ref'edilerek tütün zeriyatı üzerindeki tatbikat kaldırılır ve zürra bu mahsule pek müsaidolan tarla
larında tütün ziraati yapmaya serbest bırakılırsa yalnız öşrün İnhisar İdaresinin verdiği varidata ya
kın bir irat temin edeceği memuldur. 

Madde 3. — İpek öşrü, vaktiyle memleketimizin mühim bir mahsulü olan ipek, bu mahsulü yetişti
ren mmtakaların Yunanlıların duçarı tahribi olması üzerine pek ziyade düşmüş ve 1338 senesinde an
cak (71 000) lira varidat cibayet edilmişken Yunanlıların memleketimizden -def ve tardı üzerine bu 
mahsulümüz de yeniden terakkiye başlamıştır. 1339 senesinde (153 000) liraya yetişen bu varidatın 
1340 senesinde aynı miktara vâsıl olacağı tabiî bulunduğundan Hükümetin tahmini olan (150 000) 
lira aynen kabul olunmuştur. 

Fasıl - 7 

Hususi ormanlar hasılatı 

İşbu fasla mevzu olan varidat Bursa ormanlarından alman öşür bedelinden mütahassıl olup 1337 
senesinde (28 418) ve 1338 senesinde (68 590) lira varidat verdiği ve 1339 senesi hesabı henüz alma-

" madiği cihetle Hükümetin tahmini olan (70 000) lira muvafık görülmüştür. 

Fasıl - 8 

Maadin Rüsumu 

Şer'an maden çıkaranlar defain bulanlar gibi namusunu zelkât olarak Beytülmale vermekle mü
kellef olduklarından Hükümeti Osmaniyenin bidayeti teşekkülünden Arazi Kanununun neşrine ka
dar efrat tarafından çıkarılan cevahiri madeniyenin humsu istifa edilmiştir. Bu esası 9 Muhar
rem 1278 ve 3 Muharrem 1286 ve 19 Zilhicce 1304 tarihinde neşredilen nizamnameler ile bâzı tahav-
vülâta uğradıktan sonra 14 Sefer 1324 tarihli Nizamname neşredilmiştir ki, elyevm meriylülicra-
dır. 

Bu Nizamnameye tevfikan cibayet edilen varidat maden ihalesinde bir defaya mahsus olarak 
taharri ilmühaber harcı, ruhsatname harcı, ruhsatname ferağ harcı, tahlil harcı ve ferman har
cıdır. Senevi alman rüsum, madenin işgal ettiği sahanın beher ceribi için maateçhizat 10 kuruş altı 
santim rüsumu mukarrere, madenin hasılatı gayrisâfiyesinden yığın halinde bulunan madenlerde 
maateçhizat % 10 kuruş, 6 santiminden 25 kuruş, 6 santime kadar damar halinde bulunanlardan 
maateçhizat bir kuruş, 6 santimden beş kuruş, 6 santime kadar rüsumu nisbiye taş ocaklarından 
9 Teşrinisani 1318 tarihli Nizamname mucibince müddeti yirmibeş sene ve daha dûn olan imtiyaz
lardan âdi ruhsatname için beşten yirmibeş liraya kadar ve yirmibeş seneden ziyade müddetli imti
yazlardan yirmibeş liradan yüz liraya kadar hare alınır. Bilûmum taşlardan hasılatı sâfiyenin yüz
de beşi resim olarak alınır. Ancak amyant ve somaki taşları müstesna olarak alınacak resim yüz
de yirmiyi tecavüz etmemek ve müddeti ihaleleri yirmibeş seneden dûn olmamak üzere maadin gi
bi ihale olunur. 

İşbu fasılda mevzu olan varidat 1337 senesinde (190 000), 1338 senesinde (193 685) lira oldu
ğu ve İzmir ve civarı vilâyetlerinin istirdadı üzerine o civarda maadin varidatı da bittabi inzimam 
ettiğinden 1339 senesi ilk altı aylık maden varidatı (207 442) liraya baliğ okmış ve sene nihayetine 
kadar dörtyüzyirmi bin liraya yetişeceği memul bulunmuştur. 
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Binaenaleyh 1340 senesi için Hükümetin tahmin ettiği (450 000) lirayı Encümenimiz de muvafık 

görmektedir. 

Fasıl - 9 

Vergi tezakiri 

25 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval Kanununun 3 ncü maddesi mucibince Arazi, Emlâk ve Te
mettü vergilerine dair mükellefin yedine verilecek olan vergi tezkerelerinden yirmişer para alın
makta iken 9 Teşrinisani 1336 tarihli Kanunla bu miktar beş kuruşa iblâğ edilmişti. Efradın ve 
bilhassa köylülerin pek ufak tarlalara sahibolması ve vergilerinin bir iki kuruş gibi ufak miktar
lara maksur bulunmasına rağmen beş kuruş tezkere esmanı alınması bihakkin şikâyeti muciboldu-
ğundan 10 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanunla Emlâk ve Arazi Vergisine ait tezkereler kaldırılmış 
ve yalnız miktarı mükellefiyetini öğrenmek için müracâatle tezkere istiyen efrada verilmesi ve mü-
ceddeten inşa ve tenzil ve tezyidi kıymet suretiyle vukuat görmüş olan müsakkafat ve arazi için 
bir defaya mahsus olarak sahiplerine tebliği esası kabul edilmiş olmakla bunlarla Temettü Vergisi 
için mükellefine her sene tebliğ olunan tezkerelerden beşer kuruş istifa edilmektedir. Her ne ka
dar Maliye Vekâleti Emlâk, Müsakkafat ve Arazi Vergisiyle mükellef olan efrada beş senelik mu
ameleye ihtiva etmek üzere cüzdan verilmesini ve bu cüzdanlardan yirmibeşer kuruş bedel alınma
sını teklif etmiş ise de encümenimiz merülbeyan 10 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanunun neşrine ve 
binaenaleyh vergi tezkerelerinin ref'ine badi olan esbabı mucibeyi varit ve muhik görmekle Vekâ
leti müşarünileyhanın teklifini şayan görmemiştir. Binaenaleyh cüzdan bedeli olmak üzere Vekâ
leti müşarünileyhanın tahmin ettiği ellibin lirayı bu fasıldan tenzil etmek iktiza eylemiş ve Temet
tü Vergisi tezkereleriyle ihtiyari tezkereler için sinini sabıkadaki tahsilata nazaran kırkbin lirayı 
muvafık görmüştür. 

İkinci Kısım 

Damga, harçlar, kaydiyeler ve cezayı nakdîler 

Fasıl - 10 

Damga Resmi 

Muharrem Kararnamesiyle düyunu umumiyeye muhavvel olan varidattan resim, damga, pul 
ilsakı veya damga vaz'ı suretiyle istifa olunur. Resmi Damga, vaktiyle pek hafif bir resim olduğu 
halde Düyunu Umumiyenin teşebbüsiyle 6 Şubat 1331 tarihinde çıkan bir kanunla miktarı mühim 
bir surette tezayüdetmiş ve-1337 senesinde hâsıl olan miktarı varidat 355 332 lirayı bulmuştur. Fa
kat bunda 29 Eylül 1339 tarihli Kanunla masarifi harbiyeye medar olmak üzere ilâve edilen mik
tar dâhildir. Merkür kanunda Resmi Damganın bir kısmı üç, diğer kısmı iki misil olarak tezyit kı
lındığı ve ilsak edilecek maktu ve nispî pulların yekdiğeri makamında istimaline de cevaz gösteril
diği cihetle varidatın ne kadarı Düyunu Umumiyeye ve ne kadarı harb karşılığı olarak Hazineye 
ait bulunduğunu bilhesap tâyin etmek müşkül olmuştur. Sıhhate haribolarak tahmin ettiğimize na
zaran işbu 350 000 liranın 100 000 lirası düyunu umumiyeye ait resmi aslî ve 250 000 lirası da 
Hazinenin resmi munzammıdır. 1338 senesi varidatı hakkında Düyunu Umumi İdaresinden almış 
olduğumuz hesaba nazaran senei mezkûr e* pul varidatı 237 472 lira resmi aslî ve 332 461 lira harb 
karşılığı olmak üzere 569 933 liraya baliğ olmuştur. 

1339 seneıslinikı ilik latltı 'aylığımda isie puldan resmıi !asilî harb karşılığı ölaralk 376 272 lira va
ridat cdibayet ediimiiştıir. Bittaibi iş'bu hesabat- Ankara Düyunu Umuımliyesimlin dıaiirei nüfuzunda 
olan ımaıhaılerdeın cibayet edilen resimdir, tstanbuil ve civanında dıüyuınıu umumiye varidatı mu-
hass'asıa idaresi ıtarafındaın cibayet ©dilem varidat işbu hesaba dâhil değildir. Her ilki idaremin ci-
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bayet ettiği puıl varidatımdan 1340 seniesdımde Hükümetim tahmin ettiği veçhile 1 400 000 lira va
ridat cibayeıt olunacağımı ümlidetınTekbeyiız. 

Bizim tahminlimizle nazaran işbu (1 400 000) liradan 600 000 'lirası ınesimd aslî ve 800 000 Mira 
sı harta karşılığı varidatı 'fevkalâdesi olacaktır. 

Fasıl — 11 

Hazine pulları 

Hicaz • Deımiryollıuna aJidalmak üzierie ihdas edilen iane pulları jmualhharen Hica'z Damiiryolunum 
kıislmı külıiısii inşa gidilip Varidatınım imasarıifatıma kifayet 'ettiği anlaşıldığından 1326 tarihinden 
itibaren kıymetli levrıaJk mamiyle varidatı uimuırnıiye meyanına ithali Ikılımmıştı. Hazinle pulları 1337 
sonesinde 102 368 ve 1338 senesinde 356 957 flüna varidat tenlim. 'etmiş olup 1339 ısemeslkıde ise he
nüz bir hesap alınamamıştır. 1338 işemesinin varidattı ımeyamında vilâyatı imüstalblasamn yalnız 
altı ve Tıralkya'mım 'beş ve İstanbul'um dört aylık varidatı dâhil taükımımasına ve Haizine pulları 
11 Teşrinievveli 1338 tarihli Kanun mucibince üç misli ıtezyidedİlmiş almasına göne 1339 senesi 
varidatınım 800 000 iMraya yetişeceği memul olduğundan 1340 işemesi için tahmin edilen 800 000 
lora encümieniımizcıe muvafık görülmüştür. 

Fasıl — 12̂  

' Harçlar 

Mahakimi Nizamiye ve Şer'iye (hasılatı nüfus teza'kiri ve pasaport ve kançılarya ve sair rü--
sum ile fcâtitaialdil harcılarını muhtevi olan dştau fasıladan 1337 seıneısinide 212 287, 183'8 memesinde 
597 169 ılıira varidat ıdllmıuıştur. 133-9 senesinin hesabı ise henüz alımımıamıştur. 1338 senesi hesaba-
tında vilâyaıtı mfüstahlasa, Başaüli ve İstanbul kısmen dâhil olmasına ve pasaport kançılarya 
harçları 16 Nisan 1338 tarihli Kanun ile ve T i1 >!İiye,t Harçları Resmi aslisi 15 Nisan 1339 tarihli 
ikinci Avans Kar umunun onuncu maddesi ile beş mSM'ine M â ğ edilmiş 'olımıasınia ınnebnii 1340 se
nesinde taıittalbi fazla! varidat mıemüildür. 

Es'babı ımâruzaya binaen Hükümetçe 090 000 lira olarak tahmin ©dilem işbu fasih emcümeni-
ımüz 830 000 lira ıtahmlim (etmiştir. 

Fasıl — 13' 

ihtira beratı 

1337 senesinde taıirgûma varidatı olmıyan işbu fasla 1338 ıseneisandıe 416 'lira irat kaydedildiği 
görülnıeıkteıdir. Hali harlb sıetaetadyle Uhıtikıa Beratı istihsali için müraıcaatlleır ımümkaiti olmasıma meta
nı 1338 semıesıkıde cüzi varidat' verem hu resmim 1340 senesinde 5 000 lira varidat vereceğini Hü
kümet tahmin etmiş ve lemoümenimıiz de muvafık görmüştür. 

Fasıl — 14 

Kaydiyeler 

Madde 1. — Ferağ ve intikal harçları: Ferağ ve iintiikal haırciliarı emvali gayrimem/kulemin kıy
meti mulkayyedeileri ve fbecbeM ferağ kıymeti mukayyededen fazla isıe 'fazla olam bedelli ferağ üze
rimden bilheısap istifa olumur: Mukaddema emvali gayrijmıenıkulie emlâki sarfa, yeri arzı miri ve 
üzeri mülk, >eşcar, ımulkaatalı veya IbedeBi öşre merbut arazi üzerime mebmli veya mağrus mebami 
ve eşcar, icareteymli vakıf, tahsisat kabilinden vSkıf, arazii mevkuf e, arazili ^miriye, arazii ha-
raciye ve, saire ıgibli birçok suınufa taksim ve herlbirindm ferağ ve intikalimde ayrı ayrı harcılar 
istifa olunurdu. Ferağ intikal 'harcılarınım tadili hakkında 27 Şubat 1329 tarihiyle neşrolunan 
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Kararname ile cümlesi emvali gayrimenkıüe namı altında birleştirilerek aynı nisbetler dairesin 
de harca tabi tutulmuşlardır. Emvali gayrimenkuleden istifa olunan hare ve kaydiyelerin en mü-
himmi ferağ ve intikal harçlarıdır. Bunlar hakkında biraz tetkikat yapmak lâzımdır. 

Ferağ Harcı - Mülk, vakıf, müsakkafat ve müştemilâtı ile bağ, bahçe ve eşcarı zemine tâbi ol-
mıyan koruların ferağında kıymeti mukayyide veya bedeli ferağından hangisi ziyade ise o mute
ber olmak üzere yüzde beş kuruş, tarla, çayır, eşcar zemine tabi koru ve ormanlardan, yani ara
zi mahiyetinde olanlardan yüzde üç kuruş olarak istifa kılınır. Hukuku naşı muhafaza ve müna-
zaatm men'i vukuu tasarruf senedatının mazmumyle bilâbeyyine ameli caiz olacak derecede sahih 
olarak tanzimi ve kuyudatın şaibei tezvir ve tasniden beri olmak üzere tesbit ve muhafazası ma
sarifine mukabil alman bir harçtır. Yüz kuruş kıymetinde mal alan bir kimse tasarruf senedi için 
üç, beş kuruş daha sarf etmeyi istiksar eylemez. Fakat Emlâk ve Müsakkafat Vergisi bahsinde 
arz ettiğimiz veçhile emlâk kıymetleri ellibeş sene evvelki bir tahririn mahsulü olmakla beraber 
altın kıymet üzerinden kaydedilmiş bulunduğu cihetle gerek tezayüdü fiyat ve gerek evrakı nak
diye ile altın arasındaki fark sebebiyle kıymeti raukayyede, bugünkü kıymeti hakikiyenin, vasati 
olarak onda biri nisbetindedir. Binaenaleyh şuf 'a, ihtiyacı şerik ve halit gibi bir dâva tahaddüsün-
den korkmıyan emvali gayrimenkule fariğleri bîkikî bedeli ferağı ketmederek kıymeti muharre
re derecesinde bir bedeli ferağ göstermekte olduklarından hare pek cüzi olarak istifa edilmekte
dir. Yeniden tahrir icrası halinde elyevm istifa edilmekte olan ferağ harcı, yedi sekiz misli teza-
yüdederek senevi 2 000 000 lira varidat temin edebilir. 

İntikal Harcı - Emvali gayrimenkulenin intikalinde Avrupa devletleri yüksek harçlar istifası 
ve murisin vârise derecei ittisali uzaklaştıkça is'îfa edilecek hare miktarının da tezyidi esasını ka
bul etmişlerdir. Bizde ise emlâk ve arazinin mahiyeti şer'an farklı olmasına mebni eski hare tari
fesinde bunların intikal harçları da farklı olarak gösterilmiş ve harcı ferağın iki misli olarak in
tikal harcı istifası usul ittihaz edilmişti. Elyevm mevkii meriyette bulunan 27 Şubat 1329 tarihli 
Kararname mucibince emvali gayrimenkulenin ısul ve furuğa intikalinde kıymeti mukayyedesi 
üzerinden yüzde birbuçuk, zevç ve zevceye intikalde yüzde üç birader ve hemşireye" ve onların fü-
ruğuna intikalde yüzde dörtbuçuk ve diğer akrtbaya intikalinde yüzde altı İntikal Harcı istifası 
icabetmekiedir. işbu kararnamede düveli Garbiyece tatbik edilmekte olan nisbeti mütezayide usu
lü kabul edilmiş ve fakat evvelce istifa edilen dereceden dûn bir hare tâyin olunmuştur. Mezkûr 
kararnameyi neşreden Kabinenin intikal harcı nisbetini bu kadar dûn olarak kabul etmesindeki 
sebebi halkı senedi resmî ahzine teşviktir. Çünkü bilhassa köylüler senedi resmî almayı külfet ve 
zaid masraf telâkki ederek muamelei intikaliyeyi icra ettirmiyorlar. Kararnamenin beşinci madde
sinde hakkı intikal sahiplerinin bir sene zarfında Defteri Hakani idarelerine malûmat vererek mu
amelei intikaliyeyi yaptırmaları lüzumu ve senesi zarfında muamelei intikaliyeyi yaptırmıyanlar-
dan iki misli hare alınması muharrerdir ki, bu da intikal muamelâtını yaptırmak için kuvvei teyi-
diye olarak konulmuştur. İntikal harçlarının bı suretle pek dûn olmasına zamimeten merhum 
Mahmud Esad Efendinin de Avrupa'ya yaptığı tetkikat seyahatinden avdetinde tertip ve neşro
lunan Emvali gayrimenkule tasarruf ve intikal Kararnamesi arazinin hukuku islâmiyedeki vazi
yeti şeriyesini "ihlâl ve beytülmale yani heyeti içtimaiyeye avdeti ihtimalâtını izale ettiğinden in
tikal harcının nisbeti pek ziyade güçleşmiştir. Çer'an arazinin rakabesi beytülmalindir. Yani top
rak heyeti içtimaiyeye aittir. Ferdin havzai mülkiyetine dâhil olamaz. Fert arz üzerinde çalışı
yor. Onu imar ve semerei sâyiden heyeti içtimaiyeye öşür namiyle bir hisse ifraz ve ita eder. Fert 
vazifeye mürafık olan sâyi neticesinde o arzın hakkı tasarrufuna nail olur. Buraya ahar bir 
kimse müdâhale edemez. Şayet araziyi üç sene muattal bırakırsa yani sâyinden fariğ olarak vazi
fesine halel getirirse bu hakkı taasrrufu zail olur. Arz heyeti içtimaiyeye avdet eder, Heyeti 
içtimaiye de onu imar edebilene tevdi eyler. Ferdin ve'fatı ' vukuunda arz heyetti içtimaiyeye 
avdet eyler. Bilâhara ferdin vukuu vefatında heyeti içJtinıaiye.ye avdet eyliyen arzın 
gayra tevdiinden ise evlâda intikali arzı mezkûrun imarına iham olacağı düşünülerek evlâda 
intikaline de müsaade edildi. Bir müddet sonra 2 Zilkade 1285 tarihli Nıizamname mucibince 
muamelei int'ikaliye tevsi ve yedi derece üzerine tesis olunmuş ve bu yedi derece karabeti 
nesebiye sahipleniıne ancak heyeti içtim'aiyeden bilâ veled vefat eden 'arkmıbâlarının tar-
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lalarını tefavVuza salâhiyet verilmiştir. Bunlara hakkı tapu ashabı denilir ve ara'zi kendi
lerine bedeli misli ımukabiiil'indei verilirdi. Bilâhara bedeli mislinden feragat edilerek arazinin 
bu yedi derece üzerine intikaline müsaade edildi. Fakat salifülarz kararname ile bu esas 
tevsi edilerek murisin en uzak akrabasına kadar arazinin intikaline mesağ verilmiş ve mah-
lûliyet ihtimali kesbi zaf'etmiştir. Fıkhı Islâmın, ragbei arzın Beytülmalle yani heyeti içtimaıi-
yeye aidolması esası bu veçhile iptal edilmiş veya mühmel bırakılmış oluyor.' Hiristiyan 
devletlerin, arasıra mevzuuhalhsolan 'arazi meselesini hal için bulamadıkları çareyi fıkhı is
lâm esasen bulup ahkâmı lâzimeyi vaz'etmiş iken bunları fesih ve iptal ederek yerine Avru
pa'da tefessüh etmiş, ref'iı eisb'abma tevessül olunmuş bâtıl bir usul vaz'etmek cidden muzır-
dır. Arazinin usul ve füruundan gayrısına intikalini menetmek ve heyeti itetimayiyeye avdeti 
ihtilmalâtmı te;zyideylemjek iktiza eder. Bu suretle Hükümete 'avdet eden arazi, muhtaç ve 
müstahak olanlara bilhassa köylü ahaliye mukassaten tesviye edilmek üzere tevzi ve tefviz 
olunursa bir taraftan Hâzine 'bedelinden istifade eder, diğer taraftan arazimin imarı ve serveti 
umumiyenin tezayüdü temin 'edilmiş olur, şu tafsilâttan maksadımız evvelce Hazinei Mali
yenin mühim 'menabiinden olan mahlûlât bedeli ile intikal harçlarından varidat temini hu
susudur. Fakat bahis, Avrupa'da bugün içtimai btiır dert halini alan arazi meselesine temas 
ettiğinden Heyeti ööiileden nazarı dikkatlerini bu cihete tevcih buyurmalarını rica ederiz. 
Fıkihı celili Islâmın rakaJbei arzın heyetli içtimaiyeye aidiyeti esasını vaz'etmesi sebebiyle şim
diye kadar bizde bir arazi mieselesi hâdiils olmamış ve Devlet maîhlûlen kendisine avdet edecek 
araziye mulhtacolanlara dilediği şartla vererek daima araziyi efrat arasında hüsnü tevzie ve 
halkın refahını temine muktedir bulunmuş iken, tevsii intikal suretiyle böyle ulvi bir gaye
nin zayi edilmesi bizde de arazi meselesi denilen içtimai derdin zuhuruma bâis olacaktır. 
Binaeialeyh emvali gayrimenkule İntikal Kararnamiesinin bilmüzakere tadil ve ıslahı veya 
külliyen reddi iktiza eder. intikal harcı şimdiki halde istifa edilmemektedir. Harbi Umu
minin ilânından bıilr müddet sonra, harbim hitamına kadar intikal harcı istifa edilmemesine 
dair bir kanun neşrolunmuştur. Bu kanunda, gözetilen gaye efradı milletten birçoğunun tahtı 
silâha c'elbedilerek harb ıjjle meşgul olması ve bir kısmının şehidolarak emvali gayriımen-
kulenin evlâdıma intikal eylemesi dolayısiıyle bunl ara teshilât iradesidir. Halbuki serhatlerde müda-
faai vatanla meşgul olan efrat veyahut bunlardan ; şehidolariların evlâdı intikal 
muamelesini .yaptırmadığı cihetle âlâhalihi senettsiz tasarruf etmekte devam eyledikleri' görül
mekte »olup badelharb işbu müsaademin hini ref'inde hare tesfiyesime mecbur olacakları tabiîdir. 
Bugün her ne vesile ile ©lursa olsun hanelerinde tecil edilmiş olan büyük emlâk ve arazi sahip
leri harem mâ'fuvr'lyetinden bilistifade muamelâtı intikaliyeilerini icra ettirmektedirler. Muhtacı 
siyan et olan 'erfad ve köylü halk bundan istifade» edemediği halde devlet intikal harcından lâakal 
senevi (400 000) lira kaybetmektedir. Maksat harhden müteessir ve mutazarrır olan efradı sı-
yanet ise bunlar için bir tedbir ittihazı kabildir. Hizmeti askeriyede bulunanlar Veya harfbde ş'e-
hidolanların veresesi mensubolduklaırı ahaiı asker şubesinden alacakları ilmühaberi' tapu şahadet
namesine raptan tapu memurunna ibraz ettikleri halde bunların intikal harcından mâ'fu olması 
usul ittihaz edilirse tem'ini maksat mümkün olur. Diğerlerinden de intikal harcı istifa kılınarak 
senevi (400 000) lira varidat temin edilir. Fera? ve în'tr'lkal Harçları kayden ihracı ve evkaf hâ
sılatından umuru tasarruf iye hissesi olarak 1337 senesinde (157 371) ve 1338 senesi için (542 8155) 
ve 1339 senesinin birinci altı ayında (259 379) lira varidat cibaVet 'edilmiştir. Hükümetçe işbu fa-
sındaki varidat (675 000) lira tahmin edilmeMe olup 1339 senesinin ilk altı ayındaki tahsilâte 1340 sene
sinde teşkil edilen tahrir komisyonları mıarifeıtiyle altı vilâyette tahrir yapılacağına nazaran 1340 
senesinde (675 Q00) lira varidat olacağı memul olmakla Hükümetin tahmini kabul edilmiştir. 
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Fasıl —• 13 
t 

Cezayı nakdîler 

1337 senesinde (88 397) lira, 1339 senesinde (207 844) lira varidatı olan işbu fasla 1340' sene
sinde Hükümetçe (300 000) lira tahmin edilmiş ve encümemimizöe de muvafık görülmüştür. 

üçüncü Kısım 

Bilvasıta alman vergiler 

Fasıl — 16 

ispirto 

Eczahane'lerle sanayide istimal edilmek üzere dâhilde imal edilen ispirtolardan 1340 sene
sinde alınacak rüsumdan Hükümetin tahmini vechife (100 Ü0O) lira varidat olacağı muhtemel gö-
rülmeiktedir. 

Fası'l — 17 

Tömbeki 

1337 senesinde 114 lira, 1338 senesinde 236 lira varidat getirmiş olup Hükümet 1340ı senesi 
için 20 000 lira varidat tahmin etmektedir. Evvelce arz ettiğrımiz erkânı An'kara Düyunu Umu
miye İdaresince cibayet edilen varidattır. Hükümetin te'klif etmjekte olduğu miktar ise Istan-
bulda' düyunu umumiye varidatı muhassasa idaresinin cibayet ettiği varidat nazarı dikkate alın
mak suretiyle tahmin edilmiştir ki encümenimiz de muvafık görmektedir. 

Fasıl - 18 

Gümrük Resmi 

Menabii varidat içinde aşardan ziyade semere veren Gümrük Resmidir. Gümrük varidatının 
•tahinini için 1337 ve 1338 senelerinde cibayet edilen varidat esas olamaz. Çünkü mezkûr seneler 
milletin hayat mücadelesiyle uğraştığı bir zamana müsadif olduğu gibi varidat cibayet eden-'ma
haller de mahdut bir sahaya inhisar etmekteydi. Hususiyle İzmir ve İstanbul gibi büyük ticaret 
merkezlerimiz henüz idarei milliyeye intikal etmemişti. 1337 senesinde Gümrük Resmi 7 333 671 
lira, 1338 senesinde 11 986 071 lira olmasına rağmen senei haliye Martından Ağustos gayesine ka
dar ilk altı ay zarfında cibayet edilen Gümrük Resmi 11 895 892 liraya baliğ olmuştur. Şu* hesaba 
nazaran 1340 senesinde Hükümetçe tahmin edilen 23 460 000 lirayı encümenimizin de muvafık gör
müştür. 

Gümrük Resminin seneden seneye terakki etmedi mucibi memnuniyet olmakla beraber bu vari
datın hakkiyle cibayet edildiğine encümenimiz kaani değildir. Memurini rüsumiye tarife tatbika
tına henüz az bir müddetten beri başlamış olmakla henüz bütün muamelâtta isabetleri görüleme
mektedir. Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin İstanbul'a naklinden sonra kontrol ve tarife müdü
riyetlerinin mesaisi muamelâtı rüsumiyeyi günden güne daha ziyade hali intizama koymaktadır. 
Fa'kat muhafız teşkilâtının vazifesini bihakkin ifa etmediğine her gün bir vesile ile vâkıf olmakta
yız. İstanbul'da Gümrük komisyonculuğu yapan birtakım simsarların hususiyle eskiden beri suiisti-
malâta alet olan birtakım ahlâksız kimselerin muamelâtı rüsumiyede pek çok fenalıklara sebebi
yet verdiği görülmüş ve Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesince bu gibi kesanm suiistimal âtını men 
için tedabiri lâzime ittihazına başlanmış olduğu Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin verdiği iza
hattan anlaşılmıştır. Bu mesai şayanı memnuniyet olmakla heraber Istanibul ve civarında ve Adalar 
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Deniziinde kaçakçıllıjk devam etmekte ve hususiyle Cenup ıgümrüklerinde kaçakçılık ve suiistimalât 
bütün şiddetiyle devam etmektedir. Suriye ile aramızda teessüs eden hudut vâsi bir çölün ortasın
dan geçen şıimendifor raylarından ibaret olup tarihen misli görülmiyen gayritabiî bir şekilde ol
ması iki taraf ahalisinin kaçakçılık yapmalarına pek zriyade müsait olduğu gibi gerek gümrük mu
hafaza memurları ve gerek hudut muhafaza kıtaatı efradı kaçakçılığı teşvik ve himaye ettiklerin
den o havali gümrüklerinde eübayet edilmesi memul olan varidatın ancak onda biri ele geçmekte
dir. Çünkü havali! Cenubiye gümrükleri vasıtasiyle Suriye'den ithalât yapan vilâyet Gaziantep, 
Urfa, Maraş, Malatya, Ellâziz, Ergani vilâyetleridir. Bu altı vilâyet münhasıran Suriye'den itha
lât yaptığı giibi onlara civar olan sair beş, altı vilâyet de kısmen bu vilâyetlerden eşya almaktadır. 
Bu suretle Türkiye Cumhuriyetinin hemen beşte biri Suriye'den ithalât yapmaktadır ki eğer bu it
halât eşyası havalli cenubiye gümrüklerinden resim vererek geçmiş dlsa lâakal (3 000 000) lira 
gümrük ve (1 000 000) Uira İstihlâk Resimleri vermesi icaibeder. 

Halbuki bu gümrüklerde cibayet edilen varidat 400 000 lirayı tecavüz etmemektedir. Encüme
nimiz bu suiistimalâtın önünü almak üzere icabeden tedalbiri derpiş etmek üzere Mal&ye, Dahiliye 
ve Müdafaai Milliye vekillerini davet ederek uzun uzadıya müzakeratta bulunmuştur. 

Suiistimalâtın en mühim âmillerinden olan hudut taburlarının, Memuruni Maliye ve Dahiliye
nin nüfuzları ve teftiş ve murakabeleri bulunabilecek olan jandarma kıtaatı haline ifrağını ka
rarlaştırarak hudut kıtaatı maaş ve muayyenet ve sair muhassesatmm Müdafaai Milliye Bütçesinden 
tenzilile Umum Jandarma KumandanlığıBütçesine naklini ve hudut üzerinde sabit jandarma kara
kolları teşkil ile gerek gümrük kaçakçılığının men'i ve hudut üzerinde emniyet ve asayişin mu
hafazasını muvafık görmüş ve Müdafaai Milliye ve Dahiliye vekilleri de bu fikri tasvip ve kabul 
etmişlerdir. Diğer taraftan Hassa Kazasından itibaren Şirnak'a kadar (264) kilometre tulünde bir 
hudut üzerinde yalnız Urfa Rüsumat Başmüdüriyetinin temini intizama muktedir olamayacağına 
kanaat 'getirdiğinden Hassa'dan Cırabulusa kadar bir başmüdüriyet ve Cerabulustan Şirnak'a kadar 
diğer başmüdüriyet idaresinde olmak üzere Cenup Gümrüklerini iki başmüdüriyete tefrik ve bu su
retiyle Cenup Gümrüklerini takviyeyi tensip ederek lâzımgelen tahsisatı Rüsumat Bütçesine ilâ
ve etmiştir. Hudut muhafız kıtaatı jandarma olarak tesis ve karakol mevkileri tesbit edildikten sonra 
Suriye ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her türlü münakalât ve âmedüşid için münasip mevakide 
kapular konulması ve bu kapularm haricinde gerek efradın ve gerek eşyanın gelip-gitmesi me
ni dilmek ve mühim olan kapularda rüsumat idareleri tesis olunmak ve mühim olmıyanlar yalnız rü-
sumet muhafız tertibatı konulmak ve jandarma karakollariyle rüsumat idareleri daimi bir teftiş mu
rakabeye mâruz bulundurmak suretyle hem hududun emniyet ve asayişinin temini ve hem de vari
datı rüsumiyenin ziyadan vikayesi kabil olacağını teemmül ve ümidetmekteyiz. 

Fasıl: 19 

Madde — 1 

Rüsumu Bahriye 

Seyrisefain Rüsumu 

Rüsumu Bahriye: Mürüriye, şamandra, vize rüsumları, senedi bahri esmanı, ferağ ve intikal 
harcı ve Fenerler Resmi olmak üzere merakibi b ahriyeden ve taife tezkeresi esmanı olarak taifeden 
cibayet olunan mebaliği havidir. 1289 tarihinde tanzim edilen tarife tatbik edilmekte iken 15 Ni
san 1338 tarihli kanun ve merbutu tarifei cedide tatbik edilmeğe başlanmıştır; 

Bilâhara 4 Teşrinsani 1338 tarihinde İstanbul'un iltihakı üzerine iş bu kanuna merbut cetvel 
haricinde kalıp kadîmen dersaadet liman riyaseti nce istifa edilmekte olan rüsumun devamı ci-
bayetinde tereddüt edildiğinden 28 Şubat 1339 tarihli 1339 senesi Birinci Avans Kanununun altın
cı maddesiyle dersaadette liman riyasetince cibayet edilen rüsumun devamı istifasına mezuniyet 
verilmiştir. 
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Rüsumu Bahriyeden 1337 'senesinde 5 953 ülira ve 1338 senesinde 57 ©06 lira varidat olmuş ûse 

de ıen ızüyade resim ıcibaytet edilen İstam'bul limanı varidatı b'ittabiî !ba seneler hasılatı imeyanmda 
dâhi! değildir. Binaenaleyh 1339 senesinde evvelki iki senelere misbeten iki - üç misil derecesinde 
fazla varidat olacağı ımemuldür. Mamafih Hükümetin tahmin ettiği veçihnlle 1340 senesinde 
500 000 lira varidat oibayeit 'edilmesini /müstebat 'addatnuekteyiz. B'inaenalleyh encümenimiz Seyri 
Şefsin Rüsumunu .200 000 lira tahmin ebmıelktedir. 

Fasıl — 19 

Madde — 2 

Fenerler Rüsumu 

Sevabili Oismaniyeriin (bâzı malbaileminde fenerler tesisi Bahriye Nezaretince düşünülerek bundan 
taikriben selksen sene mukaddem boğazlarda fenerler tesıis edilm'iş ve Ihunun masarifi idaıriyesini 
temin için fenerlerden istifade eden gemilerden rıesilm alınması takarrür eylemişti. Bu reisiim için 
bir 'tarife Ikalleme alınmış, ye bu tarife mucibince beher tonilatodan 'oınalltı para resital 'istifasına 
başlanmış ve reisimi mezkûrun her limanda, sahilde ve 'karantina haneler civarında ikame edilecek 
fener rüsumat memurları tarafımdan cibayet edilmesi ve vermiyenler halklkımda ceza it âyini ve 
oıezikûr ımdbaliğin usulü tahsili haklkıında bir ta'limatnamje neşrolunmuştur İki işbu talimatnaimei 
atik düsturun dördüncü cildinde 600 meü sayfasında münderiçtir. Biin ilkiyüz yetmiişalltı tarihine 
.'kadar Bahriye 'Nezareti idaresinde bulunan fenerlerdin muntazaman işilıeimediği ve icaibeden inşaat 
ve tesisatın yapılamadığı görlülereik yirmlilbeş sene müddetle ve hasılatı igayrisâfiiyenin yüzde yirımi-
ikisi Hükümete aidollmaık üziere 20 Ağustos 1860 tarihinde Fransa Devleti tebaasından Müsyö 
Bernar Kâmil 'Kolas'a ve Müsyö Misel Maryos'a fenerlerin inşa ve işlet/ilmesi imtiyazı verilmiştir. 
Bilâbara bâzı fenerlerin daha ilâvesi ve bâzı şeraitin tebdili şeklinde 12 Temmuz 1879 tarihinde 
"müddeti imtiyaz oribeş seme dalha ıtemdidolunmug ve işbu oıribeş sene ızarfıında Hükümetin hissesi 
hasılatı gayrisâfiyemin yüzde yirlmise'kizi miktarına iblâğ olunmuştur. 14 Nisan 1881 tarihinde di-
ğeır 'bir mukıavdleıname ile Bıahrii Ahlmer ille Basra Körfezinde fenerler tesis için Ikırlk sene müd
detle diğer ıbir imitiyaz verilmiş ve inşa 'edilecek otuz 'fenerden birden oınlikd nulmıarıaya kadar 
olan hirinci Ikısımımdam IhâsıJİ olaealk varidatım yüzde yirmisekizi ve diğer üç Ikılsımda dâhil bu
lunan onyedi 'fenerden cibayet edilecek hasılatı 'gayrisâfiiyemlkı yüzde omu Hüfeüm'ete aidolmak 
meşrut bül/unimuışitur. 25 Teşrinievveli 1894 tarihinde dördüncü defa «olarak 'a'kdollunam mukavele 
ile müddeti imtiyaz 14 'Eylül 189'9 tarihinden itibaren yirmibeş sene daha temcUiidediılmiş ve niha
yet 14 Nisan 1913 tarihli mukavelename ile müddeti imtiyaz yirmibeş sene daha temdidedilerek 
1949 senesine kadar uzaitılmıştır. 

'Bu som iki /mukavelenamede hasılatı gayrisâfiyemin yüzde ıdliM Hükümete hırakılmıştı. Fa
kat 14 Eylül 1899 tarihinden (bed'edem müddeti imtıiyaziyeniim iptidasında İnlgiltere Hükümeti fe
nerler tarifesinin yükslelk lolduğundan /bahisle tenzilini talebeitmiş ve ıcerıeyaın ıeden müzafeeırat neti
cesinde .müddetli imtiyaziyeniin ilk 'om senesinde yüzde 'on vie mütelbatki oınbeş ıseıhıesindie de diğer 
bir yüzde 'on ItenzİM talkarrür etmiiş ve bu tenzilât mukavdlename mucibince Hükümet ve şirket 
arasında münasafaten taksim edilmeık iktiza ederken tenzilâtı mezlkûreden yalnız yüzde beşinin 
sahibi imtiyaza ve müfebalkisinln Hükümete aıidolması Meclisi vülkelâ üzerine sadır olan 
11 Eylül 1312 tarihli inade ile takarrür eylemiştir. Bu suretle hu ımiüddelti imtiyaz iptidasından 
1909 senesi Eylülüne kadar cibayet edilen hâsılatı safiye Hükümet ile şirket beyninde münasafe-
ten taksim edilmiş ve o tarihten senei hıâzra Eylül iptidasına kadar 'onaltıda yedisi Devlete ve 
dokuzu ashabı imtiyaza aidolmak üzere taksim olunmuştur. Fenerler imtiyazı devri sabıktan 
bakiye kalan seyyiattan birisidir. Gerek tesisi ve gerek işletilmesi pek sehil olan fenerleri Bah
riye Nezaretinin idare edememesi yüzünden ilk defa verilmiş olan imtiyaz ya Sarayın veya Hükü
metin paraya nmhtacolduğu sıkışmış bir zamanda fahiş faizle para ikraz etmek suretiyle (iSal-
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tanatı seriye hakkında gösterdiği safvet ve sadakata) binaen temdidedilmiştir. Fenerler imtiya
zının bidayetinden şimdiye kadar geçmiş olan altmışdört sene zarfında ashahı imtiyaz nakden 
para vermemiştir. Hükümete hissesini avans suretiyle ve yüzde yedi, sekiz faizle ikraz ettiği avans
lara mahsubeylemiş ki, henüz bu avanslar bakiyesinden beşyüz küsur bin lira aslından ve dörtyüz 
bin liraya yakın faizinden borç kalmıştır. Düyunu Umumiye meyanmda Osmanlı İmparator
luğundan ayrılan mahaller hissesi tefrik edildikten sonra bakiyesi bizim deynimiz olacaktır. Av
rupa'da yüzde üçbuçuk veya dört faizle para bulmak mümkün olduğu zamanlarda yüzde yedi, s'e-
kiz ile para ikraz etmek Saltanatı Seniyeye safvet ve sadakattir. Daha doğrusu o Saltanatı Se-
niyenin binihaye suiistimalâtından birisidir. 

Avanslar hakkında da muhtasar bir malûmat arz edeyim : 
Evvelce alınıp serilen ufak avanslardan sonra 5 Ağustos 1320 tarihinde yüzde sekiz faizle 

55 000 ve 5 Temmuz'1323 tarihinde yüzde yedi faizle 300 000 ve 1 Nisan 1329 tarihinde yüzde 
yedi faizle 500 000 lira avans alınmıştı. İşbu avansların 1330 senesi bidayetinde Harbi Umu
minin ilânından mukaddemki vaziyeti şu surette idi : 

% 8 faizli 1320 tarihli avans % 7 faizli 1323 tarihli avans 
65 000 Aslı 300 000 Aslı 
25 682 28 Şubat 1329 tarihine kadar 285 412 Temmuz 1:330 tarihine kadar resülmal 

müterakim faizi tediyatı 

80 682 1 Mart 1330 da miktarı 14 58 

Yüzde yedi faizi 1329 avansı : 500 000 

1 Temmuz 1330 da vaziyeti 
80 682 Birinciden. 
14 588 İkinciden 

500 000 Üçüncüden 

595 270 

İşbu beşyüz doksanbeş bin ikiyüzyetmiş lira 1330 dan 1339 gayesine kadar faiz ilâvesinden sonra 
Türkiye'den ayrılan memleketler arasında taksim edilecektir. 

Her üç avanstan Türkiye'ye isabet eden hisse taayyün ettikten sonra mukavelei ahar muci
bince şeraiti âtiye dairesinde tesviye olunacaktiL" : Her sene fenerler rüsumundan evvelâ birinci 
avansın faizi, saniyen ikinci avansın faiz ve resülmali, bakiye kalırsa üçüncü avansın faiz ve 
resülmali, nihayet birinci avansın resülmaK tediye olunur. Şundan anlaşılıyor ki, en çok fak 
vermesi icabeden birinci avans en sonra tesviye olunacaktır. Harbi Umumi içinde Fenerler İda
resinin bizimle muharib devletler te'baasından olan müdür ve müstahdemini memleketlerine 
azimet etmiş olduklarından fenerler idaresi muamelâtını ımezkûr idarenin Osmanlı (memurlarından 
teşkil edilen müdüriyet uımuım esbabı imtiyaz namına deruhde eylemişti. Harb zamanında boğaz
ların kapanlmasıve Bahri Sefit ve Bahri Ahmed'cie bulunan liıman'larîn da mahsur bir halde kal
ması sebebiyle fenerler varidatı yalnız Karadeniz ve İstanbul Boğazı) ve Marmara'ya amedşüt 
eden Türîk sefalminin verdiği rüsuma münhasır kalmıştır. Bu ısebeple varidat ımasarifata tekabül 
etmediğinden 27 Şubat 1331 tarihli Kanunla tarihi ımezkûrdan itibaren ve yüzde yedi faizle 
şehri bin ılira ve 5 Kânunusani 1333 tarihli Kanun mucibince de harb hitamına kadar şehri 
bin beş yüz (lira avans itası tensibedildiğinden Şubat 1331 tarihinden mütarekenin ilânına 
kadar idarei mefkureye elli küsur bin lira avans verilmiştir. Mütarekenin ilânı üzerine şirket sahibi 
imtiyaz ve ımüdürleri İstanbul'a gelerek idareye vaziyet etmişlerdir. Harbi Umumi içinde tari
fe! âdiye üzerinden resim cilbay etine devam edile gelmişken 'badelmütareke teessüs eden yeni ida-
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renin talebi üzerine 17 Mayıs 1335 tarihli irade ile fenerler rüsumu üç misline çıkarılmış ve 
20 Haziran 1338 tarihli kararname ile de beş misline tezyit kılınmış ise de İstanbul'un işgali 
tarihi olan 16'Mart 1336 tarihinden sonra neşredilen kararname ve iradelerin Büyük Milleit Mec
lisinin neşrettiği tür (kanunla meriyeti ımen'edildiğinden yalnız İstanbul ve civarında tatbik olu
nabilmiştir. Ancak 15 Nisan 1339 tarih ve 331 numaralı Avans Kanununun onuncu (maddesiyle 
resmi .mezkûrun beş (misline tezyidi (kabul edilmiştir. 11 Temmuz 1339 tarihinde ashabı imtiyaz 
ile Müdafai Millye Vekâleti arasında akdedilen mukavelename ve merbutu itilâfnamede Fener
ler Rüsumunun yakın zamanda yedi misline iblâğı vadedilmiş ve bittabi işbu vaid bir kanun 
neşri suretiyle infaz edilmek iktiza eylediği halde Maliye Vekâletinden Müdafai Milliye Vekâ
letine yazılan 2 Ağustos 1339 tarihli tezkere ile rüsumun yedi -misli tezyidine emir verilmiştir. 
Mamafih 22 Kânunisani 1340 tarihli mazbatamızda arz eylediğimiz veçhile mukavelename ve mer
butu itilâfnaımenln Büyük Millet Meclisince ta*!dük edilmedikçe bir kıymeti hükukiyesi olamıya-
eağı gibi tezyidi resmin dahi kanunu mahsus neşrolunmadıkça cibayeti muhalifi kanundur. Bitta
bi Hükümet bu hataları tamire şitaban olacaktır. Yalnız şurası çayı nazardır ki, 14 Nisan 1913 
tarihli son imtiyaz (mukavelenamesine merbut .mukavelenaimei munzammada • Fenerler Rüsumu 
tarifesine nisbetle ancak yüzde otuza kadar icra edilecek tenzilâttan bir rubu ashabı imtiyaza, 
üç rubu hükümete ait olması ve yüzde otuzu tecavüz ederse tecavüz eden miktarın taımaımı hü
kümeti seniyeye aidolması tasrih edilmiştir. Yirmi 'fo?Q sene müddeti imtiyaz - zarfında evrakı 
nakdiyenin kıymeti tezayüdedeceği ve işbu emsalin tenkisi iktiza edeceği tabiî ve o ızaman as
habı imtiyazın tenkis edilen miktardan kendilerine mukavelei amııızaramadaki .mühim miktardan 
hisse isabet edeceğini iddia etımeleri varittir. Her ne kadar tarifei asliye tezyit ve tebdil edil
meyip emsali suretiyle ahvali iktisadiye icabı •te'zyidedildiğimden mukavelei munzamım adaki ah
kâma tabi o'laımıyacağı bedihi ise de ilerde sadaiımucip olmamak üzere elhaletünhazihi yapılan 
itilâfnamede 'bu cihet tasrih edilmedikçe zamaim icra edilmemesi muvafık olur. * 

Bütçede (mevzu fenerler varidatı tahminine gelince hükümet işbu rüsumu 1340 senesi için 
(500 000) lira tahmin etmiştir. 

İşbu tahmin fenerler idaresinin 1338 ve 1339 seneleri varidatına nisbetledir. 1338 senesinde 
(441 720) ve 1339 senesinin ilk altı ayında ise (231 140) lira varidat cibayet edilmiştir. 

Şu kadar ki, bu varidat yukarda tafsilen arz edildiği veçhile mezkûr idarenin avans hesabın
dan badettaksim Hükümet hissesine isabet edecek miktar ile 2 Temmuz 1339 tarihli itilâfnamede 
tetkiki kabul edilen (491 542) liralık fenerler idaresi müdeiyatmdan tahakkuk edecek mebaliğin 
tesviyesinden sonra sene besene maliyeye teslim edileceğinden bu sene için bu fasla mukayyet va
ridattan veznei umumiyeye teslimat vukuunu ün iletmekteyiz. 

Fasıl — 20. 

Etisumu sıhhiye 

İşbu fasılda mevzu olan rüsum, Rüsumu Sıhhiyei hayvaniyedir. Gerek hariçten ithal edilen ve 
gerek dâhilden harice sevk ve ihracolunan bilcümle hayvanat ile mevaddı hayvaniye gümrükler
de muayeneye memur olan baytarlar marifetiyle muayene ve bunlardan hastalıktan sahih ve sa
lim olanlar geçirilip hastalıkla malûl ve şaibedar bulunanların menolunması 5 Kânunuevvel 1339 
tarihli Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkati ahkâmından olup mezkûr kanunun bu bap
taki ikinci maddesi mucibince işbu muayeneden dolayı bir resim istifa edilmektedir. Ancak 1329 
senesinde hayvan ve mevaddı hayvaniyenin kıymetleri o zaman mütedavil olan akçenin 
cinsi ve mahiyeti nazarı itibara alınarak beher hayvan için iki, üç ve beş para ve mevaddı hay
vaniyenin sıkletinden de aynı mahiyette cüzi bir resim istifasına devam olunmakta ise de bilâha-
ra İstanbul "Hükümeti sakıtası tarafından işbu resmin tezyidi için 18 Ağustos 1337 tarihiyle bir ka
rarname neşrolunmuştur. Mezkûr kararname İstanbul'un tarihî işgali olan 16 Mart 1336 tarihin-
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den sonra neşredilmiş olmasına mebni Büyük Millet Meclisinin olbapta neşrettiği kanun iktizasm-
ca tatbikattan memnu bulunmakta olduğundan encümenimiz hayvanat ve mevaddı hayvaniyenin 
halihazır fiyatlarının miktarına göre istiksar edibmiyecek bir şekilde mezkûr resmiıî tezyidi hak
kında bir lâyihai kanuniye tanzim ederek 12 Kânunusani 1340 tarihli mazbatamızla Heyeti Celi
leye arz edilmiştir. Mezkûr kanun karini tasvibolarak neşredildiği surette- 1340 senesinde Hükü
metin tahmin ettiği veçhile 200 000 lira varidat olması memuldur. 

Fasıl — 21. 

Saydı Berrî ve Bahrî 

18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi mucibince cibayet edilen Rüsumu Saydiye 
Muharrem Kararnamesiyle düyunu umumiyeye muhavvel varidattandır. Mezkûr nizamname ile 
tâyin edilen miktarda Rüsumu Saydiye cibayet olunagelmişken 16 Nisan 1338 tarihli kanun muci
bince 5, 10 ve daha ziyade misli tezyidedilmiştir Şu kadar ki, bu kanuna tevfikan cibayet olunan 
rüsumun, ne miktarı düyunu umumiyeye ve nekadarı harb karşılığı olarak ciheti maliyeye aidol-
duğunu tefrik etmek kabil değildir. İşbu kanunla vâki olan zammiyat münhasıran Anadolu dâhil 
ve sahilindeki Saydı Bahrî ve Berriye aidolup İstanbul ve civarında ki, Saydı Berrî ve Bahrî Za-
bitai Saydiye Nizamnamesi mucibince ayrı ahkâ ıa tâbi olduğundan İstanbul ve civarındaki Say 
di Berrî ve Bahrî Zabıtai Saydiye Nizamnamesi mucibince ayrı ahkâma tabi olduğundan İstan
bul ve civarındaki Saydi Berri ve Bahri rüsumunun da münasip miktar tezyidine dair encüme-
nimizce kabul edilen lâyihai kanuniye 4 Kânuiısani 1340 tarihli mazbatamızla Heyeti Celileye 
arz edilmiştir. Mezkûr lâyihanın kabulü halinde 1340 senesi için Hükümetin tahmin ettiği 440 000 
lira varidatın senei mezkûr e zarfında cibayet edilebileceğini ümidetmekteyiz. 

Dördüncü Kısım 

inhisarlar 

Fasıl — 22. 

Tuz 

Türkiye dâhilinde mevcut madenler arasında en mebzul ve mekşufu olan tuzdur. Kâfi derece
de vesaiti nakliye bulunsa elyevm ihraç ve sarf edilen miktarın birkaç misli tuz çıkarmak müm
kün olur ve dâhilde sarf edildiği gibi harice de ihracat yapmak kabil olur. Mevcut memlihaları-
mızm ekserisindeki tuz sâf kloru sodyum (Yemek tuzu) olup emlâhı sâireden muarradır. Devle
tin teessüsünde memlihalardan, maadini sâireden olduğu gibi yalnız humsu şer'i istifa olunurdu. 
Bilâhara varidatı saire misillû mukataa suretiyle iltizama verilmeye ve Tanzimatı Hayriyenin ilâ
nı üzerine zaptolıınarak rüsumat idaresince idareye başlanmıştır. 19 Ramazan 1278 tarihli Tuz 
Talimatiyle Hükümetçe inhisar altına alındı ve memlihada her kıyyesinin fi'i mîrisi yirmi para 
olarak tâyin kılındı. Yalnız Bingazi'de (14) para ve Bağdad'da (30) para (645) santim ve Yemen'-
de de muhtelif miktarlarda fiyat konuldu ve hariçten tuz ithali menedildi. Tuz inhisarı, 1296 tari
hinde Hükümetin bâzı istikrazlarına karşılık olarak Galata'daki birtakım muhtekir bankerlere 
terk olundu ve nihayet 28 Muharrem 1299 tarihli Muharrem Kararnamesiyle Düyunu Umumiye va
ridatı muhassasa idaresine verildi. 

Fiyatlara gelince: 1:29(8 ta ruhinde göl tuzunun kilosu (15) ve kaya tuzunun kilosu (2*3) paraya 
iblağ ve 1321 tarihinde bütçe açığına medar olmak üzere kilosuna (.1 para ilâve edildi. 1328 
tarihinde neşrolunan Harlb Yergisi Kanunu muvakkati mucibince göl tuzunun beher kilosuna 
(10) ve kaya tuzunun bdher kilosuna (2) para zammolundu. Masarifi ihraciyenin İtereffüüne 
mebni Harbi Umumi içinde kilosu bir- kuruşa çıkarıldı. 

İstiklâl Muharebesi esnasında masarifi har biyeye karşılık olmak üzere 23 Eylül 1336 tarihli 
kanun ile üç kuruşa iblağ olundu. 
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'Elhaletihazihi bu .. fiyatla satılmaktadır. 1337 senesinde harb karşılığı ile beraber tuz varidatı 

2 79ö 000 lira, 1338 senesinde «4 863 000» lira, 1339 senesinin ilk altı ayında «2 207 619» lira va
ridat olmuştur. İşbu varidat düyunu Umumiye İdaresinin idare etmekte olduğu İstan'bul ve civarı 
hariç olmak üzere sair vilâyat varidatıdır. 1340 senesi için Hükümetin talimin ettiği (1 600 000) 
lirayı muvafık bulmaktayız. 

Fasıl — 23 

Tütün ve Tembakü 

Tütün bizde hicretin dokuzuncu asrı ortalarında tanınmıştır. Onuncu asrı hicri iptidalarında 
men ve hattâ (1030) tarihinde bu hususta cezayı idam bile tatlbik olunmuştur. Fakat on birinci 
asrı Hicri iptidalarında Felemenk Devletiyle akdedilen muahede ile tütün ithaline de müsaade; 
ve kıyye başına 8 - 10 akçe kadar beyyiye resmi vaz'edildi. Varidat cibayetinin iptidası budur. 
On ikinci asırda Vardar ve Yenice taraflarında tütün ziraatine başlanmış ve pek çabuk tevsi edil
mişti. Beyyiye Resmi de adi neviler için kırk, Varldar ve Yenice gibi alaları için altmış .akçeye 
iblağ olunu ve arazii mezruanm beher dönümü için de bir Duka Altını vergi tarh edildi. 1277 
tarihinde Fransa ve İngiltere ile akdolunan ticaret muahedeleriyle tütün ithali menedilmiştir. 
Türkiye tütün istihsalâtı hususunda bütün dünyadan daha kabiliyetli bir memleket iken maalesef 
bu cihet düşünülmiyerek müstehlik memleketlerde tatlbik edilen inhisar usulü 1288 tarihinde ka
bul ve dönüm üzerine vetlgi aıhzı usulü müstahseni bu günden itibaren ilga edilmişti. Bunun üzeri
ne tütün ziraat ve imalâtının tedennisi başladı ve bu yüzden halkımızın duçar olduğu mezalim ve 
fecayiin tohumu ekildi. 21 Zilkade 1278 tarihli Nizamname ve 2 Receb 1284 tarihli Kararname 
ile vaz'edilen Müruriye, Dulhüliye, Beyyiye Re-;imleri tezayüd ve tenakus snrdtiyle değişerek ni-
heyet 10 Recöb 1920 tarihli Kanun ile beher kıyye için on kuruş beyyiye ve cinsine göre de 
10 - 30 kuruş sarfiyat resmi ('Bandrol) istifasına haşlandı ve 1294 tarihinde sarfiyat resmine yüz
de elli zammedildi. Tütün varidatının idaresi 1879 senesinde Rüsumu sitte meyanmda ilk tufeyli 
kümesine yani Galata'da Devlete para ikraziyle uğraşan banlkerlcre on sene müddetle tevdi 
olundu ve 28 Muharrem 1299 tarihli Kararname ile Düyunu Umumiye İdaresine intikal eyledi. 
Muharrem Kararnamesinin dokuzuncu maddesinde Hükümet tütün ve tuz inhisarlarını reji tari
kiyle işletmek üzere mukavelât akdolunmasma mümanaat etmiyeceğini vadetmişti. İşte tütün 
rejisi Galata bankirleriuin mirasına konan yeni iki tufeyli kümesinin - Düyunu Umumiye ve 
Banka Osm ani - arasında doğmuş bir ucubedir. Bu iki tufeyli kümesi Muharrem kararnamesi
nin salifülarz dokuzuncu maddesinden bilistifade tütün Bandrol Resminin, tütünün imal ve fu-
ruhtu inhisarını da şâmil olmak üzere, bir şirkete devrini cerıri menfaat ve temini ticaret için mu
vafık: .görmüş ve 1300 tarihlerinin Saray ve Babıali erkânına da iktiza eden menafi temin edi-. 
lerek imtiyazını istihsal eylemişti. Türkiye ahalisinin, tütün imal ve füruhtundan elde ettiği bütün 
meıiafi reji şirketine tahsis kılınarak bu yüzden temini maişet eden birçok aileler sefalete mâruz 
ve reji idaresinin ticaretim teshil için vilâyetlerde tütün ziraatı menedilerek zürra intifadan 
maihrum bırakılmış olmasuna mukabil reji şirketi devlete, o gayri muntazam Rüsumu Sitte ida
resinin Bandrol Resminden cibayet ettiği miktardan fazla varidat temin edememiştir. Ahalii mem
leketin zararına gelince ziraatin tahdidi yüzünden laâkal un ve tütün imal ve furuihtu inhisarı 
rejiye verilmek sebelhiylede beş ki cem'an senevi on .beş milyon liradır. Nüfus telâfatı bu hesaptan 
hariçtir. 1330 senesinden ilk müddeti imtiyaıziyesinin inkızası talihi olan 13ı30 senesi Nisanına ka
dar otuz sene zarfında reji kolcuları ile tütün kaçakçıları arasındaki müsademat da telef olan
ların adedi otuz sekiz bine baliğ olmaktadır ki, bu, kuyudu adliye ile şahittir. Kaçak tütün taşı
mak bahanesiyle hayvanatı müsadere ve cezayı nakdilerin istifası için emval ve emlâki satıla
rak duçarı sefalet edilenler bu hesaba dâhil değildir.* Harbi Umumiden evvel Avrupa iktisat 
uleması bir fe<rdi beşer için bin altın kıymeti maddiye tafcdir etmekte idiler. (İnsanın mânevi kıy
meti yüz binlerce altına değişemiyecek derecelerde âli olmakla beraber yalnız mnıleketm istihsali 
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ve ferdin sayü ameli nazarı dikkate alınarak maddi kıymet konulmaktadır). Bu hesaba nazaran 
reji yüzünden bu kadar evlâdı va/tanm ziyaı milyonlarca lira zararı maddiyi müeddidir. Zararı 
mâneviye ise kıymet takdiri kalbîl değildir. Bütün ıbunlara mukabil otuz sene zarfında Devlet reji 
işletmesinden cem'an yekûn 1 500 OOO lira gibi hasis bir meblağa ancak destr.es olabilmiştir. 

Reji idaresi, imtiyaz mukavelenamesi mucibince tütün mahsulünün terakkisini teshil ve bilâ 
faiz para ikrazı suretiyle ziirraa muavenet etmeyi taaıhhüdedild'iği halde ziraat için hiçbir yar
dımda bulunmamış, zürraa para ikraz etmemiş, bilâkis Anadolu'nun hemen her tarafında tütün 
yetişirken ziraati tahdidetmiş ve tütün ziraatiyle geçinen birçok çiftçileri aç bırakmıştır. Bu yüz
den Samsun havalisindeki bir kısım tütün zürraı Kırım'a hicretle orada ziraate başlamış ve bin-
netice Şark'ta hemen hemen memleketimize münhasır gibi kalmış olan bir şubei ziraat Rusya'da 
gördüğü teşvik neticesi olarak oraya intişar eylemiştir. 

Tütün, Türkiye'de mebzulen yetişen bir mahsul olduğundan, İnhisar İdaresinin tazyikatı ol
masa memleketimiz şimdiye kadar dünyanın tütün ambarı haline gelirdi. Şimdiki halde 
(1 000 000) dönümü tecavüz eden tütün ziraati serbestie nail olsa az bir zamanda dört beş milyon 
dönüme baliğ olabilirdi. Reji İdaresi tütün zira atini ne kadar tahribetmişse tütün ve sigara ima
lâtını da o kadar ihmal etmiştir. Reji İdaresi bütün kuvvetini ve bütün sanat ve maharetini, 
dâhilde zürradan cebren ucuz satmaldığı tütünü yüksek fiyatla ve yine cebren halka satarak ve 
bu farktan istifadeye hasretmiştir. Mısır'ın, Malta'nm cihanda kesbi şöhret eden tütünleri hep 
Türk tütünüdür. Malta'da bir kök tütün yetişmez. Fakat Reji İdaresi Malta'daki üç dört tütün 
ve sigara fabrikası derecesinde ne sanaaten terakki etmiş, ne onlar kadar şöhret kazanmış ve ne de 
ticareti hariciyede maharet gösterebilmiştir. 

Bütün maharetini tütün ziraatinin kasr ve tahdide bütün kuvvetini kurşunla ve bomba ile Türk 
köylüsünü kahir ve tedmire sarf etmiş, tütün ziraatini hemen üç dört kazaya hasretmiştir. Sam
sun, bugün tütün ziraatinden milyonlarca lira irat almaktadır. Mevcut sancaklarımızın cümlesi 
Samsun kadar tütün yetşitirmek kabiliyetini haizdir. Türkiye dünyanın en iyi ve en ucuz tütün 
yetiştirecek yeridir; serbest bırakılmış olsa hiçbir memleket ona rekabet edemez. İmalât - Ma-
nifaktür - serbest olsa biz tütünlerimizi kendimiz işler, kendimiz kıyar, kendimiz sigara sararız; 
iki üç yüz bin kişi bununla temini maişet eder. Bizim tütünleri alıp işleten ne Mısır ve ne de 
Malta ve ne de sair memleketler rekabet edebilir. Bizim en mühim menabii servetimizden biri tu
feyli şebekesinin kurduğu tuzağa düşmüş, kurtulmak imkânını bulamıyor. Bidayeti Meşrutiyet
ten beri içinde çabaladığımız bu ağdan kurtulmaya çalışıyoruz. Fakat şirket müzayakada bulun
duğumuz bir andan istifade ederek bir miktar avans verir ve imtiyazını temdidettirir. Ya Mali
ye Nazırı istifa tehdidiyle temdit kararnamesinin müzakeresini imhale muvaffak olur, yahut da 
bir Maliye Vekili Rejiye vaziyet ettiğinden bahseder ve fakat idarenin vaziyeti hukukiyesini mu
hafaza eyler. Meclisi Mebusanm on senelik hayatı teşriiyesi, Büyük Millet Meclisinin üç senelik 
hayatı mesaisi içinden Reji yine mevcudiyetini kurtarır. Öldürdüğü kardeşlerimizin kadidi, 
yıkıp (baralbeltlt'iği hanuimıanlarm, örümcek ağına düşımüiş Ihaş^ne kadidi haline ıgeltdrdiğli 'Ziiraa'tin, 
imahıvetftiğıi iktisadı ımeimlelketkt ienlkazı 'arasında m-elelküllmieıv't ıgıilbi. başını fealldiiraır. Yine 'zıinde, p/ür 
hırs ve iştilha, 'zürraa, lesünafa, ıtüöcara saildınmaya ımülheyiya durur.-

Efendiler : Rejinin ıdaha ailltı senesi vardır. Bu ıs'eneıleır ızatffmda ıdöikeceği İkan, slömıdürööeği 
Ihanuıman, ıtalhriibedeceği ıziiraat, terakkiden mıeouedeceği tıicaneit yüzünden îkazanıaıcağı ne ikae, biır-
den flidiyeli n'ecalt lOıllamfc verlip (kuntu'lmak <en sallim 'tariktir. Nie kadar ıçıok versek iki senede oeib-
tri anafalt leltimek Imümikündür. Reji bugün (milletin 'muvafakat Ve tasd'ilkı ile d'eğill, 1829 senesinde 
Hükümetin yaıpmuş loılduğu Iblir Ikararnaime ile nrahafazaii ınievcuıoiyeit 'ediyor. Bu /kararnameyi yıtr-
ıtııp atmak, Ibu belâdan ikurltuilmak Hielyeti Celallenin yeddi kudretindedir. 

İnhisar, bilhassa istihsalât üzerine manii inkişaf müthiş Ibir ıtazyik 'icra ıeden toir usulü idare 
(olduğu ıcîhdtlle eksieırıiya idlhıalât leımitiası üzıerdne ivaz'ıoilunmaiktadır, ımiileflii Imuhıteli'fenin malî ve 
iktisadi is'istemileri ıteltkik olunduğu zaman hiçb rinde kısmı Imlühimımd ihracata ımalhısus olan maih-
mılat .üzerine inhisar vazedildiği dönülemez. İta1 ya, İspianlya, Fransa ıgıilbi ihracata malhsus şarap 
vie Almanya ıgıilbi dünyanın her tarafına ısevk oikınmak üzere Bira imâl eden ımemlle'ketlerde (bu ime-
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, vad üzeırine inhisar vaz'eltmek kimsenin hatırına ıgellmediği imiilsiıilü Avusturya ıgibi vaktiyle her 
(tarafa şeker ihnaceden ıbir memleket şeker fabrikalarına ihracat için ikramiye verdiği halde (biz
de dünyanın ıtergibini calip yegâne ımabsul olan tütüne inhisar vaz'ederek ziraatini, ibracıartını 
talbdidetmek cihetinin iltizam -olunması anlaşılmaz Ibir muammadır. Reji İdaresini kaldırımca 
ikame edeceğimiz şekil meselesi fikirleri çok işgal ediyor. Filhakika senevi yediyüzbin lira vari
dat ehemmiyetsiz 'gömülecek ıbir şey değildir. Fakat 'bu Imeselle o kadar müşkül zannedilmemıeli-
dir. Eski usulümüze >rücu etsek Beji İdaresinin verdiği varidatın iki misini derhal alırız. Zer 
edilecek ıtütün ıtarlla'larının beher dönümünden 'bir lira ıresim istifa edilse senevi bir milyon lira 
varidat 'temin edilir. Ibracedilecek tütünlerin kıymeti üzeninden % 5 Resim almışa (500 OOO) lira 
tutar. Tütün satanlardan lalınacak beyiye Resmi yüzbin ive tarih 'edilecek mutedil istihlâk Besimi 
ise beş - altı yüzbin liraya baliğ olabilen bir varidat getirir. Bunların eibayeti âzami yüzbin lira mas
rafla kabili temindir. Çünkü Düyunu Umumiye İdaresi Iher halde teşkilâta .maliktir. Yalnız tü
tün zeriyaitının (mesahası için yüzbin lira kadar ıbir masraf İhtiyarı kifayet !eder. Bu arz 'ettiği
miz besabalt Il3ı38 senesine nazarandır. Tütün zıiraaiti, imali ve füruhıtu serbest (olsa iki sene son
ra fbu varidatın iilki misline baliğ olacağına şüphe yoktur. Tütün zeriyatınnn çoğalması tütün 
öşürünün de ıziyadelleşlmesine ıbais olacaktır iki, senevi beşyüzbin lira da' bundan istif ademiz olur. 
Reji İdaresine taraftar lolanlar Ibir fikir dermıeyan 'ediyorlar. Diyoırlar 'ki: Bütün dünyada tü
tün üzerine varidatı cibayet liçıin Müruriye ve Beyiye Resimleri, Bandrol Resmi ıgibi usuller tat-
bik edilmiş nihayet Rejide karar kılınmıştır. [Şimdi Reji usulünü Ibırâkıp dönüm üzerine Resim 
tarhı usulünü kabul etmek irticadır. Biz daima garibin ihtiyacatnmız ve tarzı hayatımızla ve 
memleketin 'ahlâk, âtiyle igayrilkaibili telif usul ve âdatını tatibıika uğraşmak yüzünden bugün
kü felâketlere uğradık. Reji usulünü ıtaitbik eden Almanya, Avusturya, 'Macaristan, Fransa ve İn
giltere ıgibi memleketlerde tütün yetiştirilemez. Bunların Ibir kısmı bizden, bir kısmı kendi müs
temlekelerinden tütün ithal eder. Gümrüklere gelen tütün doğrudan doğruya fabrikalara sevk 
olunur. Bizde olduğu ıgibi /her Itaıraıfta tütün ızeraiyetiyle meşgull bütün ahali tütünü Ikendi. yetiş
tirmeye mülktedir ve (binaenaleyh kaçakçılığa ımüsteit değildir. Onun için sırf müsltehlilk bir 
memlekete muvafık olan reji usulü bizim gibi azim bir kabiliyeti istihsaliyeye malik olan zira
at memlekete Ikabili ıtaitbik olamaz. Reji usulünü kaldırıp kadîmen bize mıüeseıss <olan Dönüm Ver-
'gisine 'avdet leltmekle irtica yapmış olmuyoruz. Belki şalvar üzerine frak ıgiymekten sarf,mahzar
la yine kendi ısalkomuzu 'kullanmaya .avdet ediyoruz. Binaenaleyh dönüm üzerinde ıresim istifası 
bizim için irtica değildir. İhtiyaçtır. Reji Şirketi hür ve müstakil Türkiye ahalisine cebir ve (ta
hakküm eden bir ecnebi idaresi olduğundan bu idareden bir an evvel 'tabiisi giriban etmek ne 
tkadar mübrem ve ızaruri ise tütün ziraatini tedenniye ve tütüncüleri sefalete mâruz bırakan 
ünihisar usulünü de bir daha avdet etmemek üzere kaldırıp atmak Ibir vecibedir. Bunun yerinle 
aynı varidatı verebilecek ve fakat 'ziraatı teşvik ve himaye eyliyerek zürraa servet ve refah bah
şedecek bir usulün şekil ve (mahiyetini Eamanmda Heyeti 'Celileye arız etmek üzene şimdilik 1340 
senesi varidatının sureti tahminine geçiyoruz. 

1387 yani şirketin sekizinci devreli besabiyesi (Beş milyon üçıyüzıoituzsekizlbin yüzotuziki) lira 
olmuştur. Bundan «1 813 561» lira Düyunu Umumiyeye ıait Bedeli Maktu, (1 886 318) lira Hükü
mete ıaitt hissei Temettü, ('828 663) lira Düyunu Umumiyeye ait hissei 'temeıttüdur M, ceman 
(4 527 541) lira varidat olmuştur. 13138 senesi yani ır'ejinin dokuzuncu devrei hesabiyesi henüz 
rüyet edilmemiştir. Mamafih reji komiser liginden Teşrinievvel 1339 ayına mahsus müzakerat 
hakkında varidolan hulâsada senei mezkar hasılatı sâfiyesinin de (5 400 000) lira tahmin edildiği 
bahsedilmektedir. Şu hale nazaran Hükümetin bu fasıldaki tahminatını muvafık görmekteyiz ve bu 
fasılda (900 000) lira evlâdı şüheda resmi munzammı mukayyettir. Bu da beher paketten istifade 
edilen yirmi para resim olup işbu (930 000) lira Maliye Bütçesindeki faslı mahsusundan Darüley-
tamlar Müdüriyeti Umumiyesine tesviye edilmektedir. 
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Fasıl - 24 

Meskukât 
Darphanede imal edilen meskukât varidatı Ha:'bi Umumiden evvel Devlete mühim bir vardat te

min etmekte olduğu halde Harbi Umumide evrak: nakdyenin mevkii tedavüle konması üzerine tedri
cen azalmış ve hele mütarekeden sonra madenî meskukât darbı kamilen metruk bir hale gelmişti. İs
tanbul'un iltihakı üzerine Darphanei Mili iyenin nâfi bir hale getirilmesi düşünülmüş ve bunun için 
akçe darbına mübaşeret edilmesi tahtı karara alınmış ise de meskukâta verilecek şekil meselesi bir 
hayli münakaşatı mucibolduğundan nihayet Heyeti Celilenin karariyle şimdilik muvakkat bir şekil ka
bul edildiğinden Darphanei Milliyenin badema faaliyete gelmesi tabiî bulunmuştur. Diğer taraftan, 
bronz ve aleminyum halitasından beş on kuruşluk meskukât darbiyle evrakı nakdiyenin on, kırk ve 
3rüz paralık ve beş, yirmi kuruşluk aksamı ile mübadele edilmesi Heyeti Vekileden Meclisi Âliye tak
dim edilip cncümenimizce kabul ve berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılman lâyiha! kanuniye 
iktizasından olup mezkûr lâyiha Heyeti Celilenin tasdikine iktiran ettiği halde 1340 senesi zarfında 
mezkûr meskukâtın darbına da başlanacaktır. Binaenaleyh meskukât darbından senei mezkûre zarfın
da Hükümetin tahmin ettiği elli bin lira varidatı muvafık görmekteyiz. 

Fasıl - 25 

Posta, Telgraf, Telefon 

Posta ve Telgraf İdaresi hem Devlet ile efradı ahalinin muhaberatını temin ve bilvesile muamelâ
tı umumiye ve hususiyeyi tanzime hizmet eder ve hem de Devlete mühim varidat getirir bir idare
dir. Kapitülâsyonlar neticesi Devletin hukuku hükümranisinden olan bu İdarenin muamelâtından 
ecnebiler de hissedar olmuş ve memleketimizin sahil aksamında tesis ettikleri posta şubeleriyle hem 
momaliki ecnebiye ile memleketimiz arasında ve hem de limanlarımız arasında posta münakalâtı yap
tıklarından posta inhisarı ancak dâhili memleketti! çayı tatbik bulabilmiş idi. Zaferi Millîmiz üzerine 
Lozan'da akdolunan muahede ile İstiklâlimizi rahne dar eden kapitülâsyonlar kamilen kaldırılmış ve 
posta, telgraf muamelâtı da münhasıran Devletin idaresine kalmıştır. 

Bu İdarenin muamelâtını tanzim için şimdiye kadar neşrine imkân bulunamamış olan Posta ve 
Telgraf Kanunlarından Posta Kanunu Heyeti Celilece kabul ve neşredilmiş ve Telgraf Kanunu dahi 
elyevm Heyeti Umumiyede müzakere edilmekte olup yakında tasdik ve neşri tabii bulunmuştur. Şu 
iki kanunun neşri Posta ve Telgraf İdaresine senelerden beri arzu edilen intizamı temin edeceğinden 
mezkûr kanunların nerşi genç Hükümeti Cumhuriyemiz için cidden bü}dik bir muvaffakiyettir. Posta 
ve Telgraf varidatı 1337 senesinde (933 303) lira 1338 senesinde (1 382 235) lira, 1339 senesinin 
Martından Teşrinisani gayesine kadar dokuz ay zarfında (4 237 095) lira olmuştur. Ecnebi posta 
idareleri Eylül 1339 tarihinden sonra Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesine devredilmiş olmak
la bunlardan hâsıl olan varidatın ancak üç aylık miktarı şu dört milyon ikiyüz küsur bin liranın 
içindedir. Hükümet Posta ve Telgraf varidatını (7 501 640) lira tahmin etmiş ise de Encümenimiz 
1339 senesi varidatına nazaran 1340 senesinde (5 000 0O0) lira cibayeti mümkün olacağını tahmin et
mektedir'. 

Beşinci Kısım 

Müessesat 

Fasıl - 26 

Mekâtib ve müessesatı sıhhiye ve ziraiye hasılatı 

Hükümetçe idare olunan leylî ve nihari millî mekâtipten istifa edilen ücurat işbu fasla irat kay
dolunmaktadır. 
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1337 senesinde (10 807) ve 1338 senesinde (44 014) lira varidat olmuştur. 1339 senesinde ne mik

tar varidat cibayet edildiği henüz malûm olmamakla beraber (200 000) liraya yetişeceği ümidedil-
inektedir. 

Binaenaleyh 1340 senesi için Hükümetin teklif ettiği (200 000) lirayı muvafık görmetkeyiz. 

Fasıl - 27 

Müessesatı sıhhiye hasılatı 

Mülki, askerî hastaneler ile Bakteriyolojihanc, Telkihhane, Kimyahane gibi müessesattan hâsıl 
olan varidat işbu fasla irat kaydedilmekte ise de bu müesseseler varidatlarını bulundukları ma
haller mal sandıklarına vermekte olduklarından merkezce kati bir hesap alınamadığı gibi gerek 
hastanelerden ve gerek ciheti askeriyeden Kimyahaneye gönderilen tahlil bedelâtmm sureti tesviye 
ve mahsubu da intizam altında cereyan ettiği tetkikatımızdan anlaşılmaktadır. Sıhhiye Vekâleti
nin şimdiden bu müessesata tebligatı müessire icra ederek her müessesenin 1339 senesi zarfındaki 
varidatı hakkında muntazam cetveller eelbetmesini ve bunların neticesinden encümenimize malû
mat vermesini musırrane tavsiye eyleriz. Varidat idaresinin verdiği cetvellerde 1337 senesinde 
(920) ve 1338 senesinde 25 536 lira varidat gösterilmekte ise de bu kaydın sıhhatinden tamamiy-
le emin değiliz. Binaenaleyh Hükümetin 1340 senesi için teklif ettiği 1 500 lirayı aynen ipka etmek 
zaruretindeyiz. 

Fasıl — 28. 

Sıhhiye Müdüriyeti hasılatı 

Eczanelerce dâhilde tertip ve füruht edilmek üzere müsaade talebolunan müstahzarat için ve
rilen ruhsatiyeler, eczacılık sanatının icrası için verilen ruhsatnamelerden nizamnamesi mucibince 
alınacak ücurat ve cazayi nakdiler, Küçük Sıhhiye Mektebi mezunlarından alınacak Şahadetname 
Harclarr ve buna mümasil müteferrik varidat işbu fasla irat kaydedilmektedir. İşbu varidatı sıh
hiye idareleri mahallî mal sandıklarına teslim ettiklerinden ve Sıhhiye Vekâleti muhasebesine he
sap göndermediklerinden merkezce miktarı hakkında bir malûmata destres olunamamıştır. Bu 
bapta da yukardaki, fasılda yaptığımız vesayayı tekrar ederiz. Varidat idaresinin vermiş olduğu 
hesapta 1337 ve 1338 cetvellerinde de bu fasıl gösterilmemiştir. Binaenaleyh Hükümetin 1340 se
nesi için tahmin ettiği 1 500 liranın aynen kabulünü zaruri telâkki eyledik. 

Fasıl — 29. 

Hükümet kinini 

Ahaliye ucuz fiyatla kinin tedarik ve füruht edilmek üzere kanunu mahsusuna tevfikan Sıh
hiye Bütçesine vaz'ı muktazi elli bin liralık tahsisat ile Vekâleti aidesince alınacak kininin satı
şından mütehassıl varidattır. 

Üç seneden beri konulan tahsisat miktarında kinin satınalmmadığmdan bittabiî satış da aynı 
nisbette noksan olmaktadır. Varidat idaresinin göndermiş olduğu cetvellere nazaran 1337 sene
sinde 7 730, 1338 senesinde 3 029 lira varidat gösterilmektedir. Şu hesabın doğru olduğuna ma
atteessüf kanaat etmemekteyiz. Sıhhiye Vekâleti tedarik ederek kompirme haline koyduğu kinini 
Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesine tevdi etmekte ve Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi 
de şubelerine göndererek halka sattırmaktadır. Gerek Sıhhiye Vekâletinden gerek Ziraat Bankası 
Müdüriyeti Umumiyesinden bu üç sene zarfında satılmak üzere Ziraat Bankası şuabatma tevdi 
olunan kininden ne miktar satıldığı ve bu satış esmanmdan Maliyeye ne kadar para teslim olun
duğu hakkında malûmat talebedilmiş Sıhhiye Vekâleti kinini Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumi
yesine merkezde teslim ettiğini ve bankanın satış hasılatını mal sandıklarına doğrudan doğruya 
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teslim ettiğinden ne miktar varidat olduğuna dair vekâlet muhasebesince kayıt bulunmadığını be
yan etmiş ve Ziraat Bankası Müdüriyeti Umun iyesi ise şubelerde satılan kininin esmanı mahallî 
mal sandıklarına teslim ettikleri cihetle merkezce hesap tutulmadığını bildirmiştir. Böyle hiçbir ka
yıt ve hesaba tabi olmıyan ve her türlü teftiş ve murakabeden azade bırakılan bu kinin satış be
delinin muntazaman mal sandıklarına teslim ed'Idiğinden şüphe edersek gerek Sıhhiye Vekâletinin 
ve gerek Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyeduin encümenimizi mazur göreceğini ümidederiz. 
Binaenaleyh 1336, 1337, 1338 senelerinde ne miktar kinin satmalmarak Ziraat Bankasına tevdi 
olunduğu ve bunların Ziraat Bankası Şubelerine ne suretle tevzi olunduğu ve şubelerce satılan 
kinin esmanınm mal sandıklarına zaman ve sureti teslimini mübeyyin muntazam ve sahih bir hesap 
tanzimi ile derhal encümenimize tevdiini ve 1339 senesi hesabının da 1340 senesi ilk altı ayı zarfın
da kezalik encümenimize verilmesini Sıhhiye Vekâleti ile Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesin
den musırrâne talebederiz. İşbu fasla sabıkı veçhile ve kanunu mahsusuna tevfikan 50 000 lira va
ridat vaz'mı kabulde mecburiyet görülmüştür, 

Fasıl — 30. 

Matbaai Bahriye 

Matbaai Bahriyenin 1340 senesi varidatını Hükümet seksen bin lira tahmin etmektedir. Matba
anın 1338 senesi varidatı 19 218 ve 1339 senesi ilk altı aylık varidatı 7 017 lira olmasına nazaran 
1340 senesinde seksen bin lira varidat yapmasına imkân görmemekteyiz. Şu hale göre encümenimiz 
1340 senesi için yirmi bin lira tahmin eylemektedir. 

Fasıl — 31. 

Matbaai Âmire 

Matbaai Âmirenin maaş ve masrafı Maarif Bütçesinden sarf edilmekte ve varidatı Devlet me-
vanmda cibayet olunmaktadır. Binaenaleyh Matbaai Âmire hasılatının varidat bütçesinde faslı 
mahsus olarak iraesi iktiza ettiği halde Hükümetçe her nasılsa unutulmuş olduğundan 1340 senesi 
zarfında yapacağı iş ve verilen mevaddı iptidaiye tahsisatı tesbitlerine nazaran senei mezkûre ha
sılatı 130 000 lira tahmin olunarak işbu fasılda irae edilmiştir. 

Fasıl — 32 

Maadin 

İşbu fasla Hükümetçe işletilen Maadin Varidatı mevzuudur. İşbu maden Gümüş Hacıköy gü
müş madeni, Ergani bakır madeni, Bulgar dağı simli ve Altınlı kurşun madeni, Mihalıççık kil 
madeni, ve Keçiborlu kükürt madenidir. Bunlardan Keçiborlu kükürt ile Mihalliççik kil 
madeni elyevm işletilmekte olup diğerleri muattaldir. Büyük bir varidat temin etmesi mümkün 
oian bu madenlerin hali metrukiyette kalması cidden şayanı teessüftür. 1337 senesinde (21 748), 
1338 senesinde (36 025) lira varidat olmuştur. 1339 senesi hesabatı henüz toplanmamış olduğun
dan 1340 senesinde Hükümetin- tahmini veçhile (50 000) lira varidat olacağını ümidetmekteyiz. 

Fasıl — 33 

Demiryollardan Hazine hâısesi 

Hükümet Demiryollarından yedi yüz yetmiş bin lira Hazine hissesi tahmin etmiştir. Halbuki 
Eskişehir - Konya, Haydarpaşa - Ankara hatlariyle Bağdad şimendiferlerinin Konya - Yenice 
kısmı Anadolu demiryolları Müdüriyeti Umumi yesi tarafından Devlet nam ve hesabına mülhak 
bütçe ile idare olunduğundan ve Müdüriyeti Umumiyenin fazlai varidatı olursa hattın tamir ve 
terminmine sarf edildiğinden mezkûr hatlardan tahmin edilen beş yüz kırk bin liranın bu fasıldan 
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tenzili iktiza etmektedir. İzmir - Kasaba hattına gelince : Mezkûr hat da harb sebebiyle duçarı 
tahribat olduğundan 1340 senesinde fazla varidat vereceğini ümidetmekteyiz. Nihayet Şark de
miryolları kalmaktadır. Mezkûr demiryolunun hasılatı gayrisafiyeden (10 333) frank bittenzil 
kalacak hasılatı gayrisâfiyenin yüzde yetmişi şirkete ve yüzde otuzu Hükümete aidolmak üzere 
mezkûr işletici kumpanyasına 10 Kânunuevvel 1310 tarihli mukavele mucibinee (1951) senesine 
kadar işletmek imtiyazı verilmiş ve elyevm Hududu Millî dâhilinde mezkûr şimendiferden 
326,84 kilometre hat mevcut bulunmuş olmakla bu hesaba ve frankın halihazırdaki kuruna naza
ran Hükümetin yüz bin lira tahminini muvafık bulmaktayız. Binaenaleyh işbu 'faslın yakûnu 
yüz bin lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fasıl — 34 

Ankara - Sivas hattı 

Ankara ile Sivas arasında inşasına başlanmış olan şimendifer hattı ferşiyatma başlanılmadığın-
dan Ankara ile Yahşihan arasında şimendifer inşaatında istimal edilmek üzere inşa edilmiş olan 
dekovil hattı elyevm yolcu ve eşya nakletmektedir. Mezkûr hattın maaş ve masrafı Nafıa Büt
çesi meyanmdan tesviye edilmekte olmasına göre varidatının da varidatı umumiye meyanma kaydı 
tabiî ise de Hükümetçe her nasılsa bütçeye vaz'ı unutulmuştur. Mezkûr hattın 1338 senesinde 
varidat tahakkukatı (235 940) lira olup bundan (105 769) lira tahsilat olmuş ve mütebaki yüz 
otuz küsur bin lirası Müdafaai Milliye Vekâleti zimmetinde nakliyatı askeriye üeuratmdan mat-
lubatı kalmıştır. 1339 senesinin ilk altı ayında (89 535) lira tahakkukat ve (74 028) lira tahsi
lat olmuştur. Bu hesaba nazaran varidat bütçesi çayı mülâhazadır ki 1338 senei maliyesinin hita
mı üzerinden onbir ay geçtiği halde hâlâ dekovil idaresi Müdafaai Milliye ile hesabını intaç ve 
Maliye Vekâleti ile iradı masraf suretiyle muamelesini ikmal etmemiştir ve 1339 senesinin ilk altı-
aylık varidatından dahi onbeş bin lira kadar bir paranın tahsil edilemediği anlaşılmıştır. Şimen
difer idareleri peşin para ile muamele yapan idarelerden olmakla böyle tahakkuk tahsil arasında 
müthiş farklar göstermesi katiyen caiz değildir. Ücretini peşinen almadıkça nakliyat yapmaması 
temini intizamı için en müessir çare olduğundan badema hiçbir idare namına hesabı küşadetme-
mesi hususunun dekovil idaresine tebligatta bulunulmasını Nafıa Vekâletine tavsiye eyleriz. 

Altıncı Kısım 

Emlâk ve eşyayı Maliye hasılatı 

Fasıl — 35 ' 

Emlâki Maliye 

İşbu fasıl Hükümet uhdesinde bulunan arazi ve çiftlikât ile muaddelül istiğlâl olan mebani ve 
bilcümle irat getirir müsakkafat ve müstagallatm satış bedelatiyle icar ve hasılatını muhtevidir. 
Mahlül olarak Hükümet uhdesine geçen veya zimmetine mukabil Hükümetçe tefevvuz olunan 
veya her hangi bir lüzum üzerine istimlâk veya iştira olunan bilûmum emlâk, arazi ve musakka-
fak da bu meyandadır. 1337 senesinde (32 595) liralık, 1338 senesinde (41 289) liralık emlâk 
satışı olmuş ve 1339 senesinin ilk altı aylığı için henüz malûmat alınamamıştır. 

Mamafih; harb seneleri tabiî bir vaziyette bulunduğundan emlâk satışı yapılamıyacağı aşikâr 
olup 1340 senesinde sulhun bütün asarı feyz ve nimetinden müstefidolan memleketimiz iktisa
diyatı günden güne inkişaf etmekte ve emlâk ve arazi için rağbet artarak fiyatlar da günden güne 
yükselmekte olduğundan 1340 senesi zarfında emlâk satışından Hükümetin tahmini veçhile 
(500 000) lira varidat olacağını encümenimiz de ümidetmektedir. 

Emlâk icarından 1337 senesinde (64 868) 1338 senesinde (129 270) lira varidat olmuştur. 1340 
senesi için Hükümet (200 000) lira varidat tahmin etmekte ise de ahiren Perapalas otelinin se-
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nevi yüz bin liraya icara verilmesine mebni encümenimiz icar bedelini (300 000) lira olarak tah
min etmiştir. Sultansuyu, Çukurova, Çifteler çiftlikleriyle sair arazi hasılatından (25 000) lira 
varidat ve mezkûr çiftlikâtı zürrama geçmiş senelerde verilmiş olan tohumluk ve yemlik zahire 
tavizatından (5 000) liralık tahsilat vukuunu Hükümet tahmin etmektedir ki bizce muvafık gö
rülmüştür. Bu suretle faslın yekûnu (830 000) liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl — 36 

Devlet ormanları 

Türkiye Cumhuriyeti vâsi ve zengin ormanlara mâlik bir memlekettir. Bunlar hüsnü muha
faza ve fennî bir surette tanzim ve idare edilse büyük varidat temin edebilirler. Hususiyle Kas
tamonu, Bolu, Toros, Amanos ve Maraş ormanları büyük miktarda ihracata müsaittir. İzmir ve 
Hüdavendigâr ormanları da mühimdir. Suriye ihracatı Antalya ve Mersin limanlarında deniz ve 
Maraş'tan kara tarikiyle gönderilen kereste ile temin edilmektedir. Ormanlarımızın pek büyük 
irat vermesini ümidetmekte ve dairei aidesinden bu mühim menbaı servetin fünunu cedide ve 
vesaiti hazırai medeniye ile muntazam bir surette işletilmesini istemekte haklıyız. Fakat vesaiti 
nakliyenin fıkdanı ve ormanların kurunu vüstaya yakışacak eski usullerle işletilmesi ve orman 
idaresinin ataleti, varidatı seneden seneye tenkis 'ediyor. Ormanlar 'kaimen damga zarbe-
dilerek kıt'ai muayyineye tefrik ve b'ilmüzayede müteahhitlerine metre mikâp üzerine mü-
tefavit bedellerle füruht 'edilir veyahut ormanlara mücavir kura ahalisitne ruhsat verile
rek 'bunlarım imâl ettikleri kereste, kömür ve odundan tarife üzerine resim istifa olunur. 
Fakat damga darbı. usulüne tamamiyl'e riayet edilmediği gaibi damga darbedilenler meya-
nında damgasız küçük ağanların da kat'ı men olunmadığmdan ve hususiyle ormanlara müca
vir kura ahalisi kat 'iyatta helmen hemen ser 'best bırakıldığından ormanlarımız gittikle du
çarı ir'hitat olmaktadır. Hususiyle orman yakarak tarla çıkarılması bid'ati men olunum'adı-
ğmdan ve bazen bu yangınlar tevsi dairei sirayet ederek 'büyük kıtaları yakıp mahvey-
lediığinden. ormanlarımızın mesaha! sathıyesi her gün geçtikçe bir miktar daha azalmakta ol
duğu muhakkaktır. Bâzı ormanlarda zuhur eden hastalıklar tedavi ve hiç, olmazsa sirayetrnii 
menedecek esbaba tevessül olunmadığı gibi küçük fidanları da ormanlara civar köyler keçi 
sürülerinin tahribatından vikaye etmek esbabı da tehiye edilmediğinden ormanlarımız key
fiyetten de kıymetini kaybetmektedir, iktisat Vekâleti'nin 1340 senesinde ormanların ıslah ve imarı 
ve fen dairesince işletilmesi için ciddi teşeib'büsata tevessül edeceğini vekili aidinin verdiği 
izahattan anlıyan encümenimiz bu teşabbüsatm kemafissabık kavilde kalmayarak sahaıiı fiili-
yatda ciilveger olmasını temennieyler. Mirî ormanları hasılatı 1337 senesinde (425 656) 
lira ve 1338 senesinde (724 015) ve 1339 senesinin ilk altı ayımda (617 224) lira varidat ver
miştir. Şu hesaba nazaran Hükümetin 1340 senesi için ta'hmin ettiği (120 000') lirayı muva
fık bulmaktayız. 

Fasıl — 37. 

Füruht olunan Eşya bedeli 

Hükümetin muhtelif şuabatında istimalden sakıt olarak bedeli mukabilinde satılan bilû-
, mum eski mefruşat, eşyayı kadime, eski veya batmış gemiler ve cemimi mütenevviadan topla
nıp ashaibı bulunmıyan esliha ve eşya bilûmum eşyanın fürııhtundan elde edilecek mehaliğ 
işlbu fasla irat kaydolunur. 1337 senesinde (215 828) ve 1338 senesinde (343 930) liralık muhte
lif eşya satılmış ve 1339 senesinin henüz hesabı alınamamıştır. 1340 senesinde Hükümetin 
tahmin ettiği veçhile (500 000) lira varidat olur ümidindeyiz. 
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Fasıl — 38. 

Konya Ovası Ameliyatı îskadye varidatı 
s 

Bir milyon iki yüz bin altına yakın bir meblağ sarfiyle vücude gelmiş olan Konya Ovası 
irva ve iislka aımeliyeısi memleketimizde fennî surette vücut bıılmuş yegâne erva ve isika şebelke-

sidir. Şimdiki kailde senevi (75 OOO) dönüm arazi saky edilmekte loılınp pek e!üzi bir ımasıraf ihti
yariyle burnu (100 000) dönüme iblâğ bitmek mümkündür. İcra ettiğimiz tetklikaıttan dsfca ameliye
sinde ge.re!k ciheti fenniye ve gerek ciheti maliyenin mıınitazaim surette cereyan 'ötmediği anlaşıl
maktadır. Ciheti feıııniyesli küsmü idare edilmez ve tamiratı ımüteımadiyesi valkit ve zamanında 
yapılmazsa az 'bir ımüddet sonra .mevcut cetveller ide 'iki - üçyüz bin tliına sarfiyle teTmime mıulh-
taç bir kale gelebillir. Bu hususta Nafıa bütçesinin esnayı tetkikinde vekili aidinin nıaızarı dik
katini cellbeyiedik. 

Ciheti maliyesine îgelinee: Evvelce dönüm başına beş kuruş ücretti îskaiye alınmakta iken bu
nun masarifi daimeyi lifaya kifayet edememesine «ıebıni sekiz ikuruşa ıçılkarıilmuş ve aibinen kırk 
kuruşa 'iblâğ olunmuştur. iMezkûr irva ve İska idaresinin cibayet edeceği ulusumu aşara ilâveten 
ve aşar ile (birlikte talhsİ'l etımek üzere Hükümetçe' bir kanun lâyihası izhar edilerek Heyeti Ce-
lileye taikdüm lolunlmuş ve encümenimizde derdesti tetkik (bıulunmuştur. ıMezkûr lâyiha kesbi 
kanuniyet ^eylerse varidatın hakkiyle cibayet edilmesi memuldur. Maîmafiye ameliyatı iskâiye ne
ticesinde hâsıl olljan faızlaii varidattan aşar ailimak suretiyle (mezkûr ameliyat -Nafıaya sarf edilen 
masariften fıaızlla bir ârait alındığımda da şüphe yoktur. İcıra ettiğimiz tetMIkata nazaran irva ida
resinin 1337 senesi vaıüdaiı (mütehakkifcası (36 407) ve masrafı uımumiyesi (37 726) lirayla bâMğ 
olmaktadır. (36 407) ilıira tahakkuka mukabil ancak (2 378) lira Ita'hsilıât vukubulmuş ve müte
baki (34 024) lira erbabı ziraattin zimmetinde kalarak maaş ve 'masraf kemen kamilen maliyeden 
tesviye olunmuştur. 

1338 senesinde ise (21 254) lira tahakkuk ve (8 117) lira tahsilat elup buna mukabil (24 733) 
lira Hazineden sarfiyat icra edilmiştir. 1339 senesinin ilik alltı aylığı da henüz taıhaıkkuk def-
te'rleri itham edilmediğinden ancak ($60) lira tahakkuk ve olimiktarda tahsilat vardır. 1339 
senesinin Mart ayından Ağustos gayesine kadar vukübuilan .masraf ('9 '279) [Liraya bâlliğ 'Oİmuş-
tur. 

Şu hesaba naizaraın mezkûr idare için senevi - '20 00 - lira (fazla masraf ihtiyar edilmekte ve 
kıymeti asliyesinden ise senevi laakıa! - 100 000 - lira kaybetmektedir. Hükümet varidat bütçesin
de 1340 senesi için - 500 - ılira bir irat göstermekte olup ışu müzefozip idare ettikçe biz de bundan 
fazla varidat ollmıyacağını takdir ederiz. 

Amcaik 1340 senesi Nafıa bütçesinin faslında Eonya Ovası ameliyatı irvaiye ve iskaiyesi için 
maaş ve masraf elarak - 53 '981 - ılira tahsisat 'talebedilimefcte olup senede elli küsur bin lira 
masarife mukabil - 500 - lira varidat vermesi tahmin olunan. bu idarenin mahiyeti hakkımda 
erkanım belagatine karşı fazla söz söylemekten sarfınazar eyliyoruz. 

Binaenaleyh Devletin büyük masraf ihtiyariyle vücuda getirdiği bu mühim müessesenin temini 
beka ve intizamı esbabını ehemmiyetle nazarı dikkate (almaşım Hükümetten 'musırrane talebey-
leriz.. • ' * 

Bilhassa senei 'halliye bütçesinde balâda beyan olunan - 53 681 - lira .masrafı adiyeye zaımime-
ten - 100 000 - llira masarifi termimiye mukabili tahsisat konulmuştur ki bu para ile ameliyatı is-
kaiyeınin tamirat ve termimatı muktaziyesini temin etmek mümkündür. Bu fedakârlığı da ihti
yar ettikten sonra artık İska idaresi muamelâtın m intizam dairesinde cereyan ettiğini görmek 'is
teniz'. 
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Fasıl — 39 

Hasılatı mütenevvia 

Faiz ve akçe farkı 

Deyni asiliyi 'tediye edem lâşar (mültezimlerinin 1339 senesi aşar (gayesine kadar çimmelerinde 
tahakkuk ödem faizin affı '29 Eylül 1336 tarih ve 30 numaralı 'Kamun iktizasından olımaikla mül
tezimlerden 'faiz tahsil edilmemektedir. Aneak 1340 senesi zarfında banikaılarlla Hazine arasında-
ki hesabı carilerden ve sene içinde talkasıtı muayyeınesi zarfında tediyei deyin etmiyen mülte
zimlerin mürur eden (günlere ait Galizlerinden vıe Hazineye ıgdlecıdk altınların mübadelesinden 
talhassufl edecıdk alkçe farkından 1337 smesinde ('59 070) Üiira, 1338 sıenelsıkıde (4)9 $51) lira va
ridat olduğumdan 1340 isenesıinide de Hükümetin tahmini veçhile (50 O00) lira varidat olacağı 
memul bulunmuştur. 

Hazine uhdesinde bulunan İtibarı Mii|llî Bankası , hisse ısenıddatı İtibari Miillî Barikatının 
(137 560) adeid ihisıse ssenedatı Hükümetle 'aidölıup 'banka tarafından her sene Ihlisısedaranıa tevzi 
"ed'iflieın temettüden mezkûr eshaima isabet edecek his'sei temettü işbu fasıla irat kaydedilmektedir. 

İstanbul Hükümeti ısakıtası işibu hisse seneda tından (87 000) adedini Ziraat B,anlkasıına terhin 
ederek (mukabilinde avans alhıış ise de ahiren Siki 'kıta kanunla Ziraat Bekas ın ın İstanbul avans
ları tediye edilmiş, ımiezlkûr sıenedatın ıreilmi fekkediinıiştir. Her ne kadar Hükümet ımezkûr fasla 
varidat »göstermemekte ise de İtibarı MOllî Bankası 1340 senesi içinde 1$39 senelsinlkı ihisstei ıtemeıttü-
ümü tevzi edeceğinden ve Hükümete ait mezkûr (137 560) hislse senedatma (125 000) lira temettü 
isabet eltmeısi ımdmül 'olduğumdan işbu maddeye olmikdar varidat tahmin edilmiştir. Flaşlım ye
kûnu (75 000) liradan ibarettir. 

Fasıl - 40 

Kumpanyalardan teftiş mukabili alınan 

Bilûmum imtiyazlı şirketlerden mukaveleleri mucibince mezkûr şirketler nezdinde tâyin 
edilecek müfettişlerin maaş karşılığı olmak üzere alman mebaliğden bu fasla kaydedilecek va
ridatı 1340 senesinde Hükümet on bin lira tahmin etmiş ve encümence de muvafık görülmüştür. 
Elyevm imtiyazlı şirketler nezdinde müstahdem olan komiser ve müfettişlerin adedi onikidir. 
Mersin - Adana ve Yenice - Nusaybin şimendiferleri, komiseri, İzmir - Kasaba ve temdidi hattı 
komiseri, Soma - Bandırma şimendiferi, Mudanya - Bursa şimendiferi komiseri, Şark demiryol
ları komiseri olmak üzere şimendiferlerde beş komiser, İstanbul'da bulunan Şirketi Hayriye, 
elektrik, tünel ve trambay gibi umuru nafıa şirketleriyle bilûmum anonim ticaret ve sigorta 
şirketlerinin muamelâtını teftiş etmek üzere müfettiş vardır. Bunlardan demiryolları komiserle
rinin maaş ve masarifi nafıa bütçesinde ve diğerlerinin maaş ve masrafı iktisat bütçesinden ve 
indelhesap senevi (29 730) lira masraf vâki olduğunu görmekteyiz. Evvelce şirketlerden alman 
teftiş ücreti o hususta istihdam edilen memurin maaşatmı ifa ettikten sonra fazla da kalmakta 
iken şimdi Devlete bir bâr olmasının sebebi bu şirketlerin mukavelelerinin hini akdinde teftiş 
masarifi mütedavil olan altın akçe hesabiyle mukavelelere konulmuş ve tabiî komiser ve müfet
tişlerin maaşat ve masarifi de altın akçe ile tediye edilmekte bulunmuştur. Elyevm altın ile evrakı 
nakdiye arasında mühim bir fark hâsıl olduğundan bilûmum memurin misillû komiser ve mü
fettişlerin maaşatı da tezyid ve pahalılık karşılığı olarak tahsisatı fevkalâde tahsis kılınmış ol
masına mukabil kumpanyalarından vaktiyle altın alarak istifa edilen teftiş masarifi elyevm 
evrakı nakdiye olarak tahsil edilmekte bulunmuştur. 

İşbu şirketler hakkında cibayet ettikleri me baliği harbden evvelki mekadire nisbetle beş 
altı misli tezyidettikleri ve kendi memurları maaşatmı sekiz on misli artırdıkları halde Hükü
metin istihdam ettikleri komiser maaşına mukabil verdikleri mebaliği harbden evvelki nisbetin-
de tediye etmektedirler. 
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Bu şirketler kendi tarifelerini tezyid, yahut muamelâtı tesciliyelerini ifa ve hesabatmı tas

dik için müteaddit defalar Hükümete müracaat ederek matlupları is'af olunduğu sıralarda tef
tiş masarifinin tezyidi için Hükümetçe bir teşebbüs vâki olsa derhal ve maalmemnuniye infaz 
edeceklerinde şüphe olmadığı ve hattâ geçen 1338 senesinin son zamanlarında İstanbul bütçeleri 
encümeninde tetkik edildiği sırada bu cihet en cümen tarafından ihtar olunduğu halde senei 
hazıra bidayetinde birçok şirketlerle vâki olan müzakerat ve itilâfta da bir hususun mevzuuba-
his bile edilmediği ve mezkûr şirketlerin bilcümle arzularının memullerinin fevkinde is'af edilme
sine rağmen teftiş masarifinin hiç olmazsa tarifede kabul edilen beş misil nisbetinde tezyidet-
tirilmediği teessüfle görülmüştür. Mamafih Nafıa Vekâleti kumpanyalarla bu bapta müzake-
rata başladığı ve yakında teftiş mukabili alınan mebaliğ miktarının tezyidine imkân hâsıl ola
cağını beyan etmektedir. Herhalde gerek Nafıa ve gerek İktisat Vekâletlerinin bu hususta ihmal
kâr davranmamalarını ehemmiyetle tavsiye eyleriz. 

Fasıl - 41 

Hasılatı Müteferrika 

İşbu fasılda hâsılatı müteferrika namı altında içtima eden birçok varidat vardır ki bunlar 
(S) cetvelinde işaret edildili veçhile 31 kıt'a kanun, nizamname ve talimat, irade, buyurultu, 
malî mukarrerat ve mukavelâta müsteniden tahsil edilmektedir. 1337 senesinde (787 663), 1338 
senesinde (849 419) lira varidat olmuştur. 1340senesinde Hükümet (1 500 000) lira tahmin et
mektedir ki encümenimiz de bu tahmini muvafık bulmuştur. . t 

Fasıl - 42 

Tekaüt TevMfata 

Kavanini mahsusası mucibince Memurini Mülkiye ve Askeriye ve bunların mütekaidin ve 
mazulininden kat'edilen tekaüt ve mazuliyet aidatı olup 1340 senesi masraf bütçesinde dâhil 
bulunan bilûmum maaşat ile münhal bütçelerle İdarei Hususiye ve belediyeler memurinin maa-
şatma nazaran bilhesap (2 770 000) lira olarak tahmin edilmiştir. Ancak şurası çayı nazardır 
ki aidatı mezkûre memurinin, senedatı veya bordrolar üzerinden kat ve tevkif edilmekte oldu-
lundan bilûmum devairde aidatın had kanuni dairesinde tevkif edilip edilmediğini mülhak 
bütçelerle o idarei hususiye ve belediyelerde müs tahdem memurin maaşatmdan tevkif edilen 
aidatın her ay başında muntazaman mal sandıklarına tesviye olunup olunmadığı maliye müfet
tişleri marifetiyle tetkik ve nakıs tevkif at yapan muhasiplerle tahsil ettikleri aidatı vakit 
ve zamaniyle mal sandıklarına teslim etmiyen devairi mülhaka ve hususiyle ve belediye muha
sebe memurlarının tecziye edilmesi varidatı mezkûrenin tamamii tahsilini temin için en müessir 
çare bulunduğundan bu hususta da Maliye Ve kâletinin nazarı dikkatini celbederiz. 

Fasıl - 43 

Demiryollarından tstirdadat 
r 

Bu fasılda irad kaydı icabeden üç kısım vardır : 
(Birincisi : 20 Şufbaft 1318 tarilhli Bağdat Demiryolu Mukavelenamesi mucibince Bağdat. De

miryolu inşaatı için Hükümet tarafından % 4 faizli (87 538) Resülmall tediyatlı olarak akdedilmiş 
olan dört tertip istikrazın takasiti seneviyesi Hükümet tarafından Düyunu Umumiye meyamında 
tesviye edilmekte olup şirket hattın hasılatı gayrisâf iyesinden vergi, mezkûr mukavelenamenin 
35 nci maddesi mucibince her sene Düyunu Umumiye İdaresine tesviyeyi taaMıüdeylediğinden 
şirketi mezkûre tarafından verilecek takasiti seneviyedir. 

İkincisi : Soma - Bandırma hattının inşası için Hükümet tarafından müddeti imtiyaz zar
fında kaJbili imha ve % 4 faizli ve beheri 500 frank kıymeti i'tibariyesinde olmak üız'ere İzmir ve 
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Kasaba ve temdidi demiryolu şirketine vermiş olduğu 77 832 aded istikraz tahvilâtının Hükü
met tarafından Düyunu Umumiye meyanında tesviye edilen takasiti sencviyesi mukabili olarak 
mezkûr şirketle akdedilmiş olan 17 Temmuz 1326 tarihli Mukavelename! müzeyyelenin dokuzuncu 
maddesi mucibince şirket tarafından Devlete verilmesi taahhüddedilen takasiti seneviyedir. 

Üçüncüsü : Bağdat İnşaat Şirketine Harbi Umumi içinde Toros tünelleri inşaatının tesrii in
şaatı için verilmiş olan iki milyon (2 000 000) liralık avanstır. 

Bunlaridan birinci ve üçüncüyü tediye edecek olan Bağdat iŞrkcti, ey'levm meveudolmama-
sına ve Bağdat hattının Konya - Yenice kısmı Anadolu demiryolları ile birlikte Devlet tarafın
dan ve Yenice - Eklbez ve Çobafılbeyi - Nusaybin kısımları Ankara İtilâfnamesi mucibince teşek
kül edecek olan grupa vekâleten maihiyeti meçhul bir idare taarfından idare eidilmekte olmasına 
mebni 1335 ilâ 1339 senelerinde olduğu gibi 1340 senesinde de marülbeyan birinci ve üçüncü is-
tirdadat maddelerinden hazineye teidiyat imkânı olmadığı cihetle bittabi varidat bütçesine ithal 
edilememiştir. Yalnız mezkûr fasıl ikinci maddesini t eskile den Soma - Bandırma şirketinden tedi
yesi iktiza eden yetmişibir bin küsur lira iş'bu fasla vaz'olunmuştur. 

Fasıl — 44 

Tevziata Mukabil İstirdadat 

İşbu fasla mecızu varidat geırek Harbi Umumi seneleri içinde ve gerek düşman istilâsı altın
da istirdadedilen Vilâyatımız alimlisine son senelerde verilen tohumluk, yemeklik çift hayvanat 
ve edevatı bedelâtından üç sonede üç. müsavi taksitle talhsili meşrut olup igbu tavizattan vâki 
olacak tahsilat bu fasla irat kaydolunur. 

Harbi Umumi bidayetinden şimdiye kadar ahaliye tevzi edilen tohumluk, yemeklik çift alât 
ve hayvanatı bedelâtı (7 000 000) lirayı mutaca vizdir. Harb ve istilâ dolayısiyle zürram uğramış 
olduğu felâketler işbu tavizatın istirdadına imkân bırakmadığı gibi ihalen de tahsili pek çok sı
zıltıyı mucib olmaktadır. 

Mamafih işbu tevziat üıesabatı intizam altında öereyan etmediğinden bugün bu mebaliğin kim
ler zimmetinde 'olduğunu anlamak da müşküldür. Heyeti Celileden 17 Eylül 1339 ve 10 Teşrinisa
ni 1339 tarihleriyle neşredilen kanunlarda tavizatm badema Ziraat Bankası vasıtasiyle tevzii esası 
kabul edilmiş olmakla mezkûr iki kanunla verilmiş olan (2 900 000) lira tahsisat Ziraat Bankası 
tarafından tevzi edilmiş ve senedatı banka namına alınarak muntazam ihesaıp tutulmuştur. Vâ-
kaa mezkûr (2 900 000) lira tahsisatın (1 400 000) küsur lirası Ziraat Bankasının İstanbul avan
sına malhsubedilmiş ise de bakiyesi Ziraat Bnkası vasıtasiyle Hazine namına zürraa dağıtılmıştır. 
Heyeti Celilece kabul eddilen şu esasa nazaran evvelce verilmiş olan tavizat hesabaıtı da bilcümle 
defatir ve senedatiylle Ziraat Bankasına devredilirse işbu tavizat bakiyesinin de talhsili dairei im
kâna girer. Zürram İşbu tavizat bakiyesinin defaten tesviyesine kudreti maliyeci kâfi gelemiyece-
ğinden Ziraat Bankası işbu mebaliği yeniden üç sene müddetle ve bilâfaiz taksite raptetmesi mu
vafık olur. Heyeti Celile encümenimizin bu mütalâasını tasvip buyurduğu takdirde Muvazenei 
Umumiye Kanununa koyduğumuz maddenin kabulünü temenni ederiz. 

Fasıl — 45 

Müşterek muhafaza masrafına mukabil Reji ve Düyunu Umumiyeden 

İstanbul, Marmara ve sevahili mütecavirede Gümrük, Düyunu Umumiye ve Reji idareleri tara
fından kaçakçılığı men için istihdam edilen ganbotlar ve motorlar masarifatı ve bu vazifede müs
tahdem muhafaza memurlariyle nıeralkibi bahriye mürettebatı maaşatı Rüsumat İdaresi tarafın
dan kendi bütçesinden sarf edilmekte olmasına ve bu (masarifin mezkûr üç idare tarafından taksi
mi mukarrer bulunmasına mebni Reji İdaresine ait sülüs hisse mezkûr idareden ahz ve işbu fasla 
irat kaydedilmekte ve 1340 senesinde Reji İdaresine (53 360) lira hisse isabet edeceği bilhesap an
laşılmasına ımebni ' Hükümetin vaz'ettiği encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
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Düyunu Umumiye hissesine gelince : Her ne kadar Düyunu Umumiyeden muhafaza masrafı 

için tefrik edilen sülüs- hissel masarif Hükümetçe varidat sütununa geçirilmemiş ise de Düyunoı 
Umumiyenin masarifi meyamnda seksenbeş bin lira muharrer bulunmasına ve esasen Rüsumat 
idaresi, bütçesindeki tahsisat dairesinde muhafaza masrafını ifa etmekte olmasına mebni bütçede iki 
defa tahsisat mevzuu olduğundan Düyunu Umumiyenin vereceği muhafaza masrafı hissesinin mu
kabilini varidata kayıt suretiyle irat ve masraf yapmak zaruridir. Binaenaleyh meblâğı mezkûrun 
bu fasla ikinci madde olarak konulması encürmenimizce takarrür eylemiştir. 

Fasıl — 46ı 

Onuniou Kilsim 

istihlâk Resmi 

İstihlâk 'Resmi memleketimizde pek yakamda ihdas 'edilmiş ib'ir vergidir. Büllhaıssa mükeyyifat 
üzerine ımeıvzu olması ve ıhiivaisıta istifa edilmesi dolayısiyile Ibu Verginin ahali (üzerimde aksi tesi
r i p>ek lineJşlTmiid. olaımaz; 'Gihayeti ide kolaydır. Varidatı ıda ırü'sutmıalt ve iâşardan sonra en (büyük ye
kûn teşkil etmektedir, İstihlâk Resmi 112 Mart 1334 tarihli. Kanunla ilk olarak . sigara kâğıdı 
üzierine vazedilmişti. 14 Marlt 11334 tarihli Kanunda oyun kâğıtları, ıkilbrit ve kav kutularıma istih
lâk Kesimi ivaz'edilmiştir. 1334 senesi Muvaızenei Umujmiye Kanununun ... maddesiyle verilen sa
lâhiyete mefbni 2f5 iMarit 1335 tarihli ıkararaıaıme ile şeker, petrol, ıçay ve kahve üzerine İstihlâk 
Resmi Ikonufllmuıştur. .30 Eylül 113316 tarihli Kanun ile sigara kâğıdı, kibrit, oyun kâğıtlanmdaaı 
aJlımmalkta olan istihlak Resmi ımütefavit ımiktarda ıtezyidedilm'iş ive '15 'Nlisan 11308 tarihli Kanun 
ile şeker, petrol, ıçay ve Ikalhıvedem alınimakta olan İsıtilhlâk Resımi tezyidolunduğu 'gibi baiharat, 
margarin, ımıiinı, âdi saibun ve boş çuvaldan ıda İstihlâk Resmi ahzı takarrür etmiş ve 16 Nisan 
İI338 tarihli ve '2120 numaralı Kanunda kibritten alınan İstihlâk Resımi taz'if oilunımıuştur. 

11 Kânumisani 1339 tarihli ve 296 numaralı bâzı varidat hakkında 'neşredilen kanunun 13 neni 
(maddesiyle hariçten ithal edilecek tönlbakülleırin ıbeher kilosuna litlhalât resmine aamimeten kırk 
kuruş İstihlâk Resımi konulmuştur. ^ 

Işlbu resim dâhilde ımulhtelif sekililerde istifa edilmekte iken 1338 işemesi Murvaızenei Utamımiye 
Kanunumun 11 nıci maddesiyle istihlâk Resminin (gümrüklerde ithalât Resmiylle 'bMikte istifa 
edilmesi takarrür etmiştir. 

Ellhaletühazihi (rüsumat idaresi tarafından lÖibayet edilmektedir. 1837 işemesinde (2 8160 513), 
13138 işemesinde ('8 I3İ61 825) ve 1339 senesinin ilk altı ayında (!7 '161 080) lira varidat olmuştur. 
1339 senesinin nısfı evvelimde eibayet edilen miktara nazaran. '1340 işemesinde Hükümetin talhmin »etti
ği veçhile '(14 46(1 O00) ılira »varidat eibayet olunması ımemuldür. 

iFaisıl — 47 

Harb karşılığı varidat fevkaladesi 

İstiklâl Harlbinin fmiisitellzim olduğu azîm mıasarâfatı kısmen temin etmek 'üzere Damga, Tuız, 
iS&ydı ıberri ive bahri ve yerli, ecnebi tenhaküıbiyesi resimlerinin ımütefavit derecelerde tezyidi ve 
Anadolu Bağdad demiryolları devlet nhdesimde bulundukça nakliyat tarifiei ınmuimiyesi mmcifbin-
ee istifa ledilen ücretlerin dört misli resim aıhzı ve tütün paketleri 'kıymetleri (üzerine mütefarvit 
•derecede 'zamımiyat ierasiyle tanlardan eibayet edilecek melballiğin varidat 'bütçesinde harfe 
karşılığı varidatı fevkalâdesi naımiyle açılacak f asili toalhsusa firad ikaydı oibapta Mfuvazienei Ma
liye Emıcüimemince tanizlinı ve Heyeti Ummmiyeye takdim edilerek tasvip Ibıuyurullan ımazlbata ve 
8 Teşrinisani 13138 tarihli kanun mıukteziy atından 'olmakla işjbu fasıl küşadedilmiş, ibalâda ta-
dadedilen varidattan senei lıaıliye içinde cib ayeti tahmimedilem ('6 942 ÛOO) lira faslı ımezkûtfe 
vaz ''Oılunlmıuştuır. 
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(Eaıŝ l — 48 

Varidatı Cedide 

Varidat hütçeisinin lencümenimizee müzakere ve teslbitinden ısıomra Hükümetçe yenliden zam 
veya ihdası 'teklif 'edilen ıbâızı varidatı işjbu fasılda irae ötmeyi ımuvafık 'görmekteyiz. 

Bunlardan Ibirisi 'münhasıran Hazineye aidolmalk üzere tuz fiyatının: heher kiloısuna ilâvesi 
telklif ledilen ıkırlk [paradır 'ki, hundan 1340 senedinde (1 000 OOO) ilra varidat olacağı imamul ol
duğundan ıbıı »fasla ilâve kılınmıştır. 

İkindisi : 1340 senesinde ademi cibayeti 'eweloe kararlaştırılmış loilan lâşar yüzde ikilbuçuğun 
Ibimüçyüzlkırikbir işemesinde nefedilmek üzere hinöçyüzfcırk islemesi zarfında devamı istifası ımüma-
ısiıp görülerek yüzde ikibuçuğun ıref'i hakkımda Heyetti Veikileden 12 lEyllül il339 ıtarihıi ile teklif 
ledilen lâyihai Ikamuniye Başvekâletin teızikeıreısi ve Heyeitli Gelilemin Ikaraırı üzerine Hükümetçe 
Mirdade dilmesine ımelbmi aşar yüzde ikibuçuğumdan 1340 senesinde cilbayeıti ümidedilen :(4 000 000) 
lira 48 numaralı bu fasıla ilâve (edilmiştir. 

Üçüncüsü : Müskirat inhisarı tolup Hükümet tarafından telklif ve Muvazene Kanunu lâyihası
na vaz'ıo'lunan ımadde Heyeti Oelileoe kabul ve ımüsikirat inhisarı tesis olunduğu halde :1840 seme-
Isi (zarfında vukuu lümidedilen '(6 000 000) lira varidat sişlbu fasla konulmuştur. 

'DöirdüncıüSlü : Kibrit inhisarı toılup yine Hükümet tarafından teklif ve (Muvazene Kanunu lâyi-
lhası|na IkomUİmuış .olan diğer bir madde kabul ve kibrite Hükümet inhisarı vaz'edildiği halde 
11340 senesinde cilbayeti ümlidedilen (ı6O0 000) lira varidat lollup işbu ıfasla ıdördüncü madde ola
cak ikoınulmuıştur. [ 

Hulâsa 

Balâda her 'fasıl için 'ayrı iayn derimieyan olunan izklhat veçhile 1340 senesinde d'eviletç'e ciJba-
yet 'edilecıek varidat yekûnu (İli9 165 814) Hâna tahmin 'edilmiştir. 

9 Şubat 1340 

Muvazemei Maliye (Encümeni Namıma 
Oaziamtep Mebusu1 

Alli 'Cenanıi 
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F. M. Nev'i varidat-

Birinci kısım 
Bilâ vasıta alman vergiler 

1 Müsakkatfat ve arazi vergileri 
2 Vilâyeti selâse maktu vargileri 

Birinci faslın yekûnu B 

Temettüat 
1 Temettü Vergisi 
2 Harb Kazançları Vergisi 

İkinci faslın yekûnu 

Harb Vergisi 
Bedeli nakdii askerî 

Müeeceliyeti Askeriye Vergisi 
Mükellefiyeti Askeriye Vergisi 
Muafiyeti Askeriye Vergisi 

5 Davar, deve, canavar 
. 1 Davar Resmi 

2 Deve Resmi1 

3 Canavar Resmi 

Beşinci faslın yekûnu 

6 1 Aşar 
2 Tütün Aşarı 
3 I*pek Aşarı 

• Altıncı faslın yekûnu 

7 Hususi ormanları hasılatı 

8 Maadin Rüsumu 

1340 senesi 
1340 senesi için Muvazenei 

1339 sene- için Hükü- Maliye Encüme-
sinde tahmin metçe tahmin nince tahmin 

olunan varidat olunan varidat olunan varidat 
Lira Lira Lira 

9 Vergi tezakiri 

5 000 .-O00 • 
- 0 

5 000 000 

2 500 000 
1 000 000 

3 500 000 

.700 000 
0 

400 000 
500 000 
350 000 

1 250 000 

4 000 000 
1 600 
700 

4 002 300 

25 000 000 
600 000 
140 000 

25 740 000 

78 000 

10 000 

39 000 

5 000 000 
250 000 

6 250 000 

2 500 000 
1 500 000, 

4 000 000 

700 000 
0 . 

350 000 

0 

4 500 000 
2 500 
500 

4 503 000 

21 000 000 
700 000 
150 000 

21. 850 000 

70 000 

450 000 

90 000 

5 000 000 
170 000 

5 170 000 

2 500 000 
1 500 000 

4 000 000 

500 000 
1 500 000 

0 

0 

4 500 000 
200 000 

500 

4 700 500 

20 000 000 
700 000 
150 00O 

20 850 000 

70 000 

450 000 

40 000 

Birinci faslın yekûnu 40 319 300 37 913 000 37 280 500 
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M. Nev'i varidat 

İkinci kısım 
Damga, harcl'ar," kaydı-v,ı\.J' ve cezai 
nakdiyel'er nue 
Damga Resmi VI 
Hazine pulları 

Harçlar 
1 Mehakimi nizamiye hasılatı 
2 Mehakimi şer'i hasılatı 
3 Nüfus lıasılatı 
4 Pasaport ve kançılarya hasılatı 
5 Kâtibi adil 

Onüçüncü faslın yekûnu 

İhtira beratı 
Kaydiyeler 

1 Ferağ ve intikal harçları 
2 Kayıt ihracı ve saire 
3 Evkaf hasılatından umuru tasarrufiye 

hissesi 

Dördüncü faslın yekûnu 

Cezayı nakdiler 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım 
Bilvasıta alman vergiler 
İspirto 

Tembakü beyyiyesi 
Gümrük Rüsumu 
İthalât Resmi 
Transit Resmi 
İhracat Resmi 

2 Rüsumu saire 

1339 sene
sinde tahmin 

olunan varidat 
• Lira 

1340 senesi 
için Hükü

metçe tahmin 
olunan varidat 

Lira 

100 000 

100 000 

15 600 000 

1 000 000 

1340 senesi 
için Muvazenei 

Maliye Encüme
nince tahmin 

olunan varidat 
Lira 

1 300 000 
800 000 

A 

250 000 
72 000 
50 000 
40 000 
110 000 

522 000. 

10 000 

600 000 
50 000 

35 000 

685 000 

700 000 

4 017 000 

1 400 000 
800 000 

400 000 
70 000 
50 000 
50 000 
120 000 

690 000 

5.000 

600 -000 
50 000 

25 000 

675 000 

300 000 

3 870 000 

600 000 
800 000 

400 000 
80 000 
50 000 
100 000 
200 000 

830 000 

5 000 

600 000 
50 000 

25 000 

675 000 

300 000 

3 210 000 

100 000 

100 000 

23 000 000 

460 000 

1.00 000 

20 000 

23 000 000 

460 000 

Onsekizinci faslın yekûnu 16 000 000 23 460 000 23 460 000 
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F. M. Nev'i varidat 

19 Rüsumu bahriye 
1 Seyrüsefain Rüsumu 
2 Fenerler Rüsumu 

Ondokuzuncu faslın yekûnu 
20 Rüsumu, sıhhiye 
21 Saydi Beihrî ve Balhrî 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü 'kısıim; 
inhisarlar 

22 Tuz Resmü 
23 Tütün Resmi 

1 Reji Şirketinde maktuan alınan 
2 Reji tiemettüatmdan Haizine hissesi 
3 Yerli Tönbekü Resiminden 

Harb karşılığı zanraim 
4 Tütün Resmi munzamım 

«Evlâdı şüheda» 

Yirmi üçüncü faslın yekûnu 

imalâtı Harbiye satışı 

24 Meskukât 
25 Posta, Telgraf, Telefon 

Posta varidatı 
. Telgraf varidatı 

Telefon varidatı 

Yinmibeşinci faslın yekûnu 

Dördüncü kı&mın yekûnu 

1340 senesi 
1340 senesi için Muvazenıei 

1339 sene- için Hükü- Maliye Encüme-
sinde tahmin metçe tahmin nince tahmin 

olunan varidat olunan varidat olunan varidat 
Lira T ' Lira 

500 000 
20 000 

520 000 
100 000 

1 100 000 

18 520 000 

5 000 000 

600 00 
2 000 000 

2 500 
800 000 
800 000 

4 202 500 

1 500 000 

200 000 

1 000 000 
1 100 000 

n ooo 
2 1T5 000 

13 077 500 

500 000 
500 000 

1 000 000 
100 000 

1 100 000 

25 860 000 

5 000 000 

1 363 636 
3 000 000 

2 50a 

900 000 

5 266 136 

1 500 000 

50 000 

3 250 000 
2 250 000 

1 460 

5 501 460 

17 317 536 

200 000 
500 000 

700 000 
200 000 
440 000 

24 920 000 

1 600 000 

1 363 600 
3 000 000 

500 

930 000 

5 294 100 

50 000 

4 000 000 
2 995 000 

5 000 

7 000 000 

13 944 100 
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F. M. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Nev'i varidat 

1339 sere
sinde tahmin 

olunan varidat 
Lira 

34 

m 

(Beşinci knsım 
Müessesat 
Mekatlbi müessesatı sınaiye ve ziraiye 
hâsılatı 

Müeıssesatı Sıhhiye hasılatı 

Sıhhiye Müdüriyeti hâsılatı 

Hükümet kinini 

Matlbaai Bahriye 

Maltibaai Âmi're 

Maadin 

Demiryol'lardan Hazine his 
Şark demiryollanoıdan 
Eskişehir - Konya hattından 
Bağdat hattından 
Haydarpaşa - Ankara hattffldan 
İzmir - Kasaba hattınldan 

Otuzu çüneü faJslm yelkûnu 

Anlkara - Sivas hattı 

Beşinci kısmın yekûnu 

1340 senesi 
için Hükü

metçe tahmin 
olunan varidat 

Lira 

20 000 

1 500 

1 500 

50 OOO 

18 000 

400 000 

27 720 

130 000 

157 720 

648 720 

1340 senesi 
için Muvazenieif 
Maliye Encüme

nince tahmin 
olunan varidat 

Lira 

20 000 

1 500 

1 500 

50 OOO 

80 000 

50 000 

100 000 
100 000 
280 000 
160 000 
120 000 

770 000 

1 153 000 

20 OOO 

1 500 

1 500 

50 OOO 

30 000 

130 000 

50 000 

100 000 

100 000 

150 000 

703 000 

1 
2 
3 
4 

Altıncı kısım 
E'mlâk ve eşyayı Devlet hasılatı 
Emlâki' Milliye hasılatı 
Satılacak emlâJk /bedeli 
îcar 
Hasılat Ve ücreti arz 
Tavizattan tahsil edilen 

500 000 
100 000 
50 000 
15 000 

600 000 
200 000 
25 000 

5 000 

500 000 
300 OOO 
25 000 

5 000 

lOtuzrbeşinci £aslnn yekûnu 665 000 730 000 830 000 
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P, M. 

36 

37 

38 

Nev'i varidat 

1339 sene
sinde tahmin 

olunan varidat 
Lira 

Devlet Ormanları hasnlıaitı 

Füruht olunan eşya bedeli 

Konya ovası ameliyatı isfcaiye varidatı 

Altıncı kıamın yekûnu 

Yedinci İkisini 
Hasılatı Müteaıevvia 

39 a Hazine muamelâtından hâsıl odan faiz 
2 Akçe farkı 
3 itibarı Millî Bankası hiiısse senedaıtınm! 

faiz ve temetJtüatı 

Otuzdokuzuncu faslm yekûnu 

40 Kumpanyalardan teftiş mukaibili alman 

41 Haisılatı mü'tef errilka 
1 Müteferrika 

Tahrir masrafı karşılığı . 

Tekaüt tevkifatı 
Kır'kbirinci faslın yekûnu 

42 1 Mülkiye ve ilmiye tevfkifaltı 
2 Asker tevkifatı 
3 Devairi mülhakat tevkifatı 

Kırkikinci faslın yekûnu 

Hidıematı muayyene mütekabili ianat ve 
teberrüat 

Idarei hususiye 
Yedinci kısmın yekûnu 

1340 senesi 
için Hükü

metçe tahmin 
olunan varidat 

Lira 

1 000 000 

700 000 

30 '000 

2 395 000 

25 000 
25 000 

25 000 

75 000 

25 000 

1 000 000 
200 000 

12 000 000 

1 820 000 
850 000 

2 670 000 

30 000 

4 000 000 

1340 senesi 
için Muvazeneli 
Maliye Encüme

nince tahmin 
olunan varidat 

Lira 

930 000 

500 000 

500 

2 160 500 
: 1 ( 

1 200 000 

500 000 

500 

2 530 50O 

25 000 
25 000 

0 

50 000 

10 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 820 000 
850 000 
100 000 

2 770 000 

25 000 
25 000 

25 000 

75 000 

10 000 

1 500 000 

1 500 000 

1 820 000 
850 000 
100 000 

2 770 000 

4 330 000 4 355 000 
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43 

Nev'i varidat 

Sekizinci kısım 
İstirdadat 
Demiryollarından istirdadat tadat in-
şaasmdaiı istirdadat 
Soma - Bandırma demiryolundan 
Şirketlerden Hazine hissesi 

1339 sene
sinde tahmin 

olunan varidat 
Lira 

73 354 
700 000 

1340 senesi 
için Hükü

metçe tahmin 
olunan varidat 

Lira 

71 354 
0 

1340 senesi 
için Muvazenei 
Maliye Encüme

nince tahmin 
olunan varidat 

Lira 

71 354 
0 

Kırküçüncü faslın yekûnu 

44 Tavizata mukabil istirdadat 

Zürraa tavizen verilen tohumluktan vi-
lâyatta verilen alâtı ziraiye bedelinden 
muhtelif tavizat akçelerinden vadeli1 

avanslarından 
Dırkdördüncü faslın yekûnu 

45 1 Müşterek muhafaza masrafına mukabil 
rejiden 

2 Müşterek muhafaza masrafına mukabil 
rejiden 

Düyunu umumiyeden 
Kırkbeşihci faslın yekûnu 

Zabıtai belediye masrafına mukabil şeh-
remanetinden 
Sekizinci kısmm yekûnu 

Dokuzuncu kısım 
45 İstihlâk Rüsumu 

' 1 Sigara kâğıdı istihlâk resmi 
2 Oyun kâğıdı istihlâk Resmi 
3 Bilardo, dama, ve saire Resmi 
4 Kibrit ve kay Resmi 
5 Mevaddı raise Resmi 

Kırkaltmcı faslln yekûnu 
Temaşa Vergisi 

773 354 

35 000 

35 000 

100 000 

100 000 

908 354 

71 354 

50 000 

50 000 

53 360 

0 

53 360 

174 714 

71 354 

10 000 

10 000 

53 360 

85 000 

138 360 

219 714 

600 000 
5 000 
7 000 

500 000 
8 500 000 

9 612 000 
70 000 

150 000 
5 000 

50 000 
600 500 

12 305 500 

14 461 000 

150 000 
5 000 

50 000 
600 500 

12 305 500 

14 461 000 
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M. Nev'i varidat 

Mükeyyif at Vergisi 

Dokuzuncu kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım 
Harb karşılığı varidatı fevkalâdesi 

1 Damga 
2 Tuz 
3 Saydi berri ve bahri 
4 Yerli terbakü resminden 
5 Tömbekü beyiyesinden 
6 Anadolu Bağdat demi'ryolTan nakliya

tından 

Kırkyedilıci faslın yekûnu 

Varidatı cedide 
1 Tuz 
2 Aşar yüzde ikibuçuk 
3 Müskirat inhisarı 

4 Kibrit inhisarı 

Kırksekizinci faslın yekûnu 

Üçüncü kısmm yekûnu 

1339 sene
sinde tahmin 

olunan varidat 
Lira 

70 000 

9 752 000 

1340 senesi 
için Hükü

metçe tahmin 
oltınan varidat 

Lira 

14 461 000 

1340 senesi 
için Muvazenei 

Maliye Encüme
nince tahmin 

olunan varidat 
Lira 

14 461 000 

800 OOO 
3 400 000 

660 000 
3 000 

80 000 

2 000 000 

6 942 000 

1 000 000 
4 000 000 
5 OOO 000 

600 000 

10 600 000 

17 542 000 

Yekûnu umumisi 93 637 874 107 589 810 17 542 000 






