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SABIK ZABIT HULASASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak 
bazı devairin 1928 senesi bütçelerine tahsisatı 
munzamma itasına ve bazı devair bütçelerinde 
münakale ve imhalarla kadrolarında tadilat 
icrasına mütedair kanun lıyihası müzakere ve 
kabul edildi. 

Posta kanununun 21 inci maddesinin tadi
line ve alameti farika nizamnamesine bir 
madde tezyiline mütedair kanun layihalarının 
ikinci müzakereleri icra ve kabul olundu. 

Jandarma efrat ve küçük zabitanının 

rMaarif vergisine müteallik kanunun birinci 
maddesinin tadiline dair layihanın birinci 
müzakeresi icra kılındı. 

Kâtibi adil kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun layihası dahi müstace-
len müzakere ve kabul edildikten sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Kâtip Kâtip Reis vekili 
Tokat Yozgat 

5. Tevfik Avnl Refet 

2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 
Layihalar 

1 — Nafia vekâleti 1928 senesi bütçesinde 
(58 500 ) liranın münakalesine dair kanun layi
hası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1928 

senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair kanun teklifi. (Bütçe encümenine ) 

Teskereler 
3 — Aydının Kozalaklı köyünden Bahri 

oğlu Memedin idamı hakkında Başvekâlet 
teskeresi ( Adliye encümenine ) 

4 — Geyve kaymakamı Ekrem Beyin 

İstiklal madalyasile taltifine dair Başvekâlet 
teskersi ( Millî Müdafaa encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Mübadeleye tabi Rum hanelerine 

iskân ettirilmiş olan harikzedeler hakkında g-g~b-
numaralı kanun layihası ve Dahiliye ve 
Maliye encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

6 —Erzurum mebusu Tahsin Beyin, -Memurin 
kanununun 52 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında il numaralı kanun teklifi ve memurin 
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kanunu muvakkat encümeni mazbatası ( Ruzna 
meye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,10 

Ileis — / Kâzim Paşa] 
vı Süreyya Tevfik B. (TOKAT) Âvni B.{ YOZGAT 

Ileis — Celseyi açıyorum efendim! 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

Kati 

/ — 1340 Senesi hesabı kafi kanunu 
layihası ve 1340 senesi hesabı kafisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim olundu
ğu hakkında f 5 numaralı Di. M. reisliği teske
resi ve Divanı Muhasebat encümeni maz
batası [1] 

İlcjs — Ruznamemizde hesabı kafi kanun 
layihası vardır, onu müzakere edeceğiz. 

Heyeti umumiyeşi hakkında söz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 

/ / / 100 numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur. 

kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1340 - 1924 senesi hesabı kat'i kanunu 

MADDE l —-1340 senei maliyesi masa
rifi umumiyeşi merbut A cetvelinde gösteril
diği üzere (131,385,535) lira (34) kuruştur. 

H<'is —Mutalea varını efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr sene hazine varidatı 
umumiyeşi merbut B cetvelinde muharrer 
olduğu veçhile ( 138,450,305 ) lira (29) 
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kuruştur. 
Reis — Mutalea varmı efendim? Maddeyi 

kabul edenler... Kabul .etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Merbut C cetvelinde gös
terildiği üzere aynı sene zarfında dairelerce 
fasıl itibarile tahsisat harici sarfoluan (68) lira 
(90) kuruş tahsisatı mütemmime olarak kabul 
edilmiştir; 

Reis —Söz isteyen varmı? (Hayır seslen) 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Merbut A cetvelinin sütunu 
mahsusunda gösterildiği üzere kavanini mah-
susası mucibince sinini atiyeye devri meşrut 
tahsisat (18,342,081) lira (9) kuruştur. 

Reis — Mutalea varmı? Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mersin hükümet konağının 
yanmasından dolayı tertibi mahsusları meç
hul tediyat miktarı olan (379,004) lira (25) 
kuruşun tediyati umumiyeden tenzilinden sonra 
kalan bakiye ile dördüncü maddede yazılı olan 
devri meşrut tahsisat bakiye kalan umumî 
tahsisattan çıkarıldıktan sonra (38,790,726) 
lira (8l) kuruş tahsisat imha edilmiştir. 

Reis — Söz isteyen varını? Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun dahilî nizamnamemiz 
mucibince bir defa müzakereye tabidir ve bir 
defa da müzakere edilmiş ve müzakeresi hitam 
bulmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

2 — 2in Numaralı Mandıra ve ağıllar 
kamın layihası ve ziraat, Dahiliye ve • Adliye 
encümenleri mazbataları [2] 

[2] 102 Numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Reis —Efendim, mandıra ve ağıllar ka

nun layihasının heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen varmı ? maddelere geçilmesini 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler. . . Kabul 

. edilmiştir 
Mandıra ve ağıllar hakkında kanun 

MADDE i— Bu kanunun neşrinden itiba
ren üç sene içinde koyun ve keçi sürülerinin 
ağıllarda kışlattırılması mecburidir . 

Reis — Maddeyi Kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kışlakta yapılacak ağıllar her 
yerin âdet ve icabina göre sürünün miktarile 

^mütenasip büyüklükte ve hava ve zıya girme
sine ve lüzumunda kolaylıkla temizlenmesine 
elverişli bir şekilde ve sürünün kar, yağmur 
ve vahşi hayvanlardan korunabilecek bir halde 
sağlam olarak yapılır . 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efen
dim ! maddede « kışlakta yaptırılacak » ta -
biri vardır, yani, ağılın mutlaka kışlakta yap
tırılmasını emreden bir ibare vardır. Yokarıda 
geçen maddede, kışlattırılır, denildikten sonra* 
bu maddede mutlak kışlakta yaptırılır tabirine 
bendenizce lüzum yoktur . Ekseri köylerde 
perakende davarlar olur, bu perakendeler birleşir 
sürü teşkil ederler. Köy civarında onlar için bir 
ağıl yaptırılabilir. Binaenaleyh, (kışlak) tabirini 
mutlak olarak zikretmemelidir. Kışlak ta yaptı
rılır, fakat bu tabir kaldıkça köy civarında 
perakende davarlar için ağıl yatpırmaya kanun 
mani olur . 

İkincisi, ağıllar sürü sahiplerinin arzusuna 
bırakılmış, gerçi inşaat malzemesini intihapta 
serbest kalıyorlar, fakat her halde ellerine bir 
numune vermelidir, aksi takdirde her kes her 
yerde muhtelif tipte, muhtelif boyda ağıl yapar. 

Bendenizce bu da muvafık değildir. Bir mahalle 
gidilince tarzı inşasından onun behemehal 
ağıl olduğu bilinmelidir. Taştan yapsın, topra
ktan yapsın neden yaparsa yapsın, fakat bir 
model dâhilinde yapsın. Bendenizce bu madde
nin encümene giderek tadil edilmesi lazımdır, 
bunu teklif ediyorum, bir de tak. "r takdim 
ettim kabulünü rica ederim. 

Reis — Encümenin niutaleası varmi? 
İktisat E. M. muharriri Alı Ri/a R. 

( Mardin ) — Süleyman Sırrı Bf. ( Kışlak ) 
meselesine temas buyurdular. Malumu âliniz, 

- . 1 7 -



I : 40 4-3-1920 C : İ 
memleketimizin her bir tarafında hayvanların 
kışlaması için lazımğelen mesakine lüzum 
olmasından ileri geliyor . Yani , sıcak 
yerlerde behemehal kışlak yapılacaktır diye 
bir mecburiyet olmasın, hayvanların kışlaya 
bileceği, kışlama mecburiyeti olan yerlerde, 
kışlaklar yapılsın. Saniyen, her mahalde 
iıe tarzda binalar yapılacağı, o mahallin 
ihtiyacatına göre malzemenin neden ibaret 
bulunacağına dair Hükümet resimler yapacak ve 
tedbirler ittihaz edecektir. Bunda daima hıfzussıh-
haya muvafık bir tarzda binalar yaptırılması için 
Hükümet ön ayak olacaktır, onun için zan 
ederim ki encümenin tesbit ettiği şekil gayet 
muvafık ve doğrudur. 

Süleyman Sırrı I?. ( Yoz(jat ) — 
Paşa Hezretleri! Hükümetin halka bir numune 
göstereceğine dair maddede hiç bir kayıt 
yoktur. İfadeleri maruzatımı müeyyittir. Madde
nin encümene iadesini rica ediyorum. 

Reis — Başka söz isteyen varmı? ( Hayır 
seslen) 

Takrir okunacaktır. 
BÜYÜK RİYASETE 

İkinci maddenin başındaki kışlak kelimesi 
fazladır. Çünkü ağıllar haddi zatinde kışlaklar
da yapılır, perakende sürü sahipleri bazan 
köy civarında yapmak isterlerse bu takdirde 
bu kayit ona manidir. Binaenaleyh maddeden 
kışlak kelimesinin tayyini; 

Saniyen: ağıllarda kullanılacak inşaat 
malzemesinin sureti intihabında halk serbest
tir. Bu muvafıksada tarzı inşası gelişi güzel 
olmamalıdır, behemehal Hükümet yapılacak 
ağıllar için bir model göstermelidir. Böyle 
olmazsa her yerde muhtelif tipte ağıllar yapı
lır. İşte buna mahal kalmamak ve memlektin 
her tarafında aynı tip kabul edilmiş olmak 
için de maddenin sonundaki «olarak* kelimesinin 
tayyile yerine ( ve Hükümetçe kabul olunan 
modelde) ibaresinin yazılmasını teklif ederim: 

Yozgat M. 
Süleyman Sırrı 

Reis — Efendim, takriri reyinize arzede-
rim. Nazarı itibara alırsanız madde ile beraber 
encümene iade eder, almazsanız maddeyi aynen 
reyinize arzederim. 

Takriri nazari itibara alanlar... Almayanlar.. 
Nazarı itibare alınmamıştır, 

Maddeyi aynen kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ağıllar için lazım olan ke -
reste Devlet ormanlarından hiç bir resim veril -
meksizin usulüne göre kesilir. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 4 — Her yerin en büyük mülkiye 
memuru, ağılların bu kanundaki şartlara uygun 
surtte yaptırılması için bizzat veya alakadar 
memurlar vasıtasile ve yahut| tensip edeceği 
zatlar marifetiyle teftişat icra ve tedbirler ittihaz 
eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yukarki maddede yazılı 
teftişin neticeleri peyderpey valiler tarafından 
İktisat vekâletine bildirilir. En eyi ağıl yapmış 
olanlara İslahı hayvanat kanununun 27 inci 
maddesine tevfikan vekâletçe mükâfat verilir. 

Reis —Maddeyi kabul edenler... kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE "6 — Sürülerini başkalarının mer'a 
lannda kışlatmak^isteyen sürü"sahipleri mer'a 
sahipleriyle anlaşarak ağıl yapmağa mecbur
durlar. 

İsmail Kemal R. ( Çorum ) — Koyun 
ve keçilerin miktarını artırmak için bunları 
himaye ve muhafaza etmek lazımdır. Yani bir 
ağıl kanunu yapmağa memleketin ihtiyacı 
vardır. Ancak bu [ kanun ağıl yapmağı sürü 
sahiplerine hasrediyor. Halbuki bazı yerlerde, 
Kayseri ve sair yerlerde sürüler kışın Adanaya 
giderler. Adanada arazisahibi hiç bir vakit 
sürü sahibine kendi arazisinde ağıl yaptırmaz. 
Onun için bu mecburiyeti sürü sahibine değil 
arazisini mer'a ittihaz etmiş olan mülk 
sahiplerine tahmil etmek icap eder. Arazi 
sahibi ağıl yaptırsın; ücretini alsın (Gürültüler) 

Ruşen Eşref R. ( Afyonkarahİsar) 
— Onlar kendi aralarında anlaşırlar. 

İsmail Kemal R. (Çorum )— Bir tak
ririm var. 

Reis — Söz isteyen varmı ? 
Tahsin R. ( Aydın ) -—r Efendim, Bu 

mes'ele bendenizce mühimdir. Çünkü ağıl bir 
sene için değil, birkaç sene için yapılır.Mesela 
Kayseride bulunan sürü sahipleri bir sene 
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için hayvanlarını kışlatmak üzere Adaııaya 
jiderler. Bu sürü sahipleri bir mevsim için 
ağıl yapmak külfetine tahammül edebilirlerini? 
Şu halde bu, yapılması mümkün olmayan şeyi 
kanun haline koymak demektir. Mademki arazi 
sahibi onu icra etmek suretile istifade ediyor, 
binaenaleyh kışlağın levazımından olan ağılı 
kendi yapması lazımdır. Sürü sahibi bir 
mer'ayı bir sene için tutar, ertesi sene mal 
sahibi ile belki uyuşmaz, başka yere gider. 

Binaenaleyh onun kışlakta ağıl yapmağa 
ve ihtimalki Hükümetin vazedeceği pilan ve 
resimlere göre bir çok * paralara mütevakkıf 
olan bir işi yapmağa takati olmaz. 

Biişen Eşref B. (Afİyon karahisar) — 
Aralarında uzlaşmazlarını ? 

Tahsin B. (Ayılın) — Uzlaşamazlar. Sürü 
sahibi mer'ayı yalnız bir sene için icar eder. 
Halbuki mer'a mucirin daimi surette malıdır 
Binaenaleyh lazım gelen ebniyeyi de yapmağa 
mecbur olmalıdır. Bilahara ona göre müste -

cirden ücret talep edebilir . ( Doğru sesleri) 
Bunun üzerinde tevakkuf etmek lazımdır . 

İcap ederse maddeyi encümene iade edelim, 
aksi takdirde hey'eti umumiyede müzakere 
etmek lazımdır. 

Beis — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. İsmail Kemal Beyin takriri okunacaktır. 

RİYASETİ CELİLEYE 
MADDE 6 — Arazilerini kışlak olarak sürü 

sahiplerine kiraya vermek isteyenler arazile
rinde ağıl yapmağa mecburdurlar şeklinde 
kabulünü teklif ederim. Çorum 

/. Kemal 
Beis — Takrir nazarı dikkate alınırsa 

madde encümene iade edilecektir. Reyinize 
arzediyorum. Nazarı dikkate alanlar ... Almi-
yanlar... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. Madde 
ile beraber encümene gidecektir. 

Kanunun diğer maddeleri de encümenin 
tadilinden sonra müzakere olunacaktır. 

NUTUKLAR 
1 — Başvekil İsmet Paşanın takriri 

sükûn kanunu müddetinin bitmesi tnünasebetile 
söyledikleri nutuk. 

Beis — Ruznamemizde başka madbe 
kalmamıştır. Başvekil Paşa Hazretleri beyana
tta bulunacaklardır 

Başvekil İsmet Paşa (Malatya) — 
Ünlü Efendiler! 

Takriri sükûn kanununun sürerliği bu 
gün bitti. Hükümetiniz kanunun yenilenme
sini istemiyor; hatta kanunun yenilenmeme
sini istiyor. Bu karara Hükümet, Devlet 
Başı olan Büyük Reisi Cumhurun irşadı ve 
öğüdü ile varmıştır. Bu memlekette Cumhuri
yet vatandaşlığının pürüssüz, enkelsiz yerleş
mesi Büyük Reisi Cumhurun ideali olduğu 
çok gez süylenmiş her zaman görülmüştür . 
( Alkışlar ) Bu günkü kararımız da o idealin 
sarsı götürmez yeni bir delilidir. Cumhuriyete 
kadar bu memleketi idare edenlerin muvakkat 
konulan kanunları kendi hükümlerini sürek-
lendiren bir vasıta gibi kullanmalarından örnek. 
alarak endişe edenlerede bu kararımızla, tarih 
karşısında cavap vermiş oluyoruz. ( Alkışlar ) 
Takriri sükûn kanununun nasıl konduğunu, 
bu kanunla geçen dört yılda neler olduğnnu 

kısaca hatırlatmağı yarın için öğretici bir 
vesile saydim. 

Kanun, dört yıl evel Cumhuriyeti istemeyen 
bütün amillerin Büyük Millet Meclisini orta
dan kaldırmağa varacak, aşkın tecavüzlerine 
karşı konmuştu. Büyük zaferin hemen ertesin
de, bu memleketi düşmanlarına, hatta Millî 
idarenin meydan almasından ürperdiği için, 
isteyerek bağışlamış olan Hanedan gadir 
görmüş adamlar gibi ortaya atılmıştı. Daha 
Müstevli Donanması İstanbul sularında iken 
başlıyan bu çalımlı gösterişlsr, daha Lozan 
Muahedesi tasdik olunmadan, türlü yardakçı
ların birleşmesile memleketin bütün evlatlarını 
tedirgin etmişti . Hilafeti kaldırmak, Osman 
oğullarını vatan dışarı atmakla azgınlara 
us gelmedi. 

Hususî aile sofrasına, şahsî yaşayışa per
vasız uzanan iftira dilleri, dinî türlü isnatlarla 
herkesin haysiyetini kirletecek, Hakimleri ve 
Zabita kuvvetlerini Gazete dehşetile ürkek ve 
kötürüm yaparak Devlet kapısı Vatan severlere 
zindan, Vatan havası hemşerilere boğucu zehir 
kılınmıştı. 

Bu memleketi müstevlilerden kurtaran Halk 
idaresi aciz, beceriksiz, padişahların, o insanla
ra Oökten bakan iradeleri, yanında, dermansız 
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bir acemi haline düşürülmüştü. Zaten maksat 
bu idi. Hükümeti ele geçirmenin tek çaresi, 
bu Mecliste ekseriyeti kazanmak olduğu unu
tulmuş, bilakis dişarıdan Meclisi zorlayarak 
kısa yoldan basamağa çıkmak kıgzısı gözleri 
.dumanlatmıştı. Bu heryenli engin taşkınlık 
ortasında Bingöl Dağının yamacından bir şaşkı
nın Türklerin itikatlarına düzen, Milletin Bü
yük Meclisine yön vermek için meydana atıl
masından daha tabiî ne olabilirdi ? 923 
birinci teşrinde Cumhuriyet kuruluyor, 924 
ağustosunda Lozan tasdik olunuyor, yene 
bu yaz harici meselelerin en gergin safhaları 
geçiriliyor, 925 martında sözün ayağa 
düşmesi ergin noktasına çıkmış bulunuyor. 
Sabırsızlığın derecesi bu gün akla durgunluk 
verecek bir masal sanılabilir; fakat bu söyle
diklerim olan şeylerin ancak kuru ve kısa bir 
hikâyesidir. 

Tehlike kapının eşiğine gelinceye kadar 
sabreden Büyük Meclis Cumhuriyeti kurtar
mak için keskin ölçülerin zamanı geldiğine 
hükmetti. Geniş bir seferberlikle Vatandaşların 
Cumhuriyet müdafaasına çağırılmasına izin 
verdi, bir buçuk yıldan beri büyük zaferin 
temiz çalışma yaşayışını kendine zehir eden
lere karşı Millet kızgın bir seğirdimle Reisi 
Cumhurun çağırmasına koştu. Büyük Meclis 
aynı zamanda kendi İstiklal mahkemelerini 
kurdu; ve hükümete takriri sükûn kanununu 
verdi. 

Büyük Meclisin Halk idaresi ne kudretli bir 
tutum olduğu meydana çıkmıştı.. Fakat Cum
huriyet aleyhdarlanmıı hazırlıkları şimdiye kadar 
sezilenden çok daha fazla olduğu da en kapalı 
gözlere çarpmıştı. Hatta bu Meclisin göğsünde 
bu Milletin en pahalı evladına karşı kötü kast 
hazırlanacak derecede dumanlı gözler, karanlık 
vicdanlar meydana çıktı . Bu hesapların 
sorgusu iki sene sürdü. İki sene sonra Büyük 
Meclis Cumhuriyet müdafaasını münhasıran 
Adliyeye bıraktı . Yalnız takriri sükûn 
kanununun hükümete verdiği salâhiyetleri 
daha iki sene için yeniledi. Son iki yılda da 
irticaî hadiseler olmadı değil, fakat Cumhu
riyet Adliyesi yeni kanunları ve usullerile 
ve Hakimlerin uyanık, adaletli hükümlerile 
Vatandaşın emniyetini, inkilabın masuniyetini 
korumağa yetkin olduğunu gösterdi. Son iki 
sene içinde Hükümet takriri sükûn kanununu 

lıcnen hiç kullanmamıştır denilebilir. Bu hal 
hem memlekette uyanmanın derecesini hem de 
normal bir tutuma alışmak ve alıştırmak için 
el birliği ile nasıl özenildiğini gösterir. 

Takririsükûnun dört yılını yalnız emniyet, 
Cumhuriyet müdafaası noktasından _ görmek 
kısa ve kısır bir görüştür. 

Geçen dört yılda yüz yıla sığmıyacak eyi 
şeyler yapılmıştır. Halk idaresinin küçlü ve 
kudretli çehresi zihinlere yerleşmiştir ki bu 
bence en değimli neticedir. Çünkü halk 
idaresinin kanunlarının, kuvvetlerinin hafife 
ahnamıyacağmın zihinlerde köklenmesi, her 
hangi bir tehlike ve bunun karşısında Büyük 
Meclisin mutlaka ölçü bulacağının eyice bilin
mesi eyileri teskin edecek, taşkınları uslu 
düşünmeye sürecek başlıca ilaçtır. 

Geçen senelerde Adliyede kabul edilen 
yeni kanunları ve Adliye teşkilatındaki yüksek 
tarakki eserlerini ögünerek ve güvenerek 
hatırlayabiliriz. 

Bunun gibi Türk kadınının içtimaî esaretten 
kafi olarak kurtulması hadisesi de bu zamana 
rastlar. İlk serbestlikte belki tutumunu şaşır
mış olan bir ikiye karşı, şehirli ve köylü bütün 
Türk kadın ailede, cemiyette ve hayatı namus

l u alnının temiz teri ile kazanmak yolunda 
kendi saygılı yerini hakkı ile doldurmuştur. 

Kadının içtimaî hakkına karşı zihinde eski 
zamanların küflü delillerinden kalıntı olanlar 
varsa, ve eğer bunlar samimî iseler, düşüncelerini 
durultmak için kendi analarım, bacılarını ve 

kızlarını düşünmelidirler. Eğer onlar samimî değil 
lerse, kendilerine haber verelim ki kadınlarımıza 
içtimaî kulluk yakıştıran, bütün Cumhuriyet
çileri ta yüreklerinden yaralamak isteyen bir 
mütecaviz gibi karşılanacakdır. ( Alkışlar ) 
Bütün dünyada kadınlar Devletin yüce durakla-
rınakadar yükselirken, en ulu kahramanları yet
iştiren Türk kızlarının saygısız görülmesine 
asla kazanamayacağız. ( Alkışlar ) 

Dinin Devletten ve siyasetten uzaklaştırıl
ması da geçen devirde tamam İnmiştir. Vatan
daş, mabedinde kendi itikadı ve vicdanı ile 
serbest bırakılmış, onun arık ve temiz inanı 
bu dünyanın karışık işlerinden kurtarılmıştır. 
Hiç kimse bir Vatandaşa dinî inanından, iba
detinden ötürü bir engel çıkarmağa nasıl 
muktedir olmayacaksa, dindar silahı ilede hiç 
kimse Büyük Millet Meclisinin her hangi bir 
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kanununa, bir Vatandaşın emniyet ve haysiyetine 
dil uzatmağa imkân bıılamıyacaktir. (Alkışlar) 

Hele dinî bir mevzuu siyaset maksatları için 
tutak ve basamak yapmak kapısı sımsıkı kapa 
nmıştır. (Alkışlar ) 

Türk harfleri de bu devirde konuldu . 
Derhal öğrenen yüz binleri bir tarafa bırakalım 
bu gün millet mekteplerinde ana dilini okuyup 
yazmağa çalışanlar, erkek kadın, bir milyonu 
geçiyor. 

Busayı, tereddüdü olanları uyandıracak, başlı 
başına bir delildir. 

Milletin çok değerli vekilleri, 
Şimdi size bugün vatandaşlar arasında 

sürülmeğe çalışılan propaganda mevzularını 
hikâye edeceğim : 

Bunların başında Büyük Gazinin hastalığına 
dair döndürülen söz gelir. Bir at gezinti
sinden döndüğü zaman yerinden kımıldana-
mıyacak kadar hasta olduğu haberile eğlenir. 
Vatan düşmanları millî hayatın ilk gününden 
beri gözlerini hep onun sıhhatına diktiler. Onun 
sıhhati Milletin, değeri ölçülmez, bir varlığı olma
sının bir sebebi de budur. Bu propaganda esa
sen Vatan dışından beslenir. Maksat bellidir: 
Cumhuriyet ve inkilap onun sıhhatile kaim oldu
ğu sanını telkin etmektir. Gazi daha çok zaman 
bu Vatana hizmet edecek çağda ve sıhhattadır. 
Merak edenler, vesile düşerse onu başkumandan 
muharebe meydanındaki kadar genç ve diri 
olduğunu yeniden deniyeceklerdir. ( Şiddetli 
alkışlar ) Gazi büyük eserlerinin yeıieşkin 
olacağına inandığmdandır ki, hayatın rahat 
ve dağdağasız geçirilmesi varken yarınki ço
cukların rahat ve ünlü yaşayabilmeleri için 
bu gününü feda etmektedir. Yarma inanma
yanlar, bugün bir köy mektebinde heceleyen 
Türk çocuğunda yarının kudretli Devlet reisi 
ışığım aramayanlar Cumhuriyetçi olamazlar. 
( Alkışlar ) 

Türk gençlerine hitabesinde geleceğin bin 
belasına karşı onların damarlarında yetik 
kudret bulan Büyük Vatandaş, elbette eserinin 
atisinden emindir. 

Gazi ile arkadaşları arasında ihtilaf bulunduğu 
şayiaları da sık çıkarılır. Haber verelim ki 
bunların aslı olmak ihtimali yoktur. Biz ona 
temiz, pürüssüz ve engin inanırız. 

Vatandaşların kulağına en çılgın dinî ifsadı 
üfleyen bir akıntı, çoğu Suryede yerleşen her 
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çeşit'duşmandan gelir. Orada Türkiye aleyhinde 
kaç cemiyetin, kaç firarinin çalıştığını sayamam. 
Bunların bir habercisi bir şehrimize girerse; 
öteki şehirde camilere haç, put takıldığını 
yayar . 

Vergilerin ağırlığından, borçların tanın
dığından, Büyük Millet Meclisinin dağıl
ması lüzumundan tutturarak her çeşit Cumhu
riyet aleyhdaranına yardakçılığa yeltenen 
bir gizli propaganda da Komünist adını taşıyan 
mahdut bir zümreden yayılır ki bunların 
da marifetlerine zabıta ve adliye havadisi sıra
sında arasıra rast gelirsiniz. 

Bu gün millete, kendi aleyhine kollanılan 
silahların bir kaçını saymağa çalıştım. Biz bu 

silahlardan korkmiyoruz. Bilakis milletin, kendi 
yurdunu serbest idare etmesile, basacağı yeri 
eyi tayin etmesinde daha özenli bulunacağına 
kanıyoruz. Bahusus vatandaşların yabancı 
kastından ve fesadından haberdar edilmesini 
bir vazife biliyoruz. 

Cumhuriyet adliyesi bu memleketi fesada, 
vatandaş haysiyet ve şerefini ne kadar örtülü 
ve sanatlı olsa da isnat ve iftiraya karşı mü
dafaa edecek değerdedir. (Alkışlar) Nihayet 
milletin intihap imtihanına güveniyoruz. İktidar 
mevkiini elde etmek isteyenlerle büyük seçkide 
milletin karşısına cesaretle çıkacağız. 

Bizim poletikamızın mesnedi şudur: Bu 
memlekette bu meclisten büyük kudret yoktur. 
Bu Meclis memleketimizi, haricî, dahilî sayısız 
düşmanın pençesinden nasıl kurtardıysa . . . 
Bu Meclis yüzlerce yılların ezgilerini görenek
lerini yenerek nasıl Cumhuriyeti kurduysa . . . 
Bu büyük Meclis Cumhuriyeti şimdiye kadar 
bin kötü niyete karşı nasıl koruduysa... Gelecek 
günlerde de, Cühuriyetı kanunlarım, ve kendi 
iradesini, hale ve ihtiyaca göre dahilî, haricî 
her hangi tehlikeye karşı, derhal alacağı 
tedbirlerle ve yenilmez gücü ile behemehal 
müdafaaya muvaffak olacaktir (Sürekli alkışlar) 

S a d ı k 1$. ( İtalıke.Kir ) — BaşVekil, 
Paşa Hazretlerinin çok kiymetli nutuklarının 
memleketimizin her tarafında okunması ve 
bilinmesi için Resmî Gazete ile neşrini müteakip 
tab ve tevziini teklif ederim . 

KWs — Zaten zapta geçti, tap ve tevzi 
edilecektir. Bu hususta bir mütalea ve itiraz 
varım efendim? ( Hayır sesleri ) Tap ve tevzi 
ederiz . 



İ : 40 4-3-192!) C : 1 
Ruznamemizde başka bir madde kalmadı. 

Encümenlerde de hazırlanmış layihalar 
yoktur. Bayram da yakındır. Tensip ederseniz 
Martın 18 inci pazartesi gününe kadar Meclisin 

içtimaını tehir edelim. İtiraz eden varmı? 
(Muvafık ses/eri). Martın 18 inci pazartesi 
günü içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 100 
1340 senesi hesabı kat'î kanunu layihası ve 1340 senesi 
hesabı kafisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak

dim olunduğu hakkında numaralı Divanı Muhasebat 
riyaseti teskeresi 

T. C. 
Başvkâlet 

Müsteşarlığı ' 20-6-1927 
Adet 2İ3T 

Büyük Millet Meclisi riyaseti eelileshıe 
1340 Senesi hazine hesabı umumisi hakkında Maliyevekâleti celilesince tanzim edilen ve 

İcravekilleri heyetinin 15 Haziran 927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
olunan kanun layihası le esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica eylerim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

1340 Senesi Hazine hesabı ıııuuıuisi 
MUKADDEME 

Bütçe hesabı kafisini muhtevi olduğu halde 1340 Senei maliyesi Hazine hesabı umumisini 
takdim ediyorum . 

27 Şubat 327 tarihli Usulü muhasebei umumiye kanunu muvakkatinin hesabı kafinin 
sür'at ve sıhhati tanzimini gayrikâfil olan ahkâmına bazı vilayetler kuyudunun muhterik ve 
duçarı ziya olması gibi ahvalin inzimamı ve hükümeti sakıtadan müdevver olup kuyudu 
maliyeyi teşvişten başka bir faidesi kalmayan bazı hesabatın tasfiyesi maksadile yapılan 
tebligat ve talimatların bazı muhasiplerce yanlış tatbik edildiği gelen cetvellerin tetkikatmdan 
anlaşılmakla bunların ıslahı için mahallenle muhabereye mecburiyet hasıl olması gibi esbap 
ilcaatile Hazinece azami mesai sarfedilmesine rağmen hesabı mezkûrun miadı kanuniden birkaç ay 
sonra takdimi müyesser olabilmiştir. Bütçe ile ifası kabul buyurulmuş olan hidematı umumiye için 
ihtiyar orunan sarfiyatın ve istihsal olunan varidatın kaf î erkamı en kısa zamanda tam ve kâmil 
olarak Meclisi Âlinin nazarı tetkik ve tasvibine arzetmeği en esaslı vazifesinden addeden Maliye 
vekâleti bu gayeye vusul zımnında esaslı tedabir ittihazım derpiş etmiş ve bu maksatla garp 

devletlerinden bazılarında yaptırılan tetkikat neticesinde ihzar olunan muhasebei umumiye kanunu 
layihası Meclisi Âlinize arzolunmuştur. Bütün şuabatı Devlette ilmî İslahata matuf tedvinat ile 
mesaisini tetviç eden Meclisi Âli layihai maruzadaki esasatı aynen kabul ve tasvip buyurmuş 

olduğundan yeni kanunun usulü hesabiyeye müteallik ahkâmının mevkii tatbika vazından itibaren 
hesabı kaf ilerin herhalde miadı kanunisinde Meclisi Âlinin nazarı tetkik ve tasvibine arz 
ve takdimine muvaffakiyet hasıl olacağını arzedebilirim. 

27 Şubat 327 tarihli usulü muhasebei umumiye kanununun bu senedeki hükmü cari olan 
(3) üncü maddesine tevfikan devrei hesabiyeye müteallik varidat için ondört ve masarif için 
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onsekiz ve bütçeye teallûk etmiyen muamelatı nakdiye için de oniki aylık muamelat esas 
ittihaz edilmiş ve bu muamelatı esasiyenin heyeti umumiyesi ( l) numaralı mizanı umumide 
irae edilmiştir. Usulü muhasebei umumiye kanununun (4l)inci maddesi mucibince varidatı 
umumiye hakkında ifası lazım gelen muktaza evvelen: muhammenat, saniyen: tahsisat, salisen: 
tahsil&t, rabian: bakayanın mekadirini mübey'yin malumat ve varidatın tahakkukat ve tahsilatile 
bakayasının nevi muhasip itibarile ve varidatın muhammenatile mukayesesi dahi (tablo: 2,3)de 
gösterilmiştir. Muvazenei umumiye ve kavanini mahsusa ile verilen tahsisat ve Hükümetin 
tahakkuk eden diyunu ve emri itaya iktiran eden mebaliğden tediye edilen ve tediye 
edilemeyüp usulü muhasebei umumiye kanununun (35) inci maddesi mucibince bütçe emanati 
hesebma naklolunan mekadir ve buna nazaran imhası lazım gelen tahsisat ve tahsisat 
hanemde vaki sarfiyata müteallik muamelatı umumiye dahi (tablo: 34,92) lerde gösterilmiştir. 
Hadisei isyaniye ve harik dolayisile kuyudu hesabiyesi ziyaa uğrayan Gene ve Mersin vilayetlerinden 
hesap alınamadığından sarfiyetı umumiyeden hariç bırakılmış ve ancak Genç vilayetine 
verilen havalat miktarı dahi cetveli mahsusunda (tablo: 63) gösterildiği gibi Mersin vilayetinin 
alınabilen son icmali şehrisi mucibince iebeyyün eden tediyatın fasıl ve maddeleri tefrik 
edilemeyerek daire yekûnları itibarile tanzim kılınan bir cetvel ( tablo: 64 ) ilave ve varidatı 
umumiyeside 341 nisan gayesine kadar fasıl ve madde itibarile ithal editmiştir. 

Vilayatı mezkûreye verilen havalat üzerine gerek buradan gönderilen sandık açıklarından 
ve gerek mahalleri tahsilatından bir hayli tediyat icra edilmiş ve bu tediytın hesabı alınamayan 
aylarada taalluku tabii bulunmuş olduğundan fıkrai sabıkada gösterilen tediyat cetvelinden 
hariç kalmamak üzere vilayatı mezkûreye 1340 senesinde merkezden gönderilen tahsisat 
havalenameleride daire ve fasıl ve madde itibarile ayrica göstrilerek (tablo: 63 ) muhassasatı 
umumiyettin bakiyesi - izahnamenin ( 9 ) numaralı kısmında kösterildiği veçhile - ana göre 
tayin edilmiştir. 

. Vekaletlerce tanzim kılınup Hazinece tetkik edilen hesabı kafiler münderecatına nazaran 
Düyunu umumiye, Rüsumat, Tapu, Posta Ve Telgraf, Emniyeti umumiye, Jandarma, Hariciye 
Diyant , Adliye, Nafia, Müdafaai Milliye , Bahriye, İmar ve İskân, Ziraat, dairelerine ait 
sarfiyat muvazenei umumiye ve kavanini mahsusa ile verilen tahsisat dahilinde icra edilmiştir. 

Ancak Başvekâletin (26) inci faslın (4 )uncü mülga sadaret dosya muhafaza memurlari 
maddesinde (ıo) lira ve Matbuat müdüriyetinin (189) uncu faslın ( 2 ) inci memurin maaşatı 
maddesinde 71 lira ve altı kuruş ve Sıhhiyenin 203 üucü faslın dördüncü hususî cemiyetlere 
yardım maddesinde (697) lira (2) kuruş ve Maarifin (233) üncü faslın mülga mektebi kuzat maaşı 
maddesinde -İşbu madde muvakkat bütçede açıldiği halde umumî bütçede hariç bırakılmasın
dan muvakkat bütçeden verilmiş olan havalenameye göre vuktıbulan sarfiyat dairesince faslı 
mezkûr dahilinde tahsisatsiz olarak kösteri İm iştir- (349) lira tahsisat harici sarfiyat görülme-
kde isede haizi kanuniyet olan fasıl yekûnu itibarile bakiye kalan muhassasat karşulik ittihazi 

halinde sarfiyatı mezktırenin tahsisatı dahilinde icra edildiği tezahür eder. Makadiri (34) numaralı 
icmalde ve esbabı (93) numaralı tabloda başkaca arzedildiği veçhile tahsisat harici bazı sarfiyat 
daha vardırki; buda imam ve müezzinler maaşı namile bütçeye tahsisat vaz edilmediği halde 
bunlar için dahiliyece(44)lira ve (69) uncu masarifi müteferrika faslından ticaret vekâletincede 
(22) lira (9) kuruş tahsisat haricinde sarfedilmiş olduğu gibi (297) inci teçhizat ve levazımı 
harbiye düyunu olarak tahakkuk ettirilen mebaliğa mezkûr fasıl bakıyei muhassasatının 
ademi kifayesine mebni Müdafaai milliye namına dahi ( 12251 ) lira ( 22 ) kuruş 
fazla sarfiyat tebeyyün etmiş olduğundan bunlara muktazi tshsisatı mütemmime hesabı 
kafîkanun layihasila talep edilmiş ve mahsubu umumî kanunu mucibince mahsuben tahsil 
edilüp tahsisatsiz olarak düyunu umumiye bütçesine masraf kayitolunan ( 2,247,696 ) lira 
(40) kuruş tahsisatlı adedilmek suretile hesabı umumiye ithal olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi: 
Meclisi Âliye ait muhassasat, tahsisat itibarile idare heyetlerine evrakı tehakkııkiye aranıl-

maksızın tediye ve Heyet umumiyedan musaddak hesabı kafinin Hazineye ita edeceği muhasebei 
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Umumiye kanununun ahkâmırdan bulurrrası sebebile tanzim ve ita edilen (tabİo: 35,36,37 ) 
hesabı kat'î hazinenin tetkikatına tabi değilsede Hazine kuyuduna nazaran Büyük Millet Meclisi 
tediyatında tebeyyün eden ( 21,832 ) lira farkın tahakkuk edecek düyunata sarfedilmek üzere 
Meclis veznesinde mevcut bulunduğu ve kezalik Riyaseti Cumhur bütçe tediyatında görünen 
( 6,826 ) lira ile Divanı Muhasebata ait ( 10,000 ) Hrası mahsuben Maliye veznesine iade 
edilmiş ve ( 61,816 ) liranın dahi devren mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Dahiliye, Müdafaai Milliye : 
Bazı vilayat ve müessesat muhasibi mes'ul sarfiyat müfredat hesabı kat'î cetvellerine nazaran 

1340 senei maliyesi devrei hesabiyesi zarfında Dahiliye namına tahakkuk ettirilen düyun 
miktarı 64 394 lira 64 kuruştan ibaret iken dairesi muhasebesince 49 301 Hra 85 kuruş 
ilave edilerek 113 698 lira 49 kuruşa iblağ edilmiş ve vekil hesabı kat'î cetveline de bu 
suretle ithal olunmuş ve kezalik mezkûr hesabı kat'î cetvellerine nazaran Müdafaayı Milliyenin 
de tahakkuk eden düyunu 179 863 lira 20 kuruş-olduğu halde muhasebece 2 028 023 Hra 
69 kuruş zammile 2 207 876 lira 89 kuruş olarak hesabı kafiye alınmış ve bittabi Hazine 
hesabı umumisine de bu suretle derçedilmiştir. Bu hal miadı muayyeninde Hazineye gönderilen 
cetvellerin tanzimi sırasında defterdarlıklarca henüz düyunun tam ve sahih olarak tesbit 
edilmemesinden münbeis bulunmuştur. 

İmalatı harbiye 
(61) numaralı tablonun tetkikinden anlaşılacaği üzere İmalatı harbiye hesabına bazı 

vilayetlerce 1340 senesi masarifi ile sinini sabıka düyununa mahsuben tediyat icra edildiği 
vilayetlerden gönderilen hesabı kafilerden anlaşılmıştır. İşbu sarfiyatın bir kısmı 30 Eylül 
1339 tarih ve 348 numaralı kanun ile tıpa ve fişenk fabrikaları masarifi için tahsis olunan 
mebaliğden gayri ez sarf bakiye olarak kanunu mezkûrun beşinci maddesi mucibince 1340 
senesine devredilen 192 417 Hra 36 kuruştan ve kısmı diğeri de sinini sabıka düyunu 
tertibinden verilmiş olan havalata müstenittir. Kanunu mezkûrla devri meşrut bakiyei tahsisatın 
1340 senesi muvazenei umumiyesi haricinde birakılması muvafık olamıyacağına ve sarfiyatı 
vakıa ise İmalatı Harbiye müdüriyeti umumiyesinin 3 Mart 1340 tarihli mülhak bütçe 
kanununun mevkii icraya vazından evelki zamana ait bulunmasına binaen müdüriyeti mezkûrece 
tanzim kılman masraf hesabı kat'î ve muhassasat cetvelleri (33,61) numaralı tablolarda irae 
olunmuş ve bakiyei muhassasat olarak gösterilen mebaliğ hesabı kat'î layihai kanuniyesile 
imha edilmiştir. 

1340Senesi zarfında bazı Vekâletlere kavanini mahsusa ile verilmiş olan tahsisatı' munzamma 
meyanında sinini atiyeye devri meşrut bulunan tahsisat bakiyesi ait olduğu kanunların tarih 
ve numaraları gösterilmek suretile 1341 senesine devredilmiş ise de 22 Teşrinisaui 1340 
tarihli ve 524 numaralı kanunla Maarif vekâlet i bütçesinin 236 mcı faslın 3 üncü inşaat 
maddesine tahsis olunup 1340 senesinde sarfedilemiyen miktarının 1343 senesi nihayetine 
kadar devren sarfına mezuniyet verilen 900 000 liraya mahsuben vukubulan sarfiyat 1340 
senesi bütçe masarifile memzuç bulunduğu cihetle ber mucibi kanun 1341 senesine devri 

muktazi bakiyei muhassasatm Vekâleti müşarünileyha muhasebesince tefriki mümkün olamamiştır. 
Üsküdar, Beyoğlu icra daireleri muhasibi mes'ullükleri 1340 senesi gayesinde ilga edilerek 

İstanbul icra dairesi muhasipliğine kalbedilmiş olmasile zikrolunan muhasiplerin hesabatı iki 
aylık muamelatı ihtiva etmektedir. 

İşbu hesabı umumiye bezi cedavil ilave edildiği halde şeklen diğerlerinden farklı 
bulunmaması itibarile sureti tertibinin, ihtiva eylediği muamelatın ayrı ayrı zikrinden sarfı 
nazar olunmuştur. 15-YI-l 927 

Maliyevekili 
M. Abdülhalik 
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/ — Mizani umumî 
[ Tablo — 1 ] 

» 
İşbu mizani umumî hazinei devletin merkez ve şuabatinda vukua gelen muamelatı um ilmiye

nin hulasasıdır. münderecatı esas itibarile üç kısma tefrik edilmiştir . Birinci kısım - varidat 
ve masarifi ıımumiyeyi irae eden hesaplar dır ki hesabati nıezburede münderiç erkanı devrei 
hesabiyeyi şamildir . yani vardat kısmı ( mart 340 dan nisan 341 ) ondürt aylık, masraf 
kısmı ( mart 340 gaye ağustos 341 ) on sekiz aylık muamelatı kaydiye ve mahsabiyeyi 
muhtevi dir. 
• İkinci kısım - vardat ve masarifi umimiyei devlete müteallik olarak cereyan eden müraselatı 

nakdiye ve hesabatı cariye ve sair bu gibi hazine muamelatından mütehassıl harekâtı irae eden 
hesaplardir ki bunlar ( mart 340 ila şubat 341 ) on iki aylık muamelatı gösterir . 

Üçüncü kısım- Balada iki kısımda münderiç muamelatı Maliyenin mahsubat ve munakala -
tını ifa etmek için nazım makamında istimal olunan hesabatı mutavassıta dır ki işbu hesaplar 
dahi bir senei maliyeye münhasırdır. 

Tahsilati mezkûrenin 
ve 

Lira 
131 886 285 

6 530 542 

K 
44 
21 

2 - Tahsilat ve tedlyatı umumiye 

1340 Senesi devrei hesabiyesi zarfında varidatı umumiyeden ceman ( 138 416 827 ) lira 
( 75 ) kuruş tahsil olunmuştur. 

[ Tablo : 1 Hesap numarası : 135 ] 

lirası 340 senesi bütçesine ait vardattan 
lirsaı sinini sabıkadan müdevver bakaya ile 
340 senesinde sinini sabıka bütçelerine 
dahil vardattan tahakkuk eden mebaliğa mah-
suban vaki olan tahsilattan ibarettir. 

işbu mebaliğm 
Lirası [Mart 340 ila Şubat 341 ] bir senei 
maliye zarfında 
Lirası [ Mart 341 ila Nisan 341 ] devrei 
mütemmimesi zarfında tahsil olunmuştur. 

138 416 827 
136 911 860 

1 504 967 

138 416 827 

75 
47 

28 

75 
Masarife gelince: 
1340 Senesi devrei hesabiyesi zarfında bilumum maaş ve masraf tediyatı (131 628 038,62) 

liraya baliğ olmuştır. 
( Tablo: 1 — Hesap numarası: 136 ) 

Masarifi mezkûreden 110 447 995,36 lirası senei haliye bütçesine dahil muhassasata mah
suben 340 senesinde tahakkuk eden masariften 

21 180 043,26 lirası da senei merkumede ifa edilen hidemata ait ma-
sarifden mart 341 ve nisan 341 zarfında tahakkuk 
ve tediye ve ağıstos 341 gayesine kadar ki mahsubat 
muamelatından mürekkeptir. 

Bundan başka 340 senesi zarfında bütçedeki tahsisatına müsteniden ifa edilen hidemata 
mukabil tediyesi tahakkuk etmiş ve fakat bazı esbap dolayisile esbabına tediye edilememiş 
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Lira 
131 
3 

135 

628 
658 
286 

038 
953 
992 

K. 
62 
58 
20 

olan mebaliğ dahi vardır ki zirde (92) numaralı tabloda alelmüfredat görüleceği üzere bunun 
mıktari da ( 3 658 953,58 ) liraya baliğ olmaktadır. 

Salifülarz masarif yekûnuna ilave edilirse senei mezkûre zarfında tediyesi tahakkuk eden 
mebaliğ ; 

Lira K. 
Tediyat 
Tahakkuk edüp senei atiyeye devrolunan düyun 
Liraya baliğ olur 

3 — Varidaü umumiye 

Usulü mahasebei umumiye kanunu mucibince bu kısımda varidatı umumiyenin evvela : 
muiıammenatı, saniyen: tahakkukatı, salisen: tahsilatı, rabian: bakayası gösterilmek iktiza 
eder. Bu mukteza merbut ( 2-3 ) numaralı tablolarda ifa edilmiştir. Şöyleki: 

( 2 ) numaralı tabloda 340 senesine ait varidatın madde itibarile devrei hesabiye zarfında 
ki tahakkukat ve tahsilatile 1341 senesine devrolunan bakayası gösterilmiş ve tahakkukat ve 
tahsilatın devrei hesabiye zarfındaki miktarları ayrı ayrı sütunlarda irae olunduğu gibi işbu 
sütunların herbirinde 1340 senesi namına tahakkuk eden miktarlar ile sinini sabıkaya ait 
olarak maadevir yeniden tahakkuk eden miktarlar ve bunların tahsilatı dahi tefrik edilmiştir. 

Varidatın devrei hesabiye itibarile tahakkukat ve tahsilatı ve madde itibarile birer kalem 
olarak 1341 senesine devrolunan bakayası (2) numaralı tabloda gösterildikten sonra devrei 
hesabiye itibarile tahsilatın bütçe mühammenatile mukayesesi dahi (3) numaralı tabloda göste
rilmiştir. 

( 2 ) numaralı tabloda görüleceği veçhile maabakaya 1340 senei maliyesi zarfında haliye 
ve sabıkaya ait yekûnu tahakkukat, 

Lira IC 
192 979 818 19 Lira olup 

I 53 294 967 52 Lira sabıka bakayasından olmakla bittenzil 
139 684 850 62 Lira sırf 1340 senei maliyesi namına vuku bulan 

tahakkukattır. 
Maabakaya 192 979 818 19 Liraya baliğ olan yekûnu tahakkukat üzerinden 1340 ve 

daha evelki seneler tahakkukatından vukubulan tahsisatın 
yekûnu 

| l38 416 827 ]_5 Liraya baliğ olmakla 1341 senesi iptidasına 
54 562 990 44 Lira bakaya devredilmektedir 

Fakat sırf 1340 senei maliyesi namına olarak tahakkuk eden varidat berveçhi bala 
Lira IC 

139 689 850 67 Lira olup buna karşı senei haliye zarfında 
Lira K. 

130 817 485 14 Lira ve müddeti mütemmime zarfında 
1 068 800 27 Lira ki ceman 

[131 886 285 44 JJi=JHi6_285_ 44 Lira tahsilat tenzil olundukta senei 
haliye tahakkukatından gayri ez 
tahsil 
1341 senesine devrolunan bakayadan 

7 798 565 23 Liranın 1340 senesi emvalinden ve mütebaki 
46 764 425 2J_ Liramnda 1339 ve daha evelki sene emvalinden bakaya 

olarak devredildiği tezahür eder. 
54 562 990 44 
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Lira 
9 488 534 
3 894 763 
17 655 621 

348 840 
8 377 

1 162 837 
9 816 

13 203 652 
5 167 

8 785 378 
54 562 990 

Ku 
86 
06 
61 
78 
53 
37 
88 
79 

53 
44 

Lira 
138 416 827 

! 129 214 610 
9 202 217 

Ku 
75 

75 

Mezkûr cetvelde görüleceği veçhile işbu bakayanın 

Lirası Müsakkafat ve arsalar ve arazi vergisinden 
» Temettü vergisinden 
y> Harp Kazançları vergisinden 
-o Harp » 
» Bedeli nakdii askerî 
« Davar resminden 
» Deve resminden 
» Aşardan 
» Tütün öşründen 
» da varidatı sairedendir, 

Yekûn 
1340 Senesi devrei hesabiyesi zarfındaki tahakkukat ve tahsilatile 1341 senesine müdevver 

bakayanın vilayat ve nevi muhasip itibarile müfredatı ( 4 ) numaralı tabloda irae edilmiştir. 

4 — Muhammenat ile tahsilatın mukayesesi 

Yekûnu tahsilat 
Yekûnu muhammenat 
Varidatı umumiye tahsilatının muhammenata nazaran fazlası 

Muhammenata nazaran fazla tahsil olunduğu anlaşılan ( 9202 217 ) lira ( 75 ) kuruşun 
müfredatı ( 3 ) numaralı tabloda muharrer olup yekûn itibarile tahsilatı umumiyetim muham-
menattan ( % ) derecesinde fazla olduğu anlaşılmaktadir. 

5 — Varidat tahsilatının muhasip itibarile müfredatı 

( 2 ) numaralı tabloda varidatın fasıl ve madde itibarile devrei hesabiye zarfındaki 
tehakkukat ve tahsilat bakayası ve ( 3 ) numaralı tabloda bütçedeki muhammenat ile muka
yesesi gösterildikten sonra ( 4 ) numaralı tabloda dahi tahsilatı mezkûrenin hangi muhasipler 
nezdinde vaki olduğu gösterilmiştir. Mezkûr ( 4 ) numaralı tablonun tetkikinden anlaşılacoğı 
veçhile 1340 senesi devrei hesabiyesi zarfında senei haliye ve sinini sabıka emvalinden 
mecmuu tahsilatın: 

Lira Kuruş 
Lirası vilayat Malsaudıklarında 
Lirası veznei umumide ( hazine merkezinde ) 
Lirası posta ve telgrafta 
Lirası Rüsumatta 
Lirası ( Düyunu umumiye ) varidatı mahsusa idaresinde 
müessesatı saireden vaki olmuştur. 

6 — Masarifi umumiye 

usulü muhasebei umumiye kanununun (41) inci maddesinin fıkrai saniyesi mucibince bu 
kısımda evvela, verilen tahsisat, saniyen, Hükümetin tahakkuk eden düyunu, salisen, tediye 
edilen rabıan tediye edilemeyüpte bütçe emanatı hesabına naklolunan miktarları ayrı ayrı 
gösterilmek üzere ita emrine iktiran eden mebaliğ hamisen, tamamen veya kısmen iptal edilen 
tahsisat yekûnu umumisi irae edilmiştir . 

58 054 541 
4 096 954 
4 610 633 
43 711 044 
26 143 839 
1 799 813 

50 
69 
2 
74 
89 
91 
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7 — Tahsisat 

1340 senesi devrei hesabiyesi zarfında ifa olunacak hidematı umumiyei Devletin istilzam 
edeceği sarfiyata esas olan tehakkukat 

Evvelen; Vekâletlere 1340 senesi bütçe kanunile ita olunan tahsisat 
Saniyen; Kavanini mahsusa ile verilen tahsisatı munzammadan 
Salisen; Mahsubu umumî kanununa tevfikan mahsup olunan Hükümeti sakıta düyunu ve 

Menemen ahalisi tarafından teberru edilen mebaliğ ile istila zedelere mirî ormanlarından 
meccanen verilecek kerestenin resmi mirisi olup kanuni mucibince tahsisatı munzamma add
olunan mebaliğden 

Rabian: Kavanini mahsusuna müsteniden 1340 senesine devri meşrut olan tahsisattan 
Hamisen; Usulü muhasebei umumiye kanununun beşinci maddesi mucibince sinini sabıka 

bütçelerinde dahil olan tahsisata müsteniden seneleri zarfında ifa edilen hidemattan 1340 senesi 
devrei hesabiyesi zarfında tehakkuk eden düyunata tediye olunup zirde ( 35-61 ) numaralı 
tablolarda görüleceği veçhile devairi muhtelif enin masraf bütçelerine sinini sabıka düyunu 
namile açılan fasla ithal olunan mebaliğden ibarettirki bunların hulasası berveçhi zirdir. 

Lira K. 
140 433 369 "80 Bütçe kanunile verilen tahsisat 
36 560 061 92 Kavanini mahsusasına müsteniden alınan tahsisat 

369 Menemen ahalisi tarafından teberru edilen meblağ olup tahsisat 
addedilen « 

173 263 43 İstila zedeler mirî ormanlarından verilecek kereste bedeli olup tahsisat 
addolunan 
Mahsubu umumî kanununa tevfikan mahsup edilen Hükümeti 
sakıta düyunu olup tahsisatı munzama addolunan 
Tahsisatı munzamma ile muhassasat yekûnu ( tablo: 6 ) 
340 senesine devri meşrut tahsisat 
Sinini sabıka düyunu 
340 senesinde kabili istimal tahsisat yekûnu 

İşbu tahsisati umumiyenin istinat eylediği kanunlara nazaran devair itibarile müfredatı, 
atide gösterilmiştir: 

Lira K. 
merbut (A) cetveli 

2 

179 
3 
5 

188 

247 

414 
662 
116 
293 

696 

760 
793 
321 
876 

40 

55 
61 
94 
10 

140 433 369 

1 548 596 
208 770 
212 998 
329 248 

10 886 279 
10 922 883 
7 560 537 
3 158 080 

718 625 
4 156 '763 
4 780 208 
3 123 004 

10 101 096 
1 303 025 

136 390 
2 968 331 

80 Muvazenei umumiye kanununun birinci maddesine 
mucibince 

80 Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat 
Başvekâlet 
Maliye Vekâleti 
Muhassasatı zatiye 
Düyunu umumiye 
Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
Tapo y> » 
Dahiliye Vekâleti 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 
Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Matbuat ve İs. Müdüriyeti Umumiyesi 
Sıhhiye ve M. ]. Vekâleti 
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Lira 

1 422 650 
5 381 097 
6 877 626 

17 385 888 
1 962 576 

27 279 386 
6 582 631 
6 020 000 
5 406 682 

140 433 369 
38 981 390 

K. 

80 
72 

Diyanet İşleri Reisliği 
Adliye Vekâleti 
Maarif » : 

Nafia x 
Ticaret » 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
Bahriye Vekâleti 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Yekûn 
Kavanini mahsusa ile ita kılınan zirde müfredatı muharrer 
muıızammanın baliğ olduğu miktar. 

tahsisatı 

Lira K. Dairesi Nev'i- muhassesat 
Kanun 

Tarihi J\î 

41 100 

1 029 600 • 
54 275 

1 124 §75 
14 187 

6 000 

20 187 
3 964 

853 000 
1 500 000 

347 093 
50 000 

1 500 000 

6 000 000 

"lÖ~25Ö~Ö93 

T. 

:» 
D 

R. 
y> 

Bş, 

B. M. M. 

)> » 
y> » 

c. 
y> 

. V. 
Maliye 

» 

» 
» 

}> 

) j 

Fasıl A 
10 

» i 
Muhtelif 

Muhtelif 
A Telgraf ücurat' 
16 

Muhtelif 
Muhtelif 
fasıl [51] Hükümet konakları 
tamirat ve inşaatı 
Muhtelif 
Afyon Karahısar hareketi arz 
musabiııinin ihtiyacatı için 
Fasıl l i Ankara şehremeneti-
ne ikraz olunan 
Faslı mahsus Rejiye 
mebaliğ 

verilen 

30 Tş. e. 340 

11 Tş. s. » 
22 Tş. s. » 

22 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

21 Kâ. s. 341 
22 Tş. s. 340 

22 » 
21 Kâ. s. 341 

24 

26 Şu. 341 

26 Şu. 341 

517 

519 
523 

523 
544 

544 
523 

524 
544 

547 

563 

556 

4 100 

28 300 

6 000 

Muhassasatı zatiye A- Malûl zabitan ve efrat mü-
58 
kâfatı nakdiyesi 20 Tş. s. 340 
~ Malûl zabitan ve efrat ınü-
58 
kâfatı nakdiyesi 10 Kâ. e. » 
-:- Emlaki mazbuta maaşatı 
5 8 * 
mukabili 21 Kâ. s, 341 

38 400 
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Lira K. Dairesi Nev'i muhassesat 
Kanun 

Tarihi M 

60 000 
6 390 705 

5 000 

4 455 705 
75 000 

1 500 000 
1 575 000 

13 600 
307 430 

5 000 
312 430 
154 
300 
454 

10 
134 
113 
248 

14 
71 
85 

260 
000 
250 
900 
500 
768 
268 
500 
000 
500 

350 000 

71 

162 
40 

202 
40 

123 
900 

1 063 
310 
250 

135 

000 
OOO 

000 
000 
761 
000 
761 
000 
000 

560 000 

33 000 

Düyunu umumiye [ varidatı mahsusa ] muhtelif 22 Tş. s. 340 
» } Muhtelif 21 Kâ. s. 341 
» J (Maliye) fj Maddesinin «Sigorta, nak

liye ve bendiye ila. » şekline 
ifrağ suretile 28 Şu. 341 

523 
544 

569 

Rüsumat 

Tapu 
Dahiliye 

» 

Posts Telgraf 

îmniyeti umumiye 
Jandarma 

Hariciye 

Matbuat 
Sıhhiye ve Mua
veneti .içtimaiye. 

Adliye 

Maarif 

Nafia 
» 

Ticaret 

Muhtelif 
Fasıl ( 1§7 ) inşaat için 

Muhtelif 
» 

Fasıl JL otomobil bedeli 
a 3 6 

Muhtelif 
Fasıl *j* inşaat için 

Muhtelif 

.0 

Fasıl u|T ajans telgraf ücuratı 

Muhtelif 

Muhtelif 

Muhtelif 

Fasıl 8 |6 inşaat için 

Muhtelif 
Fasıl »|3 

Muhtelif 

22 Tş. s. 340 
22 » » 

22 Tş. s. 340 
25 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

22 Tş. s. 340 
22 » » 

22 » » 
22 » T> 
4 Şu. 341 

22 Ts. s. 340 
21 Kâ. S. 341 

26 Şu. 341 

22 Tş. s. 340 

22 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

23 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 
22 Tş. s. 340 

22 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

22 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

523 
524 

523 
523 
544 

523 
524 

523 
523 
550 

523 
544 

561 

543 

523 
544 

523 
544 
524 

523 
544 

523 
544 
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Lira 

500 000 

565 970 
10 400 

4 089 6.00 
800 000 
230*100 
240 100 

24 900 
5 395 100 

310 253 
5 570 

315 823 
4 000 000 

458 000 

K> 

89 
89 

Dairesi 

Ticaret 

Müdafaai Milliye 
» 
3) 

» 

» 

Bahriye 
• 

Mübadele iskân 
Ziraat 

Nev'i muhassesat 

Fasıl 285 zahire 
yaaiı sermayesi 

Muhtelif 
Easıl 2|İJ inşaat 
Muhtelif" 

:» 
Fasıl 296 

Muhtelif 

:n 

.» 

ve un>rnuba-

içiıı 

Kanun 
Tarihi 

22 Kâ. s. 341 

22 Tş. s. 340 
22 » » 
22 Tş. s, 340 
18 Şu. 341 
28 Su. 341 
28 Şu. 341 

22 Tş. s. 340 
21 Kâ. s. 341 

22 Tş. s. 340 
22 Tş. s. 340 

JV 

546 

523 
523 
524 
553 
567 
568 

523 
544 

523 
523 

300 000 

85 000 
600 000 

2 000 000 

3 443 000 

Fasıl 3 |3 pamuk haşerat ve 
emrazının imha ve tedavisi için 22 Tş. s. 340 523 
Muhtelif 
Fasıl ,A ziraat vekâletine mer-
but müessesat inşaatı için 12 Kâ. s. 341 541 
Faslı mahsus Ereğli-Kara dere 
demir yolu için 26 Kâ. s. 341 548 

Lira K. Lira 
2 247 696 

369 

K. 
40 Mahsubu umumî kanununa tevfikan mahsup edilen Hükü

meti sakıta düyunu olup düyunu umumiye bütçesine 
tahsisat kayt edilmekle munzamma adolunan 

173 263 43 İstilazedllere meccanen verilen' kerestenin resim mirisi 
olup 31 Teşrinievel 337 tarih ve 161 numaralı kanun 
mucibince maliye bütçesinin j* faslına tahsisat kayt edil
miş olan meblağ olup tahsisat munzamma addedilen / 
Menemen ahalisi tarafından teberru edilüp kanunu mah
susuna tevfikan M. M. bütçesine tahsisat kayt edilmiş 
olan meblağ olup tahsisatı munzamma addedilen 

2 421 328 83 
38 981 390 72 Yekûn [ Tahsisatı munzamma ] 

5 116 321 94 [35-61] Numaralı vekil hesabi kat'r cetvellerinin zirlerinde görüleceği veç
hile usulü muhasebei umumiye kanununun beşinci maddesi mucibince 

J taalluk ettiği bütçelerdeki bakiyei tahsisata İstinaden sinini sabıka düyunu 
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blarak ziyrde gösterilen devairce sarf okınari. 

K. Dairesi 
21 Büyük Millet'meclisi 
16 Divani Muhasebat 
29 Baş vekâlet 
4 2 M â l i y e . . . • • • ' • . • 

90 Muhassasatı zatiye 
61 Rüsumat 
68 Dahiliye 
06 Posta 
07 Emniyeti umumiye ' 
51 Jandarma . , '"'" " '."; •*;; 
63 Hariciye 
50 Matbuat 
60 Sıhhiye 
66 Diyanet .• • • . -
79 Adliye '* .. . : 
12 Maarif •; 
75 Nafıa •• •'• ' ; • ' ' ' • • 

12 Ticaret • '•• • ••.'.•.•••..•.:. 
46 Müdafaai milliye • ^ -
14 Bahriye • 
6 0 İ s k â n • ' • - • 
66 İmalatı harbiye • 
94 Yekûn [Sinin sabıka düyun tediyatı ] 

Lira K. 
Bin üçyüz otuz dokuz senesi bütçesi tahsisatından' gayri ezsarf 
kalup 340 senesine devri meşrut olan tahsisat 

1 659 491 36 Düyunu umumiye [ Maliye ] : 12 nisan 339 ve \2 Eylül 
tarihli ve 328 ve 348 numaralı kanunlar mucibince 339 
senesi düyunu umumiye [ maliye ] bütçesinin [ 100 ]. uncu 
tekalifi milliye ve vesaiti nakliye faslında muharrer tahsisattan 
sarf olunmiyan miktar olup 340 senesi bütçesine devr olunan 

888 389 15 Maliye: 3 nisan 339 tarih ve 319 numaralı kanun mucibince 
339 senesi Maliye bütçesinin [*' ] harpte harap olan mesaidir 
tamirat faslında muharrer tahsisattan bakiye kalan miktar 
olup 340 senesine devr olunan 

202 161 52 Maliye : 30 Eylül 339 tarih ve 348 numaralı kanun 
mucibince Maliye bütçsinin [ 91 ] fasıl [ 2 ] inci Hükümet 
konakları inşaat maddesinde muharrer tahsisattan gayri ezsarf 
bakiye kalan miktar olup 340 senesine devr olunan 

300 000 Maliye: 12 şubat 329 tarih ve 410 numaralı kanun mucibince 
Maliye bütçesinin [ 7 0 ] inci fasıl [ 2 ] inci meskukât darbı 
maddesinde tahsisat bakiyesi, olup 340 senesi bütçesine 
devr. olunan 

300 000 Dahiliye : n .şubat 340 tarih ve 409 numaralı kanun 
mucibince Dahiliye bütçesinin [156] inci hapisaneler inşaatı 

- fashnda muharrer tahsisattan sarf edilemiyen miktar olup 
340 senesine devr ol'unan 

Lira 
3 
5 

1 182 
270 
40 
95 
46 
13 
19 
71 

42 
9 
16 
10 
5 
36 

3 227 
5 
.2 
19 

5 116 

612 
839 
84 
326 
600 
029 
646 
449 
278 
334 
161 
166 
752 
413 
241 
768̂  
658' 
8Ö4 
990 
101 
535 
526 
321 
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İ20 334 22 Sıhhiye ve Muaveneti İçtimâiye: 3 nisan 339 tarih ve 3 l0 

numaralı kanun mucibince sıhhiye bütçesinin [ ^ ~|havalii şa
rkiye ahalisinden dahile hicret edenlerin iade masrafı faslında 
tahsisat bakiyyesi olup 340 senesine devr olunan 

192 417 36 Askerî fabrikaları : 30 eylül 339 tarih ve 348 numaralı 
kanun mucibince [ 338 J fasıl [mUk«rrer] t ı p a ve fişenk fabri-
kalari masrafi için verilen tahsisattan sarf olunmiyarı miktar 
olup 340 senesine devr olunan 

3 662 793 61 Yekûn f devri meşrut mebalıg ) 
188 İ93 876 10 Mecmu tahsisat 

8 — Tediyat 

1340 senesi devrei hesabiyesi zarfında tahsisatı umumiyeden vaki olan tediyat yekûnu 
( 131 628 038 ) Ura (62 ) kuruşa baliğ olmuştur. 

İşbu tediyatın devair üzerine miktarı (34) numaralı tabloda ve tahsisatın daire fasıl ve 
madde itibariyle müfredatı ve her birinden tahakkuk eden ve tediye olunan masarif ile tahsi
sata nisbetle devrei hesabiye gayesinde gayri ezsarf kalan düyun ve tahsisat ve tediyatın rnuka-
yesesile behr maddeden imha olunacak bakiyyeyi muhassasat ve tahsisatı mütecaviz sarfiyat 
dahi ( 120 - 94 ) numaralı tablolarda irae edilmiştir . 

imdi tahsisat bahsinde izah olunan (188 193 876) lira (10) kuruş tahsisatı umumiyeden 
(34) numaralı tabloda devair üzerine icmalen ve ( 61 - 35 ) numaralı tablolarda dahi devar 
namina fasıl ve madde itibariyle alelmüfredat irae olunduğu üzere tahakkuk eden masarif : 

Lira K 
135,286,992 20 Lira (20) kuruş olup bunların üzerinden 

Lira K 
130,028,005 57 Lira (57) kuruş nakden ve 

1 600 033 05 f *-ira(5) kuruf usulü muhasbei umumiye kanununun 3 üncü 
_ '_ ' „. \ maddesi mucibince bütçe emanatı hesabına nakl suretileki 

131,628,038 62 jl31,628,038 62 Cem'an lira (62) kuruş tahsisatına masraf kayt edilmiş 
olup şu hesaba nazaran 

3,658,953 58 Lira (58) kuruşta devrei hesabiye zarfında tahakkuk eden 
masariften gayrıez, tediye düyun olarak bakiye kalmıştır. 

İşbu masarifi umumiyenin nevi muhasip itibarile müfredatıda [65-91] numaralı cetvellerde 
irae edilmiştir. 

ç — Bakiyei muhassasat ve tahsisat İmricinde sarfiyat 

( 94 - 120 ) Numaralı tablolarda madde itibarile alelmüfredat ve (92) numaralı tablo
da "daire itibarile icmalen görüleceği veçhile devairin gayrıez tesviye 1340 senesine ait 
bakiyei muhassasatı. 

s 
lira ( 91 ) kuruş isede mezkûr tabloların zirinde irae edildiği üzre 
kavanini mahsusası mucibince 340 senesi devrei hesabiyesi zarfında 
gayriez sarf bakiye kalup 1341 senesine devri meşrut olan 
Lira ( 2 ) kuruş tahsisatın bervechibala bakiyei muhassasattan tenzili 
halinde safi bakiyei muhassasat 

45 736 532 89 Ura ( 89 ) kuruştan ibaret kalmıştır. 
( 6 * 33 ) numaralı cetvellerde gösterildiği veçhile muvazene kanuniie toptan verilmişolan 

56 

n 

Lira 
946 

209 

035 

503 

Kuruş 
91 

02 



tahsisat ( 35 - 61 ) numaralı hesabı kafi cetvellerinde ve her bir maddenin tahsisatile bunlar 
üzerinden vukubulan tediyatı ve bu veçhile tahsisatı tecavüz eden sarfiyat ile bakiyei 
muhaşsasat madde itibarile gösterilmiş ve ( 34 ) numaralı icmalde anagöre tanzim edilmiş 
İsede :. 

Evvelen: muvazene kanununa merbut cetvellerde haizi kanuniyet olan en küçük kısım. 
fasıl olup bir fasıl dahilinde maddeler arasındaki tecavüzler, devairi müteallikasınca mesaili 
idariye mahiyetinde kalacağı cihetle katı hesap kanununda bu tecavüzlerin faslı dahilindeki 
diğer maddelerin bakiyei muhassasatile kapananlarından sârfınazarla gerek bakiyei muhassasatın 
fasıl itibarile nazarı dikkate alınması icap edeceğinden 

Saniyen: Devairin (35 - 61 ) numaralı tablolarda madde itibarile gösterilen bakiyei 
muhassasatı her maddenin tahsisatile yekûn tediyatına nazaran irae olunmuş isede mevadı 
mezkûrenin her birinden devrei hesabiye zarfında tahakkuk edüpte tediye olunamamış düyun 
mevcut olup yekûnu tediyata nazaran bakiye kalan tahsisat meyanında bu düyunun karşılığını 
teşkil edecek olan mekadirin dahi umumen bakiyei muhaşsasat olarak alelitlak imha edilmesi 
doğru olamayacağından 

Salisen : Hesapları alınamayan Mersin ve Oenç vilayetlerinin muamelatı - diğer vilayetlerde 
olduğu gibi vilayet icmalleri üzerine temam olarak - mezkûr cetvellere bizzarur ithal 
edilememiş isede buralara verilen havalat malum ve bu havalat üzerinden mahallerince bir 
hayli tediyat icra edilmiş olacağı tabii iken yalnız deftere dahil tediyata göre tezahür 
eden mezkûr bakiyei muhassasatın havalatı mezkûreye mukabil olmak lazım gelen aksamı 
nazarı itibare alınmaksızın imha edilmeside kezâlik doğru olamiyacagından 

Tahsisatı mütecaviz sarfiyat ile bakiyei muhassasatın fasıl itibarile ve izah olunan nokatı 
nazara göre miktarı hakikilerini mübeyyin olmak üzere cetveller tanzim olunmuştur. 

Bunlardan (62) numaralı tablo balada esamisi muharrer vilayata verilen havalatın icmalini 
ve (63) numaralı tabloda her daireye ait havalatı mezkûrenin fasıl ve madde itibarile 
müfredatını gösterir ve ( 94-120 ) numaraları muhtevi tablolarda, ( 35 - 61 ) numaralı hesabı 
kafi cetvellerinde görünen düyunu mütahakkika, fazlai sarfiyat ile (63) numaralı tabloda 
mürakkam havalatın fasıl itibarile miktarları gösterilerek bakiyei muhaşsasat ile muhassasata 
nisbetle fazla sarfiyatın fasıl itibarile netayici safiyesi çıkarılmış ve bu netice (92) numaralı 
tabloda icmal edilmiş ve tahsisat harici sarfiyatın dahi fasıl ve madde üzerine esbabı ( 93 ) 
numaralı tabloda gösterilmiştir . 

İşte tahsisatı mütecaviz tediyat, ( 35-61 ) numaralı vekil hesabı kafi cetvelleri mucibince 
" bidayeten balada cani gösterildiği veçhile : 

Lira K^ 
1 194 18 Lir (18) kuruş iken buna tediye hesapları temam veya hiç alınamadığın

dan hesabı kafilere tediyatı temam ithal edilemeyen Mersin ve Oenç. 
vilayetlerine verilen 

752 839 82 Lira (82) kuruş havalat-ki devair hesabı kafilerinin zirinde mezkûr 
vilayat namına mürakkam olup (34) numaralı tabloda gösterildiği veç
hile binnetice bakiyei muhassesat meyamna giren tediyat makamına 
kaim olan işbu havalat hakikatta tahsisat harici değildir, bakiyei mu-
hassesattan karşuluk tefrik edilmek maksadile bizzarur burada gösteril
miştir - ve : 
Lira henüz tediye edilmemiş diyunu mütehakkikanın - balada ki izahat 
veçhile hasıl olan zarurete binaen burada irae olunmuştur . 
- înzimamile tahsisatı mütecaviz tediyat ceman 
Lira (58) kuruşa baliğ olup bundan 
Lira (46) kuruş fasıl dahilindeki bakiyei muhassasatile kapanmış ve 
faslı tecavüz eden bilumum sarfiyat ancak 

12 318 12 Lira (12) kuruşdan ibaret kalmıştır . 

3 658 953 

4 412 987 
4 400 669 

1 , , ,, 

58 

58 
46 
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Bu suretle yapılan mukayese ve tenzilat neticesinde mevat itibarile fazİaî sarfiyat görünen 
salifüzzikir (l 194) lira (18) kuruştan bir kısmı taalluk ettiği fasıllardaki bakiyei muhassasat 
ile kapanarak fazlai sarfiyat miktarı (66) lira (90) kuruşa tenezzül etmiş ve ( 12 251 ) lira 
(22) kuruş da karşılığı olmadığı halde ifa edilen hidemattan mütevellit duyun olarak tahakkuk 
etmiştir . 

İşbu makadirin devaire taksimi berveçhi zirdir: 
Lira Kuruş Dairesi 
44 Dahiliye 
22 90 Ticaret 
12 251 22 Müdafaai Milliye 

J2_318 12 
Bakiyei muhassasattan gayri ez mahsup açıkta kalan ve balada devair itibarile müfredatı muharrer 

olan (12 318) lira (12) kuruş hesabı kati kanun layihasında tahsisatı mütemmime olarak 
talep olunmuştur. 

Bala da bakiyei muhassasat olarak gösterilen: 
Ura K. 

45 736 532 02 Lira (2 ) kuruşa (92) numaralı tabloda irae ve izah olunduğu veçhile 
tediye hesaplan alınamadığından dolayl masraf hesabı katilerinden 
hariç kalan mahaller - Mersin, Genç - havalatınm sinini sabıka düyunı* 
faslına taalluk eden ve muhasebei umumiye kanunu mucibince-
tahsisat addi lazım gelen 

10 747 56 Lira 56 kuruş lieclilmuvazene zammedildikte bakiyei muhassasat 
45 747 279 58 lira 58 kuruş olmuş olurki bunun dahi 

4 400 669 46 Lira 46 kuruşu bir fasıl dahilindeki fazlai sarfiyata karşılık tutulmuş 
olmasile devairin bakiyei muhassasatı 

41 346 610 12 lira 12 kuruş olduğu tezahür eder . 
Lira Ku 

20 Lirası Meclisi Âli 
06 » İmalatı harbiye 
86 » Devairi saireye aittir. 
\2 

Berveçhi bala 41 346 610 lira 12 kuruşun 13 40 senesi mevazene kanunile hidematı 
Devlet için sarf ve istimaline mezuniyet verilmiş olan muhassasatı uımımiyeden gayrıezistimal 
bakiye kaldığı tebeyyün ederek zirde ( ) inci sahıfede hesabı kati kanun layihasile 
lüzumu imhası arzolunmştur. 

41 
__li 

28 
100 
217 
346 

330 
327 
952 
610 
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T. B. M. M. 
Di. M. Eencümeni 

K(ftar vV. 3 
Di. M. Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Başvekâleti celilenin 20 Haziran 927 tarih ve ^fj numaralı teskerelerile teklif olunan 

1924 senei maliyesi Hazine hesabı kafi kanunu layihasıla Divanı muhasebat riyasetinin 2 şubat/ 
928 tarih ve 7j° numaralı teskeresine merbut mutabakat beyannamesi encümenimize havale 
olunmakla kısmen Maliye vekili saraç oğlu Şükrü ve kısmen de vekâlet namına Muhasebatı 
umumiye müdürü umumisi Faik Beylerle Divanı muhasebat Reis vekili Faik Beyin huzurlarile 
tetkikat ve müzakerat icra edildi . 

1924 senei maliyesi hazine hesabı umumisi bütçe hesabı katisini de muhtevi olduğu halde 
Teşkilat esasiye kanununun 99 uncu maddesinde tayin edilen müddetten beş altı ay kadar bir 

, teehhurla Meclsi Aliye takdimedilmiş isede encümenimizce icra kılınan tetkıkatda bu teehhürün 
sebeblerini her şeyden evel uzun süren istiklal mücadelesi senelerile anın tabiî neticesi olarak 
birlikte husule gelen yoksulluk senelerinin içtimaî bünyemiz üzerinde vucude getirdiği sarsıntı 
ve menfi tesirlerde aramak icap ettiği neticesine varılmıştır. Binaenaleyh ahvali maruzamn ika 
ettiği zarar ve hüsranlardan efrat ve halk zümresi müteeseir olduğu kadar tabiî bir sirayetle 
Devlet teşkilatı dahi müteessir olmuş ve hükümet için kendisine mevdu olan hidematı umumiye 
ile bilhassa bu meyanda ifa ettiği hidematı maliye netayicinin geç alınabilmesini bais olmuştur. 

Bundan başka hükümeti sakıtadan mudevver kuyut ve muamlatı maliyenin tasviyesi mak-
sadile ifa etilen muamelat netayicinin geç ve yanlış olarak alınabilmesi gibi ahvale kuyut 
ve hesabatı maliyenin isyan hadisesine maruz kalan Genç, Hakkari , Ergani vilayetlerinde 
ziyaa uğramasi yanğina maruz kalan Mersin vilayeti merkez ,Saruhan mülhakatından Alaşehir 
ile Sinop mulhakatıtdan Boyabat kazaları hükümet konaklarinda yanmış olması gibi hadisatm 
da inzimamı hesabıkatinin sıhhatle tanzim ve takdimindeki sürati haleldar etmiş olduğu 
iddiasını muhik göstermektedir. 

Mevzu bahs hesabı katiyi takip eden senlerde hidamatı umumiyi devlette his olunan lüzum 
ve fazlalık için menbalar bulunarak varidatı Devlet tezyit edilmiş ve binnetice hidematı umu
miye tevessü ederek Devlet teşkilatında görülen vüsatten malî teşkilat dahi müstefit olarak 
Maliye vekâleti kadrosu da bir nisbet dairesinde artmıştır. Ve teşvvüşü mucip olan ahval zail 
olduğu gibi eski kayıt ve hesaplarındaki tesviye edilmiş olması lazım geldiğinden müteakip 
seneler hazine hesabı umumi ve katilerinin miadı kanunisi zarfında Meclisi Aliye takdim 
edilmesi temenniye şayan bulunmuştur. 

Bilumum muhasipler kuyudunun cem ve telfiki ile vücut bulmuş olup vekiller hesabı 
katilerini dahi havi olan hazine hesabı umumî ve katisi, Meclisi Âli namına olarak Divafıı 
muhasebatça bilumum muhasipler hisabatım evrakı müsbitesile tetkik etmek ve ayrıca aldığı 
vekiller hesabatı ile muhasipler hisabatı arasındaki fark ve mübayenetleri görerek mutabakatı 
te'min etmek suretile tetkik ettikten sonra tanzim ettiği 924 senesi mutabakat beyannamesini 
teşkilatı esasiye kanununun 99 ve 101 inci ve muhasebei umumiye kanununun 101 ve 107 
inci maddeleri mündericatına tevfikan tayin olunan müddet zarfında Meclisi Âliye takdim 
etmiş olması encümenimizce memnuniyeti mucip olmuştur . 

1340/1341 Senesi Hazine hesabı katisine esas ittihaz olunan muamelat Şubat 327 tarihli 
usulü muhasebei umumiye kanununun bu sene de hükmü cari olan 3 üncü maddesine 
tevfikan devrei hesabiyeye müteallik varidat için 14 ve masarif için 18 ve bütçeye tealluk 
etmiyen muamelatı naktiye için de 12 aylık olmak üzere tanzim edilmiştir . 

Emvaliumumiye noktai nazarından bütçenin, fasıllarına mütenazır olmak üzere ; 
Evvela : Varidatı umumiyenjn muhammenatı 
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Sahiyen : Tahakkukatı 
Salisen : Tahsilatı 
Rabıan : Bakayası gösterilmiştir . 
Bundan başka bir mizanı umumiyi ve bütçe kanunu ile ve kavaninimahsusa ile verilen 

tahsisat ve hükümetin tahakkuk eden duyunu ve emri itaya iktiran eden mebaliğden tediye 
edilen ve tediye edilemeyip usulü muhasebei umumiye kanununun 36 ünci maddesi mucibince 
bütçe emanatı hesabına naklolunan miktarla imhası lazımgelen tahsisat ve tahsisat haricinde 
vukubulan sarfiyatı ihtiva etmektedir. 

Hükümetçe teklif olunan layihai kanuniyede masraf ve varidat miktarları bir madde 
halinde arz ve tespit kılınmış isede geçen sene kabul buyrulmuş olan bazı mülhak bütçelere 
ait hesabı kafi kanunlarile kabul edildiği veçhile encümenimizce masraf için bir ve varidat 
için bir madde tespit edilmek suretile tefrik olunmuştur. 

İ9İ4 senesi devrei hesabiyesi zarfında hidematı umumiyei devletin istilzam ettirdiği sarfiyata 
da esas olmak üzere bütçe kanunu ile verilen tahsisat 140433369 lira 80 kuruştur. Tahsisatı 
munzamına ve fevkalade kanunlarile alman tahsisat dahi 39 125 757 lira 12 kuruştur hususi 
kanunları mucibince geçen senelerden devrolunan tahsisat dahi 3 088 693 lira 73 kuruştur. 
Senei sabıka düyonu olarak tediye edilen ve tediyesi nisbetide tahsisatına ilavesi lazım gelen 
miktar dahi 5 114 095 lira 82 kuruş olup şu halde muhassasat yekununun miktarı safisi 
187 761 916 lira 47 kuruş olmak üzere mutabakat beyannamesinde muharrer bulunmuştur. 
339 senesi düyunu umumiye bütçesinin 100 üncü tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye faslından 
vuku bulan tediyenin tenzilinden sonra bakiyesinin devri lazım gelirken havale bakiyesi 
devredildiğinden aradaki fark olarak tebeyyün eden 576 353 lira 58 kuruşun ve Müdafaai 
Milliye vekâletinin 336 senesi sinini sabıka düyunu tediyatı 4 kuruş noksanila tahsisatına 
geçmiş olduğundan bunun da ilavesi halinde tahsisatı safiye yekûnu umumisi 188 338 270 
lira 9 kuruşa baliğ olur. 

Tahsisatı safiye yekûnu umumisi hazine hesabı umumisine nazaran 
Hazine hesabı umumisinin de dahi irae olunan tahsisatı umumiyenin miktarı safisi yekûnu 

188 193 876 lira 10 kuruştur. 
1 —142 988 lira 98 kuruş düyunu umumiye bütçesindeki hükümeti sakıta düyununa ait 

( fasıl mahsus ) un tediyatındaki fark olup tediye edilen miktarın bermucibi kanun tahsisat 
itibar edilmekte olmasına göre Hazine hesabındaki tahsisat bu miktar noksan kaydedilmiş 
olduğundan işbu meblağın zammı, 

2 — 1377 lira 42 kuruş hidematı umumiyeye ait teberruat olup 330 senesi bütçe 
kanununun hükmü meri bulunan 17 inci maddesi mucibince bütçeye irat ve masraf kayt 
edilmekte olması hasebile Maliyenin cetvelinde gösterilmiş olduğundan bunun da zammı, 

3 — 2253 lira 67 kuruş Sıhhiye vekâleti bütçesinin 180 "ci (B) fashndaki devr olup 
sehven noksan gösterilmiş olmasından dolayı bu miktarın da ilavesi, 

4 — 2 226 lira 8 kuruş muhtelif devairin sinini sabıka düyunu olarak tediye ettiği 
miktar olup hazinece fazla gösterilmesinden dolayı kanun da tenzili suretile tahsisatı safiye 
yekûn umumisi bundan evvelki fıkrada- mutabakat beyannamesi üzerinde baliğ olduğu 
miktarla mutabık olmak üzere 188 338 270 lira 9 kuruştan ibaret olduğundan 340 
senesi tahsisatı umumiyei safiyesi bu miktar olarak kabul edilmiştir. 

Tahsisatı mütemmime 
Kanun layihasının ikinci maddesinde 12318 lira 18 kuruş tahsisatı mütemmime talep 

edilmekte isede bunun 12251 lira 22 kuruşu muhassasat haricinde tahkkuk eden düyuna 
mukabil talep edilmekte olup bu gibi karşılıksız kalan burçlar için senei cariye bütçelerinde 
açılacak bir fasla tahsisat almak suretile muamele yapılacağı emsali delaletile anlaşıldığından 
mezkûr mebaliğden yalnız sarf ve bütçeye masraf kaydedilmiş olarak kalan miktar 66 lira 
90 kuruşa müncer olmaktadır. 



Divanca idare hesaplarının tetkik ve muhakemesi neticesinde mezkûr cetvelde zikrolunâfl 
miktarlardan maada mutabakat beyannamesine merbut cetvel ve izahnametefde gösterildiği 
üzere Dahiliye bütçesindeki hükümet konakları imam ve müezzinler maaşatından tahsisat harici 
sarfolunan 44 lira 46 liraya baliğ olmuştur. Ancak divanın mutabakat beyannamesine nazaran 
Maliye bütçesinin 50 nci faslının i inci maddesindeki tahsisattan da 250 Hra fazla sarfiyat 
vukubulduğu^ anlaşılmakta isede tşbu meblağ maliyece hesabı kafinin tanziminden evel eşhas 
zimemine geçirmek suretile tashihi muamele edildiği cihetle bir guna talepte bulunulmadı
ğından üzerinde durulacak bir cihet görülmemiş ve binaenaleyh tahsisat hancı sarfiyat miktarı 
68 lira 90 kuruş olarak kalmış; bunun için kanun layihasının 3 üncü maddesi ona göre tadil 
ve tespit olunmuştur . 

Şubat 337 tarihli muhasebei umumiye kanununun bu senede hükmü cari olan 3 üncü 
maddesine tevfikan devrei hesabiyeye müteallik masarif için 18 aylık muamelat irae edilmiştir. 

Bu esasa tevfikan tanzim edilmiş olan 1340 senesi hazine hesabı umum iyesinde tediyatı 
umumiye olarak gösterilen 131, 628, 038 lira 62 kuruş meyanından ekserisi hesabı 
kafinin tanziminden sonra divanca tashihine karar verilen ve evrakı müsbiteye müstenit 
olmasından dolayı lazimülittiba olduğu maliyece de kabul olunan 43 253 Hra 28 kuruşun 
çıkarılması lazım gelirken fazla gösterilmiş olduğundan bununla ; divan hesabinda tahsisat 
harici tediye olarak irae edilmekte olan 250 liranın tediyatı umumiye yekûnundan tenzil 
ve maliyece hesabi katinin tanziminden evel tashih edilmiş olan 250 liranın tediyatı umumiye 
yekûnundan tenzilleri halinde: 131,584,535 lira 34 kuruş bakiye elde edilir ki; divanı muha
sebat mutabakat beyannamesi ile de teeyyüt etmiş bulunan bu miktar tediyati umumiye 
olarak kabul edilmiş ve layihanın ı inci maddesi buna göre tadil ve tespit edilmiştir. 

Devri Meşrut tahsisat 
Hazine hesabı umumisinde hususî kaunlar mucibince sinini atiyeye devri meşrut tahsisat 

miktarı 11,209,5Ö3Hra SO^kuruş gösterilmekte isede bu miktarlara müfredat ve esbabı zirde 
maruz 7,132,577 lira 20 kuruşun ilavesile 18,342,081 lira 9 kuruştan ibaret olduğu anlaşıl 
rmştır şöyle ki: 

Maliyenin kırk beşinci faslından 206,423 Hra 87 kuruş ve diyunu umumiyenin îooüncü 
faslından 4,514.437 lira 58 kuruş posta ve telgraf müdürüyeti umumiyesinin 144 üncü 
faslından 18,000 lira maarifin 236 inci faslından 853,454 lira 2 kuruş Nafıanın- 260 mcı 
faslından 149,800 Hra ve B 260 faslından 970,000 Hra ki ceman 6,712,115 lira 47 kuru
şun noksan devredildiği 341 senesi hazina hesabı umumisinin 4 ve 5 inci sahifelerinde 
muharrer olduğu gibi Maliyenin 51 inci faslından 403,918 Hra 59 kuruşun noksan devre -
dildiği de mezkûr hazine hesabı umumisinin 64 üncü sahifesinin tetkikinden anlaşılmış ve 
tetkikatımız neticesinde bu vaziyeti müeyyit bulunmuştur . 

Buna duyunu umumiyenin 100 üncü faslının tediyatında beyannamey nazaran hazine 
hesabı umumisinde fazla görülen ve bittabi devre müessir olan 16 543 Hra 14 kuruşun 
da ilavesi takdirinde yukarıda arzolunan fark hasıl olmaktadır. Binaenaleyh layihai kanuniyede 
bunun için bir madde tespit ve ilave olundu. 

İmha olunan tahsisat 
Hükümetin teklifi kanunisinin üçüncü maddesinde i§§§ senei maliyesi için muvazenei 

umumiyeye dahil dairelere verilen tahsisatı teşkil eyleyen 188 193 876 Hra 98 kuruştan 
devrei hesabiye zarfında - tediye olunan veya bütçe noktai nazarından tediye mahiyetinde 
olup esbabı namına emanete nakledilen masarifi mutahakkıkadan ve devri meşrut tahsisattan 
mütebaki 38 790 726 Hra 81.kuruş yerine tediye edilemiyen veya emanata dahi naklolun
mayan düyunu mütehakkıka olarak tespit edilen 3 658 953 Hra 58 kuruşun tenzili ile 41 
346 610 Hra 12 kuruşun lüzumu imhası teklif edilmekte isede iffj senei maliyesinin 
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nihayetinden itibaren kanunî mürur zemanı teşkil eden 5 sene zarfında tahakkuk eylemiş ve 
eyleyecek duyunu Muhasebei umumiye kanununun 52 inci maddesinde münderiç kaydı ihtirazi 
veçhile senesi bütçesindeki tertiplerinden sarf ve istimal edilen muhassasat haricinde kalan 
bakiyye derecesinde tediyesine mani olmamak üzere bütçede mürakkam tahsisattan bilfiil 
tediye olunan veya hükmen tediye mahiyetini haiz olup emanata naklolunan mebaliden 
mütebaki kısmın imha olunacak tahsisatı teşkil edeceği Meclisi Âlice kabul olunan 28 Mayıs 
928 tarih ve 1291 numaralı Askerî fabrikalar müdürüyeti umumiyesinin i^J serıei maliyesi 
hesabı kat'î kanunu ile teeyyüt etmiş ve bu esası kanuniye tevfikı hareketle tahsisatı asliye 
ile tahsisatı mütemmime mecmuundan Mersin hükümet konağının yanmasından dolayı 
cetvelleri üzerinden daire itibarile tespit edilmiş olan ve mevzu tertip mahsusları meçhul 
kalmasına binaen bütçeden mahsup edilmek imkânı bulunmayan 347 004 lira 25 kuruşun 
imha olunacak tahsisatı bulmak için tediyatı umumiye meyamna ithal edilmesi zarureti hasıl 
olduğundan meblağı mezkûrun tenzilinden sonra kalan bakiyeden devri meşrut tahsisat olarak kabul 
olunan 18,342,081 lira 9 kuruşun tenzilinde kalan 38,690-726 lira 81 kuruş imha olunacak 
tahsisat olarak kabul edilmiş ve layihai kanuniyenin beşinci maddesi buna göre tadil ve 
tespit olunmuştur. 1340-1924 senesi muvazenei umumiyesinde kabul olunan varidatı 
umumiye muhammenatı 129,214,610 liradır. Bu muhammenata mukabil mezkûr sene zarfında 
tahakkuk eden varidat 140,041,082 lira 28 kuruş ve sabıkadan müdevver bekaya miktarı 
53 270 435 lira 60 kuruş olmak üzere mecmuu 193 311 517 lira 90 kuruşa baliğ 
olmaktadır. Hazine hesabı umumisinde mezkûr tahakkukat; esbabı beyannamede yazılı olduğu 
üzere 331 251 lira 71 kuruş noksanile münderiçtir. Tahsilata gelince: 

1340 senei maliyesi zarfında tahsil olunan emvali umumiye 138 450 305 lira 29 kuruş 
olup hazine hesapı kafisinde mezkûr tahsilat 33 477 lira 54 kuruş noksanile gösterilmiş 
olduğundan beyannamedeki miktar esas olmak üzere ınadei kanuniye olveçhile tespit edilmiştir 

Tahakkukat: senei haliye varidatı tahakkuka tında muhammenata nazaran iki milyon liraya 
yakın bir fazla görülmüştür. Bu tahakkukata karşılık '8 000 000 liraya yakın bir miktar 
noksan tahsilat vaki olduğundan bu miktar bakaya olarak devredilmiştir. 

Sabıkadan devren gelen miktar ile 1340 senesi zarfında sabık senelere ait olmak üzere 
tahakkuk eden varidat 53 270 435 lira 62 kuruştur. Bu miktara mukabil de- mezkûr 
sene zarfında sabıka talıakkııkatı 11dan vuku bulan tahsilat altı buçuk milyon liraya 
yakın olup bu tahakkukattanda 341 senesine 47 milyon ve küsur lira bakaya olarak devredil
miştir. Haliye ve sabıka bakayası birlikte olarak 45 861 212 lira 61 kuruş olup tetkik olunan 
idare hesaplarına nazaran teeyyüt etmiş bulunan bu miktar 1341 senesine bakaya olarak 
seneyi haliye tahsilatının tahakkukatma nazaran nisbeti devredilmiştir. 

% 93 derecesini buluş ve sabıka tahsilatının tahakkukatma nazaran nisbeti % 11,5 
derecesinde kalmıştır. Yüksek bir yekûn olarak görülen bakayaya gelince: bunun en çok kısmı 
sabık devirlerde toplanarak Cumhuriyet hükümeti tarafından devralman ve kabiliyeti tahsiliyesi 
olmayan bir tahakktıkdan ibaret olmasına nazaran matrah ve menbaları malum ve fekat mükel
lefleri bulunmayan bir kısım tahakukkatm seneden seneye devrinde ameli bir faide mevcut olma 
dığına kani olan encümenimiz bunların devri için sarfedilecek zamanların, tasfiyelerine tahsisini 
daha ziyade faideyi mucip olacağı kanaatini hasıl etmiştir. Binaen aleyh bu kısım bakayanın 
hükümetçe tasfiyesine ait tedbirlere bir an evel tevessül edilmesi şayanı temenni görulmtışiür. 

Mutabakat beyannamesinde mezkûr hususat 

Masarif 

Maliye Vekâleti- Mubayaat bedelleri ve Avrupaya izam olunan heyetlerin harcirahları misillu 
bir kısım masarifin Maliye vekâletinden verilen emir mucibince İstanbul deftardarlığinca ve 
rüsumat müdüriyeti umumiyeside merkeze irsalat şeklinde tesviye olunarak senetlerinin 
mahiyetinde meerkeze gönderilmekte olduğu ve bunların muameleyi mahsubiyeleri merkeze 
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vurutlarında derhal icra olunmıayrak sarfiyatı katiye evrakı tahkikiyelerinin vurtıduna talikan 
uzun müddet tehir olunduğu zikredimiştir. Bu muamele muhasebei umumiye kanunu mucibince 
divanı muhasebatın vizesi olmaksızın tediyat icrasını ve muhasiplerin merkeze irsalat kaydeyle-
dikleri mebaliğin uzun müddet evrakı müsbitesiz kalmasını ve tahsisattan mahsup edilmemesini 
intaç eylemekte olup divanı muhasebat bu yüzden tetkiki hesabat evrakı müsbitesi ibraz 
olunamayan milyonlarca liranın muhasipler tarafından tazminine hükmetmek mecburiyetinde 
kalındığını ilave edilmiştir. 

Merkeze irsalat şeklinde mülhakatta yaptırılan sarfiyat divanı muhasebatın vizesi olmaksızın 
/ vuku bulan sarfiyat demek olup muhasebei umumiye kanununa muhalif muamele, ve binnetice 

lüzumsuz olarak muhasipler tarafından tazminine hükmedilmek demek olduğundan muvafık 
görülmemiştir. Maamafih bugüne kadar gerek 1340 senesine ve gerek müteakip senelere ait olsun 
mahsubu yapılıpta makbuzu gönderilmeyen hiç bir müraselat muamelesi kalmamış olduğu 
vebadema makbuzların günü gününe mahallerine gönderileceği ve tediye emrine müstenit 
olmaksızın taşrada sarfiyat icra ettirilmeyeceği vekâlet namına muhasebei umumiye müdürü 
umumisi Faik beyin encümende vuku bulan beyanat ve taahhüdü ile anlaşılmış ve filhakika 
devam etmemesi temenniye şayan bulunmuştur. 

2 — Mülga hazinei hassaya ait olup 46 numaralı kanunla hakkı istimali muvakkaten 
Hazinei maliyeye devredilmiş olan emvali gayrı mankulenin 3/ mart 1340 tarih ve 431 
numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince sureti kafiyede hazineye intikal eylemiş 
olmasına nazaran bu tarihden itibaren sair emvali milliye misillu varidat ve sarfiyatının 
tamamen bütçeye ithali muktezi bulunduğu halde İstanbul vilayetince emvali mezkûrenin 
muvakkaten idare edildiği müdette yapıldığı veçhile senei mezkûre ağustos nihayetine kadar da 
varidatı «emlaki müdevvere hesabı carisi» namile açılan bir hesaba kaydile bundan 13 780 
lirasının Divanı muhesebata vize ettirilmeksizin mezkûr hesabı cariden tesviye edildiği ve 
bu suretle bütçe harici bırakıldığı muharrerdir. 

Ticaret vekâleti 

İstiklal mücadelesini müteakip Hükümet iktisadî bir mücadele ile karşılaşdığı cihetle 
bazı müessesatı milliyemizin inkişafı maksadüe emanet hesabında mukayyet mebaliğden 260 
bin liralık kadar aksiyon mubayaa edildiği anlaşılmaktadır. Maliyeden verilen kayıt ve malumata 
ve aksiyonların bu günki satış fiatlarına nazaran umumundan hazine için halen bir zarar 
görülmekte isede bu şekli mubayaa esasen tenmiye mahiyetinde olmadığı için muvafık olma
yacağına ve 28 Mayis 1928 tarihli kanunla bu gibi hesabatın da tesviyesi temin edilmesine 
göre Maliye vekâletince ayrıca tesviye edileceği taahhüt edilen mezkûr aksiyonlara müteallik 
muamelatın da tesrii intacı şayanı temennidir. 

491 Numaralı kanuna tevfikan emvali mezkûre varidat ve sarfiyatının bütçeye ithali 
lazımgeldiği halde emanet mahiyetinde bir hesabe ithal ile o suretle idaresi ve sarfiyatının 
Divanı muhasebata vize ettirilmemesi ve binnetice muamelatı umumiyenin bütçe harici 
bırakılması muvafık değilsede Maliye vekâletince de divanın noktai nazarına iştirak edilerek 
deftardar .hakkında muamelei kanutıiyeye tevessül edildiği ve keyfiyetin 1340 senesi zarfında 
münferit bir hadise olarak ceryan etmiş olduğu ifade kılınmış ve o suretle kabul edilmiş 
isede tekerrür etmemesi temenniye şayan görülmüştür. 

4—472 Numaralı kanuna'tevfikan vesaiti nakliye ücretlerine zamimeten istifa olunan nakliyat 
resminden bu resmi cibayet ile mükellef bulunan müessese ve idarelere mezkûr kanunun 
guncu maddesi mucibince verilmesi lazım gelen % 5 aidat için masraf bütçesine tahsisat 
vazedilmediği cihetle 1340 senesi zarfında aidatı mezkûre temamen bütçe haricinde 
bırakılarak yalınız miktarı safisi irad kaydedilmiştir 

Varidatın gayri safî olarak irat kaydı ve tahsil masrafının da bütçeye tealluk ettiği 
tahsisatdan tesviyesi muhasebei Umumiye kanunu ahkâmından bulunduğundan ceryani hal 
muvafık görülmemiştir, 
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Mamaafih Maliye vekâletinin 1341 senesi masraf bütçesine bunun için tahsisat vazedilerek 

bu tarihden itibaren ahkâmı umumiyeye tebaiyete başlanmak suretile senei mezkûreye inhisar 
ettirilen keyfiyetin ademi tekerrürünün temin edilmiş olması memnuniyeti mucip olmuştar. 

5 — 3 Teşrinisani 1339 tarihinden itibaren Hükümete intikal eden İstanbuldaki 
perapalas otelinin tarihi icarı olan 3 Nisan 1340 terihine kadar vaki olan hasılatından 
muvakkat heyeti idare masrafı tenzil olunarak bunun da miktarı safisi irat kaydedilmiştir. 

Bu varidat ile sarfiyatın kayit ve evrakı müsbiteleri muhtelit mahkemeye tevdi edilmiş 
olmasından dolayi Divanı Muhasebatın tetkikine vazedilmediği ve bilahara icra edilecek 
tetkika göre Divanı Muhasebatça kazaî salahiyetin istimal edileceği bildirilmiştir. Hazineye 
intikal eden Pera palas oteli varidatından muvakkat idare heyeti masrafı tenzil edilmek 
suretile safı miktarının irat kaydi muhasebei umumiye kanunu ahkâmına muhalif bulunduğu 
cihetle muvafık görülmemiş ve henüz tetkik edilmemiş olan kuyut ve tahsilat ve sarfiyat 
evrakı müspitelerinin bir an evel ihzarı ile Divanı Muhasebatın tetkikine vazedilmesi şayanı 
temenni görülmüştür. 

6 - Devair ve makamatı resmiye ve ücretsiz muhaberatta bulunan bilcümle müesseseler 
ve eşhası hükmiyelerin telgraf muhabereleri dahi 406 numaralı telgraf ve telefon kanuuunun 
34 üncü maddesi mucibince 1340 senesinden itibaren ücrete tabi tutulmuş ve bunun için daireler 
bütçelerine 2 183 470 lira tahsisatta vazedilmiş olduğu halde mezkûr kanun hükümlerinin 
tatbik ve icrası temin edilmeyerek bu tahsisattan ancak 399,000 lira raddesinde bir 
mikdarının mahsubu icra kılınmış olduğu bildirilmiş isede ahiren Meclisi Âlice kabul olunan 
bir kanunla bu hususta cereyan etmesi lazım gelecek muamelat tedvin ve temin edilmiş 
olduğundan zikre şayan bir şey görülememiştir. 

Adliye vekâleti 
7 - Harcirah tahsisatının kifayet etmemesi hasebile memurini adliyeden yeniden tayin, nakil, 

ve tahvilleri icra kılınanların harcirahlarınm yansı bilahara tesviye edilmek üzere yalnız yarısının 
ita emrine raptedildiği cihetle bu kabil ita imirleri vize cari olan mahallerde Divan murakip-
lcrince reddedildiği ve keyfiyeti reddin üç aylık raporlar münasebetile Meclisi Alice de tasvip 
buyurulduğu vize cari olmayan mahallerde de bu gibi tediyat olduğu gibi bazı yerlerde de eski 
muhasebei umumiye kanununun 32inci maddesindeki avanstar şeklinde divana vize ettirilmeksizin 
tesviye kılındığı beyan edilmekte isede encümenimizce icra kılınan tetkikatta 340 senesi 
zarfında yapılan mühim teşkilatı adliyede umuru mahakim sektedar olmamak için memurini 
adliyeden bir kısmının nısıf harcirahla tayin ve nakli kabul ettikleri gibi hatta bir kısmının da 
bila harcirah tayin olundukları mahallere gitmeği kabul eyledikleri anlaşıldığı cihetle muamelei 
vakıada yeniden tediyatı icap ettiren bir vaziyet mevcut olmadığı gibi muhasebei umumiye 
kanunu ahkâmına muhalif bir güna fazla sarfiyat ve taahhtıdatta bulunulmadığı da tahakkuk 
etmiştir . 

8 - 5 6 4 numaralı kanunla memleketin zahire ve un ihtiyacını tehviıı maksadıyla tahsis 
edilmiş olan 500000 lira meselesi hakkında Meclisi âli geçen sene kararını vermiş olduğundan 
burada tekrar şayanı zikir bir cihet görülmemiştir . 

9 - Mübadele ve imar ve iskân müdüriyeti umumiyesi : 
İskân muhasibi mes'ulu bulunmayan mahallere ait iskân sarfiyatı için muhasebei umumiye 

kanununa tevfikan vilayet mtıhasebeclieri namına havale name irsal olunmayup sarfı lazım 
gelen paranın merkeze irsalat kaydile tesviyesi ve evrakı sarfiyesinin iskân muhasibi mesullerine 
irsali sureti ile muamelat tedvir edilmiş ve bundan maada iskân muhasibi mes'ulleri tarafından 
avans sureti ile de vilayet muhasebeciliklerine bir çok paralar gönderilmiştir. 

Her iki suretle vilayet muhasebecileri tarafından sarfolunan paraların evrakı sarf iyeleri 
gönderildiği halde İskân muhasiplerince bunların vakti zemanile mahsupları icra 
edilmemiş ve bilahere İskân muhasiplikleri de lağvolunarak kuyut ve evrakı sarfı"yeleri 
İskân muhasiplerinin bulunduğu mevkideki muhasebecilere devrettirilmiştir . Bu 
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evrakı devr almış olan vilayet muhasebecileri işin ehemmiyetini takdir etmiyerek mahsubunun 
icrasını temin eylemedikleri cihetle İmar ve İskân umuru için bütçe ile verilen 18,000,000 lirayı 
mütecaviz tahsisattan hesabı kafide görüleceği üzere ancak nısfı raddesinde bir miktarının 
mahsubu icra edilebilmiş ve bidayeten sarfiyatı icra eden vilayet muhasebecilerinin kayıtları da 
evrakı müsbitesiz kalmıştır . 

Bu şekH muamele evel emirde mühim miktardaki sarfiyatın tahsisatına mahsup edilmiye-
rek bütçe harici kalmasını mucip olmuştur . 

Saniyen bidayeten irsalat kaydile sarfiyatı yapan muhasebecilerin kayitları da evrakı müs
bitesiz kalmıştır ki bunun neticesi olarak Divanı Muhasebatça muhasiplere himmet hükmedil-
miştir. İskân muhasipleri lağvedilmiş ve halen devam eder bir vaziyet kalmamış isede mahsup-
suz kalmış muamelatı sabıkanın alahalihi devamı da muvafık görülmemşitir . 

Vekâlet tediyata ait mevcut evrakı müsbitenin bir sene zarfında mahsup ve hesapların 
intacını taahhüt etmişi olduğundan bir an evel ikmal ve intacı şayanı temennidir . 

10-İsyan hadisesinde varidat kayitları yanmış olan Hakkâri ve Muş vilayetlerinde emlak 
ve arazi vergilerinin 15 Recep 1277 tarihli nizamname ahkâmına tevfikan her mükellefin 
servet ve zer kabiliyetlerini nazarı dikkate alınmak suretile ve Meclisi idare kararile sureti 
maktuada cibayet edilmekte olduğu anlaşılmıştir. Divani Muhasebatça tahriri icra edilmiş 
mahallerde tatbik edilmek üzere tanzim edilmiş olan mezkûr nizamname ahkâm inin kanunî bir 
müsaade olmadıkça kayıtları bilahara ziyaa uğrayan bu gibi mahaller hakkında kıyasen tatbiki 
caiz olmayacağı mütaleasında bulunulmaktadır. Maliyevekâleti tahrir görmeyen mahaller ile 
isyan hadisesinde varidat kayitları ziyaa uğrayan mahaller arasında esas itibarile bir fark 
olmadığından bahsile salifülarz nizamname ahkâmının tatbiki lazım geleceği noktai nazarını 
ileri sürmekte isede bu noktai nazara göre mesele muhtacı tefsir görülmekte olduğundan 
vekâletçe keyfiyetin tefsiren halli esbabına tevessül edilmesi icap etmektedir. 

11 - Hacı bayram veli vakfına meşrut olan Ankarya mülhak bazı kura aşarının 340-
senesinde de mezkûr vakıf mütevellisi tarafından cibayef edildiği anlaşılmıştır. 24 Mayis 340 
tarihinde neşr olunan teşkilatı esasiye kanununun 84 üncü maddesinde (hakikî ve hükmî 
şahıslar tarafından veya onlar namına rüsum; aşar ve sair tekalif alınması memnudur.) denilme
sine nazaran bu tarihten sonra mütevelli tarafından aşar cibayet edilmesi mühasebei umumiye 
kanununun 17 inci maddesi mucibince müstelzimi mücazat olduğundan bahsile Divanı 
muhasebatça Maliye vekâletine iş'ar kılınmış ve iş'arı vaki encümenimizcede muvafık bulunarak 
emsali tekerrürlere mani olması temenniye şayan görülmüştür. 

12 - Mersin rüsumat idaresince tahmil ve tahliye olunan eşyayı tücariyeniri beher 100 
kilosundan 10 kuruş vinç ve 2 kuruşta liman resmi namile iki nevi gayri kanunî resim 
tahsil edildiği ve Rüsumat müdüriyeti umumiyesinden buna dair verilen cevapta : 

Mersinin işgal altında bulunduğu esnada Fransız gümrük idaresince yapılan rıhtım 
masarifile yene Fransız gümrük memurunun Fransız tebaasından Komis namındaki bir şahs ile 
akt ettiği mukavele mucibince mumaileyh Komis tarafından vaz edilmiş olan vincin bedeline 
mukabil Fransızlar tarafından mezkûr resmin istifasına başlanıldığı ve vinç resminden %5,5 
rüsumata ve %94,5 yde Komise ait olmak üzere taksim edildiği ve Mersinin Türkiye idaresine 
avdetinden sonra da bu resimlerin olvecihile almasına devam edildiği anlaşılmış ve bunun 
hakkında Divanca sebk eden iş'ara cevaben Maliye vekâletince mezkûr resimlerin istifasından 
sarfı nazar edilerek vinç bedeli bakiyesinin hükümetçe tesviyesine teşebbüs edildiği bildirilmiş 
olmasına nazaran cereyan eden hilafı kanun muamelenin devamına mani olunmuş ve bu 
itibarla zikre şayan bir cihet görülememiştir. 

Umumî mütalea 
13 - Hazine hesabı umumisinde tahakkuk ettirilen bakiyei muhassasatdan devrei hesabiye 

nihayetine kadar tediye edilmiyen düyunu mütehakkıka olarak tespit edilen 3 658 953 lira 
58 kuruş ile kavariini mahsusası mucibince sinini atiyeye devri meşrut bulunan tahsisatın 
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tenzilinden sonra bakiyei muhassasatın imhası kanun layihasına dere edilmiştir . Muhasiplerin 
Divanı Muhasebata ita eyledikleri cetvellerde mürakkam düyunu mütehakkıka yekûnu ise 
Hazine hesabı umumisinde gösterilen mezkûr miktardan i 937 811 lira 32 kuruş noksandır. 
Senei haliye nihayetine kadar tediye olunamayan ve emanet hesabına alınamamış bulunan 
düyunun seneleri bütçelerindeki tertiplerinde karşılığı olmak şartile 5 seneye kadar tesviyesine 
muhasebei umumiye kanunile mezuniyet verilmiş olduğu cihetle Divanı Muhasebat kaydına 
nazaran 340 senesi bakiyei • muhassasatına mahsuben kânunuevel 927 gayesine kadar 
12 316 782 lira düyun olarak tediye edilmiş ve tediyesi için havale ita kılınmış olmasına 
nazaran gerek Maliye vekâletine ve gerek Divani Muhasebata verilen cetvellerde gösterilen 
düyunu mütehakkıka miktarları makrunu hakikat değildir denilmiştir. Filhakika hazine 
hesabinda düyunu mütehakkıka olarak tespit olunan üç buçuk milyon küsur liraya mukabil 
yalnız 927 gayesine kadar 12,5 milyona yakın düyun tediye edilmiş ve daha tediye olunacak 
kısımlar da bulunmuş olduğundan tespit olunan düyun miktarının hakikattan çok uzak olduğu 
mütaleasma bihakkin iştirak edilmiştir. 

Düyunu mütehakkıkamn pek farklı tespit edilmesi, icra kuvvetine verilen bütçe mezuniyetinin 
ne derece istimal edildiğini ve nekadar hidemati umumiye ifa edildiğinin ve bunların Devlete 
kaça mal olduğunun tespit edilmemesi demektir. Hadise diğer taraftan Devlet bütçesinin mu -
vazenesi ile de alakadar görülmektedir. 

Cereyan eden sene bütçesi ile tahassül edecek varidat osene için ifası talep olunan hidematı 
umumiyeye karşılık ittihaz edilmiş olduğundan pek farklı düyunu mütehakkıka zuhurile anın 
tesviyesi mecburiyeti karşısında cereyan eden sene hidematı umumiyesi neile ifa edilecektir . 
Mühim düyunu mütehakkıkamn tasviyesi ile hale ait hidematı umumiyenin teehuru tabiatile 
muvafık olmayacaktır . Bunun için Hükümetin her sene için düyunu mütehakkıkasını 
sıhhata yakin olarak tespit etmesi şayanı temenni bulunmuştur. 

14- Mart muvakkat bütçe kanununun ikinci maddesinde 340 senesi müvazenei umumiyesi 
mucibince devair kadrolarında yapılan* tenzilat ve ınaaşatta icra kılınan tenkihat mart iptida
sından nihayetine kadar muteberdir denildiği halde bazı vekaletlerce kadrolarında yapılan 
tenzilattan mülhakatın haberdar edilmemesi ve Maliye vekâletincede mart maaşlarının sabıkı 
veçhile tediyesinin memıtrini maliyeye tebliğ edilmiş olması hasebile bir kısım memurine 
kadro fevkinde maaş ita edilmiştir. Bu fazla tediyatın kısmı azamî taalluk ettiği fasıllardaki 
tasarrufatla telafi edilmiş isede hesabı kat'î de yazılı olduğu üzere bir kısmı tahsisat harici 
kalmıştır. Kanunların kesbi kat'iyet etmezden evel tatbiki hakkında tedabiri muktaziye, 
ittihazile akabı neşrinde derhal tebligatı lazime icra edilerek bu nevi yolsuzlukların devam 
etmemesi temenniye şayan görülmüştür. 

15 — Muhasebei umumiye kanunu mucibince verilen avansların sene nihayetinde herhalde 
hesabının kat'î ve hesabını tasfiye edememişolan mutemetlerin zimmettar addile hesaplarını 
tasfiye etmedikçe tekrar Devlet hizmetinde istihdam edilmeleri muktazi bulunmakla sarfiyatı 
muvakkata] hesabının ertesi seneye hiç bakiye devredilmemesi icap ederken hazine hesabına 
merbut mizam umumide gösterildiği veçhile bu hesapta 16,346,314 lira 40 kuruş 341 
senesine bakiye devredildiği görülmüş ve bu meblağ da tabiatile seneleri bütçelerindeki 
tahsisattan mahsubu icra edilemiyen sarfiyat meyanmda kalmıştır. Senesi zarfında bütçesine 
mahsup edilmiyen 16 milyon ve küsur lira gibi mühim bir paranın ertesi seneye devredilmesi 
muvafıkı kanun olmadıktan başka sarfiyatı muvakkate tediyatı ve anın bakiyesi ile muhasiplerin ve 
vekâletin kâfi derecede alakadar olmadıkları ve zimmetlerin tahsil ve takibi hususunda ciddî bir 
itina göstermedikleri de anlaşılıyor. löMilyon lira gibi hazine parasının şunun veya bunun elinde 
uzun müddet kalarak mahsubunun temin edilmemiş olması çok yerlerde muavene kayıtlarının 
tesis edilmemesi veya tesis edilmiş olan kuyııdun bilahara intizamını kaybetmesi yüzünden 
bu hesaba ait tediyat müfredatının mühim bir kısmı itibarile kayden meçhul bulunmaktadır. 
Şu halde takip ve tahsil hususu da haleldar edilmiş bulunduğundan hazine hukukunun bu 
noktadan muhatarada telakki etmek zarureti hasıl oluyur. Kâfi itina ve alaka ile gerek bu 
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nesap ve gerek eşhas zimemi hesabı bakiyesinin asgarî hadde tenzili bilhassa şayanı temenni 
görülmüştür. 

16 — Tahsisat hariciye sarfiyatı hazine hesabı umumisine merbut 93 numaralı tabloda 
gösterildiği üzere 1194 lira 18 kuruş olarak tesbit edilmiş ve bundan 1127 lira 28 kuruş 
taalluk ettiği fasıllardaki bakiyei muhassasat ile kapanmakta olduğu ve muvazenei umumiye 
kanununa merbut cetvellerde haizi kanuniyet olan en küçük kısım fasıl olup bir faslın 
maddeleri arasındaki tecavüzler devairi müteallikasmca mesaili idariye mahiyetinde kalacağına 
nazaran bu miktarın tenzili halinde bakiye olarak kalan 66 lira 90 kuruşa tahsisatı mütemmi-
meye ait kısımda arz ve izah olunduğu veçhile yeniden farkı olan 2 liranın ilavesile 68 lira 
90 kuruş hakkında lazım gelen mütalaa kısmı mahsusta arzedilmiştir. 924 - 340 senesi 
hesabı kafi ve ıımumisile mutabakat beyannamesinin neticei tetkikatı üzerine encümence 
dermeyan olunan mütalaa bundan ibaret olmakla keyfiyet heyeti umumiyeye arz olunur. 

Âza Âza Âza Âza Âza Ka. M. M. Reis 
Arif Memet Hakim Rıza Hüsnü Kâzım S. Sabrı 

1340 - 1924 senesi hesabı kafi kanun layihası 
Hükümetin teklifi ı Encümenin (adili 

MADDE l — 1340 senei maliyesi masarifi 
tımumiyesi merbut 34 numaralı cetvelde gös
terildiği veçhile 131,628,038 lira 62 kuruş 
ve varidatı umumiye dahi merbut 2 numaralı 
cetvelde muharrer olduğu veçhile . . . 
138 , 416 , 827 lira 75 kuruş olarak kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2 — 92 numaralı cetvelde mü -
rakkam olduğu üzere devairce fasıl itibarile 
tahsisat haricinde sarfolunan 12318 lira 12 
kuruş tahsisatı mütemmime olarak kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3 — kezalik merbut 43/91 numa
ralı cetvellerde gösterildiği üzere devrei hesa
biye zarfında tahakkuk edüp tediye ve emanet 
hesabına nakledilememiş olan düyunun karşılığı 
ile sinini atiyeye devri meşrut tahsisatın tenzi
linden sonra gayrı ezsarf kalan 41,346,610 
lira 12 kuruş bakiyei muhassasat iptal 
edilmiştir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına 
Maliye vekili memurdur. 

Ba. Y. M. M: Ad. V, Bş. V. 
İlisan Recep Mahmut o sat ur. İsmet 

imzada bulun
madı 

Mf. V. Mal. V. Ha. V. Da. Y. 
M.Necati M. Abdülhalik Dr.TevfikRüstü Cemil 
S. M. İ. V. Tc. V. Zr. V. NasV. 
Dr. Refik M. Rahmi M. Sabri Behiç 

MADDE i — 1340 senei maliyesi masa
rifi umumiyesi merbut A cetvelinde gösteril
diği üzere ( 131,384,535 ) lira 34 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr sene hazine varidatı 
umumiyesi merbut B cetvelinde muharrer 
olduğu veçhile ( 138,450,305 ) lira 29 
kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut C cetvelinde göste
rildiği üzere aynı sene zarfında dairelerce 
fasıl itibarile tahsisat harici sarfolunan 68 
lira 90 kuruş tahsisatı mütemmime olarak 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — merbut A cetvelinin sütunu 
mahsusunda gösterildiği üzere kavanini mah-
susası mucibince sinini atiyeye devri meşrut 
tahsisat 18,342,081 lira 9 kuruştur: 

MADDE 5 — Mersin hükümet konağının 
yanmasından dolayı tertibi mahsusları meç
hul tediyat miktarı olan 3 7 5 , 0 0 4 lira 25 
kuruşun tediyatı umumiyeden tenzilinden sonra 
kalan bakiye ile dördüncü maddede yazılı olan 
devri meşrut tahsisatın bakiyesi 38 ,790 ,726 
lira 81 kuruş tahsisat imha edilmiştir . 

MADDE 6 — bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

' MADDE 7 — bu kanunun icrasına maliye 
vekili memurdur. 
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Di. Mu. 
Bş. kitabet 

Adet 
7.6 o 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELİ LEŞİNE 

Teşkilatı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları mucibince Divanı Muhasebatın tanzim 
ile mükellef olduğu 340 senesi hesabı katı'sine ait olup Heyeti umumiyece bilmiizakere 
ekseriyet ve ittifakla kabul edilmiş olan mevadı muhtevi bulunan'beyannamenin leffen takdim 
kılınmış olduğu arz olunur efendim hazretleri, 2 - Şubat - 1928 

Reis vekili 
Faik 



( A ) CETVELİ 

fa Muhassasatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 

ı Riyaset ve aza tahsisatı 
2 Harcırah 
3 İstiklal mahkemeleri masrafı 
4 Memurin maaş ve üeuratı 
5 Masarifi müteferrika 
6 Masarifi mütenevvia 
7 Matbaa maaş ve ücıırat ve masarifi 
8 İnzibat memurları ve muhafaza 

taburu maaşatı 
9 İnzibat memurları ve muhafaza 

taburu masarifi 
ıo Tahsisatı fevkaladei şehriye 
^j Meclis binası inşaatı 
J; Telgraf üeuratı 

339 Senesi düyunu 

Riyaseti Cumhur 

H Riyaseti Cumhur muhassasatı 
12 Memurin ve müstahdemin maaş 

ve ucuratı 
13 Otomobil esmam 
14 Masarifi mütenevvia 
15 Masarifi gayri melhuza 
16 Tahsisatı fevkalade 

Tahsisat 

Lira K. 

2 059 200 

135 910 

0 

37 840,80 

15 090 

39 355 

İ 73 327 

Tediyat 
Lira K. 

2 055 411,94 

121 214,76 

0 

35,810,51 

14 285,67 

37 379,58 

60 777,29 

Devri 
meşrut 

tahsisat 
Ura K. 

A Telgraf üeuratı 

Yekim 

Divanı Muhasebat 

17 Maaşat 
18 Masarifi müteferrika 
19 Masarifi mütenevvia 
20 Harcirah ve yevmiye 
2i Memurini muvazzafa tahsisati 

2 910 2 446,32 

1 300 

52 539 

255 100 

1 000 

4 989,45 

1 116,47 

45 400,27 

248 186,24 

2,35 

4 989,45 

144 000 144 000 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

3 788,06 

14 695,24 

0 

2 030,29 

804,33 

1 975,42 

12 54frf71 

463,68 

183,53 

7 138,73 

6 913,76 

997,65 

0 

21 120 

36 187 

2 975 

3 000 

15 675 

6 000 

228 957 
. . . " „ • - • • • • 

68 220 

1 200 

10 200 

25 000 

- 101 040 

15 044,07 

36 186,06 

2 974,16 

3 000 
7 986,61 

0 

209 190,90 
„ .^. , ... .„,-wf m _ „ . _ — - - — -— -. -.777 

46 205,98 
1 194,40 

10 162,86 

10 771,21 

67 708,28 

6 075,93 

94 

84 
0 

7 688,39 

6 000 

19 766,10 
, -----_: 1^-1,-ît:•££..-=ZLUS^J.>~=-^.U^-._-_: 

22 014,02 

5,60 

37,14 

14 228,79 

33 33} ,72 
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Muhassasatın nev'i 
Tahsisat 

Lira K. 

Devri 
Ted iya t meşrut 

J tahsisat 
Lira K. Lira K. 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

22 Memurini mazide maaş ve 
tahsisatı 

22 Telgraf ücııratı 
339 senesi düyunu' 

4 338 
3 000 

0 

Y e k û n 212 998 

2 310,45 

10,03 

o 

138 363,81 

2 027,55 

2 080,37 

O 

74 634,10 

Başvekâlet 

26 Maaşat 
27 Masarifat 

Masarifi müteferrika 
Tahsisatı fevkalade 

28 

29 

30 
A 
30 
R 
30 

Mazulin maaş ve tahsisatı 
Telgraf ücııratı 
Faslı mahsus 
339 Senesi düyunu 

Yekûn 

14 040 

2 230 

500 

13 715 

17 727 

5 000 

280 000 

84,29 

1 333 296,29 

8 988,93 

2 006,41 

49 998 
6 721,87 

675,03 

0 

43 670,96 

84,29 

Q2 647,47 

5 ObJ ,07 

223,59 
02 

6 993,13 

17 051,97 

5 000 

236 329,04 

0 

270 648,82 

Maliye Vekâleti 
31 îdarei merkeziye maaşı 
32 Devair muhasebe müdürleri ve 

aklamı maaşı 
33 Hey'eti teftişiye 
34 Levazım 
35 îdarei mekeziye müteferrikası 
36 îdarei vilayat maaşı 
37 » » Levazımı 
38 Taşra mütefırrikası 
39 Masarifi mütenevvia 
40 fjmlaki milliye masarifi 
41 Masarifi tahsiliye 
42 Muamelatı nakdiye 
43 Darphane maaşatı 
44 » masarifi idaresi 
45 işletme masarifi 
46 Madalya 
37 Millî saraylar tamiratı 
4a Maliye tatbikat mektebi 
49 Massrifi gayri melhuza 

88 632 

80 196 
25 428 

14 700 
11 000 

942 756 
132 000 

24 000 

747 000 

145 000 

430 000 

337 000 
10*326 

1 500 

25 500 

25 000 

m 000 
21 420 

320 000 

76 948,34 

64 282,34 
15 091,81 

İl 090,23 

8 941,63 

796 552,53 

91 366,10 

20 941,78 

541 &54,31 
47 470,53 

275 220,31 
188 566,13 

8 193,37 

937,03 

22 006,91 
1 039,64 

9 549,49 
9 910,98 

. 2l« 116,35 

11 683,66 

15 913,66 

10 336,19 
3 639,77 
2 058,37 

146 203,47 
40 033,90 

3 058,22 

205 345,69 

97 523,47 
154 779,09 
148 433,97 
2 132,63 
562,97 

3 433,06 
2,i 900,30 
20 450,51 
11 509,02 
101 883,65 



50 
51 

52 
53 
54 
55 

50 
A 
56 
B 
56 
ü 
56 
1) 
56 
H 
56 

V 
56 

70 
]i 
99 

Z 
99 

Mıılıassasi»lın ,ıı& v*l 

Tahsisatı mesture 
Hükümet konakları tamirat, 
tevsi at ve inşaatı 
Memurini muvazzafa 
Memurini mazule 
Ecnebi mütehassıslar 
Askerî fabrikalar için sermayei 
iptidaiye 
Darüleytamlara yardım 
Aşar hissei iaşe muadili 
Ankara şehremanetine ikrazat 

Eytam sandıklarının matlubu 
Telgraf ücuratı 
Çankırı, Kayseri su yollarının 
tecdit ve tamiri 
Tetkiki hesabat heyetleri ücurat 
ve harcırahlarda masarifi saire 
leri 
Faslı mahsus 

İstila/edelere verilecek kereste 
bedeli 
Harap olan mesakin tamiratı 
336 Senesi düyunu 
337 » 
338 )) 
339 )) 

Mersin vilayeti tediyatı 

Mııhassesatı zatiye 

Yekun 
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Tahsisat 
Ura K. 

150 000 

Tediyat 
Ura K. 

15!) 000 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Um K. 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

2 002 161,52 
2 752 821 
110 000 

1 000 000 

1 000 000 
1 127 093 

1 000 000 

2 000 000 

400 000 

aoo ooo 
35 000 

405 439,15 
2 336 157,94 

69 267,69 
49 032,62 

1 000 000 
1 127 093 

063 536,32 

500 000 

299 400 

3 515,40 

30 000 

1 500 000 

1 500 000 

96 7f22,37 
416 663,06 
40 732,31 
950 967,38 

0 
0 

336 463,68 

0 

100 600 

296 484,60 

5 000 

50 000 
6 3 >0 000 

173 263,43 

888 389,15 

950 731,88 
53 319,77 
«7 419,12 
ili) 272,30 

0 

23 881 92^,17 

38 475,91 
0 093 576,13 

173 263,43 

311 568,86 

950 731,88 
53 319,77 
67 419,12 
110 272,30 
2J 512,64 • 

16 869 438,00 

206 423,87 

576 820,29 

3 783 244,10 

11 524,90 
0 

0 

3 258 699,65 

57 Yurtluk ocaklık emlaki mazbuta 
maaşatı 

58 Tahsisatı fevkalade 

58 Malul gazilere mükâfatı nakdjye 

4 320 602 
6 2 «8 481 

46 200 

2 898 500,32 
4 679 880,01 

İS 150 

1 422 101,68 
1 608 600,99 

28 050 
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Tahsisat 
Lira K 

58 Mütekaidini mülkiye ve ilmiye 
ile eytam ve eramil 339 senesi 
maaş ve tahsisatı 300 000 

Düyunu umumiye 

50 Idarei merkeziye maaşatı 
60 Idarei vilayat maaşatı 
61 Levazım 
62 Tuz ihraeiye ve nakliyosi 
63' Masarifi tahsiliye 
64 Masarifi umumiye 
65 Tahsisatı fevkalade 
66 Telgraf ücurat ı 
67 Memurini mazııle maaş ve tahsisatı 
m % 4 Faizli düyunu mubeddelei 

müvahhade 
69 Ikramiyeli şark demir yolları 

tahvilatı 
70 % 4 Faizli 1840 senesi tahvilatı 

Osmaniye istikrazı 
71 % 4 Faizli 1893 tömbeki istikrazı 
72 % 4 Faizli 1894 kırk milyon fıra-

nklık ist ikraz 
•73 % 5 Faizli 1899 senesi isiikrazı 
74 % 7 » 1902 senesi gümrükler 

istkrazı 
75 % 4 Faizli 1903 senesi saydımahi 

istikrazı 
76 ?/0 4 Faizli Bağdat demir yolları 

birinci tert ip istıkrazi 
77 °/o4 Fa iz l i 1904 senes i i s t i k raz ı 

661 841 

94 681 

87 658 
17 534 

26 848 
63 120 

135 709 

41 660 

34 057 

396 

Tediyat 

Lira ' -K. 

92 014,79 

58 Emlaki mazbuta mukabili maaşat 
336 Senesi düyunu 
337 » » 
338 » » 
339 » » 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekûn " 

0 000 

26 100,77 

37 281,70 

48 986,91 

159 338,32 

0 

11 233 050,76 

1 023,60 
26 160,77 

37 281,76 

48 986*91 

159 338,32 

44 003,04 

8 005 339,52 

34-620 
62) 144 
242 325 

1 012 000 

789 500 

182 500 

883 459 

50 000 

23 500 

18 275,44 
.389 523,*») 

156 780,64 

946 098,44 

640 659,08 

68 592,80 

749 642,60 

9 984,15 

5 236,82 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

207 985,21 

4 976,40 

3 271 714,2 

16 344,56 
230 620,51 
85 544,36 
65 901^56 
148 840,92 
113 907,20 
138 816,40 
40 015,85 
18 263,18 

661 841 

94 681 

87 658 
17 534 

26 848 
63 120 

35 709 

41 660 

34 057 
43 M t 
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78 °/o 4 )} 1901-1905 senes i i s t ik raz ı 
79 % 4 }) l9:)5 senesi teçhizatı-
• askeriye istikrazı 
80 °/o 4 Faizli Bağdat demir yolları 

ikinci tertip istikrazı 
8i °/o 4 Faizli bağdat demir yolları 

üçüncü tertip istikrazı 
82 % 4 Faizl i 1608 senesi i s t ikrazı 
83 % 4 )} 19,)6 » }) 

84 °/o 4 » Soma- Banbırma 
demir yollan istikrazı 

85 °/o 4 Faizli Hudeyde - Sana de
mir yolu istikrazı 

86 °/o4 Faizl i 19li senesi i s t ikraz ı 
87 Konya ovası i rva ve İska is t ikrazı 
88 % 5 ' 5 Faizli doklar ve tersaneler 

inşaatı bahriye istikrazı 
89 % 5 Faizli 1914 senesi i r t ikraz ı 
90 Jkramiyel i donanma p iyangosu 
9i % 5 Faizli istikrazı dahilî 
92 Istikrazat masarifi 
93 1911 Senesi hazine tahvilleri 
94 1912 Seiıasi hazine tahvi l ler i 
95 1913 » )) » 
96 Reji idares inin bir b u ç u k milyon 

liralık avansı 
97 Fenerler idaresi avansları 
98 Köstence kablo şirketi avansı 
99 Soçiyete kommerçiyale doryanta 

avansı 
gQ Mülga Avusturya bankaları 

l(K) Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye 
düyunundan bakiye 

ıoı Düyunu umumiyei osmamiyo 
Meclisi memurini 

Mtı. Hükümeti sakıta düyunu 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

83 740 

41 664 

/İS 114 

75 051 
74 342 
122 734 

25 022 

Tediyat 
Lira K. 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

14 373 
123 435 
21 555 

ü 
521 458 
60 000 

2 246 895 
16 065 

155 467 
62 065 
92 256 

0 
500 000 

458 

187 000 

5 000 

5 659 491,39 

470 000 
2 390 685,38 

18 066 418,77 

60 000 
2 242 986,67 

5 393,28 

3 854,15 

1 128 510,67 

2 390 685,38 
10 282,65 

8 826 506,26 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K; 

83 740 

41 660 

68 114 

75 051 

74 342 

122 734 

25 022 

14 373 

123 435 
21 555 

521 458 

3 908,33 

10 671,72 

155 467 

62 065 

92 250 

500 000 
458 

187 000 

1 145,85 

470 000 

,72 4 719 214,44 
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Ülııhassasatuı IHÎV'Î 
Tahsisat 

Lira K. 

Tediyat 

Lira K. 

Devri 
meşrut 
-tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

1)2 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

112 
ıı:< 

A 
113 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 

Idarei merkeziye maaş atı 43 248 
Levazım 40 oıo 
Masarifi müteferrika r> r>oo 
Vilayet maaşatı 539 532 
Levazım 88 ooo 
Masarifi mütenevvi a 2 158 400 
Müteferrika 20 oto 
Rcddiyat 25 000 
Tazminat o 000 
Muhafaza sevahil gaml)ot bedelde 
devri eark ve tamir masrafı 350 000 
Tahsisatı fevkalade 1 413 3S7 
Memur in i mazide maaş ve tahsisatı 
fvkaladesi 31 oı:t 
Telgraf iıeııratı 22 ooo 
330 Senesi düyunu 1 728,3s 
337 » )) 3 011,19 
338 )) )) 31 464,52 
339 )) )> 3 843,43 

Yekun 4 773 157,52 

41 348,02 
28 352,74 
2 400,13 

42 ) 934,78 
50 029,03 

272 374,48 1 500 000 
11 682,39 
15 369,29 

16 858,34 
l 179 872,95 

1 946 2.M 
5 091,90 

1 728,38 
8 011,19 
31 494,32 

843,43 

2 103 855,11 

1 899,98 
11 647,26 
3 099,87 

10J 597,22 
37 97,1,37 
386 025,52 
8 317,61 
9 030,71 
6 00i) ' 

333 141,66 
233 514,05 

11 550,06 
16 908,10 

1 500 000 1 169 302,41 

Tapu Müdüriyeti Umumiyesi 

114 Idarei merkeziye maaşatı 33 264 
A Mülga emanette istihdam olunan 

memurine muvakkati 
115 Idarei merkeziye levazımı 
116 » » müteferrikası 
117 Vilayat maaşatı 
118 » masarifi 
119 Masarifi müştereke 
120 Mülhakat müteferrikası 
121 Konya tahdit ve tahrir hey'eti 

maaşatı 
122 Tahrir hey'eti masarifi 
123 Memurini muvazzafa tahsisatı 

fevkaladesi 366 507 

1 104 
4 400 
1 000 

123 396 
16 80i) 
73 000 
3 000 

ti 000 

82 000 

28 755,05 

967,91 
3 557,48 
727,09 

103 420,37 
11 709,23 
49 234,95 
2 668,79 

4 129,93 

62 821,31 

307 811,53 

4 

19 
5 
23 

1 
19 

508,95 

136,09 
842,52 
272,91 
975.63 
090,77 
665,05 
337,21 

930,07 

178,69 

53 695,47 



31 -

.as Muhasamatın nev'i 

124 Memurini mazııle maaşât ve tahsi
satı fevkaladesi 

f Telgraf üeııratı 
Mersin vilayeti tediyâtı 

Yekûn 

Dahiliye Vekâleti 

125 İdarei merkeziye maaşatı 
126 » » levazımı 
127 Vilayat memurini maaşatı 
12S )> müstahdemini » 
\2d » levazımı 
130 Masarifi mütenevvia 
13i » müteferrika 
132 Nüfus idareleri masrafı 
133 Alelumum hapisaneler maaşatı 
134 » » levazımı 
135 Hapishaneler inşaatı 
136 » masarifi tamıriyesi 
137 Mücrimin, mahkûmin ve mevkii. 

fin masraf i sevkiyesi 
138 tahsisatı fevkalâdei şehriye 
139 Mazulin maaş ve tahsisatı 
no İntihabı mebıısan masraf i 
J40 Telgraf ücreti 

336 Senesi düyunu 
337 )) )) 
338 )) )) 
339 )) )) 
İmam ve müezzin 

Mersin vilayeti tediyâtı. 

Tahsisat 
Lira K. 

9 694 

12 000 

Tediyat 
Lira K. 

5 263,70 

36 60 

2 514 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunak 
tahsisat 
Lira K. 

4 430,30 

11 963,40 

732 225 583 717,94 

41 296 
11 000 

489 456 

142 704 

82 000 

180 280 

17 500 

15 000 

149 460 
1 119 930 

301 104,57 

37 500 

7 500 

1 451 556 

124 011 
0 

600 000 

1 219,86 

4 114,94 
6 416,71 

33 986,92 

24 896,48 
5 130,90 

439 625,47 

126 943,41 

94 956,71 

115 511,49 

13 210,53 

5 762,75 

109 054,31 
939 245,15 
268 853,68 

21 995,02 

2 971,91 

1266 135,61 

93 844,44 
0 

4 496,65 

1 219,86 

4 114,94 
6 416,71 

83 986,92 
46 

34 473,14 

151 021,06 

16 327,52 

5 869,10 

40 830,53 

15 760,59 

17 043,29 

64 768,51 

4 289,47 

9 237,25 

40 405,69 
183 684,85 
32 250,89 

15 504,98 

4 528,09 

185 420,39 

30 166,56 

0 

5)5 503,35 

Y e k û n 4 866 036 3 629 664,08 1 270 591,Ofr 

Posta ve Telgraf ye Telefon Müdüriyeti 
umumiyesi 

14i İdarei merkeziye maaşatı 
142 )) » )) levazımı 

46 716 
43 400 

43 440,67 
m B4«,02 

3 275,33 
4 557,98 
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143 Vilayat maaşat t 
144 )) )) l e v a z ı m ı 
145 Masarifi mütenevia 
146 Pos ta işletme masarfi 
147 Telgraf işletme masarifi ve ta _ 

miratı 
148 Reddiyat 
149 Tahsisat i fevkalade 
159 0 s m a m 7 ^ l s i z telgrafınin temdit 

ve ıslalıi 
15i Memurini mazııle maaş ve tahsisa t i 

fevkalâdesi 
Telgraf ücura t i 
336 Şener i düynıı 
337 )) )) 

338 )) » 

339 )) )) 

Yekûn 

A 
151 

Tahsisat 
Lira K. 

663 936 

503 532 

256 00ı» 
582,000 

250 060 

544 000 

1 965 554 

Tediyat 
Lira K. 

550 716,31 

175 717,66 

178 562,56 
420 251,10 

185 678,49 

155 128,49 

1 649 356,31 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

299 042,98 

•* 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

113 219,69 

2S 771,36 

77 437,44 

161 748,60 

64 381,51 

388 871,51 

316 197,69 

150 o;)! 

23 32ü 

200 000 

4 795,99 

9 475,04 

6 661,25 

25 576,27 

5 281026,55 

26 262,67 

55 887,82 

4 795,99 
9 475,04 

6 661,25 

25 576,27 

3 526 355,65 

150,000 

3 054,33 

144 112,18 

299 042,98 1 455 627,92 

Emniyeti Umumiye müdüriyeti 
Umumiyesi 

152 Idarei merkeziye maaşat ı 
153 » » masarifi 
154 Vilayat maaşa t ı 
155 )) )) )) 
156 Levazım 
157 Masarifi mütenevia 
158 » müteferr ika 
159 Polis mektepler i maaşa t ı 
160 » )> m a s r a f ı 
16i Tahsisat ı fevkalade 
162 Mazulin maaş ve tahs isa t ı 
192 Telgraf ücura t i 

336 Senesi düynıı 
337 » » 

338 )) ))* 

Yekûn 

10 212 
3,200 

753 840 

66 200 

132 00J 
75 000 

4 400 

7 290 

7 0)0 

2 034 582 

33 180 

2 000 

363,31 

887,23 
2 367,69 

3 137 522,23 

8 869,22 
3 147,62 

696 941,78 

60 736,49 

114 453,22 
66 615,74 
4 205,65 

6 354,96 

6 949,24 
1 895 640,99 

29 491,18 

22,92 

363,31 

887,23 
2 367,69 

2 897 044,21 

1 342,78 

52,38 

56 898,22 

5 463,54 

17 546,78 

8 384,26 

194,35 

935,04 

53,76 

J38 941,01 

8 088,82 

1 977,08 

240 478,02 
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339 Senesi düyunu 
Mersin vilayeti tediyatı 

Tahsisat 
Ura K. 

9 659,84 

Tediyat 

Lira K. 

9 659,87 

25 909,64 

Devri 
meşrut 

tahsisat 
Lira K. 

Y e k û n 3 147 182,07 2 932 613,69 

jandarma Umum Kumandlığı 

163 İdarei merkeziye maaşatı 
164 Masarifat 
165 Kıtaat maaşatı 
166 Mıntaka müfettişleri maaşı 
167 Müssesat maaşı 
168 Kıtaat ve müessesat masrafı 
169 Teçhizat ve levazımat 
no Merkez masarifi müteferrikası 
17i Taşra » » 
172 Tahsisatı fevkalâde 
173 Efrat melbusatı 
174 Süvari hayvanatının nal ve mıh 

esmanı 
175 Takıp müfrezelrinin ekmek bedeli 
176 Telfon tesisatı 
j ^ 6 Telgraf ücreti 

336 Senesi düyunu 
337 » )> 
338 )) )) 
339 » » 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekûn 

Hariciye Vekâleti 

177 İdarei merkeziye maaşatı 
178 » )) masarifi 
179 Sefaret ve şehbenderlikler maaşatı 
180 Sefaret ve şehbenderlikler tahsi

satı 
ısı Sefaret ve şehbenderlikler masarifi 
182 Masarifi mütenevvia 
183 Merkez masarifi müteferrikası 

14 376 
l 400 

577 841 
7 200 

312 408 
1 834 166 

96 000 
200 

15 876 
1 183 397 
534 400 

37 100 
100 000 
290 212,85 
205 000 

2 639,28 
1 597,69 

10 775,94 
4 635,08 

10 369 215,84 

11 974,40 
1 379,78 

4 952 904,43 
6 520,86 

240 565,81 
1 432 775,68 

88 125,42 
199,89 

14 196,99 
981 347,64 
520 712,18 

24 662,64 
27 612,96 
245 754,10 
18 792,02 
3 630,28 
1 597,69 
10 775,94 
4 635,08 

45 173,10 
8 632 337 

46 854 
6 225 

83 220 

88 548 
185 000 
140 000 
6 000 

39 535,89 
5 900,69 
40 468,78 

47 758,03 
97 110,98 
76 275,67 
4 558,81 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Ura K. 

240 478,02 

2 401,60 
20,11 

764 936,57 
679,14 

71 842,19 
401 300,32 
7 874,58 

11 
1 679,01 

202 049,36 
13 687,82 

12 437,36 
72 387,04 
44 458,75 
186 207,98 

i 782 051^94 

7 318,11 

324,31 

42 751,22 

40 789,97 

87 889,02 

63 724,33 

1 441,10 
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184 Sefaret ve şehbenderlikler müte
ferrikası 

185 Tahsisatı fevkalade 
186 Misafirini ecnebiye masarifi 
187 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
188 Boğazlar komisyonu masarifi 

müşterekesi 
A 

188 Telgraf ücreti 
Mahsus 544 numaralı kanunla 
337 Senesi düyunu 
:m » » 
33» » » 

Tahsisat 
Lira K. 

708 :J4U 

İÜ 090 
34 080 

15 ()!)() 

4 üü(J 

5') 06!) 
241,02 

6 608,80 
64 311,21 

Yekun ı 459 ÖHO,Ö3 

Tediyat . 
Lira K. 

1 877,53 

528 110,00 

• 9 700,65 

31 028,92 

507,9ü 

3 915,27 

16 201,23 

241,62 

6 608,80 

64 311,21 

974 118,09 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

7 371,47 
180 238,91 

2 203,35 
3 051,08 

14 492,08 

84,73 

33 798,77 

485 5(58,54 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
ıımumiyesi 

189 Müdürü u m u m î ve memur in ma
aş atı 

190 Ajans tahsisatı 
191 Tahsisatı fevkalade 

1
Jğ1 5(>ı Numaralı kanunla 

339 Senesi düyunu 

Yekûn 

2 4»0 
130 000 

3 990 

359 000 
1(56,50 

486 55(5,50 

1 920,61 
130 900 
3 494,12 

274 111,82 
166,50 

409 (593,05 

479,30 
0 

495,88 

75 888,18 

76 863,45 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti 

192 İdarei merkeziye maaşatı 
193 » )) masar i f i 
194 Vilayetler maaşatı 
195 )) masarifi 
196 Hıfzıssıhha müesseseleri maaşatı 
197 Hıfzıssıhha müesseseleri masarifi 
198 Muaveneti içtimaiye müesseseleri 

maaşı 
199 muaveneti içtimaiye müesseseleri 

masarifi 

23 850 
19 160 
227 580 
33 000 
54 396 
96 959 

245 628 

618 654 

19 011,39 
14 625,17 
170 584,23 
2ü 501,63 
36 910,05 
79 476,05 

117 946,02 

551 785,33 

4 83S,6I 

4 534,83 

56 995 77 

(i '498,32 

17 485,95 

17 473,95 

127 681,98 

66 868,(57 
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201 
202 
203 
204 
205 
A 
205 
H 
180 
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ao«'i 
207 
208 

209 
210 
211 

212 
213 
214 
215 
330 
3*7 
338 
339 

masarifi umumiye 
» müteferrika 
» muhtelif 

muavenet 
Tahsisatı fevkalade 
Memurini mazulc maaş ve tahsisatı 
Telgraf ueuratı 
Vilayati şarkıyeden dahile hicret 
edenlerin iade masarifi 
330 Ssnesi düyunu 
338 ^ » » 

338 )) )> 

339 )) )) 

Mersin vilayeti tediyatı 
Yokun 

Diyanet işleri reisliği 
İdaroi merkeziye maaşatı 

» » mesarifi 
» » masarifi müieforr-

kası 
Vilayat maaşatı 
Masarifi ıımuiyei muhtelife 
Mülhakat fetvahaneleri masarifi 
müteferrikası . , 
Tahisatı fevkalade 
Mazulin maaş ve tahisatı 
Umuru hayriye maaş ve -tahsisatı 
Telgraf ücuratı 
İSenesi düyunu 

» » 
Mersin vilayeti tediyatı • 

Yekun 

Tahsisat 
Lira K. 

543 500 

7 500 

338 000 

110 000 

077 718 

12 93) 

20 000 

122 587,89 

942,94 

5 452,57 

1 238,77 

35 118,32 

3 204 806,49 

21 000 

3 450 

1 700 

107 454 

93 500 

0 5)0 

905 089 

1) 853 

'&)•£ 034 

1 470 

L)5 

1 415,75 

1 420,2o) 

0 484,92 

1 432 075,00 

Tediyat 
Lira K. 

390 936,81 

6 540,68 

248 210,94 

108 199,41 

448 325,45 

7 420,29 

207,87 

0 

942,94 

5 452,57 

1 238,77 

35 118,32 

5 897,52 

2 275 331,49 

18 790,11 

3 143,52 

1035,07 

144 934,08 

49 752,52 

4 73S«2 

791 527,22 

1 ) 94>,4G 

" 145 141,53 

11,04 • 

105 

1 415,75 

1 4Ü0.29. 

0 4S4,62 

4 4-54,75 

1 19) 524,7-S 

evri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

- - - - - - - - - • - - - - -

Imhâ 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

153 563,19 

959,32 

90 389,00 

1 800,59 

228 392,55 

5 509,71 

29 792,13 

122 548,89 

935 372,52 

2209,89 

:*>0,48 

04,93 

2ki 519,92 

.43 747,48 

1 701,18 

114 101,78 

2 912,54 

50 8)2,47 

1 458,90 

240 035,63 

Adliye vekâleti 

217 İdare! merkeziye maaşatı 
218 » » masarifi 

50 808 

8 '825 

35 114,57 

0 832,21 

21 753,43 

1 992,79 
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219 Masarifi i i ıütenevvia 
220 Vilayat maaşatı 
221 » levazıinı 
222 Masarifi u m u m i y e 
223 Tıbbı adlî masarifi 
224 Taşra müteferrikası 
225 Nöbet bekleyen memurini adliye 

yevmiyesi 
226 Memurini muvazzafa tahsisatı 
227 Memurini mazule m a a ş ve 

tahsisatı 
227 Telgraf ücııratı 

336 Senesi düyunu 
337 )) )) 
338 )) )) 

389 )) )) 
Mersin vilayeti tediyalı 

Yekun 

Maarif vekâleti 

22$ İdarei merkeziye memurin ve 
müstahdemin maaşı 

229 İdarei merkeziye masarifi 
230 Masarifi müteferrika 
23i Maarif idareleri maaşatı 
232 » » masarifi 
233 Yüksek tedrisat, or ta tedrisat, 

darülmuallimin, darülmuallimat, 
darülfünun ve mekâtibi Aliye 
maaşatı 

234 Darülfünun ve mekâtibi âliye 
ve taliye masarifi 

235 Masarifi müteuevvia 
236 İnşaat, tamirat , levazımı dersiye 

ve tesisiye 
237 İdarei mülhaka maaşatı 
238 » » masarifi 

Tahsisat 

Lira K. 

0 003 
1 574 652 
165 000 
453 800 
8 000 
10 00!) 

1 900 
3 148 594 

99 458 
50 000 

1 142,24 
2 662,76 
5 388,55 
7 068,14 

Todiyat 

Lira K. 

5 964,97 

1 318 370,96 
149 928,65 
331 062,50 
6 201,23 
8 727,32 

1 840,60 
2 621 347,53 

60 381,44 
761,98 

1 142,24 
2 662,76 
5 388,55 
7 068,14 

23 886,78 
5 599 358,69 4 586 682,42 

38 808 
91 590 
7 50!) 

49 272 
15 000 

32 655,35 
79 783,63 
7 452,08 

41 938,84 
12 a31,58 

1 344 478 

1 933 400 
129 700 

1 534 500 
63 449 
68 352 

1 129 392,61 

1 897 679,89 

109 965,91 

661 666,28 

55 293,28 

57 125,16 

meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

853 454,02 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

35,03 

256 281,06 

15 071,35 

122 737,50 

1 798,77 

1 272,68 

59,40 

527 246,47 

39 076,56 

49 238,02 

1 036 563,04 

6 152,65 
11 716,37 

42,92 
7 333,16 
2 668,42 

215 085,39 

35 720,11 
19 734,09 

19 379,70 
8 155,72 
11 226,84 
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A 
246 

239 Matbaai amire ve şuabatı maaştı 
210 » )) )) masarifi 
24i Tahsisatı fevkalade 
242 Telgraf üeuratı 
243 Mazıılin maaş ve tahsisatı 
244 Vilayat mekatibine muavenet 
245 Leyli iptidailer maaş ve masarifi 
246 Spor teşkilatı ve beynelmilel 

müsabakalara iştirak masrafı 
Stajier tıbbiye talebesinin maaş 
ve tahsisatı fevkaladesi 
336 Senesi düyunu 
337 » » 
338 » » 
339 » » 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekun 

Nafia vekâleti 

247 İdarei merkeziye maaşatı 
248 Heyeti teftişiye maaşatı 
249 Levazım 
250 Masarifi mütenevvia 
251 » müteferrika 
252 Turuku umumiye memurin ve 

müstahdemin maaşatı 
253 Masarifi mütenevvia 
254 Mühendis mektebi memurini idare 

ve muallimin ve müstahdemin 
maaşatı 

255 Mühendis mektebi masrafı 
256 Kondoktor mektepleri memurini 

idare ve muallimin ve müstahde
min maaşatı 

257 Kondoktor mektepleri masrafı 
258 Istikşafat, inşaat, tamirat ve işletme 
259 Mubayaasi kabul edilen Anadolu 

demir yolları, Haydarpaşa limanı 
tesisatı sairesinin ve alat ve 

Tahsisat 

Lira K. 

9 000 

165 000 

2 102 410 

20 000 

37 508 

100 000 

130 000 

Tediyat 

Lira K. 

8 302,65 

156 052,03 

1 621 857,70 

97,42 

27 316,31 
74 028,65 

97 551,29 

Devri 
meşrut 

tahsisat 
Lira K 

50 000 42 009,33 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

697,35 

8 947,97 

480 552,21 
19 902,58 

10 281,69 

25 971,35 

32 448,71 

7 990,67 

9 907,43 51 420 

166,86 

1 902,84 

3 921,06 

4 791,86 

7 952 169,62 

32 280 

4 080 
3 275 

26 200 

5 000 

52 416 
51 500 

19 661 

50 600 

6 ÖÖÛ 

18 000 

105 000 

41 512,57 

166,86 

1 902,84 

3 921,06 
4 791,86 

13 701,31 

9 907,43 

6 178 496,58 853 454,02 933 920,33 

25 349,41 

3 656,67 

2 872,04 

17 873,31 

4 419,82 

37 135,50 

40 385.84 

16 681,54 

54 600,2i 

4 704,89 

14 032,84 

26 921,63 

6 930,59 
423,33 

402,96 

8 326,69 

580,18 

15 280,50 

11 114,16 

2 979,46 
1 999,79 

2 255,11 

3 967,16 

78 078,37 
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Muhassasatın nev'i 

edevatının tamirat lazımesi ile 
icab eden alat ve edevatı muhar
rike ve müteharrike ve malzeme 
bedeli iştirası 

230 Samsun - Sivas, Ankara - Musa-
köy demir yollarının inşaat ve 
işletmesi için tahsis olunan 

2^0 Uzunköprü - Keşan dekovili inşa
at işletme maaş ve tahsisat 

26o Arada - Diyarbekir - Ergani dar 
hattının inşaat, maaş ve tahsisat 
ve masraf i 

2̂ Q Mersin limanının keşfiyat ve in
şaatı 

26i Ilavalii şarkiye demir yollarının 
inşaat, tamirat ve işletmesine mu
avenet 

262 Tıırııku umumiye ve cesim köprüler 
263 Demir yollarla tıırıık ve muabiri-

nin gayri imalatı nafıa 
264 Müessesat ve umuru meyahiye 

memurin maaşatı 
265 Tahsisatı fevkalade 
266 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 

2^6 Telgraf ücııratı 
338 Senesi düyunu 
339 )) » 

Mersin Vilayeti tediyatı 
Yekûn 

Ticaret Vekaleti 

W İdarei merkeziye maaşatı 
:Ö8 Levazım ' 
269 Merkez masarifi müteferrikası 
.70 Vilayat maaşatı 
„rı Levazım 
;72 Masarifi umumiyei muhtelife 
m Taşra masarifi müteferrikası 

Tahsisat 
Lira K. 

150 000 

I 000 000 

200 000 

Tediyat 

Lira K. 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

3 000 000 1 700 000 1 300 000 

9 650 000 9 650 000 

200 149 800 

30 000 

400 00,') 347 997,02 
2 505 490 1 893 985,13 

435 032 173 330,16 

I 440 
191 454 

12 500 

19 000 

496,14 

5 162,61 

724,64 
132 826,86 

10 234,94 

7 366,90 

496,14 

5 162,61 

91 865,41 

970 000 

200 000 

52 002,38 

OH 504,87 

261 701,84 

715,36 

58,627,14 

2 265,06 

11 633,10 

17 951 546,75 14 292 824,11 2 619 800 

29 388 
10 200 

I 000 

2i) 604 

7 500 
7») 850 

500 

22 131,86 

10 055,60 

1022,90 

11 390,2) 

4 718,81 

59 917,59 

317,36 

1 130 788,05 

7 256,14 
144,40 

0 
9 207,89 
2 781,19 
10 932,50 

182,64 
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274 Ticaret ve sanayi müzesi 
275 )) )) )) masarifi 
270 Ticaret mektepleri maaşı 
277 )) )) masrafları 
278 Mekatıp ve müessesatı madeniye 

maaşatı 
279 Mekatip ve müessesatı madeniye 

masrafı 
280 Emaneten idare olunan nıaadin 

düyunu 
281 Tahsisatı fevkalade 
282 Memurini mazule muhassasatı 
283 Telgraf ücuratı 
Mahsus Teşvikatı sınaiye ve tesisiye 

masrafı 
284 Ergani madeni işletme tahsisatı 
2g4 Otomobil bedeli 
285 Zahire ve un mubayaası sermayesi 

336 Senesi düyunu 
337 )) » 
338 )) » 
339 )) » 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira -K. 

1 404 

2 8J0 

25.10!) 

10 000 

13 320 

111 308 

25 000 

127 872 

17 040 

13 000 

530 000 

1 000 000 

5 000 

500 000 

007,30 

1 158,91 

13 092,75 

91 709,39 

.2 565 474,43 

Tediyat 

Lira K. 

1 270,29 

1 672,51 

20 370,2) 

14 030,32 

9 230,14 

95 855,01 

19 431,5) 

93 470,00 

10 100,95 

142,3) 

188 010,85 

250 000 

5 000 

50.) 000 

907,30 

1 158,91 

13 092,75 

21 709,39 

1 355 745,93 

ev 
meşrut 

tahsisat 
Lira K. 

750 000 

750 000 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Ura K. 

133,71 

1 127,49 

4 723,80 

1 <J63,68 

4 089,80 

15 512,39 

5 508,50 

34 401,40 

0 879,05 

12 857,70 

341 989,15 

459 751,70 

Müdafaai Milliye Vekâleti 

29i Maaşatı umumiye 
2d2 Harita dairesi masarifi 
923 Ataşe militerler ve refakat zabiti 
2g3 Rusyadaki esirlerimizin celbi 

masarifi 
2g3 Avrupada staj gören doktor ve 

malûl gaziler masrafı 
294 Muayyenan 
295 Ecza ve malzemei tibbive ve 

edevatı sıhhiye 
296 Melbusat 
297 Teçhizat, levazımı harbiye V. S. 

3 208 423 
20 000 
30 000 

80 000 

2 830 287,10 
19 083,87 
19 037,18 

3 319,24 

10 400 

10 018 036 

110 064 

1 913 244 

365 000 

10 000 

9 719 499,69 

90 703,42 

1 900 588,05 

301 133,79 

378 135,84 
316,03 

10 962,87 

70 080,70 

400 
898 536,31 

19 960,58 
12 655,95 
63 816,21 
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298 Esliha ve mühimmat imal ve 

tamiri 
299 Tamirat ve inşaat 
300 Nakliye 
30i Harcirah 
302 Müteferrika 
303 Kırtasiye 
304 Kütüp, resail, cerait, evrak ve 

defatiri matbua masarifi 
305 Kıtaat ve müessesatta müstahdem 

usta ve amele yevmiyesi 
306 Tahsisatı fevkalade 
307 Faslı mahsus 
3^7 Telgraf ücuratı 

336 senesi düyunu 
337 )) » 
338 )) )) 
339 )) )) 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K. 

1 675 207 

1 230 000 

1 050 000 

738 520 

192 116 

330 858 

51 000 

150 720 

8 400 198 

2 000 369 

500 000 

253 231,03 

839 965,92 

1 337 739,69 

798 015,27 

35 903 806,91 

Tediyat 
Lira K. 

1 492 971,09 

348 636,08 

815 732,59 

570 459,33 

79 282,72 

177 135,72 

44 699,71 

104 606,37 

7 323 276,42 
510 597,81 

12 573,45 

253 231,03 

839 965,92 
1 337 739,69 

798 015,27 

26 608,28 

29 643 833,98 

meşrut 
tahsisat 
Lira K 

800 000 

800 000 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

182 235,91 
81 363,92 

234 297,41-
159 060,62 
112 833,28 
153 722,28 

6 300,29 

46 113,63 
1 072 021,58 
1 489 771,19 
487 426,55 

5 486 581,21 

Bahriye vekâleti 

308 Maaşat 
3^8 Vekil t ahs i sa t ı 
309 Muayyenat ' 
310 Melbusat 
3iı Müteferrika 
312 Tenvir ve teshin 
313 Masarifi daime 
314 Nakl iya t 
315 İcarat 
310 Masarifi mütenevvia 
317 İmalat , mübayea t ve inşaatı ce

dide 
318 Faslı mahsus 
319 Fener ler in masarifi inşaiye 

iş'aliyesi 
32ü Tahsisatı fevkalade 

ve 

506 356 

413 

500 000 

155 605 
5 050 

20 980 

1 579 334 
90 000 

3 000 
2)2 915 

565 000 

2 000 000 

0 

1 244 044 

302 818,77 

406,45 

MS 888,25 

130 041,79 

3 640,80 

11 865,41 

1 399 783,81 

57 030,30 

2 998 

03 136,42 

294 097,50 

92 045 

0 

719 234,74 

203 537,23 

6,55 

233 111,75 

25 563,21 

1 409,20 

9 114,5-9 

180 150,19 

32 969,04 
2 

139 778,58 

270 302,50 

1 907 955 

0 

524 809,26 
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32öTelgraf üeuratı 

320 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 

320 Otomobil bedeli 
336 Senesi düyunu 
337 » » 
338 » » 
339 » » 
Mersin vilayeti tediyatı 

Yekûn 

Tahsisat 
Lira K 

20 000 

157 89 

5 000 

53,24 

252,62 
2 419,36 

2 375,92 

6 903 556,03 

Tediyat 
Lira K. 

110,34 

0 

5 000 

53,24 
252,62 

2 419,36 

2 375,92 
7 872,93 

3 362 671,76 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Ura K. 

• 

İmha 
olunan 
tahsisat „ 
Ura K. 

19 889,66 

157 89 

0 . 

3 548 757,25 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

321 İdarei merkeziye maaşatı 
322 )) )) masraf ı 
323 Mülhakat maaşa t ı 
324 )) masarifi 
325 Mübadele ve iskân masarifi u -

mıımiyesi 
326 Tahsisatı fevkalade 

326 Telgraf ücreti 

326 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
336 Sesesi düyunu 

Yekûn 

Ziraat Vekâleti 
32-? İdarei merkeziye maaşa t ı 
229 )) )) masarifi 
330 » » masarifi mütefer ikasi 
33i Vilayet maaşa t ı 
333 » masarifi 
333 masrif i umumiye i muhtel i f 
334 Taşra masarifi müteferrikası 
335 Teşvik ve tedavi masarafi 
336 Orman mektebi âlisi maaşa t ı 
337 » » » masrafı 
338 Mekâtip ve müessatı ziraiye maaşi 
339 )) )) » » masrafı 
340 » » » » baytariye 

Maaşi 

33 204 

<J5 35) 

122 220 

103 000 

9 385 227 

255 999 

20 000 

35 000 

2 552,14 

10 022 552,14 

48 840 

4 600 

1 250 

577 224 

32 250 

291 225 
3 000 

371 000 

5 184 
24 000 

49 602 

760 625 

24 180,18 

31 153,16 

78 123,98 

34 970,36 

4 903 494,09 

153 121,48 

1 426,45 

2 508,51 , 

2 552,14 
5 236 530,35 

36 163,80 

3 960,29 

1 246,21 

342 475,64 
22 637,82 

197 954,91 

1 738,31 

253 333,35 
4 072,69 

23 868,82 

33 908,72 
725 263,01 

9 023,82 

34 196,84 

44 096,02 

68 029,64 

4 481 732,91 
97 877r52 

18 573,55 

32 491,48 

4 786 021,79 

12 676,20 
639,71 

79 

234 748,36 

9 612,19 

93 270,09 

1 261,69 

117 666,65 

1 111,31 
131,18 

15 693,28 

35 661,99 

38 244 28 885,43 9 858,57 
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341 Mekâtip ve müessesat ı bay tar iye 
masrafi 

342 inşaat ve tamira t ve arazi ve mebaııi 
bedeli 

3̂ 2 Vekâlete merbut müssesat ve inşaatı 
343 Emrazı nebat iye, çekirge emsa

li hayvanat ı mıızırra itilafi 
344 Tahsisatı fevkalade 
345 Memrini mazule maaş ve tahsisat ı 
346 Telgraf ücürat ı 
Mh. Orman işletme ve islahi masarif i 

ziraî takviye ve Ankara ziraat 
çiftliği istimlak bedeli 
Mersin vilayeti tediyati 

Yekûn 

M iv- İmalatı Harbiye 
3 j | 8 Tıba ve fişek fabrikaları 

Tahsisat 
Lira K. 

I8Ö OÜO . 

2 500 

6)0 000 

480 000 

803 974 

19 864 

50 000 

Tediyat 
Lira K. 

126 650,61 

1 923,71 

0 

137 392,98 

660 681,43 

16 313,02 

447,95 

Devri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

600 000 

277 485,63 

İmha 
olunan 
tahsisat 
Lira K. 

59 349,39 

576,29 

0 

65 121,39 
143 292,57 

3 550,98 

49 552,05 

4 500 00ü l 1'JfJ 317,84 2 324 073,58 975 611,58 

12 819,01 

337 senesi düyunu 
339 » » 

Yekûn 

8 849 682 

192 417,36 

10 034,30 

4J2,36 

202 944,02 

3 828 055,55 3 2J5 559y21 1828 886,25 

92 090,30 

10 034,30 

492,36 

102 616,96 

00 327,06 

100 327,06 
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ı Büyük Millet Meclisi 
2 Riyaseti Cumhur 
3 Divanı Muhasebat 
4 Başvekâlet 
5 Maliye Vekâleti 
o Mııhassasatı Zatiye . 
7 Düyunu umumiye 
8 Rüsumat Müdüriyeti umumiyesi 
9 TaPu Müdüriyeti umumiyesi 

ıo Dahiliye Vekâleti 
ıı Posta ve Telgraf ve Telefim Müdü

riyeti umumiyesi 
12 Emniyeti Umumiye 
13 Jandarma 
14 Hariciye Vekâleti 
15 Matbuat 
10 Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 

Vekâleti 
17 Diyanet İşleri Reisliği 
18 Adliye vekâleti 
19 Maarif » 
20 Nafia » 
21 Ticaret 
22 Mııdafaai Milliye Vekâleti 
23 Bahriye . » 
24 İskân » 
25 Ziraat » 
26 İmalatı Harbiye 

Tahsisat 
Lira K. 

2 078 561,25 

228 957 

212 998 

333 296,2.) 

23 881 929,17 

11 233 050,76 

18 066 418,77 

4 773 157,52 

732 225 

4 866 036 

5 281 026,55 

3 147 182,07 

10 369 215,84 

1 459 686,63 

486 556,50 

3 204 806,49 

1 432 075,66 

5 599 358,(İJ 

7 952 169,62 

17 951 516,15 

2 565 474,43 

35 903 »06,91 

0 903 550,03 

10 022 552,14 

8 849 682 

202 944,02 

188 338 270,09 

Tediyat 
Lira K. 

2 627 020,85 

209 190,90 

138 363,81 

(İ2 647,47 

Ki 869 498 

8 005 339,52 

8 826 506,26 

2 103 855,11 

583 717,94 

3 62.) 964,08 

3 526 355,65 

2 932 613,69 

8 632 337 

974 118,09 

409 663,05 

2 275 331,4.) 

1 19) 524,78 

4 5 «İ 6S2,43 

6 178 4)6,58 

14 292 824,11 

1 355 745,93 

29 64 i 833,98 

3 362 671,76 

5 236 530,35 

3 828 055,55 

102 616,96 

131 584 535,34 

Ûevri 
meşrut 
tahsisat 
Lira K. 

3 783 244,16 

4 530 980,72 

I 500 000 

299 042,98 

853 454,02 

2 619 800 

750 009 

80!) 009 

3 205 559,21 

18 342 581,09 

İmha 
olunan 

tahsisat 
Lira K. 

51 540,40 

19 766,10 

74 634,19 

270 648,82 

3 258 699,65 

3 271 714,28 

4 719 214,44 

1 169 302,41 

151 021,00 

1 270 591,06 

1 455 627,92 

240 '478,02 

1 782 051,94 

485 568,54 

76 863,45 

935 372,52 

246 035,63 

1 036 565,04 

933 929,33 

1 130 788,05 

459 751,40 

5 486 581,21 

3 548 747,25 

4 786 021,79 

I 828 886,25 

100 327,06 

38 790 726,81 

*& 



(8) CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Birinci kısmı 

Bilavasıta alınan vergiler 

Bütçede mü-
rakkam olan 
miktarı mu

hammen 
Lira K. 

Senesi zar
fında tahsil 

olunan 

Lira K. 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

8 

9 

10 
u 

ı iMüsakkaıat ve arazı vergileri 
2 Vilayati solaso maktu vergileri 

Birinci faslın yekûnu 
Temettüat 

ı Temettü vergisi 
2 Harp kazançları vergisi 

İkinci fasıl yekûnu 
Harp vergisi 
Bedeli nakdii askerî 

Davar, Deve, Canavar 
ı Davar resmi 
2 Deve resmi 
3 Canavar resmi 

Beşinci faslın yekûnu 

Aşar 
ı Aşar 
2 Tütün üşürü 
3 İpek üşrü 

Altıncı faslın yekûnu 
Hususî ormanlar hasılatı 
Meadin rüsumu 
Vergi tezakiri 

İkinci kısım 
Damga, Harçlar, Kaydiyeler 

Damga resmi 
Hazine pulları 

5 OM ooo 
170 000 

5 170 000 

2 500 000 

1 500 000 

4 000 000 

500 000 

1 500 000 

4 500 000 

200 000 

500 

4 700 500 

25 000 000 

2 300 000 

200 000 

27 500 000 

70 000 

450 000 

40 000 

mo mo 
800 000 

4 700 934,78 

188 797,65 

4 898 732,43 

3 255 980,29 

201 289,60 

3 457 269,95 

810 650,41 

3 908 835,41 

4 263 985,20 

50 678,88 

1 719.37 

4 316 383,45 

35 604 182,78 

3 796 770,59 

227 287,53 

30 628 240,90 

103 371,37 

^ 758 641,94 

30 338,20 

1 m 317,20 
935 944j54 
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12 

13 

14 

15 

| 
M

ad
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-

1 

2 

3 

4 

5 

1 
2 

3 

Varidatın nev'i 

Harçlar 
Mehakimi nizamiye hasılatı 
Mehakimi şer'iye )> 
Nüfus hasılatı 
Pasaport ve kançılarya hasılatı 
Kâtibi adil hasılatı 

On ikinci faslın yekûnu 
İhtira beratı 

Kaydiyeler 

Ferağ ve intikal Harçları 
Kayit ihracı ve saire 
Evkaf hasılatından umuru tasarrııfiye hissesi 

On dördüncü faslın yekûnu 
Cezai nakdiler 

Btttçede mü-
rakkam olan 
miktarı mu

hammen , 
Lira K. 

400 000 

80 000 

500 000 

100 000 

200 000 

830 000 

5 000 

500 000 
50 000 

25 000 

675 000 

300 000 

Senesi zaa
fında tahsil 

olunan 

Lira K. 

631 026,10 

24 314,38 

54 491,21 

153 018,58 

231 780,10 

1 099 630,45 

7 483 

910 262,26 
46 442,58 

34 775,11 

997 47J,95 

430 623,38 

Üçüncü kısım 
16 İspirto ve müskirat 
17 Tömbeki bey'iyesi 
in ı Gümrük rüsumu 
18 Rüsumu saire 

19 

20 

21 

1 350 000 

20 000 

25 000 000 

460 000 

25 460 000 

1 165 917,25 

2 173,85 

28 651 344,11 

298 866,30 

28 650 210,41 

Rüsumu bahriye 

1 Seyrisefain rüsumu 
2 Fenerler rüsumu 

20.) 000 

500 01)0 

On dokuzuncu faslın yekûnu 700 oo:> 
R ü s u m u sıhhiye p 200 000 

Saydı berrî ve bahrî 440 000 

243 744,22 
0 

243 744,22 
110 611,55 

984 174,3 

Dördüncü kısım 
İnhisarlar 

m Tuz resmi 100 ÖÖÖ 5 486 993,1$ 
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cö 
-fa 

24 

25 

20 

27 

28 

2:1 

3) 

31 

32 

33 

34 

35 

Varidatın ııov'i 

Tütün resmi 
Reji şirketinden ınaktuan alman 
Reji temettüatından hazine hissesi 
Yerli töm[)oki resminden 
Tütün resmi nııınzammı ( Evladı şnheda ) 

Yirmi Üçüncü faslın yekûnu 
Meskukât 

Posta, telgraf, telefon 

Posta varidatı 
Telgraf » 
Telefon » 

Yirmi beşinci- kısmın yekûnu 

tteşinei kısmı 

Müessesat 
Mekâtip ve Müessesatı sınaiye ve zııraiye 
hasılatı 
Müessesatı sıhhiye 
Sıhhiye müdiriyeti 
Hükümet kinini 
Matbaai bahriye 
Matbaai amire 

Un 

Demir yolları hazine hissesi 

Şark demir yollarından 

Ankara _ »Sivas hattı 

Altıncı kısım 
Emlak ve Eşyadan devlet hasılatı 

Emlaki Milliye hasılatı 

Satılacak emlak bedeli 
İcar 

Bütçede mü-
rakkam olan 
miktarı mu

hammen 
Lira K. 

Senesi zar
fında tahsil 

olunan 

Eira K. 

1 Mi 600 
3 00] 000 

500 
030 000 

0 
1 080 000 

0 
0 

5 264 100 1 080 000 

50 000 1 200,10 

4 000 00!) 
5 095 000 

5 000 

9 000 000 

1 641 592,98 
2 444 588,21 

110 259,10 

4 196 430,29 

200 000 

1 500 

1 500 

50 000 

20 000 

130 000 

377 683,84 

29 391,62 

141,20 

555,37 

14 819,79 

91 052,13 

50 000 

100 000 

150 000 

84 431,08 

778,54 

500 000 

1 545 000 

381 444^04 

2 987 819,32 
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o 

Varidatın nev'i 

3 Hasılat ve ücreti arz 
4 Tavizattan tahsil edilen 

Otuz beşinci faslın yekûnu 
Devlet ormanları hasılatı 
Füruhtolunan eşya bedeli 
Konya ovası ameliyatı iskaiye varidatı 

Yedinci kıs ım 

Hasılatı mütenevvia 

ı Mazine muamelatından hasılolanfaiz 
2 Akça farkı 
3 İtibarı millî Bankası hisse senedattnm faiz ve 

ternettüatı 
otuz dokuzuncu faslın yekûnu 

Kumpanyalardan teftiş mukabili alman 

Hasılatı müteferrika 

1 Müteferrika 
2 Evkaftan hizmet mukabili alman 

Kırk birinci faslın yekûnu 

Tekaüt tevkif atı 

1 Mülkiye ve ilmiye tevkıfatı 
2 Askeri tevkıfatı 
3 Devairi mülhaka 

Bütçede mü-
rakkam olan 
miktarı mu

hammen 
Lira K. 

200 000 

5 000 

Senesi zar
fında tahstl 

olunan 

Lira K. 

194 504,34 

85 779.84 

2 250 000 

1 200 000 

1 000 000 
30 o;x> 

3 949 547,54 

1 811 232,62 

1 078 546,22 
40 965,93 

25 00i) 
25 0>0 

75 000 

10 000 

92 719,41 
11 233,48 

104 002,89 

7 703 

1 500 D0O 
840 2)6 

2 349 296 

3 533 463,22 
0 

3 533 463,22 

Kırk ikinci faslın vekûııu 

1 82) 000 
850 000 
100 000 

2 770 000 

1 150 304,01 
586 712,44 
«3 929,89 

1 809 »40,34 

Sekizinci kısım 
İstirdadat 

Demir Yollarından istirdadat 
Bağdat inşaatından 

I Soma-Bandırma demir yolundan 
Kırk üçüncü faslın yekûnu 

o 

71 354 

71 354 
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Varidatın nev'i 

Tavizata mukabil istirdadat 
Müşterek muhafaza masrafına mukabil rejiden 

» )) )) » düyunu 
umuıııiyeden 

Kırk beşinci faslın yekûnu 

Dokuzuncu kısım 
İstihlak rüsumu 

Sigara kâğıdı istihlâk resmi 
Oyun » » » 
Bilardo, Dama ve saire resmi 
Kibrit ve kav resmi 
Mevaddı saire 

Kırk altıncı faslın yekûnu 

Onuncu kısım 
Harp karşılıyı varidatı fevkaladesi 

Damga 
Tuz 
Saydı berrî ve bahrî 
Yerli tömbeki resminden 
Tömbeki bey'iyesinden 
Anadolu - Bağdat demir yolları nakliyatından 
Müskirat rüsumu 

Kırk yedinci faslın yekûnu 

Varidatı Cedide 
Nakliyat vergisi 
Kibrit inhisarı 

Kırk sekizinci faslın yekûnu 
Yekûn 

Faslı mahsus 

Mükellefiyet nakliyei askeriye vergisi bakayası 

Bütçede mü-
rakkam olan 
mikdarı mu

hammen 
Lira K. 

10 000 

53 -m 

85 000 

138 360 

Senesi zar
fında tahsil 

olunan 

Lira K. 

103 257,53 

0 

11 084,48 

11 084,48 

1 500 000 
5 000 
50 00!) 
OOiJ 5'JO 

12 3 )5 500 

14 401 000 

2 623 698,55 
10 097,43 
15 038,78 

437 153,73 
14 387 749,44 

17 482 737,93 

800 000 
4 400 000 
660 000 
2 000 

80 000 
3 000 000 
3 750 000 

11 692 000 

2 501,40 
16,85 

2 518,25 

500 000 
600 050 

1 100 000 
129 214 610 

454 832,10 

454 832,10 
136 078 089,45 

2 008 711,20 

245 031,71 



Btitçede mû-
rakkam olan 
mikdarı mu-

Yaridatımtöv'ı ura K. 

Müecceliyeti askeriye vergisi bakayasi 
Muafiyeti » » » 
Mükeyyifat ve meşrubat » 
İanat veteberrüat 

Yekûnu umumî 129 214 eıo 



(C) CETVELİ 

53 ""C 

Dairesi £ | Lira K. Nev'i 

Dahiliye vekâleti 40 İmam ve müezzinler 
Ticaret « m) 22,90 Merkez mesarifi müteferrikası 

68,90 Yekûn 



Sıra No 102 
İ3 numaralı Mandıra ve ağıllar kanunu layihası ve Ziraat, 

Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

J r 14 Mayıs 1928 
Başvekâlet 

M. M. 
M. Şubesi 

6 
2ÎÎ8 

Büyük Millet meclisi Riyaseti celilesîne 
Mandıra ve ağıllar hakkında İktisat vekâleti celilesince tanzim ye Şurayi devlet riyasetinden 

tevdi edilen ve icra vekilleri heyetinin 9 mayıs 928 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi âliye 
arzı tasvip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica eylerim efedim. 
Başvekil 

İsmet 

Şurayıdevlet Tanzimat dairesi esbabı mueibesi 
İşbu kanun için İktisat vekâleti tarafından dermeyan edilmiş olan esbabı mucibe temamen 

varit görülmüş ve kanun layihasının maddelerinde berveçhi zir bazı güna tadilat icra 
kılınmıştır. „ . 

İkinci maddede mevkiine göre inşaatın memleketimizdeki şekilleri nazarı dikkate alınmasının 
muvafık olacağı düşünülerek mesakinin tuğla taş veya kerpiçten yapılabileceği gösterilmiştir. 

Beşinci madde bu mühim hususla bizzat valinin alakalandırılması derpiş edilerek o suretle 
tadilat icra kılınmıştır. • 

Altıncı madde dahi yene aynı sebepla tadil ve mükâfat itası hususu tasrih olunmuştur . 
Yedinci maddede ise kanun mucibince mesakini hayvaniye inşasına mecbur olanların bila özür 

bu vecibeyi yerine getiremedikleri halde kendilerine bir sene daha mühlet itası isdihdaf edilmiştir. 

İktisat vekâleti eelüesinden yazdan esbabı mucibe 
Serveti milliyemizi teşkil eden envai muhtelifei hayvaniyenin memleketin geçirdiği harpler 

ve müteaddit istilalar dolayısile günden güne mıkdarı azalmış, ensali bozulmuş ve busuretle 
ihtiyacatı mahalliyeye kifayetedemiyecek dereceyi bulmuştur. Kemiyet itibarile pek ziyade sukut 
eden Türkiye hayvanatı ehliyesi arasında mühim bir kimeti iktisadiveye malik bulunan koyun 
ve keçiler kışın pek basit ve üstleri açık, ruzkârlara gayrı mukavim bir tarzda çalı çırpı ile 
çevrilmiş mahallerde iskân edilerek kışın her türlü tahripkâr tesirine ve hayvanatı vahşiyenin 
savletlerine maruz kalarak her sene külliyetli miktarda hayvanat mahıv ve heder olduğu 
görülmektedir . 

Ezcümle vasatı ve şarkî Anadolu vilayetlerinin bir çok vilayetlerinde bir çuk mahallerinde 
açıkta kışı geçireH hayvanat arasında senei haliye zarfında anî olarak kesbi şiddet eden 



soğuklar tahtı tesirinde bazı yerlerde yüzde otuzdan altmışa kadar telefat vukua 
geldiği buralardan vurudeden resmî malumattan anlaşılmıştır. 

Türkiyede kâfi miktarda çayır bulunmaması hayvan gıdasının tedarikini müşkül bir hale 
getirmekte ve bu suretle noksan gıda neticesi telefat tezayüt etmektedir. Bila sebep -vermekte 
olduğumuz bu zayiata nihayet verilmesi için hayvanatın miktarile mütenasip vüs'atte hava ve 
ziya duhulüne müsait ve hayvanların'kar ve yağmurdan muhafazasına elverişli, hayvanatı 
vahşiyenin savlet ve duhulüne mani ve temizlenmesi kolay malzemeden mesakin inşası mecburi
yetinin de vaz'ı ve bu mesakine muktazi kerestelerin de millî ormanlardan kat'ına müsaade 
edilmesi zarurî görülmüştür, binaenaleyh ahalinin kayıtsızhğ her sene kayp edilen milyonlarca 
liralık serveti milliyenin himayesi elzem görülerek bu bapta bir kanun vaz'ı muvafık mütalea 
kılınmış ve tanzim kılınan kanun müsveddesi leffen takdim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 19-5-1928 

Ziraat encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Havale buyrulan mandıra ağıl kanunu layihası iktisat vekâleti müsteşarlarından İhsan ve Abidin 
Bey dahi hazır olduğu halde müzakere ve tetkik edildi. Gerek iktisat ve ziraat ve gerekse müdafaai 
memleket noktai nazarından derecei ehemmiyeti derkâr olan hayvanatımızın, sahipleri tarafından 
kışın Pek iptidai ve basit ve hıfzıssıhhaya kafiyen gayrı muvafık ve ancak müzelere intikal 
etmiş bir şekil ve tarzda kışlatıldığı ve bundan dolayı da ne soğuğun tesirinden ve ne de vahşî 
hayvanların pençesinden kurtarı İmi yarak her sene on binlercesinin mahiv ve heba olup gittiği 
maalesef görülmekte olduğundan hükümetimizin bu gibi hallerin elyevm devamına mani olmak emelile 
meclisi âliye berayı tasvip arzedildiği işbu layihai kanuniyeye encümenimiz esas itibarile tarafdar 
isede bir çok yerlerde mandıra ve ağıl kelimelerinin kelimei müteradifeden ve halbuki layihai 
kanuniyede sığır ve beygir gibi hayvanatın da münderiç bulunması dolayısile layihaya 
hayvanların kışlak binası namı verilmesinin daha ziyade münasip olacağından serlevhanın 
tebdiline ve maddelerin ise kelime tashihi ile aynen kabulüne karar verilmiştir. 

M. M. Reis namına 
. . . * . . Ü<;unei:i maddenin Mardin 

layyı taraflarıyım AU R ı m 

Mardin 
Ali Rıza 

Âza Âza Âza 
Âza , Manisa Konya- Birinci maddedeki müddetin 

Üyiini-U maddenin atideki şekilde teshiline MemetKâtlİ Ahmettiamdi ''*' S 0 1 l°y° indirilmesine ve 
laraf tar jm: yedinci maddenin, layyına 

MADDE 3 — Kışlık binalarına sarl'ohııulug'u tarafdar im 
ispat olunan kerestelerin imrariye teskereleri . Mersin 
bedeli bayiler tarafından kışlak sahibine iade İsmail Hakkı 
ve ayni teskere istirdat ile başkaca istimal 
olunur. Hunim sureti iade ve istimali orman 
idaresince bir talimat maddesile tasrih edilir. 

Aza 
Adana 
Kadri 

Âza Âza 
Balıkesir Tokat 

5. Tevfik 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

Âza 
Mardin 
Nuri 

Kâtip 
Manisa 

Bolu 
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T. B. M. M 
Da. Encümeni 

Karar J\« 10 
Esas M -jjig 

7-1-1929 

I >ah i I ive ene i'niten i mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Mandıra ve ağıllar hakkında İktisat vekâletince tanzim olunup Başvekâleti celileden Meclisi 
Âliye takdim kılınan kanun layihası ve esbabı mucibe mazbatası müzakere için encümenimize de 
havale büyrulmuş olduğundan mezkûr layiha ile Ziraat encümeninin mazbatası İktisat vekâleti 
memuru mahsusu hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek Hükümetin ve gerek Ziraat encümeninin esbabı mucibe mazbatalarında serdolunan 
esbap encümenimizce de varit görülerek Ziraat encümenince tadil olunan layiha esas itibarile 
ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Ancak sığır veya beygir sürüleri sahiplerinin bu mecburiyetten istisnaları münasip 
görülerek birinci maddedeki beygir ve sığır fıkrası çıkarılmış ve layihanın unvanı da ( Ağıllar 
kanunu ) na kalbedilmiştir. 

Yapılacak ağılların evsafını gösteren ikinci maddedeki taş, tuğla ve kerpiç kelimelerinin 
hazf i ııden sonra şekle ait bazı tadilat icra olunmuştur. 

Üçüncü maddedeki ( Kışlaklar ) yerine ( ağıllar ) ve ( meccanen ) yerine ( ücretsiz olarak ) 
kelimeleri yazılmıştır. 

Dördüncü madde ile mezkûr ağılların takibi inşaatı için her mahallin en büyük mülkiye 
memurunun ya bizzat veya alakadar memur veya diğer eşhas vasıtalarila inşaat teftiş esası 
vaz olunmuştur. 

Beşinci madde fazla görülerek silinmiştir. 
Altıncı maddenin numarası buna göre tashih edilmiş ve dördüncü maddedeki teftiş 

neticelerinin takibi ile beraber en iyi ağıl yapmış olanlara mükâfat verilmesi esası kabul 
olunmuştur. 

Yedinci maddenin numarası tashih edildiği gibi sürü sahiplerine bir sene daha mehil 
verilmesi ve sürülerini başkalarının meralarında kışlattırdıkları takdirde mukavelenamelerinde 
ağıl yaptırılmasının şart ittihaz olunması ve bu iki hükmün haricinde sürülerini ağıllarda 
kışlatmiyan hayvan sahiplerinin cezayi nakdî ile mahkûmiyetleri kabul olunmuştur. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler yedinci ve sekizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Anifülarz esbaba binaen ekseriyetle kabul olunan mezkûr layiha ile evrakı müteallikasının 

Riyaseti celi leye takdimine karar verilmiştir. 
Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi olunur. 

Âz Âza 
Bazı maddeleri no 

muhalifi m 
Rize 
Atıf 

Âza Âza 
Muhalifim Çorum 
Eskişehir J. Kemal 

Sait Âza 
Amasya 
/'. hakkı 

Âza 
Ankara 
Talat 

Aza Aza 

Âza Âza 

Kâ. 
kars 

Malit 

Âza 

Âza 
Malatya 
Vasıf 

M. M. 
Ma 7,1 maddelerine 

muhalifim 
Malatya 

A. Muttalip 
Âza Âza 

Âza 
Zonguldak 

Rifat 

R. V. Da. E. R. 
Tekirdağı 
M. Cemil 

Âza Âza 
Kars 

Baha Tali 
Âza Âza 
Rize Balıkesir 
Esat Fahrettin 
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Adliye encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Mandıra ve Ağıllar hakkında İktisat Vekâleti tarafından tanzim edilen kanun layihası 
Bş. V. in 14/5/928 tarih ve ^u numaralı teskeresile Devlet Şurası Tanzimat dairesi ve Ziraat 
ve Dahiliye encümenlerinin bubapta ki mazbatasıla birlikte Adliye encümenine tevdi edilmekle 
İktisat Vekili Rahmi Bf. Huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Millî servetlerimizdenjolan koyun ve keçilerin memleketin bir çok yerlerinde kışın açıkta 
kalmalarından telef olmaları hasebile bu halin devamına meydan vermemek maksadına 
müsteniden bu hayvanatın miktarlanla mütenasip genişlikte hava ve ziya girmeğe müsait ve kar 
ve yağmurdan muhafazaya elverişli ve vahşi hayvanların hücumundan masun olacak ve 
kolaylıkla temizlenebilecek şekil ve surette ağıllar inşasına sürü sahiplerinin mecbur tutulma
larına, mütedair olan layiha encümenimizce kabule şayan görülmüştür. 

En son layihanın tetkik edildiği Dahiliye encümeninin tadilatı esas ittihaz olunarak 3 ve 4 
üncü maddelerde bazı cümle ve kelimeler üzerinde tadiller yapılmış ve 6 inci maddenin 
birinci fıkrası ağılların inşası için tayin edilen üç sene müddetin bitmesinden sonra bir sene 
daha uzatılması ve hele özür olmaksızın bu temdidin kabul edilmesi kanunun istihdaf ettiği 
maksatle telif edilir hallerden olmıyacağı mülahazasile bu fıkra tayolunmuş ve yedinci madde 
yalnız ceza hükümlerinden bahis olmak üzere yeniden yazılmıştır. 

Layihanın bu tadilatla kabulü hususu Heyeti ıımtımiyenin tasvibine arzolunur. 
Aza 

Ankara 
İhsan 
Âza 

Balıkesir 
Sadık 

Âza 
İzmir 
Enver 
Âza 

Mardin 
İrfan Ferit 

Âza 
Balıkesir 

O. Niyazi 

Aza 
Kayseri 
Reşit 
Âza 

Konya 
Musa Kâzım 

Âzr 
Koca eli 
Ragıp 

Kâ. 
Yozgat 

A. Haindi 
Âza 

Antalya 
A. Saki 

Âza 
Bayazit 
Şefik 

M. M. 
Kocaeli 

Salahattin 
Âza 

Sinop 
Refik İsmail 

Âza 
Çorum 
Münir 

Ad. E. R. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Muğla 
Ali Nazmi 

Âza 
Zonguldak 
M. Nazif 

Hükümetin teklifi 
Mandıra ve ağıl kanunu layihası 

MADDE 1 — Koyun keçi, sığır ve at sü
rüleri sahipleri işbu kanunun mevkii meriyete 
vazmdan itibaren üç sene zarfında hayvanlarına 
kışlak binası inşasına mecburdurlar . 

MADDE 2 — Yapılacak mesakin, sürünün 
miktarile mütenasip vus'atta hava ve ziya 
duhulüne müsait ve hayvanların kar ve yağ
murdan muhafaza ve iaşesine elverişli ve hay
vanatı vahşiyenin tecavüz ve duhulüne mani 
ve zemini kolayca temizlenmeye müsait, mev
kiine göre tuğla, taş veya kerpiçten metin bir 
tarzda inşa olunacaktır . 

MADDE 3 — Mesakini hayvaniye için 
sarfolunacak kereste Devlet ormanından rnec-
canen katolunur . 

Ziraat encümeninin tadilatı 
Hayvanların kışlama binası kanunu 

MADDE 1 — Bu kanunun neşrinden 
itibaren üç sene içersinde koyun, keçi, sığır 
veya beygir sürüleri sahipleri hayvanları için 
kışlama binası yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 2 — Kışlaklar sürünün miktarile 
mütenasip büyüklükte ve hava ve.ziyanın 
girmesine ve lüzumunda kolaylıkla temizlenme
sine müsait bir şekilde ve sürünün kar , 
yağmur ve vahşi hayvanlardan korunmalarına 
veya iaşelerine elverişli bir halde olmak üzere 

mahalline göre kerpiç, taş veya tuğladan yapılır 

MADDE 3 — Kışlaklar için sarfolunacak 
kereste Devlet ormanından meccanen ve usu
lüne tevfikan katolunur* 
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t>ahiliye encümeninin tadili 

MADDE i -» Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren üç sene içerisinde koyun ve keçi 
sürülerinin ağıllarda kışlattın İması mecburidir. 

MADDE 2 — Kışlakta yapılacak ağıllar 
heF mahallin teamül ve icabına göre sürünün 
miktarı ile mütenasip büyüklükte ve hava 
ve ziyanın girmesine ve lüzumunda kolaylıkla 
tein izlenmesine müsait bir şekilde ve sürünün 
kar, yağmur ve vahşi^hayvanlardan korunma
larına ve iaşelerine elverişli bir halde sağlam 
olarak yapılır. 

MADDE 3 — Ağıllar için sarfolunacak 
kereste, Devlet ormanından ücretsiz -olarak 
ve usulüne tevfikan Kesilir. 

Adliye encümeninin tadili 
Mandıra ve ağıllar hakkında kanun layihası 

MADDE 1 — Bu kanunun neşrinden itibaren 
üç sene içinde koyun ve keçi sürülerinin 
ağıllarda kışlattın İması mecburidir. 

MADDE 2 — Kışlakta yapılacak ağıllar her 
yerin âdet ve icabına göre sürünün miktariyle 
mütenasip büyüklükte ve hava ve zıya girm
esine ve lüzumunda kolaylıkla temizlenmesine 
elverişli bir şekilde ve sürünün kar, yağmur 
ve. vahşi hayvanladan korunabilecek bir halde 
sağlam olarak yapılır. 

MADDE 3 — Ağıllar için lazım olan kereste, 
Devlet ormanlarından hiç bir resim verilmeksizin 

usulüne göre kesilir. 



/ MADDE 4 — İşbu kanunun neşrini müte
akip her mahallin en büyük mülkiye memuru 
Encümeni vilayet veya Ziraat odası âzasından 
münasip göreceği zevat ile Baytar memurlarını 
kışlak mahallerine göndererek mandıra ve 
ağılların tarifatı kanuniyeye muvafık surette 
inşası için icabeden tedabiri ittihaz ettirir . 

MADDE 5 — Her vilayette vali, birinci 
maddede gösterilen müddetin hitamında ıslah ve 
teksiri hayvanat kanununun onuncu maddesine 
tevfikan müteşekkil komisyonlar marifetile 
yapılan mesakini hayvaniyeyi teftiş ve şeraiti 
lazimeyi haiz olanlarla olmıyanlan bu baptaki 
tanzim ettireceği bir deftere tespit ettirir . 

MADDE 6 — Vali beşinci maddede zikr-
edildiği veçhile tanzim olunacak defterde 
en iyi mesakini hayvaniye inşa edenlere ıslahı 
hayvanat kanununun yirmi yedinci maddesi 
mucibince mükâfatı nakdiye ita etmekle bera
ber bu gibilerin esamisini defterile birlikte 
İktisat vekâletine bildirir . 

MADDE 7 — komisyonca şayanı kabul 
özre müstenit olmaksızın işbu kanun mucibin
ce mesakini hayvaniye inşa etmiyen sürü 
sahiplerine bir sene kadar daha bir müddet 
ita kılınır. İşbu müddetin inkizasıuda dahi 
yapmamakta İsrar eyledikleri takdirde elli lira 
dan üçyüz liraya kadar cezayi nakdi alınır. , 

MADDE 8 — İşbu kanunun icrasına İktisat, 
Dahiliye, Adliye vekilleri memurdur. 

, 9 Mayıs 1928 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M.Abdûlhalik Mahmut Esat İsmet 
Mf.-V^ Ma. V. Ha. V. Da. V. 

M.Necati Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaycf 
S. İ. M. V. İk. V. Na. V. 
D. Refik M, Rahmi 

MADDE 4 — Bu kanunun neşrinden sonra 
mahallin en büyük mülkiye memuru Encümeni 
vilayet veya Ziraat odası âzasından münasip 
göreceği zevat ile baytar müdür veva memurv 
larımn, mahallerine gönderilerek bu binaların 
şeraiti sihhiyeye muvafık bir surette inşa 
ettirilmesi için icabeden tedabiri ittihaz eyler. 

MADDE 5 — Her vilayette vali birinci 
maddede gösterilen müddetin hitanında İslah ve 
teksiri hayvanat kanununun onuncu maddesine 
tevfikan teşekkül edecek olan komisyon mari -
fetile kışlakları teftiş ve şeraiti lazimayi haiz 
olanlarla olmıyanlan defteri mahsusuna kayd
ettirir. 

MADDE 9 — Beşinci maddede zikroîu -
nan defterdeki kayda göre en eyi kışlak yapan 
sürü sahiplerine İslahı hayvanat kanununun 27 
inci maddesine tevfikan mükâfat verilmekle 
beraber bugibilerin isimleri de İktisat vekâletine 
bildirilir. 

MADDE 7 — Komisyonca şayanı ka -
bul özre müstenit olmaksızın işbu kanun 
mucibince kışlak yapmıyan sürü sahiplerine 
bir seneye kadar daha mühlet verilir. Bu 
müddetin hitamında yapmadıkları takdirde 

elli liradan (içyüz liraya kadar ceza hükmolunur 

MADDE 8 T— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

MADDE 9 
sına Adliye, 
memurdur. 

— Bu kanunun ahkâmının icra-
Dahiliye ve İktisat. vekilleri 
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MADDE 4 — Her mahallin en büyük 

mülkiye memuru ağılların bu kanundaki şart
lara muvafık bir surette yaptırılması için 
bizzat veya alakadar memurlar vasıtası ile 

ve yahut tensip edeceği zatlar marifetile teftişat 
icra ve tetbirler ittihaz eder 

MADDE 5 — Dördüncü maddedeki teftiş 
neticeleri peyderpey valiler tarafından İktisat 
vekâletine bildirilir. En eyi ağıl yapmış olan
lara İslahı hayvanat kanununun (27) itici 
maddesine tevfikan Vekâletçe mükâfat verilir . 

MADDE 6 — Üç senenin sonunda kabule 
şayan bir özre müstenit olmaksızın sürülerini 
bu kanundaki şartlara muvafık ağıllarda 
kışlatmayan sürü sahiplerine bir sene daha 
mehil verilir. Sürülerini başkalarının mera
larında kışlatmak istıyen sürü sahipleri mer'a 
sahiplerile anlaşarak ağıl yapmağa mecbur
durlar . 

Dördüncü senenin sonunda bu hükümler 
haricinde sürülerini ağıllarda kışlatmayan sürü 
sahiplerinden hükmen elli liradan üçyüz liraya 
kadar cezayi nakdî alınır. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

MADDE8— Bu kanunun ahkâmının icrasına 
Adliye, Dahiliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

MADDE 4 — Her yerin en büyük mülkiye 
memuru ağılların bu kanundaki şartlara uygun 
surtte yaptırılması için bizzat veya alakadar 
memurlar vasıtasıyle ve yahut tensip edeceği 

zatlar marifetiyle teftişat icra ve tetbirler ittihaz 
eder . 

MADDE 5 — Yukarki maddede yazılı tefti -
şin neticeleri peyderpey valiler tarafından 
İktisat Vekâletine bildirilir, en eyi ağıl yap-
miş olanlara ıslahı hayvanat kanununun 27inci 
maddesine tevfikan Vekâletçe mükâfat verilir. 

MADDE 6 — Sürülerini başkalarının mer'a 
larında kışlatmak isteyen sürü sahı'pleri mer'a 
sahiplleriyle anlaşarak ağıl yapmağa mecbur
durlar . 

MADDE 7 — Birinci maddede gösterilen 
müddet bittikten sonra bu kanunda yazılı hü
kümlere mugayir olarak sürülerini ağıllarda 
kışlatmayan sürü sahipleri sulh mahkemesi 
karariyle elli liradan iki yüz liraya kadar hafif 

para cezasına mahkum edilir. Tekerrürü halinde 
evelce verilmiş olan mahkûmiyet karrnndaki 
miktarın iki katından aşağı olmamak üzre beş 
yüz liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE Q — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye, Dahiliye, ve İktisat Vekilleri 
memurdur. 




