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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü ile 
İnhisarlar 1934 bütçeleri, 

1933 bütçesinde tadilât yapılmasına, 
Mayii madenî mahrukat resmine, 
Nafıa vekâletile, 
Matbuat umum müdürlüğü teşkilâtına, 
Gümrük muhafaza kıtaatına binek hayvanı veril

mesine dair lâyihalar kabul edildi. 
Belediyelerce yapılacak istimlâke, 
Muhacir ve mültecilere, 

Lâyihalar 
1 — Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak 

değişikliklere dair kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 
2 — Adliye teşkilât ve kadrolarında ve bunlarla 

alâkalı kanunlarda bazı değişiklikler yapılması hak
kında kanun lâyihası (Adliye ve Bütçe encümenlerin
den mürekkep (Muhtelit encümene) 

3 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(Adliye encümenine) 

4 — Hâkimler kanunu lâyihası (Adliye encüme
nine) 

5 — İlâm ve tahsil harçları üzerinden alınacak re
sim ve mahkûmlardan geri alınacak ekmek bedelle
rinin mahkeme binalarile hapishanelerin inşasına kar
şılık tutulmasına dair kanun lâyihası (Adliye ve Büt
çe encümenlerine) 

6 — Mahkemeler ve bunlara bağlı dairelerde alı
nacak harçlara dair kanun lâyihası (Adliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

7 — Tevkif ve ceza evlerinin teşkilleri ve idare
leri hakkında kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

8 — Türk ceza kanununun tadilâtına dair kanun 
lâyihası (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
9 — Buğdayı koruma hakkında 1/1019 numaralı 

kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz-
nameye) 

Çin Hükûmetile yapılan muahedeye, 
Sovyet Hükûmetile aktedilen mukavelenin temdi

dine, 
Belediye kanununun yedinci maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı 
ve pazar günü saat 10 da toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

10 — Damga resmi kanununun bazı madde ve fık
ralarının değiştirilmesi hakkında 1/1015 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye veBütçe encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

11 — Gümrüklerde kullanılan bazı evraka müda
faa pulu yapıştırılması hakkında 1/1022 numaralı ka
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

12 — Madenî ufaklık para basılması hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1/1014 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkeu Muhte
lit encümen mazbatası (Ruznameye) 

13 — Mevduatı koruma kanununun 8 inci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair 1/1039 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

14 — Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkında 1/1026 numaralı kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

15 — Tayyare resmi hakkında 1/1042 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

16 — Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa ver
gisi hakkında 1/1025 numaralı kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar, İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruz
nameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 10 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), AH B. (Rize). 

mm* 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkında 1/868 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Evkaf umum müdürlüğü bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 474 940) lira tahsi
sat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

p. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hakkı müktesep karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabıil edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
480 252 

6 140 

174 770 

18 324 

2 964 

500 

900 

4 000 

2 000 

8 500 

11 000 

[1] 167 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

F. Lira 
12 Mütenevvi masraflar 37 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
13 Harcırah 25 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
14 Resmî telefon masrafı 550 

REİS — Kabul edilmiştir. 
15 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Mukannen masraflar 47 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Vakıf akarlar masrafı 224 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi 
masrafı 32 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müzayede ve ihale heyetlerinin gay-
rimuvazzaf azası huzur ücreti 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tamirat 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muavenet 38 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hükmedilmiş borç karşılığı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayrattaki kıymettar eşyanm tet
kik ve tefrik masrafı 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Guraba hastanesi umumî masraf
ları 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 İmaretler masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

26 Mütekait, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

27 Zatî maaşlar 33 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

28 Diyanet işlerinden devredilen umu
ru hayriye maaş, vazife ve masa
rifi ' 935 336 

TEVFÎK FİKRET B. (Konya) — Hademei 
hayrat maaşları buraya dahil midir? 

Lira 
480 252 

6 140 

174 770 

18 324 

2 964 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 

Bu teklif, gelecek seneye ait bir tekliftir. Bu 
seneM tahsisatlarını temin edip vermekteyiz. 
Bazı müterakim maaşlar vardır, onları da temiz
lemek üzereyiz. Bu sene bir sey yoktur. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Tediye edi
lecek midir? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 
Tediye edilecektir. 

TEVFlK FİKRET B. (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

REİS — 28 inci fasıl da kabul edilmiştir. 
F. Lira 
29 Masarifi gayrimelhuza 3 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
30 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

31 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Geçen sene borçlan 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

33 Eski seneler borçları 5 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 1715 numaralı kanunun 8 inci mad
desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 24 504 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Birinci maddeyi cetvelle birlikte re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
malî senesi masarifine krşılık olan varidat mer
but (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 475 000) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 îcareler 1 830 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasılat * 645 000 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

bu müteferrik hasılatm yekûnu 645 000 ve bun
lar beş kalemdir. Vakıf işleri için masraf ola
rak kabul ettiğimiz 224 000 liradır, umumî ha
sılattan mütevellit yekûn içersine mahlûlât ve 
arazi gibi hasılat dahil olduğu halde umumî ha
sılat 645 000 liradır. 285 000 liraya mukabil 
224 000 lira masraf, çok değil midir? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 
Akar kiralan birinci fasıldadır ve bu da 
1 100 000 liradır. 

REFİK ŞEVKETB. (Manisa) — İcarei va-
bidelerin masrafı bize mi aittir? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 
Evet, icarei vahideliler bize aittir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — 2 nci faslın 3 üncü 
maddesinde orman ve zeytinliklerle arazi ve 
maadin hasılatı vardır. Evkafın Mudanyada 
60 000 liralık bir zeytinliği var, bunlara bakmı
yorlar mı? 

EVKAF UMUM MÜDÜRÜ RÜŞTÜ B. — 
Mudanya havalisinde bir miktar zeytinliğimiz 
var. Fakat bunlardan idareye bir fayda olma
dığını mülâhaza ettik. Geçen sene kısmen sat
tık, bu sene de satışa devam edeceğiz. Bize 
menfaatli olan Edremit ve Aydın havalisindeki 
zeytinliklerdir. Bunlara da bakılmaktadır. 

REİS — Fasıl hakkmda başka söz yok.. Fasıl 
kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — İkinci maddeyi cetvelle beraber re

ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdürlüğü tara
fından 1934 malî senesi zarfında tahsil edilecek 
varidat nevilerinden her birinin müstenit olduğu 
kanunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
malî senesi bütçe kanununun 7 inci maddesi mu
cibince 1933 malî senesi zarfında Hudut ve sa
hiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesine mua
venet olmak üzere verilmesi lâzmıgelen 75 000 
lira 1935 malî senesine tecil edilmiştir. 

REİS — 4 üncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1930 -1933 malî seneleri Evkaf 
bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1934 
malî senesinde dahi devam edecek olanlar mer
but (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Umum müdürlüğün 1933 malî 
senesi bütçe kanununun 9 uncu maddesi ile abi-
dattan olan eserlerin tamiri için sarfma mezu
niyet verilen 40 000 liradan 1933 malî senesi zar
fında sarfolunamayan ksımına ayni mahiyette
ki membalardan tahassül edecek 20 000 liranın 
ilâvesi ile bu abidatın tamirine 1934 malî senesi 
zarfında dahi devamına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Evkaf umum müdürlüğü me-
murlan aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında
ki kanunun mevzuu haricinde kalanlarla ücretli 
müstahdemleri kadrosu merbut (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 
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REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari

hinden muteberdir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

2 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 
senesi bütçesinde 22 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/1041 numaralı kanun lâyiha
sı ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

1933 malî senesi Maliye vekâleti ve Jandarma 
umum kumandanlığı bütçelerinde münakale ya
pılması ve Ankara şehri imar müdürlüğü bütçe
sine munzam tahsisat verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi Maliye vekâ-
letile Umum jandarma kumandanlığı bütçeleri
nin fasılları arasmda merbut cetvelde gösteril
diği üzere 16 000 liralık münakale yapılmıştır. 

Maliye vekâleti 
F. Lira 

164 1351 numaralı kanun mucibince 
sarfolunacak Ankara şehri imar 
masrafı 4 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 
374 Nakliyat 12 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Ma
liye vekâleti bütçesinin 164 üncü faslma ilâve 
olunan 4 000 lira, Ankara şehri İmar müdürlü
ğü 1933 malî yılı bütçesinin 7 inci faslmın is
timlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesi
ne munzam tahsisat olarak konulmuştur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 172 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Nafıa vekâletile Ankara şehri İmar mü
dürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 50 000 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/1002 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1933 malî senesi Nafıa vekâleti bütçesine şoseler 
ve köprüler tahsisatından 50 000 liranm Ankara 
şehri İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk iş

lerine sarfma dair kanun 
MADDE 1 — Ankara şehri İmar müdürlü

ğünce açılmakta olan Mukaddem yolu ile Mu- t 
kaddem - Hamamönü birleşme kısmının ve Bah
riye caddesi ile Halkevi arasında kalan parçala
rın istimlâkine tahsis edilmek üzere 1525 numa
ralı kanun mucibince 1933 malî senesi Nafıa ve
kâleti bütçesinde açılmış olan şoseler ve köprü
ler faslma ait tahsisattan 50 000 liranın sarfma 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisat 
bu kanunun neşri tarihinde toptan Ankara şehri 
tmar müdürlüğü emrine Cumhuriyet merkez 
bankasına yatırılır ve istimlâk vukubuldukça 
istihkak sahiplerine verilecek vesikalar üzerine 
banka tarafından tediye edilir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ban
kaya yatırılmış olan tahsisattan istihkak sahip
lerine verilen miktar Ankara şehri imar müdür
lüğü 1933 bütçesinin varidat ve masraf cetvel
lerinde açılacak fasıllara irat ve tahsisat kaydo
lunur. 

Bu tahsisattan 1933 malî senesi zarfmda sar-
fedilemeyen kısmı ayni maksat için 1934 malî 
senesi zarfmda dahi istimal olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler .. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 170 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekilleri memur
dur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heveti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cet
velin Tapu ve kadastro umum müdürlüğüne ait 
olan kısmında değişiklik yapılmasına dair 1/893 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Nafıa ve
kili burada mı efendim? 

REÎS — Yoktur efendim. Tehir ediyoruz. 
ÎHSAN B. (Bayazrt) — Bu lâyihada Nafı

aya ait bir sey yoktur. 
REFÎK ŞEVKET B (Manisa) — Maliye ve

kili de yoktur. 
5 -— İktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hak

kında î/978 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası [1] 

İKTISAT V MAHMUT CELÂL B. (izmir) 
— Reis Beyefendi, simidi bir takrir takdim edi
yorum. Bu kanunun bütçeye taallûku hasebile 
ve bütçeden evvel çıkması zaruretile, müstacelen 
müzakeresini rica edeceğiz. 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen müzakere
sini vekil bey teklif ediyor. Müstaceleiyetle mü
zakeresini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bu kanunun beşinci sayıfasında (D) fıkrasında 
« Kara ve deniz nakliyatı ile liman, gümrük, 
belediyeler, iskeleler ve rıhtımlar ve sigorta ta
rifeleri ve imtiyazlı şirketlerin mukavelelerine 
merbut tarifeleri gibi memleket iktisadiyatına 
müessir olan işlerin ... » Buradaki belediyeler 
kaydinin çıkarılmasını rica edeceğim. İktisat 
vekâletinin, nüfusu 2 000 den fazla olan yerler
de teşekkül eden belediyeler, bazan köylerde olur, 
en uzak yerlerde bulunur. Bunlarm - muamelâ-
tile meşgul olarak kâğıt yığınları içersinde esas
lı işlerini iptal edecek vaziyette kalmasını mu
vafık görmüyorum. Çünkü belediye kanunu 
mucibince; meselâ her hangi bir mesele üzerin
de, tenteler üzerinde, bilmem sokaklar üzerine 
çıkacak kahvehane, açılacak meydanların met-

[1] 173 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

re murabbaı üzerinde uğraşmak gibi kanunun 
gösterdiği ibarede şehir meclisince tatbik oluna
cak tarife kaydi vardır. Binaenaleyh burada 
maksat anlaşıldığına göre, memleketin umumî 
iktisadiyatına müessir olacak belediye mukar-
reratıdır ve bu mukarreratın yine belediye kanu
nu mucibince alâkadar olanlar tarafmdan her 
zaman kanunî mercilerine müracaat suretile bo
zulmasına imkân olacağına göre bendenizce ev
velâ İktisat vekâletini - adedi kaç tanedir bilmi
yorum - her kazada belediye vardır, vilâyetler
de vardır. Bazı nahiyelerde, hatta bazı köyler
de vardır. Bunların adedi belki bini bulur, her 
birinin tarife meselesi mevzubahs olduğu zaman 
kendisini meşgul edecek mahiyette yazılan bu 
fıkranın kaldırılması çok muvafık olur. Bele
diyeler kısmmı kaldıralım. Çünkü onları zaten 
murakabe edecek bir şehir meclisi vardır. Bu 
şehir meclisinin kararma karşı itiraz etmek için 
bir de merci vardır. Bu merci de vazifesini yap
mazsa alâkadarların itiraz haklan vardır. Bina
enaleyh buradan belediyelerin kaldırılmasını 
bendeniz muvafık görüyorum. 

Sonra (H) fıkrasma hiç lüzum yoktur. Bu 
fıkrada diyor ki; A, B, O, D fıkralarında yazılma
mış olan işlerle kanun ve nizamnamelerin gös
terdiği işleri yapar. Hele son fıkrada, İcra Ve
killeri Heyeti kararile ifası kendisine tevdi olu
nan işler... denmektedir. İcra Vekilleri Heyeti 
kararile zaten kendisine taallûk eden işlerin ken
disine havalesile, gördürülmesi gayet tabiidir. 
Fakat İktisat vekâletine gördürülecek işler B. 
M. Meclisinin kararile tesbit olunan işler hari
cinde, bir kanun mevzuu olan işlerse zaten İcra 
Vekilleri Heyetine verilmesi doğru değildir. Bu 
iş, şu veya bu noktadan iktisadı alâkadar ediyor
sa bu iş, İktisat vekâletine havale olunabilir. 
Bu, gayet tabiidir ve burada kabul ettiğimiz 
düsturlara dahil olmuş olur. İktisat vekili Bey 
arkadaşımız, gerek kanunun tatbiki ve gerek 
prensip noktasından bu iki nazariyeyi kabul 
ederlerse zannederim ki kanun, hututu umumi
yesi itibarile prensiplere daha uygun bir şekilde 
çıkmış olur. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Tarifeler, memleketin iktisadiyatına şümul
lü tesiri dolayısile bir merkezden murakabe edil
meleri ve her dairenin ve her alâkadar müesse
senin tanzim ettiği tarifelerin mutlaka tasdi
kini mütehassıs ve salâhiyettar bir heyet tara
fından geçirilmesini çok ehemmiyetli bir me
sele olarak ele almış bulunuyoruz, ve bu suretle 
memleketimizde yeknasak, ünfür bir tarife si
yaseti tebeyyün etmiş olacak ve ayni zamanda 
bunların yeknasaklığını temin etmiş olmakla 
memleketimizde hakkile bir tarife siyaseti vü-
cude gelmiş olacaktır. Bu maksatla bir tarifeler 
bürosu vücude getirmek istiyoruz. 

Belediyelere gelince: belediyelerin yaptıkları 
işlerin bir kısmının ve belki ekserisinin, memle-
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ketin ticaretile de alâkadar olduğuna şüphe yok
tur. Meselâ iskele resimleri vesaire gibi. Ben
deniz Refik Şevket Bey arkadaşımızla uzlaşmak 
isterim. Yalnız ticarete ait olan kısımları, nak
liyat, iskele resimleri gibi şeyleri, bunları ve
kâlete bırakmak şartile . . . . Diğerleri belediye
ler uhdelerinde kalabilir. 

İkinci kısma gelince; okudukları maddedeki 
yazılan şeyler tadadîdir. Her hangi bir şekilde 
ihtiyaç anında bu maddeden istifade etmek için 
konulmuştur. Binaenaleyh Heyeti Umumiyenizin 
takdirine bağlı bir keyfiyettir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
beyefendinin izahatına göre maddeyi tadil et
mek lâzımgelir. 

REİS — öyle ise tadil sureti hakkında bir 
takrir hazırlayınız. 

SIRRI B. (Kocaeli) — İktisat vekâletinin de 
kendisine muamelâtında rehber ve mahalli tat
bik olacak bir teşkilât kanunu getirmiş olması, 
veçhen minelvücuh şayanı takdirdir. Yalnız şu 
birinci maddede vekâletin üzerine aldığı vazife
nin sureti ifalarına dair izahat olmadığı için 
kendi kavrayışımın mahdudiyetine binaen anla
yamadım. 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Istağfurul-
lah... 

SIRRI B. (Devamla) — Yerine masruf bir 
kadirşinaslık ise, teşekkür ederim. 

İtiraf ederim ki; eğer hizmetlerin başında bu
lunacak zevatın ne suretle ifayı vazife edecek
lerine dair, dün Nafıa vekâleti teşkilât kanu
nunda okuduğumuz izahat gibi, burada bazı 
izahat konmuş olsaydı, hakikaten biz daha em
niyetle bu kanunu tutmuş olacaktık. Fakat yal
nız vazifelerin isimlerini zikretmekten ibaret 
kalıyor ki sureti ifaları hakkında bize izahat 
verilmediği için nasıl leh ve aleyhinde mütalea 
yürüteceğimi takdir edemiyorum. Alelhusus bir 
çok vazifeler görüyoruz ki, dün kabul ettiği
miz Nafıa teşkilâtında dahi vardı. Şimdi ayni 
hizmetlerin burada da mezkûr olduğunu gö
rüyoruz. Müşterek kelimeler olabilir. Burada 
demin arzettiğim gibi her vazifenin ifa edile
ceği şekil izah edilmiş olsaydı, acaba benim 
şimdi düşündüğüm gibi, İktisat vekâletinin 
bugün gördüğümüz vazifelerle dün kabul etti
ğimiz Nafıa teşkilâtı vazifeleri arasında ne 
dereceye kadar münasebet vardı, bunu anla
mak mümkün olacaktı. Fakat bugün mümkün 
değildir. Onun için her halde daha vazıh ol
ması iktiza ederdi mütaleasındayrm. 

Keşif suretile anlamak istediğim bazı nokta
lar vardır. Meselâ, haricî teşkilât meselesi... Bil
diğime göre, hariçte de bir çok teşkilât yapıl
mıştır, yapılacaktır.' Fakat bu cihet izah edilmiş 
olsaydı onların yapacakları iş hakkmda da ce
vap verecektim. Fakat bir şey söylenmedi ki 
mukadder bir meseleye cevap vermiş olayım. 
Meselâ hariçte yapılacak teşkilâtta ticaret mü-

| messillikleri var mı, yok mu, bilmiyorum, ka
bul ettiler mi etmediler mi, bilmiyorum. Ben 
vardır fikrile söylüyorum. Eskisi gibi mevcut 
ise bütün bunlarm bu kadar vâsi bir şekilde 
tevsian tatbikma taraftar olamam. Çünkü fu
zulî görüyorum. Ticareti hariciye mümessil
likleri yalnız sefirlerin yanında bir ticaret 
müşaviri, ticaret işleri müsteşarı olmak üzere 
bulunabilir. Fakat diğer yerlerde bu vazifenin 
esasen mevcut olan ve kanunla da müeyyet, 
nizamname ile yapılmakta olduğunu söyliyebili-
rim. Meselâ konsoloslar, zaten vazifeleri ve teş
kilâtlan itibarile ticaret işlerile meşguldürler. 
Şehbenderler nizamnamesini pek dikkatle tet
kik ettim. Onların ticaret işlerinde haiz olduk
ları salâhiyet hakikaten geniş mikyastadır. Eğer 
şehbenderlere kanun ve nizamnamenin tahmil 
ettiği vazife ifa ettirilmiş olsa, fazla bir teşki
lât yapmağa asla ihtiyacımız kalmaz. Fakat 
şehbenderler bu vazifeyi yapıyorlar mı, yapmı
yorlar mı, bilmiyorum. Mademki elde bir ka
nun vardır; o kanuna müstenit bir nizamname 
vardır. Şehbenderlere bu vazifeleri yaptırmak 
icap eder ve bu suretle İktisat vekâleti daha şü
mullü bir membaı istihbar elde etmiş olur. Onun 
için bu teşkilâtın eğer bu noktaya temas eden 
noktalan varsa bu mülâhazamın her halde va
rit olduğuna kaniim. 

Hariçte İktisat vekâletleri, nezaretleri tara
fından böyle bir teşkilin yapılmasına lüzum olup 
olmadığını bir kaç gün evvel tesadüfen bana 
verilen bir vesikadan okudum, ki Paris parlâ
mentosunun İktisat encümeninde uzun uzadıya 
tetkik edilmiş ve ancak sefaretlerin yanında bir 
ticaret ateşesi konulması noktasına vâsıl olun
muştur. Onlar da tabiî bu husustaki vâsi tec
rübelerine göre, yaptıklan tetkiklere göre bu 
neticeyi almışlardır. Başkalarının yaptığı tec
rübelerden istifade etmek daha faydalı olur. 
Bizim yeni bir tecrübeye girerek hayattan kay
betmekten, paradan kaybetmektense yapılmış 
tecrübeleri almamız daha faydalıdır fikrinde
yim. Onun için bu noktanm bilmem nazan dik
kate almmağa lâyık yeri bulunur mu, bulun
maz mı? 

Bu teşkilât yapılırken bir sebebi mucip gös
terildi. Bu teşkilâtın şubeleri basma getireceği
miz zevatın erbabı ihtisastan olmaları hasebile 
onlara alelade verilmiş maaşlar nisbetinde tah
sisat vermek mümkün olamadı. Çünkü adam 
bulamayacağız denildi. Kullanılan mikyas doğ
ru değildir, zannederim. Kendi memleketimizin 
mikyası meseleye tatbik edilirse zannederim ki 
daha az maaşla, daha kanaatkar adamlar bulu
nabilir. Fakat verilmiş parayı almayacak adam 
bulunamaz. Kendisine 500 lira, 1000 lira ve
rilirken, hayır, bu çoktur, 200 lira verin diyecek 
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erbabı insaf gayet azdır. (Yoktur sesleri). 
Onun için bunlara para verilirken bu müta-

leanın serdini muvafık görmedim. Alelhusus 
bütçe vaziyeti dolayısile hangi membalardan pa
ra alacağımızı düşünürken, yeni teşkiller mey
dana getirdiğimiz zaman memleketimizin mik

yası haricinde onlara para vermek, zannederim ki 
doğru değildir. Yeri geldiği zaman bunu 
daha açık söyleyeceğim ki böyle yeni mües
seselerde memurlara fazla tahsisat vermek sure-
tile asıl Devlet müstahdemlerile aralarında bü
yük bir fark uyandmlması, memleketin hissiya
tı üzerinde aksi tesir uyandırmaktadır. Bunu 
iş başmda bulunan zevat, hassaten düşünmek 
iktiza eder. İşte bu düşünceden ayrılarak bu 
teşkilâtta fazla para verildiğini söylemek isterim. 

Sonra bir dairede ayni hizmeti yapan bir me
murun Devlet devairinden başka yerde de ayni 
hizmeti yapan memur kadar maaş ve tahsisat 
alması gibi tabiî ve mantıkî bir şey olamaz. 
Bir mümeyyiz efendi Maliye vekâletinde, Da
hiliye vekâletinde şu miktar para alırken, ye
ni teşkil edilen falan yerde ondan daha fazla 
maaş alması; aklü mantığın haricindedir. 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Öyle bir şey yoktur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — O halde şunu misal 
getireceğim. Celâl Beyefendi sözünden müte-
heyyiç olmasalar da neticeyi bekleselerdi.... 

Meselâ, yüz lira aylıklı 10 tane daktilo var-. 
dır. Başka vekâletlerdeki daktilolar bu miktar 
maaş almazlar. Nitekim daha az maaşlı dakti
lolar çoktur. İşte, burada yanılmıyorum ve doğ
ru okuyorum: Daktilo; (Gülüşmeler) mukabi
linde de 100 rakamı vardır. Eğer başka vekâ
letlerdeki teşkilâtta fazla hizmet eden daktilo
lar da 100 lira almakta ise istifayı kusur ede
rim. Aflarını rica ederim. 

Daha bariz bir fark vardır: Isteno mütercim 
daktilo 300 lira. Yani ihtimal ki yerinde veril
miş bir şeydir. Anlayamadım. 

REFİK B. (Konya) — Isteno. 
SIRRI B. (Devamla) — Kelimenin manası

nı anlıyorum aziz hemşehrim. Fakat bu hizme
tin bu kadar ağır olduğunu ve bu kadar parayı 
istilzam ettiğini anlamıyorum. Bunu demek is
tiyorum. Tahsisatın tesbitinde çok semihane 
davranlıdığını görmekteyim. Teşkilâtla yürü
yeceğine emin olduğum İktisat vekâletinin fay
dalı neticeler vereceğine de kaniim. Fakat bu 
semihane tevziat, beni inkisara uğratmıştır. O 
dakikada ki bütçenin tevzini için yeni yeni mem-
balar arıyoruz, on paranın arkasından koşuyo
ruz; biraz da insaf mikyasını göz önünde bu
lunduralım. 

REİS — Lâyihalara rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REFİK B. (Konya) — Efendim, bu çok fay

dalı lâyiha hakkında söz almak niyetinde değil
dim. Sırrı Beyefendinin bilhassa bu yeni teş

kilâtta memurların terfihini istihdaf eden ra
kamlar üzerinde tevakkuf ederek söz söyleyişi
dir ki beni kürsüye çıkmaya teşviketti. Arka
daşlar, hepimiz biliriz ve vakit vakit şikâyet
ten de geri durmayız ki, Devlet teşkilâtında 
bulunanların ve bilhassa büroda çalışanların kıs
mı azamı çalışmıyorlar, hizmetlerinden istifa
de edilmiyor. Bunun cevabını yine kendimiz 
bulmakta bir an için müşkülâta uğramıyoruz. 
Bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman, bir yığm kadro 
karşısında kendimizi buluyoruz. Fakat bu kad
ronun; yani Devlet teşkilâtında bulunanların 
miktarı geçen sene 60 000 i geçmişti. Geçen se
ne merak ederek bir etüt yapmıştım. Bunun 
içinde yüz liraya kadar maaş alanların miktarı 
30 binden fazladır. Buna göre her hangi bir şu-
bei idareyi ele aldığımız vakit, işleri üzerinde 
ciddî bir tetkike tâbi tutarsanız görürsünüz ki 
bu az maaşın Devlet faaliyeti noktasından, ve
rim itibarile ne kadar müessir olduğunu, ne ka
dar tehlikeli olduğunu bizzat görmüş ve inanmış 
olursunuz. Bu itibarla bu lâyihayı hazırlayan 
ve teşkilâttan azamî hizmet beklemek mevkiinde 
bulunan Celâl Beyefendiyi, kendi hesabıma, teb
rik ederim. 

Arkadaşlar, hakikî düstur budur: Eğer bu 
gün teşkilât içerisinde bulunanlar kendilerini 
vazifeye bağlamıyorlarsa, eğer bunların hizmet
lerinden beklenilen verim alınmıyorsa bunun 
en başlı sebebi, onların terfih edilmemeleridir. 
Bunu yapacaksınız, sonra hizmet isteyeceksiniz. 
Ötedenberi, yani Devlet faaliyeti içerisinde gör
düğüm en büyük ve en ziyade temas edilen mev
zu budur. Çok temenni ederim, memurlar adedi
ni küçültelim, 60 000 memur yerine 40 000, hatta 
30 000 olsun. Fakat bu gün 60 000 memura ve
rilen parayı yine 30 000 memura verelim. O za
man göreceksiniz ki Devlet faaliyetinden bekle
diğimiz hakikî inkılâp vücude gelmiş ve her şi
kâyetin önüne geçilmiş olur. Bu itibarla madem
ki her vekâlet yeniden teşkilât kadroları tanzim 
etmek vaziyetine gelmişlerdir; bunu yaparken 
kendi makinesi içerisinde çalışacak anasın her 
manasile kabiliyetlilerden seçsinler, fakat onla
rın kanımı doyursunlar, istikballerini temin et
sinler. Bu lâyiha bu gayeyi istihdaf ettiğinden 
dolayı kabule şayandır. Bilhassa İktisat vekili 
Beyefendiyi tebrik ederim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Refik Be
yefendinin temas ettiği noktalar, hakikaten mü
himdir. Memlekette çalışabilecek unsurlan dai
relere yerleştirmek ve onlardan azamî faide el
de etmek, iyi randıman almak elbette her şeye 
müreccahtır. Bir noktayı da nazarı dikkate al
mak lâzımdır ki, Hükümet bir küldür, Devlet bir 
küldür. Bütün arkadaşlar, ayni seviyede şayanı 
terfihtir. Hepsinden ayni hizmeti beklersek, ayni 
maaşı vermeliyiz. Yoksa arkadaşlardan bir kıs
mını fazla miktarda terfih etmek diğerlerinden 
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hizmet beklememek demektir. Bu gün bir dakti
loya 100 lira, kaymakama da 90 lira verirsek o 
kaymakamdan hizmet beklenemez. Bu, haddi za
tinde doğru bir şey değildir. Bizim gibi zayıf bir 
bütçeye sahip olan memleket, fazla para vere
mez. Biz halktan nasıl fedakârlık beklersek me
murlardan da ayni fedakârlığı beklemeliyiz. Bi
naenaleyh ben öyle düşünmiyorum ki, Hüküme
te istinat eden bütün teşekküllerde bir tenazur 
olması lâzımdır. Her hangi bir arkadaş bankaya 
gidiyor, 1 000 - 1 500 lira alıyor. 

Onun emsali arkadaşlar bu vaziyet karşısın
da meyus oluyorlar. Nitekim Refik Beyefendiniii 
işaret ettiği veçhile, onlardan iş çıkmaması bu
nun tesiridir. Binaenaleyh memur arkadaşlar 
arasmda bu kadar fahiş farklar yapmak, ne iç
timaî noktai nazardan ve ne de memleketin ha
yatî noktai nazarından doğru değildir. 

Maaşların tevhidi kanununu çıkarmışız. El
bette çok düşünceler ve uzun tetkiklerle elde 
edilmiş bir neticedir. Bu esas nedir? Orada ma
aşları toplamışlar, mütenazır olarak tayin ve 
tesbit etmişler ve her memurun yükselmesi için 
lâzımgelen yazifeleri, şartlan aramışlar, bulmuş
lardır. Fakat istisnaî bazı mütehassıslara ihti
yaç olacağını da nazarı itibare almışlar, istisna-
iyet koymuşlar. Şimdi biz bu istisnayı, şa
mil bir kaide şekline koyarsak netice ne olur? 
Barem kanununun hiç bir kıymeti kalmaz. 
Celâl Beyefendi elbette hüsnü niyetle deruhde 

etmiş olduğu mesuliyeti başarmak kaygusu ile 
yapmış olduklarına eminim. Yalnız Hükümetten 
istediğim şudur: Bu şümullü noktai nazarı, na
zarı itibare almalı ve bu memur arkadaşlar ara
sında tefrika husulüne ve bir kısmının islerinden 
uzaklaşmasına mâni olmaları lâzımdır. Çünkü 
görüyorum ki tktısat vekâletinde olsun, diğer 
vekâletlerde olsun, bilhassa İktisat vekâletini 
söylüyorum, çünkü ticaret ve sanayie taallûk 
eden işlerin sürati lâzımdır. Görüyorum ki bir 
çok arkadaşlar, işlerini gördürebilmek için ay
larca burada bekliyorlar. Ondan sonra neticeyi 
alıyorlar. Bu, memleketin iktisadiyatına engel 
teşkil edecek bir şeydir. Her hangi bir sahibi 
teşebbüs yaptığı bir iş için günlerce burada bek
leyecek olursa en sonunda bu işten vazgeçecek
tir. Binaenaleyh, bu, çok vahim ve feci neticeler 
hâsıl eden bir iştir. Sükût edecektim, fakat bu 
işin ehemmiyeti beni söylemeğe mecbur etti. Bu 
hususta umumî ve şümullü bir kaide koymazsak, 
memur arkadaşlardan lâzımgelen randımanı ala
mamakla karşılaşmış oluruz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Belagat her vakit fai
de vermez. Filvaki belagat, pek çok meselelerde, 
neticeyi istihsal için, hissiyat üzerine tesiri mah
sus icra eder, fakat rakama taallûk eden mesele
lerde yalnız belagat kâfi değildir. Onun için Re
fik Beyefendi, kudreti belâgetlerini yerinde is
timal etmediler. Filhakika tatlı sözlerini işittim. 
Fakat mahalli sarfı olmadığı için israf etmiş ol

dular. Aflerine mağruren burada zikredeyim. 
Memurlara fazla para vermek, onlan terfih et
mek, hepimizin emelidir. Fakat arzettiğim gibi 
memleketin bir mikyası vardır. Muamelâtımızı, 
paralarımızı o mikyasla ölçmekliğimiz icap eder. 
Mukayeseyi filân vekâlette metre ile, filân vekâ
lette yarda, filân vekâlette endaze ile yapmak 
doğru değildir. 

REFİK B. (Konya) — Üânihaye devam ede
cek midir? 

SIRRI B. ( Devamla ) — Sonra Almanyada 
memur maaşları tenzil edilmiştir, vergiler tenzil 
edilmiştir - not defterim burada olsaydı bu ten
zilâtın nerelerde yapıldığını ve tenzilât nisbeti-
nin ne olduğunu size teker teker okurdum: 
Bu tenzilât ile istihdaf edilen gaye nedir? Para
nın kıymeti iştiraiyesini artırmak, ve memleket
teki pahalılığı indirmek, aylığı indirmekle, ver
giyi indirmekle nasıl pahalılık, hali itidalini bu
lur?.. Bunu düşünmek, kaidei iktisadiyedir ve 
asıl hüner buradadır, ki bunu görmek ve yap
mak lâzımdır. Yoksa sureti zahirede hiç bir 
kıymet ifade etmez. Fakat elbette Alman mü
tehassıslar, Alman muktesitleri bunu uzun uzun 
hesap ederek böyle neticeyi el ile tuttuktan son
ra hu tedbire müracaat etmişlerdir. Onun için 
memura fazla para vermekle onlar, ikdar edil
miş olmaz. Onlar elbiseyi yine seksen liraya 
yaptırırsa beyhude o parayı taşımış olur. Bir 
memura 500 lira verileceğine 200 lira verilse da
ha iktisadî olur. Binaenaleyh ikdar meselesin
de yürütülen nazariye, iktisadî değildir. Onun 
için evvelki sözlerimi tekrar edeceğim, rica ede
ceğim, insafla nazan dikkate alınacak bir mev
zudur. Yoksa benim, şunun bunun sözü değil
dir. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — 
Arkadaşların mütaleasmı dinledikten sonra âde
ta kendi kendime böyle bir kanunu senelerce 
düşünüp Heyeti umumiyeye getirmekle günah 
mı işledim diye sordum. Sırrı Bey arkadaşımız 
evvelâ zihninde kurduğu proplemi ortaya attı 
ve ona yine kendi cevap verdi. Biz hakikat 
üzerinde yürümek isteyen insanlarız. Suali mu
kaddere cevap vermek, beyhude vakit geçirmek
ten ibarettir. Hiç bir vekil, hiç bir mebus, üze
rinde mesuliyet taşıyan hiç bir fert, Devletin 
parasını lüzumsuz yere sarfedemez ve buna imkân 
da mütesavver değildir. İktisat vekâleti, diğer ve
kâletlere nazaran maaş üzerinde bir fark vücu-
de getirmek gayretinde de değildir. Fakat her 
vekâletin kendine göre hususiyetleri olduğu gi
bi İktisat vekâletinin de ihtisas şubeleri vardır. 
İhtisası ödemek lâzımdır. İhtisas ödenmediği, 
liyakat ;maddeten de takdir edilmediği takdirde 
işler yürümez. Bizim prensipimiz budur, bunu 
ifade etmek istiyoruz. 

Burada basit bir misal aldılar, dediler ki 
daktilolara 100 lira verilioyr. Hayır efendiler, 
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İktisat vekâletinde çalışan alelade daktiloların 
diğer vekâletlerdeki daktilolardan farkı yoktur. 
Eğer varsa, farkı tenzil etmeğe hazırız. 

Bizim burada bahsettiğimiz - Hükümetin tek
lifinde isimleri yazılı idi, encümen çıkarmıştır -
istenolardır. Bunlar ayni zamanda mütercimdir
ler ve kendileri bir kaç lisan bilen insanlardır. 

Biz yalnız memleket dahilinde çalışan bir I 
teşekkülü temsil etmiyoruz. İktisat vekâletinin | 
mesaisi beynelmileldir, cihanşümuldur ve ayni 
zamanda vatanşümuldür. Bütün cihanla müna
sebet ve irtibatımız vardır. Muhtelif lisan bilen 
elemanlara ihtiyacımız vardır. Sade körü körü
ne bir kaç kelime bilen insanlar işimize yara
mıyor. Bildiği lisana hâkim olmak şartile lisan 
aşina memurlara ihtiyacımız vardır. Bununla, bu 
ehliyetleri satın alacağız. Ticareti hariciyemi
zin ehemmiyeti aşikârıdır. Bugün eğer ticareti 
hariciyemiz bir arızaya uğrarsa memleketin ha
yatı umumiyesi bozulur. Bütçede gördüğünüz 
rakamların hepsi birden bire manasız bir hale 
düşer. Şu halde ticareti hariciyemiz üzerindeki 
teşkiltta da çok hassasiyet göstermeliyiz. Her 
Devlet kendine göre, hususî tedbirler alıyor ve 
maalesef bunlar çok ani oluyor. Bütün bu hâ
diseleri, seyrü hareketleri takip ederek memle
ketimize verebilmesi melhuz zararlardan korun
mak için lisan bilen memurları istihdam etme
ğe ve bütün bu hâdisatı onlar vasıtasile ya
kından takip etmeğe mecburum. Ticareti hari
ciye teşkilâtında ateşe komersiyallerin büyük 
bir mevkii vardır. Her hangi bir memur vazi
fesini hakkile ifa ediyor veya etmiyor; o, idarî 
bir meseledir. Onu, şimdilik bir tarafa bırakı
yorum. Fakat teşkilâtı hariciyede ateşe komer
siyallerin ehemmiyetleri bilhassa demin arzetti-
ğim sebep dolayısile çok büyüktür. Çünkü her 
memleket, idarî, adlî bir takım tedbirler almak
tadır. Bu idarî ve adlî tedbirlerden vaktile biz 
haberdar olmazsak, memleket âni zararlara gi
rebilir. İstihbar ediyoruz ve ayni zamanda mu
kabil tedbirler almak suretile zararın önüne ge
çiyoruz. Bu meselede ateşe komersiyallerin va
zife ve rolleri pek mühimdir. Biz ateşe komer-
siyalleri zannettikleri gibi, Türkiye Cumhu
riyetinin nerede bir konsolosu varsa hemen ora
ya tayin etmiyoruz. Kendilerinin de itiraf et
tikleri gibi memleketin ihracat noktasından 
mühim OIEJI yerlerini tetkik ederek oradaki 
sefirlerin maiyetine birer ateşe komersiyal ve
riyoruz. 

Bütçe dolayısile ehemmi mühimine tercih 
etmek suretile ve bunu ticaret bakımından tak
dir ederek ancak oradaki sefirler maiyetinde 
birer ateşe komersiyal bulunduruyoruz. Bunun 
mahzuru nerede, israfı nerededir?. Kanunda 
tadat olunan vezaifi uzun uzadıya, zannediyo
rum ki, izaha hiç lüzum yoktur. Fakat kendi
leri bunun hakkında malûmat almak istediler. 
Ayrıca bir nizamnamei dahilî ile her vazifenin 

ne şekilde ifa edileceğini tesbit edeceğimizi bu
radaki kanunda zikrediyoruz. İsterse İstandar-
dizasyon bürosu nasıl çalışacaktır, bilmem tica
reti hariciye bürosunun vazife ve esasları na
sıl olacaktır, tetkik bürolarımızın maden ve sa
nayi hakkında vazifeleri nelerden ibaret ola
caktır? . . . Bir seneden fazla bu mesai üzerinde 

I uğraştığım için kolaylıkla bunlardan bahsede-
| bilirim, tafsilât verebilirim. Fakat zannederim 

ki, Meclisi Âli bunları dinlemekten müstağni
dir ve ayni zamanda kanunda da bir nizamna
me ile tesbit edilecektir deniliyor. Tafsilât bu
rada görülecektir. Maaş meselesine gelince; tek
rar ederim ki, bir mümeyyiz efendi, tapu da
iresinde ne maaş alıyorsa, benim vekâletimde 
de ayni vazifeyi görürken ayni maaşı alacaktır. 
Fakat lisana, ihtisasa ve bilgiye taallûk eden 
mesaide kendilerine, o bilgiye sahip olmayan 
insanlar kadar para verdiğimiz takdirde İktisat 
vekâletini bu teşkilâtile yürütmeye imkân yok
tur. 

Hüsnü Beyefendi; İktisat vekletine iş için 
gelenlerin beklediklerinden bahsettiler. Takas 
ve kontenjan işleri bu günkü şekline girmez
den evvel, hakikaten bekleyenler olmuştur. Bu
nun da sebebi, yeni usul ve prensipler koydu
ğumuzdan bu usul ve prensipleri tedvir ede
cek teşkilâtımız vücude gelmemesindendir. Ay
ni zamanda bu kabil işlerin hepsinin de ayn 
ayrı tetkike muhtaç olduğunu teslim buyurur
sunuz. İktisat vekâleti memleketin, hayatı ik
tisadiye ve umumiyesinde ifaya mecbur oldu
ğu vezaifi yapacak kadar teşkilâtının ileride 
olmadığını söylemekteyim ve zannediyorum ki 
bana takaddüm eden vekil arkadaşlar da ayni 
mevzuu resmen ifade etmişlerdir. Niçin böyle
dir? İşte bunu, diyorum ki bütçe zaruretleri veya 
her hangi bir sebep dolayısile İktisat vekâletini 
mühim vazifesini ifa edecek derecede kuvvetle 
teçhiz etmediğimiz için böyle olmuştur. Bir me
mur 8,10 saat çalışabilir. Fakat ertesi gün randu-
mamnı kaybetmiş olur. Çalışan insanların ken
dilerine tevdi olunan işlerin ehli olması lâzım
dır ve bir maden mühendisinden . sanayie ait 
malûmat istemeyeceğim gibi kezalik sanayi üze
rinde çalışan bir mühendisten de jeologdan 
beklediğimiz vazifeyi elbette bekleyemeyeceğiz. 
Demek ki ehlini bularak ve ihtisasa hürmet 
ederek, hatta ihtisası takdir ederek bu teşki
lât vücude gelecektir. Bizim işlerimiz yenidir 
ve hepsi fenne taallûk eder. Böyle fen işlerin
den gayri bürokrasiye, vesaireye ait işlerde eğer 
bir fark görüyorsanız, derakap ayni seviyeye 
getirebilirim. Bu kanun kabul edildiği takdirde 
İktisat vekâletinizin, hepinizi memnun edebi
lecek derecede işleyeceğine emin olabilirsiniz. 
(Bravo sesleri). 

Efendiler, yakında sanayileşme programımı
za ait olan kanun gelecektir. Burada Heyeti 
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Gelilenizden salâhiyet isteyeceğiz ve bu gün eli
mizdeki mevcut vesaitimizle işe başlamış bulunu
yoruz. Memlekette beş sene zarfında 40 mil
yonluk iş yapacağız. Bunun muntazam hesap
larını yapmak lâzımgelir. Muntazam hesap yap
tıktan sonra, yapılan inşaatı kontrol, mevzuu 
bahistir. Bunlar ehliyet sahibi insanlarla olur.-
Bu insanlar, dünyanın he ryerinde taziz ve tal
tif edilen insanlarıdır. Bunların ehliyetine emin 
olmazsam nasıl mesuliyete tahammül edeceğim?. 

Sonra madenlerimiz vardır. Her hangi bir 
madenin lehinde ve aleyhinde birbirine müte-
nakız raporlar çıkmıştır. Bir adam gelmiştir, 
her hangi bir maden için; bu maden dünya
nın en zengin varidatlı ve en verimli bir ma
denidir, demiştir. Diğer birisi gelmiş ve de
miştir ki, hayır efendim; bu maden, işletildiği 
takdirde zarar muhakkaktır. İktisat vekilinizin 
elinde böyle birbirine mütenakız raporlar ve ma
lûmat olursa ne yapacaktır? Elbette emin olduğu, 
salâhiyetine, ilmine hürmet ettiği adamlar vası-
tasile yeniden tetkik ettirerek fennî bir kanaate 
vâsıl olacaktır. Fakat bize bu fennî kanaati ve
recek adamlar, bedava çalıştırılacak ve rastgele 
toplanacak insanlar değildir. îş, ciddî ve hakiki
dir. İşin ciddiyeti ve ehemmiyeti ile mütenasip 
adamlar bulacağız ve besleyeceğiz. Geçen sene 
bütçesinde Meclisi Âliden mezuniyet aldık, ihti
sas sahibi adam bulmak için salâhiyete malik 
bulunuyordum. Bunların maaşları, diğer devair-
deki mümeyyiz efendilere verdiğimiz maaşlardan 
bittabi yüksektir. Fakat ehlini bulamadığımdan 
yüksek maaşları her hangi birine vermedim. Bu 
yerler, halâ açıktır. Memleketin, vergi ve bütçe
sinin tevazünü noktasından, çektiği ıstırabı, 
herkesten iyi bilen ve yakmdan gören bir ada
mım. Fakat israf ne kadar kötü bir hareketse, 
fazla para vereceğim diye işleri ehline vermek
ten imsak etmek te memleket için o kadar za
rardır. Benim samimî kanaatim budur. Takdir 
Heyeti Oelilenize aittir (Alkrşlar). 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini reye koyacağım. Madde
lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

İktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — İktisat vekâleti aşağıda yazı
lı iş ve vazifeleri yapar: 

A) Kara ticareti: 
1 - Şirketler ve sigortalar işleri, 
2 - Dahilî ticaret odaları ve borsalar işleri, 
3 - Standardizasyon işleri, 
4 - Uyuşturucu maddeler inhisarı işleri, 
5 - Kredi işleri, 
6 - Tarife işleri, 
7 - Ticaret mümessilleri işleri, 

8 - Haricî ticaret ve hariçteki Türk ticaret 
odaları işleri, 

9 - Türk ihracat mallarına ve ihraç memle
ketlerine ait işler , 

10 - Ticaret mukavelelerine ve ticarî münase
betlere dair işler, 

11 - Millî iktisadî koruma işleri, 
12 - Ecnebi devletlerin iktisadî tedbir ve mev

zuatına dair işler, 
13 - Neşriyat ve propaganda ve turizm işleri, 
14 - İhracatı ve teşkilâtlandırma işleri. 
B) Deniz ticareti: 
1 - Liman hizmetleri ve teçhizatı işleri, 
2 - Liman şirketleri işleri, 
3 - Millî ve beynelmilel deniz ve su mevzuatı 

ve ecnebi vapur işleri, 
4 - Devlete ait vapur teşekkülleri işleri, 
5 - Hususî teşekküllere ait vapur işleri, 
6 - Havuz ve fabrikalar işleri, 
7 - Kılavuzluk ve yatlar işleri, 
8 - Hava ticaretine ait işler, 
9 - Tahlisiye ve gemi kurtarmaya ve fener

lere ait işler, 
10 - Deniz ve havaya müteallik fennî tetkikat 

işleri, 
11 - Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri. 
O) Sanayi ve maadin: 
1 - Sanayii teşvik işleri , 
2 - Smaî mülkiyet işleri, 
3 - El sanatları ve küçük sanatlara müteallik 

işler, 
4 - Sümerbank ve Devlet sermayesile tesis 

olunacak fabrikalar işleri, 
5 - iş ve işçilere müteallik işler, 
6 - Elektrifikasyon işleri, 
7 - Sanayi tetkikat işleri, 
8 - ölçülere müteallik işler, 
9 - Madenler taharri ruhsatnameleri ve im

tiyaz işleri, 
10 - Madenler taharri ve işletme işleri, 
11 - Maden kömürleri ve müştekkatnıa ait 

işler, 
12 - Maden tetMkatı işleri, 
D) Kara ve deniz nakliyatı Ue liman, güm

rük, belediyeler iskeleler ve rıhtımlar ve sigorta 
tarif eleri ve imtiyazlı şirketlerin mukavelelerine 
merbut tarifeler gibi memleket iktisadiyatına 
müessir olan işlerin alâkadar vekaletlerce ihzar 
edildikten sonra İcra Vekilleri Heyeti kararma 
arzedilmek üzere son tetkik ve mütaleaıarma 
ait işler, 

H) A, B, O, D fıkralarında yazılı olan işlere 
müteferri olup ta bu kanunda tasrih edilmemiş 
bulunan diğer işler ile kanun ve nizamnameler ve 
İcra Vekilleri Heyeti kararile ifası kendisine 
tevdi olunan işler. 

REİS — Bu maddeye ait bir takrir vardır, 
okunacaktır: 
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Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen: 
I - (D) fıkrasına (Belediyeler) kelimesinden 

sonra kavis içinde (münakalât) kelimesinin ilâ
vesini, 

II - (H) fıkrasının tayymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket ince 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . 

Almayanlar . . . Nazan dikkate alınmıştır. 
Şimdi efendim (D) fıkrasında «belediyeler» 

kelimesi vardır. 
«Yalnız» kelimesi yok mu efendim? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — (Belediye

ler) den sonra, mutarıza içinde, (münakalât) 
yazmak kâfidir 

REİS — Belediyeler kelimesinden sonra, mu
tarıza içinde (münakalât) kelimesi konuyor. 
(H) fıkrası da çıkıyor. Maddeyi bu suretle reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerin ifası için muktazi iktisat vekâleti teş
kilâtı bir vekâlet müsteşarının idaresi altında 
deniz ticareti müsteşarlığı, iç ticaret, sanayi ve 
maadin ve limanlar ve deniz nakliyatı işleri 
umum müdürlüklerinden ve dış ticaret ( Türk-
ofis) reisliğinden ve ölçüler müdürlüğü ile ihra
catı teşkilâtlandırma müdürlüğünden ve tarife
ler tetkik, sanayi ve maadin tetkik, teftiş, ve 
murakabe heyetlerinden ve hususî kalem, müşa
vir, mütehassıs ve mütercimler ile hukuk müşa
virliği, zat ve levazım ve evrak işleri müdürlük
lerinden ve mektep, müze, lâburatuar müesse
selerinden ibarettir. Merkez ve vilâyet için bu 
teşkilâta muktazi memurların adet ve teadül de-
recelerile ücretle müstahdem olanlarm adet ve 
ücretleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelin memurlara ait olan kısmı Devlet 
memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanun ile buna müzeyyel kanun
lara merbut olan cetvellerin iktisat vekâleti 
memurlarına ait olan kısımları yerine konulmuş
tur. Cetvelin ücretli müstahdemlere ait bulu
nan kısmı tahsisatı! e ve aynen her sene bütçesi
nin (D) cetvelime i'âve olunur. Mülhak bütçeler
le veya hususî kanunlarla idare olunup iktisat 
vekâletine bac-lı bulunan müesseseler teşkilâtı 
keıf&i hükümlerine tâbidir. 

BÜTÇE En. REÎS VEKÎLÎ MÜKERREM B. 
(İsparta) — ikinci maddeye merbut bir numa
ralı cetvelin 9 uncu sayıfasında kırk lira maaş
lı, 25 muallim denilmiş, 30 adet kırk liralık ola
cak. 

Sonra 12 nci sayıfada ticaret mektepleri kıs
mında, 12 tane hademe 30 lira ücretliden sonra, 
1 adet müze müstahzın, 50 lira ücretli, iki 
tane müze hademesi, 30 lira ücretli, ilâve edile

cek. 13 üncü sayıfada 2 numaralı cetvelin ikin
ci satırına, maadin umum müdüründen sonra, 
ticaret umum müdürü ilâve edilecek. 

REİS — Tashihleri yaptık efendim. Söz is
teyen var mı? 

Maddeyi bu tashihle kabul edenler . . . Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanuna merbut (2) numa
ralı cetvelde gösterilen fen ve ihtisas memuri
yetlerinde maaş emsali hâsılı tutannm nihayet 
emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ve li
man reislerinin maaşları emsali hâsılı tu
tarını ücret olarak vererek bu memuriyetlerde 
ücretli memur kullanmağa iktisat vekâleti sala
hiyetlidir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet büt
çesinin maaş ve ücretler fasılları tasarrufların
dan verilir. 

(2) numaralı cetvelde yazılı fen ve ihtisas 
memuriyetlerile (1) numaralı cetvelin merkez 
ve vilâyetlere ait ücretli müstahdemler kısmın
da müşavir, mütehassıs, müdür, reis, mühendis 
(prospektör ve başmühendisler dahil), asistan, 
jeometr, evrak mütehassısı steno, mütercim, dak
tilo namları ile yazılı memuriyetlerde ecnebi is
tihdam olunabilir. 

RElS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Murakabeleri ayrı ayrı komi
serler vasıtasile yapılmakta olan maden, sigorta 
ve liman şirketlerile murakabesi iktisat vekâ
letine ait yerli ve ecnebi diğer bilûmum ano
nim, limitet, hisseli komandit, kooperatif şir
ketlerin teftiş ve murakabeleri, merkez teşkilâ
tında vücude getirilen teftiş ve murakabe he
yetleri tarafından yapılır. Kanunu mahsusları 
veya esas mukaveleleri mucibince şirketlerden 
komiser ücreti olarak alınan mebaliğ eskisi gibi 
tahsil olunur. 

REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Ticaret ka
nunu mucibince teşekkül eden bazı şirketlerin 
Devlet murakabesine tâbi olmasındaki hikmet, 
malûmunuzdur ve şimdiye kadar bu muraka
be, her şirketin içtimalarında iktisat vekâ
leti tarafından gönderilen birer memur marife-
tile ifa edilirdi. Mahallinde şu veya bu me
murun tavzif edilmesi suretile yapılan bu mura
kabe yerine, hususî bir ehemmiyet atfı suretile 
merkezde bir teşekkül vücude getirmek yolun
daki program gayet doğrudur. Ancak benim 
Celâl Beyefendi arkadaşımdan sormak istediğim 
bir nokta vardır: Günden güne kooperatif şir
ketler ziyadeleşiyor. Anonim şirketlere nazaran 
bu şirketlerin mevkilerini almakta olan 
kooperatiflerin mahiyetleri ne olursa olsun, 
küçük veya büyük, heyeti umumiyesinin mura
kabeye tâbi olması, iktisat vekâletinin bu mu
rakabe vazifesini çok güçleştirmek mevkiin-
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dedir. Meselâ; bundan beş, altı gün evvel bi
zim ödemişteki incir kooperatifinin umumî iç
timai oldu ve orada iktisat vekâleti namına 
komiser olarak kaymakam bulunmuştur. Şim
di bu kanun kabuledildikten sonra bu suretle 
ödemişteki incir kooperatifi için bir müfettişin 
gönderilmesine mahal olmadığı görülüyor. Ke-
zalik Aydının muhtelif yerlerinde, aledderecat 
ufak incir kooperatifleri vardır. Bunların her 
birinin içtima günlerinin ayrı ayn olması ka
bildir. Fikir gayet güzel olmakla beraber mer
kezden idare edilecek keyfiyeti, acaba münha
sıran İktisat vekâletine merbut müfettişler ta
rafından mı yapılacağı manasma, yoksa bu gün 
olduğu gibi... 

HASAN B. (Trabzon) — Birisini tevkil edi-
verir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Hayır 
efendim, kanundaki tabiri Hasan Bey arkada
şımıza okuyayım: «... Merkez teşkilâtında vücu-
de getirilen teftiş ve murakabe heyetleri tarafın
dan yapılır. » Binaenaleyh bu kaydi ben başka
sına vazife tevdiine mâni görüyorum. Acaba 
bundan dolayı bir müşkülât çıkmayacak mıdır? 
Malûmu âliniz, bu gibi şirketlerin yine ticaret 
kanunu mucibince senei hesabiyelerinin azamî 
üç av içersinde heyeti umumiyelerini toplayıp 
işlerini görmeleri lâzımgelir. Memleketin her ta
rafında istihsal şeklinde, istihlâk şeklinde te
şekkül eden kooperatif şirketlerile beraber ko
mandit ve sair anonim şirketlerin intizamlı bir 
şekilde bu üç ay içinde heyeti umumiyesinin he
saplarını görmekte ben müşkülât görüyorum. 
Bu gibi müşkülâta karşı gelmek için, tedbir al
mak lâzımgeldiğini, zannederim ki Celâl Bey
efendi tasdik ederler. 

Şimdi ikinci bir nokta var. Bu madde ile 
zannederim ki Celâl Bey, o çirkinliği izale et
mek istiyorlar. Çünkü komiserler, her han
gi bir şirkete gitmesi lâzımgeldiği zaman onun 
almakta olduğu ücret meselesi bazan Devlet hay
siyetine müessir olacak şekilde cereyan ediyor. 
öyle tahmin ediyorum ki bunların bir şekil ve 
tarifeleri olması lâzımdır ve öyle zannediyorum 
ki burada, « Komiser ücreti olarak alman me-
baliğ eskisi gibi tahsil olunur » denmekle eski
den komiserlerin bu gibi içtimalarda bulunma
dıkları zaman (Bundan maksat, daimî komiser
lerdir sesleri). 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bunlar, daimî 
ve ücretli komiserlerdir. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(İzmir) — Esasen içtimada hazır bulunan ko
miserlerin para almasını menetmişizdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Çok gü
zel. 0 halde ikinci fıkranın birinci fıkra ile alâ
kası olmaması lâzımgeliyor: «Kanunu mahsus
ları veya esas mukaveleleri mucibince şirketler
den komiser ücreti olarak alınan mebaliğ eskisi 
gibi tahsil olunur.» Bu fıkra daimî, birinci fıkra 

da muvakkat komiserler için. Şimdi birinci fık
raya ait olmak üzere noktai nazarımı arzettim. 
Binaenaleyh bu hususta tenvir etmelerini rica 
edeceğim. 

Bir sual daha rica edeceğim. Bu günkü li
mitet şirketlerin heyeti umumiyesinde komiser 
bulunması kanunî değildir. Yani limitet şirket
ler; teşekkülü komandit, kooperatif, anonim şir
ketler gibi Heyeti Vekile kararma iktiran etme
si lâzımgelen şirketlerden olmadıkları için, ha
tırımda kaldığına göre, murakabe edilmeleri de 
kanunî değildir. Bu itibarla limitet kaydinin çı
karılması lâzımdır. 

HASAN B. (Trabzon) — Limitetlerin de his
se senetlerine merbut olanları vardır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa)'— Olamaz ki.. 
Limitet şirketlerin teşekkülüne mânidir. 

HASAN B. (Trabzon) — Vardır, vardır. 
İKTISAT VEKILI MAHMUT CELÂL B. 

(İzmir) — Efendim, bu madde İktisat vekâleti
ne izafetle murakabe vazifesini yapan bilûmum 
komiserlere aittir. Sadece anonim şirketlerin he
yeti umumiye içtimalarmda ticaret kanunu ah
kâmına göre hazır bulunması lâzımgelen komi
serlere münhasır değildir. 

Bunun içerisinde madenler vardır. İktisat 
vekâletine taallûk eden imtiyazlı, imtiyazsız şir
ketlerin murakabe meselesi mevzubahstır. Bun
ların hali hazır vaziyetini çok perişan bulduk. 
100 bu kadar bin lira para tahakkuk ediyor. 
Refik Şevket Beyin işaret ettikleri madde mu
cibince - ki bu madde onların ancak veçjhi tahsi
sini gösteriyor - 90 küsur bin lira her sene komi
ser ücreti veriyoruz. Fakat bu komiserlerin ge
rek tayinleri, gerek sureti istihdamları itibarile 
kendilerinden istifade olunmadığını burada ma
alesef ifade etmeğe mecburum. Çünkü ne tayin
lerinde bir intizam ve gaye gözetilmiştir ve ne de 
sureti istihdamları bir esasa bağlanmıştır, bir 
çoğu da, ancak mazideki hidematma mükâfaten 
kendilerine para veriliyor zihniyetini taşıdıkla
rından, kanunî murakabeyi ifa etmemektedirler 
ve edememektedirler. Bunları merkeze topluya-
rak ve merkezde bir büro vücude getirerek baş
larına bir şef tayin etmek ve ayni zamanda vazi
felerini de bir nizamname ile tesbit ve tayin 
ettikten sonra muntazam mesaiye sevketmek is
tiyoruz ve bittabi halihazırda, komiserler üzer
lerinde de ciddî bir takyit ve tasfiye yapmak 
mecburiyetinde bulunuyoruz (Bravo sesleri). 

Burada bulunan ücret, zaten her şirketten 
taamülen veya kanunen almanakta olan ücretler
den başka bir şey değildir. Bu madde ile, bun
dan sonra ne şekilde alınacağını tayin etmiş olu
yoruz ki atide bir ihtilâfa mahal kalmasm. Me
sele bundan ibarettir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İktisat vekâleti teşkilâtına da
hil idarelerin ve memurlar ile müstahdemlerin 
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görecekleri iş ve vazifeler İktisat vekâleti tara
fından bu kanunun neşri tarihinden itibaren en 
çok bir sene zarfında bir nizamname ile tanzim 
olunur. 

İKTISAT V. MAHMUT CELÂL B. (izmir) 
— Refik Şevket Beye verdiğim cevabın bir nok
tası noksan kaldı. Kooperatiflerin murakabesin
den bahsettiler. Yakında Ziraat bankasına ait 
bir kanun takdim edeceğiz. Orada bilûmum ko
operatiflerin murakabe cihetleri vazıhan göste
rilmektedir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendeniz bu beşinci maddenin kaldınlmasını rica 
edeceğim. Bu kanun diyor ki, «Bu kanun için
deki teşkilâta ait olan vazifelerin sureti icra
sına dair nizamname yapılacaktır». 

Tatbikatta şöyledir: Bir makinenin çalışması 
şekli nizamnameye bağlandığı gün nizamname
nin çıkmasına intizar zarureti hâsıl olur. Bunun 
yakın bir misali: Meclisten bir kanun çıkardık, 
gayrimenkullerin tasarrufundan doğan ihtilâf -
nn idareten halline dair bir kanun.. . İçeri
sinde bir madde vardı: İşbu kanunun tatbik şek
li nizamname ile gösterilecektir. 

Arkadaşlar, kanun çıktıktan sonra 4 - 5 ay 
geçti. Nizamname çıkmadığı için, kanun çıktığı 
ve işbu kanun neşri tarihinden muteberdir, de
nildiği halde idare memurları hareketsiz kaldı. 
İktisat vekilinin eline bu kanunla verdiğimi?; 
teşkilâtın, ne şekilde çalışacağına dair bir sene 
içinde nizamname yapmak, yani bu teşkilâta, 
mesuliyeti deruhte ederek vazife tevdi etmeği 
menetmek gibi bir mana vardır. Halbuki bu 
doğru değildir. Esasen teşkilâtı esasiye kanunu 
mucibince, İcra Vekilleri Heyeti, kanunda sa-
rahata lüzum olmaksızın, her zaman nizamname 
çıkarabilir. O halde kendimizi nizamnameler 
maddesile bağlamaya ihtiyaç yoktur. Esasen 
İktisat vekâleti bir iki ayda bu nizamnameyi çı
karabilir. Zaten mevcut bir hükmü tekrardan 
ibarettir. Bilâkis İktisat vekâletinin elini kolu
nu bağlayacak olan bu maddenin tayyında iş 
noktasında faidei ameliye vardır. Tayyını tek
lif ederim. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Reis Bey; müsaade ederseniz buradan arze-
deyim. Bu maddeyi bendeniz bizzat bir nizam-
namei dahilî yapmak mecburiyetinde olalım di
ye ilâve ettim. Bunun da faidei ameliyesi çok 
aşikârdır. İlk defa teşkilâtını yaptığımız mües
seselerin teşkilâtı içinde, bir memur ne vazife 
görecektir; bidayeten bu kendisine tebliğ edi
lir; sonra bir teftişte, yapmadığı işlerden do
layı cezalandırılır. Fakat bir nizamnamei dahilî 
ile vezaif teayyün etmedikçe, bir memur ne ile 
mükelleftir bu taayyün etmedikçe, hatasını ta
yin etmek ve onu cezalandırmak müşküldür. 
Nizamnamei dahilî yapılması vekillerin salâhi
yeti dahilindedir. Fakat buraya bizzat koydum 

ki tanzimine mecbur olalım. Maamafih takdir 
Heyeti celüenindir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Nizamna
me çıkıncaya kadar el, kol bağlanmasın da. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Yapmak niyetile maddeyi koyduk. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İktisat vekâleti merkez ve vi
lâyet teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam 
edilmekte olan her hangi bir memuru ifası ve
kâlete ait bir iş için orada vekâlet teşkilâtı 
ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mu
kayyet olmayarak kadroda gösterilen tahsisa-
tile merkez veya taşrada kullanabilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Beşinci maddede 
yazılı nizamname tanzim edilinceye kadar birin
ci maddenin (A) fıkrasının 7 ilâ 13 üncü (13 
dahil ) numaralarında yazılı işleri yapacak 
olan dı^ ticaret işleri (Türkofis) reisliği ile (C) 
fıkrasının 8 inci numarasında yazılı işleri yapa
cak olan öcüler müdürlüğü teşkilâtı ayrıca ka
nun ile tesbitolunur. 

Teşkilât kanunları yapılıncaya kadar Türko
fis ve ölçüler kadroları İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tatbik olunur ve bilûmum maaş ve mas
rafları İktisat vekâleti bütçeme Türkofis ma
sarifi ve ölçüler masarifi namile konulan tahsi
satlardan ödenir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden itibaren muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İktisat vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, iki itilâfname vardır. Hariciye ve
kâleti vekili Bey burada mıdır? (Burada sesleri). 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan /f?-
rallığı arasında aktedilen ticarî itilâf nam enin 
tasdiki 'hakkında 1/907 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbata
ları n\ 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim, bir su
al soracağım. 

Bulgaristanda bir Hükümet tebeddülü olmuş-

| l j 166 numaralı matbua zabtın sonundadır. 
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tur. Resikâra gelen yeni Hükümetin bu günkü 
siyaseti nedir? 

REİS — Efendim, bu müstakil bir sualdir. 
itilâfnameye taallûk etmez. 

Ha. V. VEKÎLÎ, Da. V. ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Efendim, Bulgaristanda dahilî vazi
yet dolayısile Hükümet tebeddülü olmuştur. 
Hükümetin beyannamesi bizim ajansta da neşre
dildi, tabiî okumuşsunuzdur. Bulgaristan Baş
vekilinin sefirimize olan beyanatı, Türkiye ile 
olan dostluğun daha sıkı olarak devam edeceği 
merkezindedir. Biz millî olan bu muvmam sem
pati ile takip etmekteyiz. Komşularımızın kuv
vetli olması bizim de menfaatimizedir. Kuvvetli 
ve müstakar bir Hükümetle anlaşmak bizim için 
daha kolaydır. 

REFİK B. (Konya) — Filî sahada da <bu sa
mimiyetin tahakkukunu bekleriz. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilen ticarî itilâfın kabul ve 

tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara

sında 21 - XII - 1933 tarihinde Ankarada imza 
edilen ticarî itilâfname ve merbutu kabul ve tas
dik olunmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? (Yok sesleri). Maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hüküme

ti arasında akt edilen ticaret mukavelename aile 
ticarî mübadelâta ait tediyatm tanzimine müteal
lik itilâfname, ve müzeyyelâtının tasdikma d<nr 
1/945 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve İk
tisat encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? (Yok sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

[1] 165 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Türkiye ile İtalya arasmda akit ve imza edilen 
ticarî itilâfm kabul ve tasdikma mütedair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasında 4 

nisan 1934 tarihinde Ankarada imza edilen tica
ret mukavelenamesi ile tediyatın tanzimine dair 
itilâfname ve merbutatı kabul ve tasdik edilmiş
tir . 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 •— Burdur mebusu Mustafa Şeref ve İspar

ta ynebusu Mükerrem, Beylerin, Yunan Parlâ
mentosu azasının Türkiye Devlet demiryolları 
üzerinde meccanen seyahatleri hakkında 2/105 
numaralı kanun teklifi ve Nafıa encümeni maz
batası 

REİS — Efendim, dünkü ruznamenin ikinci 
maddesinde bulunan, Burdur mebusu Mustafa 
Şeref Beyin teklifine ait olan madde encümen
den gelmiştir. Onu okuyacağız. 

Yunan Parlâmento azasının Türkiye Devlet de
miryolları üzerinde meccanen seyahatleri hak

kında kanun 
MADDE 1 — Yunan parlâmentosuna mensup 

mebuslar ve senatörlerin Türkiye Devlet demir
yolları üzerinde meccanen seyahat ettirilmesi 
için Nafıa vekiline mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Yok 
sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
Evkaf umum müdürlüğü 1934 senesi bütçesi 

hakkındaki kanuna, lâyihayı kabul etmek sure-
tile 175 zat reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
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kanun 175 reyle kabul edilmiştir. 

1933 senesi Maliye vekâletile Umum jandar
ma kumandanlığı bütçesinde münakale ya
pılması ve Ankara şehri imar müdürlüğü 

bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanuna, lâyihayı kabul etmek suretile 169 zat 
reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun 169 
reyle kabul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti bütçesinin şoseler ve köprüler 

REİS — Meclis toplanmıştır. 
.9 - - '1/866 numaralı 1934 senesi muvazenei 

umumiye kanunu lâyiham ve Bütçe encümeni 
mazbatası \ 11 

REİS — Bütçe hakkında Maliye vekili Bey 
izahat vereceklerdir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Muhterem Beyefendiler, bu gün, Yüksek Mecli
sin kiymetli tetkik mevzuunu teşkil edecek olan 
934 senesi bütçesi, Cumhuriyetimizin 11 inci 
yılına ait iş ve idare hayatını ihtiva etmektedir. 
Cumhuriyetimizin umdelerini teşkil eden hiz
metlere her birinin ehemmiyetini nazarı dik
kate almak şartile bu bütçede inkişaf yeri ay
rılmış ve bütçe ciddî bir tetkike müstenit ve 
mütevazin olarak takdim kılınmıştır. 

Bütçenin erkamını tahlile ve eski senelerle 
mukayeseye girmezden evvel, malî ve iktisadî 
umumî vaziyet hakkında hulasaten bazı maru
zatta bulunmaklığıma müsaadelerinizi rica ede
ceğim. 

İktisadî ve malî vaziyet: 
İktisadî bir sahada başlayıp malî sahaya in

tikal eden ve iktisadî ve malî sahada hemen bü
tün işlere sekte veren umumî buhranın tema
disi dolayısile her memleket dahilde fiat dü
şüklüklerini önlemek ve bir taraftan da tediye 
kabiliyetini mahfuz tutmak maksadile kuvvetli, 
müessir tedbirler aldığı, kezalik haricî ticareti 
temin ve seneden seneye daralan iş hacmini tev
si etmek maksadile iki taraflı anlaşmalara 
doğru harekete geçildiği Heyeti Celilenizin 

[lj 142 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

tahsisatından elli bin liranın Ankara şehri İmar 
müdürlüğünce yapılacak istimlâk işlerine sarfı 
hakkındaki kanuna, lâyihayı kabul etmek sure
tile 161 zat reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun 161 reyle kabul edilmiştir. 

Efendim öğleden sonra saat 14 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati 11,45 

malûmudur. Her memleketin ziraatini, sanayii
ni, ticaretini, kredi müesseselerini derece de
rece alâkadar eden bu hareketler Devlet ma
liyesi üzerinde de mühim netayiç tevlit etmek
tedir. Haricî ticaretimiz: 930 senesinde 
3 903 000 lira, 931 senesinde 615 000, 932 se
nesinde 15 317 000, 33 senesinde 21 485 000 
lira lehimize bir fark göstermesine rağmen 930 
.senesinde 299 000 000 lira olan haricî ihracatı
mızın hacmi yani ithalât ve ihracatımızın yekû
nu 931 senesinde 253 934 000 liraya, 932 de 
187 285 000, 933 senesinde 170 837 000 liraya 
düşmüş bulunmaktadır. Geçen sene Fransa, 
Almanya, İsviçre ile aktedilmiş olan (Kliring) 
mukavelelerile başlayan faaliyet diğ̂ er devlet
lerle muadelet esası dairesinde mukaveleler 
aktine yol açmıştır. Haricî mübadelemiz bu mu
kavelelerden ehemmiyetli surette istifade etmiş
tir. 

Dahildeki ziraî mahsulâtımızdan buğday kiy-
metini korumak için tatbik edilmekte olan ka
nunla hayırlı neticeler alınmaktadır. Bu me-
yanda Ziraat bankasınca ziraî ikrazat matluba-
tının taksitlendirilmesi, ziraat kooperatiflerinin 
kendi ortaklarına ve Ziraat bankasının ziraî 
kooperatiflerine yaptığı ikrazatın faizlerinin 
tahdidi, bazı mmtakalarda teciller yapılması gi
bi kolaylıklar, dahilde ziraî mahsulâtımızın fi-
atini korumağa çok yardım etmiştir. 

Kezalik hariç pazarlarda değerinden çok dun 
bir fiatle satılmakta olan bir kısım mallarımı
zın, dahilde imal suretile kıymetlendirilmesi 
suretile sanayileştirmek yolunda alman tedbir
ler iktisadî kalkınmayı temin etmek itibarile 
binnetice Devlet maliyesi üzerine hayırlı tesir 
yapmıştır. 

1 in t 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14,10 

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

mm* 
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Döviz vaziyeti: 
Ticarî muvazenemizin lehimize inkişaf et

mesine ve arzettiğim veçhile 933 senesinde 
21 000 000 küsur kadar lehimize bir 
fark göstermesine rağmen geçmiş senelerde ya
pılmış olan işlerin ve haricî borçlarını tahmil 
ettiği döviz külfeti bu hususta büyük bir dikkat 
ve teyakkuzla hareket etmekliğimizi icap ettir
mektedir. Döviz hususunda aldığımız tedbir
lerin iktisadî hayatımızı sarsmamasına bilhassa 
dikkat etmekteyiz. Ticarî ihtiyacatımız tama
men ve muntazaman karşılanmaktadır. Devlet 
ihtiyaçlarının kısmı mühimmi kiliring mukave-
lelerile temin olunmaktadır. Bunun haricin
deki ihtiyaçların da döviz vaziyetinin müteham
mil olduğu mikyasta dar tutulmamasma çalış
maktayız. 

Türk parası kıymeti: 
Türk parasının kıymetinin filî istikrarından 

bahsetmek lüzumunu görmekteyim. Millî para 
şayanı emniyet ve itimat olmak ve bu günkü 
kıymetini muhafaza etmek için haiz olması lâ-
zımgelen anasın tamamen ihtiva etmektedir. Bu
na her ferdin kani olması lâzımdır. Devlet büt
çesi filen mütevazindir. Tediyatımız munta-
zamdır (Bravo sesleri). 

Hazine ve bütçe muamelâtına ait muntaza
man yapılan neşriyatımız, hesabı katilerimiz 
Devlet muhasebesinde gizli kapaklı hiç bir nok
ta bulunmadığını, Devlet masraflarının sene-
lerdenberi fevkalâde hiç bir tedbire müracaat 
etmeksizin normal varidatımızla kapanmakta ol
duğunu herkese ilân etmektedir (Alkışlar). 

Gümüş para kıymetinin filen istikran 
senelerdenberi temin edilmiş olduğu ve ba
zı mıntakalarda gümüş paraya ihtiyaç bulun
duğu nazarı dikkate alınarak gümüş para ihracı 
hususunda Yüksek Meclisin vermiş olduğu salâ
hiyete istinaden yapmakta olduğumuz hazırlık 
ikmal edilmek üzeredir. Gümüş para yakında 
tedricen piyasaya arzolunacaktır. 

Mevduatı koruma: 
Millî paranm kıymetini muhafaza etmek hu

susunda ne kadar itina lazımsa vatandaşlann 
mevduatının hüsnü muhafazasını temin etmek 
dahi ayni derece üzerinde ehemmiyetle tevakkuf 
edilmesi lâzımgelen bir mevzudur. Mevduatı 
koruma kanunu bunun büyük teminatı ve zıma-
nıdır. 

Ahiren bu kanun üzerinde bir tadil teklifin
de bulunduk. Tadilin ruhu, mevduatı koruma 
kanunu mucibince bankaların kasalarında bu
lundurmaya mecbur olduklan karşılık nakit 
paralara seyyaliyet vermek, ayni zamanda para 
tedavülünde darlığa düşmemek maksadile bu 
karşılıklardan Maliye vekâletinin muvafakati 
olmak şartile bankalara nakit yerine faiz geti
ren menkul kıymetler mubayaa etmek salâhiye
tini vermekten ibarettir. Biz bunu böyle yap

mış olmakla hem bankalann haklı arzuların! 
yerine getirmiş bulunmakta, hem de mevduat sa
hiplerinin bankalardan daha fazla menfaat te
min etmelerine imkân vermekteyiz. Kanun bun
dan ibarettir. Yüksek tasvibinize arzolunmuş-
tur, tetkik buyuracaksınız. Bu arzuyu, millî 
bankalardan başka 7, 8 ecnebi büyük, banka da
hi izhar etmiştir. Meselâ burada bir kaçının 
isimlerini de sayabilirim. Banko di Roma, Doy
çe Bank, Kommerçiyala, Doyçe Oryant Bank 
gibi bankalann bu paraları kasalanmızda mu
attal saklamayalım, müsaade ediniz de esham 
ve tahvilât alalım, yolunda vaki resmî teklifle
ri üzerine düşünülmüştür. Bu suretle mevduat 
sahiplerine daha fazla fayda temin etmiş olmak 
için kabul ettiğimiz bu teklifi bazı bethahlar 
Hükümetin mevduata el uzatacağı şekline sokup 
işaa etmişlerdir. Bu kürsüden alenen söylüyo
rum ki, Türk Devletinin bu günkü itiban bü
tün bu şayiaları tekzip edecek derecede çok kuv
vetli, çok sağlamdır (Bravo sesleri). 

Devlet kredisi: 
Beyefendiler, bütün Türk parasının kıymeti 

ne kadar sağlam ve bunun muhafazası nasıl sa
bit bir esas ise, yine alenen söylüyorum ki Dev
let kredisi mazi ile kıyas kabul etmeyecek suret
te metanet arzetmektedir. Bu gün Türk Hazi
ne bonosu ve tahvilâtım tedarik ve mubayaa 
etmek piyasada en kârlı ve en emin işlerden bi
risi sayılmaktadır. Bu sebebe binaendir ki da
ima uzun vade ile ödenecek şekilde Devlet muba-
yaatına ve umuru nafıaya ait krediler açmak 
için tekliflerle karşılaşmaktayız. 

Bu vaziyetin Yüksek Meclisin malî siyasette 
isabetli direktifleri dairesinde hareket eden Cum
huriyet maliyesinin mühim bir muvaffakiyetini 
teşkil ettiğini söylemeği vazife addederim. 

1934 bütçesi ana hatları : 
Şimdi 1934 senesi bütçesinin ana hatlan hak

kında bazı maruzatta bulunayım. 
Bu sene bütçesi de evvelki seneler bütçeleri 

gibi tamamen mütevazin olarak tanzim edilmiş
tir. Bu bütçe 1933 senesine nazaran 3 375 933 li
ra fazlasile 173 780 727 lira olarak teklif edil
mişti. Bu teklif edilen bütçe ile yapılan zamlar
dan 1 milyon 75 bin lirası Üniversite ve sair ma
arif işlerine; 550 bin lirası sıhhat işlerine; 500 
bin lirası Ziraat enstitüsü ve sair ziraat işlerine 
diğerleri de muhtelif vekâletlerin mübrem ve za
rurî işleri için verilmiştir. Bütçe encümeni büt
çenin tetkiki sırasında masraf tertiplerine ve 11 
aylık tahsilat netayicine göre bazı değişiklikler 
yapmış ve on birinci aym varidat netayici nazan 
dikkate almarak Millî Müdafaa bütçesine bir 
milyon lira kadar bir zam icra edilmiştir. 

Bundan başka memleketin yüksek menfaati
nin istilzam ettiği müdafaa hidematmm takviye
si için düşünülen menabi aynea yüksek tasvibi
nize arzedilmiş bulunmaktadır. 
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Nafıa programımızın aynen tatbikma devam 
için icap eden masarif kısmen bütçeye konul
muş ,kısmen de Yüksek Meclisin verdiği salahi
yete istinaden Ergani istikrazı ile karşılanmıştır. 

Sivas - Erzurum hattının inşası ve yeni ihale 
edilecek demiryollann yapılması için icap eden 
masarif dahi kısmen bütçe kanunu ile ve kısmen 
de huzurunuza arzedilmış olan diğer bir kanun 
ile derpiş edilmiştir. O kanunun mahiyeti hak
kında da maruzatta bulunacağım, çünkü o da 
maatteessüf dedikodu zemini olmuştur. 

Memleketimizde yüksek bir irfan merkezi 
vücude getirmek maksadile tanmmış ecnebi mü
tehassıslar celbi ve büyük ıslahat yapılmak su-
retile tesis edilmiş olan Üniversitenin btüün ih
tiyacını karşıladığımız gibi çalışkan milletimi
zin ziraî sahada asri bilgilerle mesai randımanı
nı yükseltmek hususunda kendisinden büyük 
ümitler beslediğimiz Ziraat enstitüierile dıirer 
ziraî işler için ziraat bütçesine ilâveler yapıl
mıştır. 

Memleketin sıhhat işlerinin daha iyi surette 
tedviri için demin arzettiğim gibi sıhhiye bütçe
sine tahsisat konulmuştur. 

Memleketimizin sanayileşmesi gayesile tes-
bit edilmiş olan sanayi programının tahakkuku 
için ilk senede sarfı lazımgelen mebaliğ gerçi 
takdim olunan bütçede gözükmemekte ise de 
Buna karşı icap eden tedbirler de başkaca 
derpiş edilmiş ve tasvibi alinize arzı mukarrer 
bulunmuştur. Masraf bütçesi hakkında daha 
fazla tasdi etmek istemiyorum. 

Varidat kısmı: Varidat bütçesi 173 800 000 
lira tahmin* edilmiştir. 933 bütçesine nazaran 3 
milyon 400 bin lira kadar fazladır. Bu iki büt
çeyi mukayese ederken bir noktayı işaret etmek 
isterim. 933 senesi bütçesinde gümrük muham-
menatı 45 milyon liradır. Bütçenin tatbiki neti
cesinde ticarî muvazenemizin temini maksadile 
almış olduğumuz kontenjantman tedbirlerinin 
neticesi olarak gümrük hâsılatının tahmin edi
len miktarı tutamayacağım ve sene nihayetinde 
8 milyon lira kadar bir noksan irae edeceğini 
anlamaktayız. Mukayesenin sıhhati için bu mik
tarın tenzili ve on bir aylık tahsilat netayicini 
ve vergilerdeki inkişafı göz önüne almak ve se
ne nihayetine kadar elde edeceğimiz varidat 
yekûnunu nazarı dikkatte bulundurmak icap 
eder. Bu tarzda mukayeseye göre, içinde bu
lunduğumuz senenin umumî tahsilatı 166,5 mil
yon hesap edilmek lâzımdır. Bu rakam ile 1934 
senesi bütçe rakamı arasında 7 milyon 300 bin 
lira kadar bir fark tezahür eder. Bu noksanı 
yeni varidat menbalarile karşılamışızdır. Bu 
membalaıı tayin ve tefrik ederek mümkün mer
tebe doğrudan doğruya mükellefleri tazyik et
meyecek ve müstahsil sınıfına tesir yapmayacak 
bir sahada kalmasına çok dikkat ettik. Başlıca 
müracaat ettiğimiz tedbirler şunlardır: Muamele 
vergisinde sınaî müesseselerin senevi 10 000 

1 9 3 4 G : % 
liralık ciro muafiyetini kaldırdık. İstisnaları da
ralttık, verginin daha güzel cibayet edilebilme
si için kanuna bazı ahkâmı zabıta dercettik. 
Elektrik resmini, tahammülüne binaen, sanayi 
müesseselerine de teşmil ettik. Kilo başına 8 
kuruş olarak alınmakta olan şeker istihlâk res
mini, eski fabrikalarda 12 kuruşa çıkardık. He
nüz bir istihsal devresi geçirmemiş olan fabri
kalara da 10 kuruşa iblâğ ettik. Petrol ve müş-
takkatı üzerindeki istihlâk resmini tezyit ettik 
1 haziran 934 tarihinden itibaren mevkii tat-
bika girecek olan yeni kazanç vergisi ile yeni 
bina vergisi kanununda yapılan ufak tadilâtla 
bunların verimini artırdık. Pasaport kanunu ile 
memleket haricine çıkacak olanların harcını bir 
miktar tezyit ettik. Yaptığımız belli başlı şeyler 
bunlardır. Bununla bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim ki, tahammülü olmayan vergileri tezyit 
cihetine gitmekten içtinap ettik. En ziyade bil
vasıta vergilerde tahammülü görülenleri mev
zu ittihaz ettik. Yapılacak işlerin azamet ve 
ehemmiyetini idrâk eden halkımız, bu tedbir
leri de lâyik olduğu ehemmiyetle takdir edip 
karşılayacağını kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Nakit vaziyeti: Nakit vaziyetini arzedeyim. 
932 senesine Hazineye ait olmak üzere 402 000 
lira ile girilmiştir. Masraf bütçesi tahsisatı 169 
milyon lira idi. Sene içinde 172 milyon tahsilat 
olmuş, yani üç milyon fazla. Diğer taraftan 
masraf tahsisatı da tamamen istimal edilmemiş 
oradan yapılan tasarruf ve arzettiğim gibi va
ridatta üç milyon liralık fazla ile ceman on 
milyon liralık borç ödenmiş ve 1933 senesine 
3 680 000 lirası Ergani istikrazı parası olmak 
üzere 3 760 000 liralık Hazineye ait para ile 
girilmiştir. Buna mukabil banka hesabı carile
rinin bakıyei zimmeti on milyon lira idi. 

933 senesi bütçesi tatbikatının 11 aylık neti
cesine göre gümrük varidatında 8 milyon, inhi
sar varidatında da 4 milyon ki, ceman 12 mil
yon kadar bir tenakus mahsûs idi. Bu vaziyete 
göre sene nihayetine kadar müdevver borçlar
la beraber hesaben 21, 22 milyon lira kadar bir 
borç karşısında kalacağımız icap ediyordu. Fa
kat inhisarlar noksanı son ayda telâfi edildiği 
gibi, gümrükler de demin arzettiğim veçhile 
diğer vergilerimizin fazla tahsilâtile kapanarak 
borcumuzun geçen seneki miktarından çok fark 
etmeyeceğini tahmin etmeği caiz görmekteyim. 

Borçlar meselesi: Nakitten bahsedince borç
lardan da bahsetmek icap ediyor. Bunların ba
şında dalgalı borçların tasfiyesi hakkında, alman 
tedbirler ve istihsal olunan neticeler şöyledir: 

1927 senesi nihayetine kadar Hükümeti mil
liye bütçesine ve emanet hesabına kayitli olan 
borçlar için vuku bulan müracaat adedi 32,295 
dir. Bunlardan 24 000 i komisyonu mahsusunca 
tetkik edilmiştir. 8 000 i bazı noksanlar dola-
yısile muhabere ve tetkik edilmektedir. Tetkik 
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edilmiş olanlarm kanunu mahsusu mucibince 
bonoları kendilerine verilmiştir, diğerleri dahi 
verilecektir. Hükümeti sakıta zamanına ait ve 
mahsubu umumî kanununa tâbi bulunan 9 mil
yon liralık borcun dahi mühim bir kısmı tasfi
ye ve mahsup edilmiştir. Mütebakisinden mua
melesi ikmal edilenlere de bono verilmiştir. Bir 
milyon lira kadar bakiyenin dahi tetkik ve tas
fiyesi ile uğraşılmaktadır. 

Gerek Hükümeti sakıta, gerek Hükümeti mil-
liyeye ait olan bakiye borçlar önümüzdeki 1934 
senesi zarfmda tamamen tasfiye edilecektir. 
Bunların itfası için lâzımgelen tahsisat her sene 
bütçelerine muntazaman konulacaktır. 

Düyunu umumiye: 
Düyunu umumiye bütçemizin istikrazlara ait 

kısmmda Hükümeti sakıtadan Türkiye Hükü
meti hissesine isabet eden haricî borçlar için ime
cen sene Yüksek Meclisçe tasvip edilen itilâfna-
me mucibince bu sene bütçemize 456 000 lira 
ilâve edilmiştir. Diğer taraftan da Ergani istik
razının B, O tertipleri faiz ve itfa karşılığı için 
562 938 lira fazla konulmuştur. 

Mülga seyrisefain idaresinden Hazineve dev-
rolunan borçlan için de 1934 senesi bütçesine 
643 000 lira konulmuştur. 

Hulâsa; kanunu mahsuslar ve mukavelelerin 
istilzam ettiği borcun karşılığı bütçeye konul
muştur. 

içinde bulunduğumuz umumî buhran dolayı-
sile bir çok büyük ve zengin Devletlerin haricî 
borçlarını tecile mecburiyet hissettikleri ve bu
nun için muhtelif çarelere müracaat ettikleri 
bir sırada Türk milletinin imkânın son müsaade
sine kadar borçlarını tedive etmek hususundaki 
hüsnü niyeti bu suretle, ifade edilmekte bulun
muştur (Bravo sesleri). Mevduata acaba el 
uzatır mı diye endişe yaratılmak istenilen Dev
letin, maliyesinin, vaziyeti işte budur. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Millî tasarruf: 
Geçirmekte bulunduğumuz buhranm sıkıntısı 

içinde millî bankalarımızın vazifelerini büyük 
bir dikkatle takip etmekte olduklarını söylemek 
isterim . 

Ziraî, sınaî, ticarî sahalarda ve imar için 
vukubulan müracaatlara, imkân ve iktidarları 
dahilinde icap eden kredileri temin etmek, mü
teşebbislere lâzımgelen kolaylıkları göstermek 
suretile memleketin bilhassa sanayileşmek husu
sundaki inkişaf ve takviyesine bütün gayretle-
rile çalışmakta olduklarını yüksek huzurunuzda 
sitayişle yadetmek isterim. 

Gene millî bankaların 1933 blâncolarma na
zaran hemen hepsi kârla kapanmakta oldukla
rını ve mevduat cüzdanları muhteviyatınin da 
yükselmekte olduğunu memnuniyetle görmekte
yiz. Bu vaziyet millî bankacılığın iş tutumu iti-
barile yüksek kabiliyet ve muvaffakiyetini ifa

de ettiği gibi diğer taraftan da halkın bankala
ra olan itimadını göstermektedir. Bu neticenin 
elde edilebilmesi için Millî iktisat ve tasarruf 
cemiyetinin cidden pek meşkûr mesaisi mesbuk 
olduğunu tebarüz ettirmek isterim. 

Dahilî istikrazlar: Millî bankalara temas et
mişken bu meyanda dahilî istikrazdan da bah
setmek istiyorum, içinde bulunduğumuz sene 
zarfında Ergani istikrazmm ikinci tranşını bü
yük milletimizin rağbetine arzettik. Bu tranşta da 
birincisi gibi yüksek mefkureli milletimizin ta
sarruflarını hem kendileri hem de vatanları için 
en faydalı bir mevzuda istimal etmek yolunda 

gösterdikleri kabiliyet ve millî bankalarımızın da 
bu hususta büyük yardımlarını şükranla yade-
derim. Birinci ve ikinci tranşlann verdiği mu
vaffakiyetli neticeler üçüncü tranş için hazırlık
larımızı tacil etmek lüzumunu bize ihtar etmek
le beraber diğer taraftan Sivas - Erzurum hattı
nın inşasının da dahilî istikrazlarla kolaylaştırıl
ması yolunda bize ümit vermiştir. Bu hattın bir 
kısmınm bu yolda elde edilecek naralarla başa
rılması için yüksek tasvibinize bir kanun lâyi
hası takdim edilmiş bulunmaktadır. Bu istikraz 
hakkında takdim ettiğimiz kanun lâyihası da 
demin arzettiğim gibi mevduatı koruma kanu
nunda yapılan bethahane işaatın diğer bir te
zahürüne vesile olmuştur. 

Efendim, 30 milyon liralık istikraz teklif 
ediyorlar. Bu parayı nerede alacaklar? Behe
mehal mevduata el uzatılacaktır. 

Hatta işittiğime göre bankalardaki mevdua
tın 30 liradan fazla olanlarını alacaklarmış, 
aman paran varsa çek. yolunda propa
gandalar da yapılıyormuş. Bilhassa hu
zuru âlinizde şu noktayı tebarüz ettirmek 
isterim ki, tasvibinize arzolunan Merkez 
bankası kanununun 8 inci maddesinin tadili 
banka heyeti umumivesince taler» edilmiş
tir. Bu talep, Büyük Meclisçe kabul edilecek 
olursa bu suretle her sene bütçemizden bankava 
verilmekte olan 2 milyon lira itfa karşılığı ile 
istikraz tahvilleri mubayaası için Merkez ban
kasına fırsat verilmiş olacaktır. Bu suretle ban
kaca her sene yeni istikraz tahvillerinden iki 
milyon lira mubayaa edilerek itfa karşılıkları 
norföyüne ilâve edilmek imkânı hâsıl olacakını ve 
bunların faiz ve ikramiyelerile itfava devam 
edileceğini sureti mahsusada arz ve işaret ede
rim. Onun için huzuru âlinizde tekrar ederim ki, 
yeni istikraz tahvillerini kendileri için menfaat 
mülâhaza edenler müracaat edit) alırlar. Hiç 
kimseden arzusu hilâfında para istemiyoruz. Bu 
istikrazın mühim kısmı şimdiden yine Devlet 
bütçesinde yer alan karşılıklarla temin edilmiş 
bulunuyor. Korku altrnda kimseden bir şey iste
miyoruz. Tekrar ediyorum ki bu işin hiç bir ka
palı yeri yoktur. Her şeyimiz, her tarafımız, he
saplarımız, yürüyüşümüz açıktır (Bravo sesleri, 
alkışlar). 
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Uzun tasdi etmiyorum, teinde bulunduğumuz : 

seneyi Yüksek Meclisin daima hâdisatı önleyen 
irşatları, isabetli kararları ile nasıl muvaffakı- I 
yetle bitiriyorsak önümüzdeki yeni seneyi de 
kıymetli direktiflerinizle geçireceğimize kuvvet
le inanmaktayım. 

Son söz olarak huzurunuza arzedilen bütçeyi 
ihtiyaçlarımıza tamamen uygun surette tevzin 
hususundaki çok kıymetli mesai ve müzahe
retlerini gördüğüm Bütçe encümenine ale
nen teşekkür etmeği kendime borç bilir, her 
halde takdim edilen bütçenin Yüksek Heyeti
nizce itimatla telâkkiye şayan olduğunu arz ve 
temin ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

HALlL B. (İzmir) — Arkadaşlar, dünyanın 
bozulan düzeni henüz yerine gelmemiştir. Buh
ran devam ediyor. Buhran en büyük tahriba
tını en kudretli muhitlerde yapmış ve yapmak
tadır. Almanya; harp senesinde ordusunun bir 
kısmile bütün dünya ordularını tutan ve bir kıs-
mile dünyanın en büyük ordusunu ezen, muha
rebeden sonra büyük malî ve siyasî anarşiye 
düsen fakat derhal sıfıra düşen parasını altına 
kalbetmek suretile itibarını iade eden ve iade 
ettiği itibar ile, dünyada bulduğu geniş kredi 
ile 20 - 30 milyar istikraz ederek bütün harbin 
tahribatını telâfi eden, sanayiini yeniden kuran 
ve bu 933 senesinin iptidasına kadar yalnız ba
lansından her ay 250 milyon lira aktif kaydeden 
Almanyanın geçirmiş olduğu badireleri hepiniz 
hatırlarsınız. 

Nihayet 931 senesinde borçlarını tediye ede
meyecek hale düştü ve enflâsyon uçurumuna 
düşmesine iki adım kalacak bir mevkie geldi. 
Almanyanın, Avrupanm ortasında çöküşü bütün 
dünyayı da beraber sarsarak, bir çoklarını da 
beraber götüreceği takdir edildiği için dir 
ki, bütün alacaklıları, teklifine icabet ettiler, 
moratoryom yaptılar, konsolidasyon yap
tılar ve vaziveti durdurdular. Onun vazi
yeti durmuşken, durmuş zannolunurken, 
dünyanın en kudretli sitesi olan İngiliz si
tesinde felâket nakusu işitildi. İngiltere o za
mana kadar tediye muvazenesinde, daima aktif 
olduğu halde 1931 senesinde 104 milyonluk acık 
gösterdi. Almanyadaki alacaklarının durduğu
nu gören - dünya o sırada bir kredi buhranı ge
çiriyordu - alacaklı milletler bütün alacağını 
çektiler. Parası beynelmilel mübadelede en bü
yük mikyas olan İngiltere, dünyanın kredi mer
kezi olmak dolayısüe dünyanın en zengin ve 
kuvvetli maliyesi olan İngiltere, daha büyük 
felâket emareleri gösterdi. Nihayet başta bulu
nan Sosyalist fırka dağılarak İngiliz milleti 
ittihat etti, fakat parasmı düşürdü, o parasını 
ki bütün sıkıntılara rağmen yerinde tutuyordu. 
Çünkü dünyanın kredi merkezi olmak dolayısüe, 
kredi merkezi olmak vaziyetini muhafaza 

: etmek kendisinin vazifesi id i . Nihayet 
j bu, vaziyeti düzeltmek için dünyada bir 

cereyan hâsıl oldu. O da; beynelmilel 
iştiraki mesai ile bu buhranın çaresini bul
mak. Londrada toplanan konferansa milletler 
iştirak etti. Fakat o zamanda dünyanın en sağ
lam memleketi farzedilen Amerika daha büyük 
bir felâket karşısında kaldı ve beynelmilel mu
amelâtı mütevazin surette yürütmek için, her 
halde beynelmilel münasebatrn sabit bir mikyasa 
istinadı lüzumu kati olduğu halde, Amerika, ben 
bu şarta riayet edemem dedi ve parasını düşür
dü ve bu gün Amerikada gayet radikal tedbir
ler alınmaktadır. Ekonomi dirij e ve dirijenomi 
dedikleri iki sistemi birleştirerek Amerikanın 
iktisadiyatını Reisicumhurun eline verdi. Bu 
sistem ilk zamanlarda iyi neticeler verdi. Fa
kat son sıralarda, gerek parlâmento sahasında 
ve gerekse umumî hayatta, aksülâmelleri görül
dü. Beynelmilel iştiraki mesai ile halledilmek 
ümidi bertaraf olunca her millet kendi evinin 
düzenini kendisi kurmak yoluna döküldü ve bu 
hususta ne yapıyorlar evvelâ, bunu tebarüz ettir
mek isterim. Evvelâ şu buhran esnasında memle
ketteki faaliyeti iktısadiyenin mesnedi Devlet 
bütçesi olduğu kabul edilmiştir. O sağlam olun

ca faaliyeti iktisadiye de sağlamdır. Aksi tak
dirde faaliyeti iktisadiye de zayıftır. Binaena
leyh her şeyden evvel bütçeyi mütevazin tutmak 
ve Devlet masraflarını, günün hakikî ihtiyaçları
na hasrederek, tenzil etmek ikincisi; 
memleketin faaliyeti iktisadiye sahalarında 
yekdiğerine nisbetle husule getireceği mu
vazenesizliği izale etmek ve bu kudretle 
her millet ve mümkün olduğu kadar 
dahilî pazarını kendisine hasretmek, beynelmilel 
mübadele daraldıkça dahilî pazan kendisine 
hasretmek. Bu suretle her milletin tedbir alışı, 
tabiî beynelmilel mübadeleyi daha ziyade taksir 
etti ve bu gün. demin de arzettiğim gibi, Alman -
va yeniden müşkülâta maruz kalmıştır ve alacak-
hlarile yeniden konsolidator isine girişmiştir. 
Çünkü altın stoku azalmıştır, çünkü ayda 250, 
300 milyon mark aktif ile yürüttüğü balansını 
bir iki aydan beri 80, 90 milyon açık ile kapat
maktadır. Binaenaleyh Almanya hariçten bu su
retle döviz alamadığı için ağır müşkülâta düş
müştür. 

Fransa, en büyük, en mütevazin ve en zengin 
bir memleket olduğu halde o da büyük müşkül
lerle çarpışmaktadır. Fransada Staviski rezaleti 
vasıtasile tezahür eden vaziyet, Devlet otoritesi 
zayıflayan bir yerde memleketin gayet tehlikeli 
ahlâkî anarşiye düşeceklerini gösterdi. Fakat 
Fransızlar vatanperverliğin yeni numunesini 
gösterdiler. Millî tehlike karşısında toplandılar, 
inzivaya çekilmiş, fakat eskiden çok hizmet et
miş olan eski Reisicumhurlarını iş başına getir
diler. Gayet katî tedbirler almaktadırlar. 

- 3 1 2 -



İ : 58 27-5 1934 C : 2 
Efendiler; bu umumî manzarayı arzedişim; 

bizim vaziyetimizi bu umumî manzara karşısında 
tebarüz ettirmek ve dünya vaziyetinin henüz 
tehlikeler saklamakta olduğunu göstermek için
dir. Bizde işsizlik tehlikesi var, başka memle
ketlerde kapanan fabrikalara mukabil memle
kette her gün yeni bir fabrika bacası yüksel
mektedir. Memlekette işsizlik yoktur, ıstırap 
vardır. Fakat başka memleketlerin çekmekte ol
duğu ıstıraba nisbetle bizim ıstırabımız, umumî 
bir surette kendi tarzı hayatımızda duyduğumuz 
ıstıraptan ibarettir. Başka milletler halen ye
kûnlarının üçte birini beslemek mecburiyetinde
dirler. Bizde hamdolsun böyle bir şey yoktur. 
Bizim şu muvazeneli vaziyetimizi hâsıl eden şey
ler nedir? Bence evvelâ milletimizin bon şansı, 
memleketin şeraiti iktısadiyesi, tabiatın bir kaç 
senelik bol feyzi ve Hükümetin şimdiye kadar 
- Bundan sonra da devam edeceğini ümit ede
rim - her şeye rağmen masrafı kesip bütçeyi 
mütevazin kılması ve bu mütevazin bütçeyi de 
müstekar para ile kuvvetlendirmesidir. 

Şimdi arkadaşlar, bu güzel vaziyeti muhatara
ya düşürmemek için her şeyden evvel memleke
tin iktisadî vaziyetini daima göz önünde tutma
lıyız. Çünkü Hazineye girecek paraların mem-
baı oradadır. Herkesçe bellidir ki bu memleket 
ziraat memleketidir. Esas itibarile ve daima esas 
olarak ziraat memleketi kalacaktır. Onun için 
evvelâ ziraî sahada buhranın yapmış olduğu 
tahribatı rakamlarla arzetmek isterim. Bunlar: 
istanbul, izmir borsalarından alınmış olan mev
suk, resmî cetvellerdir. 

Arpa: 1929 da vasati 7 kuruş iken 1933 te 
vasatî 1 kuruşa düşmüştür. 

Buğday: 1929 da vasatî 16,18 kuruşa satıl
dığı halde geçen sene 4,39 a düşmüştür. 

Zeytin yağı: 1929 da vasatî 54 kuruş iken 
1933 te 22 kuruşa düşmüştür. 

Çekirdeksiz üzüm: 1929 da vasatî 10,6 iken 
1933 te 5 kuruşa düşmüştür. 

Pamuk: 1929 vasatî 70 kuruş iken 1933 te 
33 kuruşa düşmüştür. 

Binaenaleyh bu nisbetler bütün ihracat ar-
tiklerimizde devam etmektedir. Bunları burada 
saymakla sabrınızı sui istimal etmek istemem. 

incir: 1929 da vasatî 22 kuruş iken, 1933 te 
vasatî 8 kuruşa düşmüştür. 

Bunlar memleketin en çok varidat veren ar-
tikleridir. 

Para müstakar olduğuna göre, 1929 da 20 
lira para tedarik etmek için bir çiftçi 135 okka 
buğdayla öderken şimdi 4,39 kuruştan tasav
vur buyurunuz ki, bugün kaç okka buğday ver
mesi lâzımgelir. Arpa kırk paraya indiğine göre 
ise, evvelce vasatisi 7 kuruşa iken 256 okka ile 
ödediği borcunu bugün ancak 2 bin okka ile 
ödeyebiliyor. Şimdi bu fiatlar durmuş mudur, 
yoksa sukut yine devam ediyor mu? 

Geçen sene ile bu senenin 3 aylık mukayese
lerini söylüyorum: 

Arpa geçen sene kânunusanide 3,19, şubatta 
3,26 iken; 1934 kânunusanisinde 1,82, şubatta 
1,82, martta 1,82, nisanda 1,34 tür. 

Çekirdeksiz üzüm: 6 ncı numara, geçen kâ
nunusanide 11 iken bu sene 7, 12.35, 

Binaenaleyh arzettiğim şu mukayeseler, bir 
iki artikl istisna edilecek olursa, hepsinde su
kut görülüyor. Bu sukutun yekûnunun, haricî 
ticaretimizdeki tesirini şu rakamlarla arzediyo-
rum. 

Geçen senenin ilk dört aylık ihracat yekû
nu 24 milyon iken bu senenin ilk dört aylık 
yekûnu 20 milyondur. Yani bu sukutun umumî» 
kıymetler üzerindeki tesiri, dört ayda 4 mil
yon noksan olmasıdır. Binaenaleyh şu vaziyet 
gösteriyor ki, memleketin iktisadî vaziyetindeki 
inhitat durmamıştır, devam ediyor. Bunları söy
lemekten garazım, gerek Devlet hayatında, ge
rek millet hayatındaki gidişimizi bu esasa isti
nat ettirerek yürümemizi temin içindir. Maaha-
za vaziyet bu olmakla beraber, ben Müdafaai 
Milliye için talep edilmiş olan tahsisatı bilâte-
reddüt kabul ediyorum. Çünkü bir mebus sıfa-
tile muazzam bir vazife ve çok büyük bir mesu
liyet yüklenmekte olduğunu görüyorum ve bu 
mesuliyetin büyüklüğünü milletime karşı bura
dan da izah etmek istedim. Ta ki bizi intihap 
edenler müdafaai milliye tahsisatmm, bu büyük 
külfetin Büyük Millet Meclisinde ne büyük bir 
maksat üzerine kabul edilmiş olduğunu bilmiş 
olsunlar (Alkışlar). 

Arkadaşlar, mebus sıfatile, bu bakrmm 
dan büyük bir vazife hissesi duyuyorum, bü
yük bir mesuliyet duyuyorum; bu ne demektir? 
Tarihten öncedenberi, dünya yüzünde dalgala
nan, dünya yüzünde azamet ve medeniyet tim
sali olan, Türk bayrağmı ebedileştirmek vazife
sidir. 

Arkadaşlar Osmanlı imparatorluğunun in
hitat ve inhilâl devirleri, dünya yüzünde, en kö
tü bir idareyi asırlarca yaşatmıştır ve o idare 
milletimizi çok haksız olarak şöyle bir hüküm 
karşısında bulundurmuştur: Avrupa müverrih
leri, Avrupa büyükleri Türklerin fetih kuvveti 
vardır fakat idare ve medeniyet kabilinyetleri, 
dehaları yoktur, hükmünü vermişlerdir. 

Arkadaşlar, bu dört asırlık kötü ida
renin mesuliyeti bize, ırkıma ait değildir. Bu 
dört asırlık müddet zarfında Türke kapı kulla
rı hâkimdi. O, kapı kullan sultana ve saray va-
sıtasile milletin mukadderatına hâkimdi. Misal 
söyliyeceğim. Abdülhamit devrinden bahsede
ceğim. O sarayı yıkmak için Türk gençliği ce
falara, menfalara, hapislere katlandı. Yarım 
asır süren mücadelede bulundu ve o sarayı da
ğıttı. O saray ne idi? Arkadaşlar, onu ^'6z önü
ne getirelim. Türk denilen bir padişah bir te
penin üstünde bir saray içinde mesken yapmış. 
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Osaraym içinde Türkün mukadderatına hâkim 

olanlar, hakikî hâkimler kimlerdi? Arap kâtipler, 
Arap şeyhleri, Arnavut silâhşorlardı. Sarayın 
etrafını çeviren muhafızlar ise Arnavut taburla
rı, Arap alayları idi. Bu, kime karşı idi? O sara
yın içinde oturan adamın saltanatını muhafaza 
için Işkodralarda, Havranlarda, Yemenlerde 
memleketi kurtarmak için çalışan Türklere karsı 
idi. . 

işte Türk genci yarım asır çalışarak bu sal
tanatı yıkarak o kötü devre hatime vermiştir. 
Fakat temizleme ameliyesini tamamen yapama
mıştır. Çünkü yine memleketi idare edenlerin 
içinde kapu kullan bulunuyordu. Osmanlı im
paratorluğunun kötü devrinin âmillerinden biri 
olan taassup yine siyasî bünyemizde yaşıyordu. 
Bunu temizlemek te Büyük Millet Meclisine ve 
Cumhuriyete nasip olmuştur. Binaenaieyh Türk 
bayrağını bu yurtta ebedileştireceğiz. Avrupalı
ların dediği gibi, medeniyette Türkler geri ve 
kabiliyetsiz değillerdir. Bunu bilâhare yer al
tından çıkan eski eserler ve vesikalarla âlimler 
meydana koymaktadırlar. Sonra Türkün mede
niyet asarı ile yurdun her tarafı müebbet âbide
lerle doludur ve bütün dünyada her taraftan hay
retle bakılmaktadır. Binaenaleyh bu memlekette 
Türkün yine yeniden büyük medeniyetler kuraca
ğına kaniim. Bu sebepledir ki Millî Müdafaa 
bütçesi için istenilen tahsisatı tereddüt etmeksi-
sin kabul ediyorum. Bu medeniyet vazifesini ya
pabilmek için uzun zaman sulha ihtiyacımız var
dır. Bunun teminatı ordunun süngüleridir 

Adi bütçeye gelince orada biraz ayrılacağım. 
Arkadaşlar; izah ettiğim ve üzerinde titre

diğim memleketin şu müstekar vaziyetini hata
ya düşürmek endişesi bana düşündüklerimi açık 
olarak söylemeği emrediyor. Geçen seneye kadar 
adi bütçeyi 165 - 170 milyonda tuttuk ve vergi
lerin hasılatı da onu tamamen karşılıyor. Geçen 
sene her nasılsa gümrüğün kontenjantumanı 
gevşetilerek hasılatın 6 milyon fazla olacağı ümit 
edildi ve bütçe fazlalaştınldı. Görüldü ki güm
rük bu 6 milyon lirayı vermediği gibi evvelki 
senedeki miktarından daha az verdi. Tahkik et
tim, düşündüm, acaba dedim Hükümet gümrüğü 
döviz zararetile sıkıştırmış mıdır? Baktım o da 
yapılmamıştır. O halde genişlemeyerek bilâkis 
eskisine nisbetle daha aza düşmüş, binaenaleyh 
karşılıksız açılmış masrafa üç buçuk milyon lira 
daha ilâve ediyoruz. 

Millî Müdafaa bütçesini göz kapayarak 
kabul ediyorum. Fakat âdi bütçeye bu su
retle emin karşılıklar olmaksızın ve vergilerin 
randumanı, iktisadî vaziyet dolayisile, azalacağı 
için tahmin edilen şeyleri bulamazsak, Hazi
neyi tediye hususunda müşkül vaziyete düşürür-
sek, sonra hiç bir tedbir paranm istikrarım tu
tamaz. Çünkü paranın istikrarının temeli müte- I 
vazin bütçedir ve paranm en kuvvetli temeli i 
âmme itibarıdır. Hazine vaziyetini endişeye dü- ' 
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I şürmektense, Hükümetin kararında İsrar etme

mesi lâzımdır. Millî Müdafaa için; madamki 
bütün dünya silâhlanıyor, biz de silâhlanmak 
mecburiyetindeyiz. Belki biraz fazla vermek 
mecburiyetinde kalacağız. Fakat her şeyden ev
vel âdi masrafı olduğu yerde tutalım ve on
dan sonra Millî Müdafaa için daha fazlasını 
verelim. Ordunun kuvvetini tam tutalım. Çün
kü etrafımızda kaynaşmalar vardır ve ordu hu
duttan gelecek bütün şeyleri şiddetle ve kuvvet
le ve muvaffakiyetle reddedebilmelidir ki, biz 
tarihin bugünkü nesle tahmil ettiği büyük va
zifeyi, medenileşmek vazifesini emniyetle içeri
de yapabilelim. 

Sonra, deminde arzettiğim gibi, çiftçinin 
kıymetleri düştüğünden, çiftçinin gerek borç 
için, gerek mükellefiyet için, gerek ihtiyaç için 
eskiden sarfettiğinin bir kaç misli bazı krymet-
leri, hatta % 80, 90, bazıları % 70, 60 düştü
ğüne göre o nisbette fazla mahsul vermek mec
buriyetine düşüyorlar. Bu muvazenesizliği de 
izale edelim, izale edilecek nedir? 

Geçen sene borç için bir kanun kabul edildi. 
iktisat vekili beyefendinin bana verdiği teminata 
göre; borç için yeniden daha esaslı şeyler düşünül
mekte imiş ve Heyeti Vekilede tetkik edilmek
te imiş. Meclise gelecek olan o kanunun da bir 
an evvel Meclise gelmesini rica ediyorum. Çün
kü Müdafaa için olan fazlayı da kabul ettiğimiz 
halde, bütçe 190 milyona çıkacak. Halkı daha 
20-30 milyonluk külfet karşısında bulundurma
dan evvel, kendi üzerindeki ağırlığı hafifletme
ği düşündüğümüzü gösterelim. Onun için. bu ka
nunun da bir an evvel gelmesini rica ederim. 

Diğer bir kanundan daha bahsedildi. Bilmi
yorum Maliye vekili beyefendi yine bu fikirde 
midir? Arazi vergisinden, yeniden tahrir edi
len yerlerde, tenzilât yapılacak diye bir şey işit-
miştim. Eğer bu, vaki ise, bunu da bir an evvel 
yapmak lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar, kendimce mühim gördü
ğüm bir şey arzedeceğim. Çiftçinin vaziyetini 
hafifletmek ve çiftçinin bütün memleketin ha
yatı için lâzım olan çalışma kabiliyetini tutabil
mek için ve bu günkü hevesini kırmamak. 

Geçen sene bütçe encümeni de mazbatasında 
lüzum göstermişti, tuz resmi, hayvan resmi ve 
hatta arazi resimlerinden ve münakale vergisin
den de tenzilât yapalım. E... nasıl şey? bir ta
raftan bu kadar tahsisat kabul ediliyor, diğer 
taraftan da esaslı vergilerden tenzilât yapmayı 
düşünüyoruz. Buna şöyle bir çare düşünüyorum. 
Buğday vergisi kanunu yapıyoruz. Bunun üze
rinde esaslı surette meşgul oldum. Bir taraf
tan müstehlikten para alacağız, diğer taraftan 
da buğday fiatmı 4 kuruşta tutacağız. Elbette 
bu çiftçinin vaziyeti itibarile iyi bir şeydir. Fa
kat zannediyorum ki bu kanunu daha umumi-
leştirmek ve buğday zürramrn vaziyetini nazar-

• da tutmakla beraber, bu kanundan bütün çiftçi-



İ : 6 8 2 7 5 - 1 9 3 4 C : 2 
yi istifade ettirecek bir halde bu tahsisatı tut
mak imkânı vardır. Bazı memleketlerde böyle 
dahilde, revolüsiyon dedikleri, buğdayı kıymet
lendirme tecrübeleri yapılmıştır. Fakat sür-
prodüksiyon karşısında kalmıştır ve yürümemiş-
tir. Şimdi de buğday memleketlerinde beynel
milel konf aranslarda buğdaya ekal bir fiat koy
ma ve buğday ziraatini kontenjante etmek gibi 
bir takım tedbirler düşünülüyor ve bir de buğ
day kanunu ziraati hakikaten ne dereceye kadar 
tevsi etmiştir. Bunu anlamak istedim. Fakat 
Ziraat vekâletinde bu cihete imalei fikir edil
mediğini gördüm. Halbu ki bu iş çok mühim
dir. Bu primi ilâ nihaye devam ettirmek 
imkânı var ise güzel, Fakat diğer mem
leketlerdeki tecrübeler gösteriyor ki, buna imkân 
yoktur. Onun için İstanbul borsası kendi-
kendine bu mesele üzerinde tetkikat yapmış. 
Bizde istatistiklerin o kadar katiyeti olmamakla 
beraber, benim oradan aldığım malûmat, borsa
nın, bir taraftan ziraat memurları, bir taraftan 
dahildeki muhabirleri vasıtasile aldığı malûmat
tır. Buna göre, 32 de 23,5 milyon dönüm buğ
day ziraati olduğu halde, 33 te 27 milyona çık
mış. Eğer bu buğday korunmasını umumileşti-
rirsek, her tarafta 4 kuruşta fiatı tutmağa ça
lışırsak ve diğer mahsulât fiatleri de böylece sü
kut etmekte devam edecek olursa zannediyorum 
ki, buğday ziraati diğer mahsulâtın yerini ala
rak genişleyecektir, ve genişlettikçe de müşkü
lât artacaktır. Bu devam edemez, ve iki sene 
zarfmda gayet ağır müşkülât karşısında kalabi
liriz. Sonra buğday ziraatinin bu tatbikatta 
masrafı ne oluyor diye merak ettim. Ziraat 
bankası henüz altı aylık hesabını yapmamış. 
Yapmak üzere imiş. Fakat öyle anlaşılıyor ki 

% 20, % 25 masraf tutacaktır. Binaenaleyh bu 
tedbiri böyle tevsi ettiğimiz halde, masraf daha 
ziyade genişleyecektir. Şimdi ne yapalım, dü
şündüğüm nedir. Orasma geliyorum: Evvelâ 
hayat ucuzluğunun ne merkezde olduğunu söyli-

yeeeğim ki; buna istinat ederek mütalea yürütece
ğim. İstanbul ticaret odasmdan aldığım geçin
me endeksine nazaran; 1929 da yiyecek ve içe
cek olarak bir adamın sarfiyatı 1555 kuruş iken 
1934 te 901 kuruşa düşmüş. Bunun içinde yal
nız yiyecek olsaydı, bu 901 daha da aşağıya dü
şecekti. Bu yiyecek içinde şeker kahve gibi pa
halı olan kısımlarda vardrr. Giyecek eşya fiatı 
hakkında olan endeks te şunu gösteriyor : 1929 
da 1342 kuruş sarf ederken o adam 1934 te 1130 
kuruş sarfetmektedir. Yani bu da düşmüştür. 
Yiyecek ve içecek hususlarında % 40, giyecek 
eşyada % 15 e kadar düşmüştür. 

Krizin akarat üzerindeki tesirile daha biraz 
meşgul oldum. Fakat maalesef buna dair hiç bir 
taraftan esaslı bir şey elde edemedim. Evkaf 
umum müdürlüğüne müracaatle, her şehirde bir 
çok akarınız var, bana 1929 senesinden itibaren 
olan akaratm vaziyeti hakkında bir şey verebi

lir misiniz dedim. Son dakikada bir cetvel ver
diler. O cetvelde 1929 dan beri 4 senelik akarat 
için: 

1929 da 1 243 923 olduğu halde 1932 de 
1 084 201 e düşmüştür. 1929 senesinden beri 
umumiyet itibarile akar kıymetleri düşmektedir. 
Bu düşkünlük % 25 ten % 60 kadar tehalüf 
eder. Ancak yekûn itibarile bir fark görülmez. 
Çünkü memibalar artmakta ve buhranın yaptı
ğı tesir kısmen bununla telâfi edilmektedir. Ez
cümle bu cetvelde görüleceği üzere tahakkuk 
artmıştır. Bunun sebebi kiraların yükselmesi de
ğil, 1930 bütçesile kabul edilen bir maddei kanu-
niyeye istinaden o sene bir çok vakıfların zapte-
dilmiş ve îzmirdeki tütün deposu gibi bazı mü
him binaların ikmal edilerek kiraya verilmiş ol
masındandır. 

Maamafih bunlara rağmen tahakkukatı tut
mak mümkün olamamış ve 1932 senesinde 
1 084 000 liraya düşmüştür. 

Dedim ki, hiç olmazsa piyasa yerinden, işta-
halı yerden bir numune veremez misiniz? tstan-
bulda 4 üncü vakıf hanm 4 senelik tahakkuka-
tını verdiler. 

Burası 1929 da 131 716 lira irat getirirken 
1932 de 74 051 liraya düşmüştür. Demek ki % 

60 şa yakm bir düşkünlük vardır. Şu endeksler 
gösteriyor ki memlekette kira ve mesken bedel
leri belki büyük şehirlerde düşmemiştir, fakat 
umumiyet itibarile % 40 hatta % 50 o de düş
müş bulunuyor. 

Bunları arzederken maksadım şudur ki, buğ
day kanununile çuvaldan bir lira alınmakta 
iken bilâhare bir buçuk liraya çıkmış. 

Ben diyorum ki bu fiatı daha arttıralım, 8 
milyon lira verecekmiş, bunu da arttıralım, hat
ta bir buçuğu üç yapalım, fakat buğdaya 
karşılık tutmayalım. Buğdayı da beynelmilel fi-
atta tutalım. Ziraat bankası böyle bütün mem
leket içinde değil, satış mahallerinde yalnız 
nazrmlık vaziyetinde dursun, buğdaym kiyme-
tini beynelmilel fiatten aşağı düşürmesin. Bu
radan hâsıl olacak on beş milyona mukabil de 
çiftçinin hayvan vergisini indirelim. 

Münakale vergisini de indirirsek bundan en 
çok orta Anadolu istifade edecektir. Ankaradan 
Istanbula buğday nakliyatında kiloda elli para 
düşüyormuş. Bu, fiatin aşağı yukan üçte biri 
demektir. Binaenaleyh buğdaydan hâsıl olacak 
parayı nakliyeden, hayvan vergisinden, arazi 
vergisinden indirilen tenzilâta karşılık tutalım. 
Şu hayat ucuzluğuna göre, esasen buğdayda 
beynelmilel fiati tutacağımıza göre, ekmek fi-
ati artmayacak. Binaenaleyh bu suretle çift
çinin mükellefiyet nisbetsizliğini de izale etmiş 
oluyoruz. Umumî hayatta büyük bir sülâjman 
yaparız. Şimdi kabul olunan teklifleri de hal
kın seve seve kabul etmelerini temin etmiş olu
ruz. Bendeniz bununu zerinde Hükümet ve ar-
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kadaşlanmm dikkatle durmalarını çok rica ede
rim. 

Sonra, tüccarlara fazla yük yükledik. Onlar 
için de bir az karşılık verelim. İktisat vekâleti
nin yaptığı klering mukaveleleri, kontenjant-
manm nisbeti aşağı yukarı % 35 düşmüş, yani 
memleketin 55 ithalâtı bu gün klering muka
veleleri mucibince serbeste giriyor. 

Şimdi klering mukavelelerine İktisat vekâ
leti gene devam etsin. Çünkü onların, yaptığım 
tahkikata göre, faideleri mütebarizdir. Bu kle
ring mukaveleleri biliyorsunuz, döviz nakliyatı 
ile oluyor. Bu suretle bizim paramız onlarda, 
onlarınki bizde kalıyor. Bana bu fikri veren 
bir şey okudum. Orada gördüğüme göre 
12 000 000 kadar döviz bloke edilmiştir. Bunun 
için de 5 000 000 lirası kredi muamelâtıdır. 
Bu demek oluyor ki, bazı ithalât eşyası 
üzerinden kontenjantman kalkınca, tacir
lerimiz hariçten kredi temin etmişlerdir. Bu 
klering mukavelelerile hususî döviz vaziyeti 
temin edildikten sonra acaba bu kontenjant-
manı tamamile kaldırarak memlekette büyük 
kredi muamelesi yapmak ve ticarî işlerde bir 
(solejman) vermek kabil olmaz mı? Peki aça
lım amma Devletin ihtiyacı olan dövizleri nasıl 
(bulalım denebilir. Bazı sanayi memleketin ih
tiyacını temin edecek surette inkişaf etmiştir. 
Meselâ deri sanayii: aşağı yukarı memleketin ih
tiyacını karşılamış bir vaziyettedir. Yalnız 
kuru deri, yaş deri diye iki kısma .ayrılır. Bun
lar 1 600 000 lira kadar bir şey tutuyor. Hal
buki deri, 1930 krizinin başladığı zaman 
4 580 694 lira tutuyordu. Yünlü mensucat, 
8 300 000 lira tutuyor. İpekli mensucat 
1 874 442 tutuyor, şeker 9 000 000 tutuyor, 
prinç 1 600 000 lira, kereste, maden kömürü 
ve saire hepsinin yekûnu 31 000 000 liralık sa
nayiin tediye muvazenesi, bu günkü memleketin 
ihtiyacını temin edecektir. Pirinç te dahil ol
duğu halde kontenjan dolaysıile bu gün bu sa
nayiin memlekete ithali memnudur. Bunları 
memnu tutarak, fiatin yükselmesi mevzubahs 
olamaz. Bu günkü fiat ne ise böyle kalacak
tır. Kontenjanı tamamile kaldırsak, memleke
te kapalı olan krediler açarak, ticarete bir vüs
at veremez miyiz? Maruzatım bundan ibaret
tir. 

EMİN ASLAN B. (Denizli) — Hükümetin 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzettiği büt
çeyi kendi görüşümle, kendi anlayışımla tet
kik ettim. 190 milyon lira demektir. Bele
diyeler, idarei hususiyeler bütçeleri de nazarı 

itibare almırsa 200 000 000 liralık bir para bu 
sene milletten isteniyor. Acaba realite noktai 
nazarından bu paranın kabiliyeti tahsiliyesi var 
mıdır? Yahut milletin tediye kudreti ne dere
ceye kadar bu bütçeyi karşılayabilir? İtiraf 

ederim ki buhranın memleketimizdeki tesirle
rini de nazan dikkate alırsak bu parayı topla-
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mak kolayolmayacaktrr. Fakat yeni bütçenin 
memleketin imar ve inkişafa tahsis ettiği fasılları 
nazarı dikkate alınırsa, sanayi siyasetimizin in
kişafı, Müdafaai milliyenin takviyesi, nafıa in
şaatının vüsati, bilhassa ziraat memleketi olan 

memleketimizde ziraat tedbirleri için tahsis 
edilen paralar nazanitibare alınırsa, bunların 
hepsi memleketin varidat membalarını besleye
cek maddelerdir. Bu itibarla sarfedilen para 
mahalline masruf oluyor demektir. 

Haricî ve siyasî vaziyetin gösterdiği 
bu günkü çehre, milletten hakikaten feragat 
bekliyor. Bütçe de bu noktadan milletten fe
ragat isteyecek şekilde tanzim edilmiştir. 
Bunu pek tabiî görmek lâzımdır. Zaten 
bu millet feragat icap ettiği zamanlarda onu 
yapmayı heyecanla kabul eder. Binaenaleyh ben 
müsterih olarak bu noktalarda bütçenin şayanı 
kabul olduğu mütaleasındayım. 

Yalnız gümüş para basılması meselesi hak
kında bir mütalea arzetmek istiyorum. Son za
manlarda yeni mikyasat, ölçüler kanunu ile 
mayi ve sulp, gaz gibi maddelerin ölçülüş tarz
larım tesbit etmiş bulunduk. Acaba paramızın 
da yüzler üzerinden bu şekilde İslahı daha 
doğru olmaz mı? Bu, bütçe meselesile alâka
dar bir mevzu olmamakla beraber, yeni basıla
cak gümüş paralar mevzuubahsolduğu için bu 
noktanın nazarı dikkate alınarak gram üzerin
den Fransızların frank tertibatı gibi veyahut 
İsviçrelilerinki gibi, paralarımızın İslahı hak
kında düşünce var mıdır? Gümüş para basılır
ken bu noktanın nazarı dikkate alınması doğru 
olmaz mı? Bu hususta tenvirimi rica ederim. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
Hükümetin mütevazin bir bütçe tanzim etmesi 
hakkında İsrar etmesi ve bu işte darlıklara 
rağmen sebat etmesi takdire şayandır. Bu su
retle Hükümeti tebrik ederiz. Yalnız bütçe hak
kında tenkitkâr bir sözüm vardır. O da teşki
lâtı esasiye kanununun 95 inci maddesinin bu 
sene manası fevt edilmiş gibi geliyor bendenize. 
Bu maddeye göre bütçenin malî sene başından 
üç ay evvel Meclise verilmesi lâzımdır. Çünkü 
mebuslar bütçe üzerinde tetkikat yapacaklardır. 
Gerçi şeklen, bütçe vaktü zamanında verilmiş 
hükmü k§nun icra edilmiş denebilir. Fakat büt
çeyi vermek demek, onun bütün tef erruatile tak
dimi demektir ki, eğer böyle yapılmış olsaydı 
hiç olmazsa elimize bütçenin bir ay evvel gelmesi 
lâzımdı. Bu itibarla geç hazırlatılmış olmasını bu 
seneye mahsus telâkki etmek ve tekerrür etme
mesini temenni etmek vaziyetindeyiz. 

Sonra arkadaşlar; bu sene kabul ettiğimiz bir 
çok malî kanunlar var, bunlar vatandaşlar üze
rine bir çok mükellefiyetler tahmil edecektir. 
Bunların iktisadî hayatımız üzerinde akisleri gö
rülecektir. Bu akisler elbette tahmin ederiz ki, 
şayanı arzu olmayacaktır. Memlekette zaten 
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az çok mevcut bir hayat pahalılığı vardır. Bu 
hayat pahalılığı o kanunlarla bir kat daha yük
seltilecek ve ağrrlaştrnlacaktır. 

Komşu Hükümetleri gezen arkadaşlardan 
anlıyoruz ki onlarda hayat çok ucuzlamıştır. 
Bundan dolayı bir çok vatandaşlar, yol parası
nı oradaki eşya ile temin edeceklerini düşüne
rek, oraya gitmeğe vesile icat ediyorlar. Bu gi
den arkadaşlar bir taraftan dışarıya döviz gö
türüyorlar, bir taraftan Hazineye girecek ver
giyi de orada bırakıyorlar, demektir. Bu, şaya
nı arzu değildir, fakat vakidir. Bunlar da tediye 
muvazenesine tabiatile icrayı tesir etmektedir. 
Hatta tzmirde bir zat tanıyorum; ucuz doktor 
ücretinden istifade etmek için ailesini Atinaya 
götürmüş, orada tedavi ettirmiştir. 

Demek ki memlekette hayat pahalılığı mev
cuttur. Bunu kabul etmek zaruretindeyiz. Bunu, 
kanunlar infaz edildikten sonra daha iyi anlaya
cağız. Hayatı daha ziyade ağırlattırmamak için 
hayatla mücadele zarureti vardır, kanaatinde
yim. Hayatla mücadele için pahalılığın izalesini 
ileri sürüyorum. 

Zannediyorum ki, hayatla mücadele için ikin
ci bir cihet daha vardır: O da müstahsili koru
mak. Muhterem arkadaşlar; buhran ümitlerin 
hilâfına devam etmektedir ve artık hali tabiî 
hükmüne girmiş bir vaziyettedir. Buna intibak 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu intibak etmek, 
ucuz mal yetiştirmekle kabildir. Meselâ görüyo
ruz ki bu buhrana rağmen Japonya kendi malla
rı için yeni yeni memleketler fethediyor. Bunun 
sun muvaffakiyeti nedir? Ucuz mal temin et
mek. Ucuz maliyet fiatma mal temin edildiği 
takdirde buhrana intibak hâsıl olmuş demek
tir, onun tesirinden az çok korunmak demektir. 
Hayat pahalı olunca ucuz mal teminine imkân 
var mı, yok mu? Ben zannederim ki yok. Bende-
nicze bir malın ucuz temin edilebilmesi, bir takım 
teknik vesaite menut ve her malm kendisine gö
re hususî şekilde ucuzluğunu temin edecek vası
talar olduğu gibi, bütün malların maliyet fiatı-
na tesir edecek umumî müessirat ta vardır. Hiç 
olmazsa bunları bir an evvel kaldırmalıyız. Hu
susî müessiratın kaldırılması da Hükümetin 
vazifesidir. Çünkü hayat pahalılığım icap etti
ren öyle girift ve ivicaçlı meseleler vardır ki 
bunları ancak Hükümet bulabilir. Hükümet bun
ları tetkik ederek, o gibi sebepleri de izale et
melidir. Bu umumî sebepler nelerdir? Bunlar
dan biri bendenizce sanayiin himayesidir. Söyle
diklerimin yanlış anlaşılmaması için burada bir 
noktayı istıtraden arzedeyim ki, ben had
di zatinde sanayi taraftan değilim kanaati hâ
sıl olmasm. Sanayi memleketimize lâzımdır. Çün
kü bu millet ilelebet hariç sanatkârlarına fark 
ödemekle mükellef olamaz ve bu böyle giderse hiç 
bir zaman kendimize gelemeyiz. İktisadî bütün
leşme ancak sanayie geçmekle kabildir. Bizim 
mütemadiyen ham madde vererek mamul halde 

geri almamız elbette doğru değildir. Binaena
leyh sanayiin lüzumunu şiddetle kabul etmişim
dir. Yalnız sanayiin tessüsü için lâzımgelen mu
ayyen haddi tesbit ederek çok ileri gitmeyelim 
diyorum. Çünkü çok ileri gidersek bu takdirde 
sanayiciler, malı ucuz yapmak için lâzımgelen 
tedbirlerden müstağni kalırlar ve malı yüksek 
fiatla satarlar. Bu gün müstahsil mahsulâtını 
hariç piyasasına göre satmak mecburiyetinde
dir. O piyasalarda müstahsil malım, eskisine 
nisbetle beşte bir ve belki de arpada olduğu gibi, 
yedide bir fiatma satarken, mamulâtı ucuz al
mak vaziyetinde değildir. Çünkü mamulâtı ya
panlar Avrupadan gelecek malın nakliye mas
raflarım, gümrük resimlerini müstahsilden alır-
ler. Yani erbabı sanayi, Hükümetin gümrük 
vergisinin âdeta tahsildarıdır. Şimdi halk bu ver
giyi ödemekle sanayiciliği yaşatacaktır. Fakat 
bu vergi haddinden aşırı olursa hem erbabı sa
nayi, hem de müstahsiller zarar ederler. Nasıl 
ki, memleketimizde bu vaziyet dolayısile iç pa
zarlar artık köylülerimizi görmeyecek bir vazi
yete getirmiştir. Böyle adamlar elbette sanayi 
mamulâtım alamazlar. Bu da, sanayi için büyük 
bir zarardır. Fakat kapitalizmin verdiği bir 
itiyat neticesi olarak herkes teşebbüsünde ka
bil olduğu kadar azamî istifade etmek ister. Bu 
suretle sanayün de erbabı kendi kârlarını dü
şünerek mümkün olan istifadeyi temin etmeğe 
yeltenirler. Madamki bunları nayakta durması, 
halkın vermiş olduğu paralarla kabildir, o halde 
Hükümetin maliyet fiatlermı kontrol etmeğe sa
lâhiyeti var mıdır, yok mudur? Bendenizce var
dır. Çünkü Hükümet kendisine ait olan bir vergi 
ile bunları yaşatıyor. Şu halde bunlara diyebilir 
ki; ben bu fedakârlığı şu şartla yaparım, şartım 
şudur: Sizin maliyet fiyatlarınızı kontrol edece
ğim. Eğer Hükümet bu fikre iştirak etmez ve 
bunun tatbikatında müşkülât görürse o takdirde, 
gümrük himayelerini gayet eyi hesap etmeli ve 
bunların ancak makul bir nisbette kazanmala
rına imkân verecek derecede himayeyi vazet-
melidir ve erbabı sanayi böyle gelişi güzel fazla 
fiat istemesinler. 

Sonra hepimiz biliriz ki, Hükümetimiz büyük 
bir sanayi hamlesi yapmaktadır. Bu itibarla Hü
kümetimizden bir temennide bulunmak isterim. 
Yapacağı bu fabrikalarda halkın istitaatı ile 
mütenasip ve ucuz bir maliyeti temine çalışması 
cihetlerine nazan dikkatlerini celbederim. Aksi 
takdirde halk almaktan aciz olacağı gibi, güm
rükten geçerken Hükümet alacağı vergiyi kay
bedecek ve bu verginin boşluğunu doldurmak 
için, yeni bir vergi koymak suretile onu telâfi 
etmek lâzrmgelecektir.Bu vergi ise bir kat daha 
halkı daraltacaktır. Bunlarda yapılacak ranta-
bilite hesaplarının, her halde memleketteki satış 
fiatlan üzerinden değil, AvrupadaM maliyet fi
yatları üzerinden hesap edilmesi lâzımdır. Yok-
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sa her hangi bir imalât zammını bir gümrük 
haddine koyarak onu memlektimizde rantabili-
te telâkki etmeğe imkân yoktur. Bu böyle ola
cak olursa, zaten borsa haricinde kalmış olan, 
köylünün vaziyeti bir kat daha müşkülât kes-
bedecektir. 

Sonra muhterem arkadaşlar; Bu hayat paha
lılığına umumî surette tesir eden âmillerden bi
risi de kömür meselesidir. Şayanı şükrandır ki, 
Hükümetimiz kömür üzerinde tevakkuf etmiş 
ve bunun üzerinde lâzımgelen tetkikatı yapmak
ta bulunmuştur. Fakat ne gibi kararlar verildi
ğini bilmiyoruz. Yalnız benim bildiğim şudur ki, 
memleketimize tabiatın ihsanı olan kömürden 
biz lâzımgeldiği kadar istifade edemiyoruz, bi
lâkis zarar ediyoruz. Çünkü sanayiin kurulması 
için en birinci şart ucuz enerji ve ucuz kuvvei 
muharrike istihsalidir. Halbuki, bizde kömür 
pahalılığı dolayısile kuvvei muharrike de pa
halı şekilde temin edilmektedir. 

Sonra biliyoruz ki; münakalâtın pahalı
lığı saiklerinden biri de kömürdür. Halil Beye
fendi, müstahsilin malı şu kadar inmiş, bu ka
dar inmiştir diye söylediler, Fakat Halil Beye
fendinin söylediğinden daha aşağı düşmüştür. 
Çünkü o zaman nakliye 50 para idi. Bu gün fazla 
olduğundan incir 21 kuruşken 6 kuruşa iniyor. 

Yani nisbetler daima köylünün zaranna-
dır. Meselâ bir çok küylüler biliyoruz ki buğ

daylarını satmak için piyasa merkezlerine geti
riyorlar. Bunu getirmek için üç kuruş masraf 
etmişler, eline dörtkuruş veriliyor. Bir kuruş 
kazanmıştır. Binaenaleyh vaktile bunun piya
sası sekiz kuruştu, on altı kuruştu demek doğ
ru değildir. On altı kuruş olan buğdaydan köy
lünün eline on üç kuruş geçiyordu. Şimdi bir 
kuruş geçiyor. Bunlar kömür fiyatlarının paha-
lılığındandır, arada büyük fark vardır. Her 
hangi bir şirketin istediği gibi hareket etmesine 
imkân bırakmak elbette doğru değildir. 

Sonra döviz getirmek için, bunun ihracma 
çalışarak aradaki farkı halkın ödemesine mü
saade ediyoruz ve çalışıyoruz. Bu ne dereceye 
kadar doğru bilmem. Bu öyle bir şeydir ki iki 
buçuk milyon kadar döviz getireceğiz diye iki 
milyon lira sarfediyoruz. Yani evvelâ ödeyoruz. 
Halkm elindeki buğdayı alıyoruz, maliyet fia-
tından ucuza veriyoruz. Bunun faydası yalnız 
bize değil, bir çok ecnebi sermayesi de arada 
alâkadardır. Binaenaleyh bu noktadan dolayı 
bilhassa kömür üzerinde alınacak tetbirlerin bir 
an evvel alınarak, bu vergilerin başladığı sıra
da, hiç olmazsa, ona mukabil halkın istifadesi-
ninbu suretle karşılanması ve vergi tesirlerinin 
kısmen azaltılması bir lâzimedir zannederim. 

Sonra bu döviz meselesi dolayısile hatırıma 
geldi, biz Hükümetin çok ısrarile iki sene evvel bir 
takas kanunu kabul etmiştik. Bu takas kanunile 
Hükümet alımları ve imtiyazlı şirketlere va-
jıncayakadar Hükümete ait Devlet teşekkülü 

alımları takasa tâbiidi. Bu takas kanunundan 
istifade edilmedi mi? Meselâ elimizde bir tütün 
inhisarımız vardır. Tütün inhisarının mallarile 
Hükümetin alacağı mallar, takas edilmek su-
retile bir teşebbüste bulunulsaydı, zannederim 
döviz ihtiyacımız fazlasile temin edilebilirdi. 

Sonra Halil Beyefendinin temas ettikleri 
bir şeyi, bendeniz de, ehemmiyetle istirham ede
ceğim. Köylünün borçlu vaziyeti... 

Hakikaten köylü malının para ettiği 
bir zamanda yaptığı borçlan, mallarının 
para etmediği bir zamanda ödemeğe mec
bur tutuluyor. Tabiatile bu vaziyet kar
şısında köylünün malı, mülkü elinden gi
diyor, köylünün yegâne maişet vasıtası olan 
hayvanı da gidiyor, bundan başka emvali gay-
rknenkulesi de satılmak suretile elinden çıkı
yor. Fakat, arzettiğim gibi, köylünün bu malla
rının elinden gitmesi, Devlet için de büyük bir 
zarardır. Çünkü, köylü maaaile imarettiği bir 
malın kıymetini yüksek tutar. Halbuki bunu 
köylünün elinden alan alacaklı buna ehemmi
yet vermez, bundan hakkile istifade etmez. Bu 
suretle memleketin çift hayvanları tam mana-
sile ihmal ve imha edilmiş olur. Bunun bir an 
evvel önüne geçilmelidir. Geçen sene bir kanun 
yaptık. O kanun maksadı teminden çok uzaktı. 
Geçen sene, tzmirde bulunduğum zaman, icra 
dairesine uğramıştım. Orada halkın ve Hükü
metin köylülerden alacaklarını tahsil için çok 
şiddetle harekete geçmiş olduklarını gördüm. 
Sonra icra dosyalarının, bir sene evvel 13 000 
küsur iken, bir sene sonra 3 000 fazlasile 
16 000 küsura baliğ olmuş olduğunu hayretle 
gördüm. 

Bu vaziyet karşısında, eğer Hükümetçe bir 
tedbir hazırlanmışsa teşekkür ederiz. Hazırlan-
mamışsa hazırlanmasına işaret ederiz. Çünkü 
bu işte komşularımız bize tekaddüm etmişlerdir. 
Yunanistan; Bulgaristan ve Yugoslavya bu işi 
bizden önce yapmışlar ve köylülerini kurtar
mışlardır. Şimdi, böyle köylüyü borç derdin
den kurtarır bir hayat kolaylığını istilzam eden 
vasıtaları az çok tatbik edersek, köylüyü meh-
ma emken kurtarmış oluruz. Maamafih bun
lar da köylüyü kurtarmaya kâfi değildir. Geçen 
sene kabul ettiğimiz buğdayı koruma kanunu 
köylüyü takviye edecek bir kanudur. Onun 
mükemmel bir şekilde halkın ve köylünün men
faatine uygun bir tarzda çıkması şayanı temen
nidir. Yalnız onun tatbikmda Hükümetin naza
rı dikkatini celbedeceğim bir nokta vardır ki, 
o da, bu kanunun f evaidinden bütün köylülerin, 
şümullü bir surette istifade etmeleri için, buğda
yın satrn almacak noktalarını tahdit etmemelidir. 
Çünkü bir çok yerlerde halk buğdayı merkezle
re kadar götürmek için sarfettiği parayı, götür
düğü yerden alamamıştır. Binaenaleyh bu, Zi
raat bankasmm bulunduğu her yere teşmil su-
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retile yapılmalıdır ki bütün halk bundan seya-
nen istifade etsin. 

Halil Beyefendinin işaret ettikleri gibi köylü 
yalnız buğdayla iştigal etmez. Diğer kısımlar
la meşgul olanlarla da kabil olduğu kadar alâka
dar olmak lâzımdır. Meselâ, uzum. Celâl Beye
fendi, bittabi yerinde tetkik buyurdular. Bu se
ne, İzmir için üzüm, yakıcı bir mahiyette idi. 
Üzümle uğraşanların kısmı azamı ziyan etmiş
tir ve öyle bir ziyandır ki mutavassıt smıfm işi 
iyi kavrayamaması yüzünden vukua gelmiş bir 
ziyandır. İktisat vekâletinin bu sene alacağı 
tedbirlerle buna imkân bırakmayacağını, gerek 
teşkilât kanunundan, gerek İktisat vekilinin 
ifadelerinden anlıyorum. 

Fakat her halde köylü sınıfının hiç olmazsa 
hariç piyasadaki fiatlerden istifade etmesi için 
lâzımgelen teşkilâtı bir an evvel yapmak muva
fıktır. 

Sonra üzüm meselesi gelir. Üzümün başka 
türlü de sarf ma imkân yok mu? Meselâ Yuna
nistan, haftanın bir iki gününde üzümlü ekmek 
çıkararak halkm bunu yemesi usulünü koymuş
tur. Üzüm o kadar ucuzdur ki, ekmek fiatını ar-
tırmıyor. Buna benzer bir tedbir, üzümün ucuz 
ve rekoltenin çok olduğu seneler, alınamaz mı? 

Sonra, unutmuştum, itana Beyefendiye arze-
deyim, bu sene soma meselesinde memleket ken
dilerine müteşekkirdir. İnhisar idarelerince hal
kın menfaatini temin edecek şekilde tedbirler 
alınırsa halk ta mehmaemken kalkınır. Meselâ 
incir. Çok olduğu seneler 3, 5 kuruşa kadar satı
lırdı. Halbuki bu sene bir ticarethane rakip ola
rak ortaya çıkmış, bu yüzden 3, 5 kuruşa kadar 
satılan hurda incir 5, 6 kuruşa çıkmıştır. Bu gi
bi hususlarda İnhisar idareleri tetkikatta bulu
nurlarsa çok fayda hâsıl olur. Bunun için prim 
filân vermeğe hacet yoktur. Doğrudan doğruya 
elde edilecek kârdır. 

Maliye vekiline taallûk eden bir mesele daha 
vardır. Bunu geçen sene de arzetmiştim. Evvel
ki sene 45 000 lira bir para koymuştuk. Arka
daşlar, bizim vergi sistemlerimiz muhtacı tet
kiktir. Hepimiz biliriz ki, Cumhuriyet Hüküme
tine gelinceye kadar, vergilerde aranan şey, yal
nız Hazinei Devleti dolduracak memibalan bul
maktı. Bu vergi iktisadî vaziyete sui tesir mi 
eder, fena mı, iyi mi olacak, bu düşünülmezdi. 
Halbuki şükranla görülüyor ki Hükümeti Cüm-
huriye bunu nazan itibare alarak, vergilerde ik
tisada sui tesir yapacak hususlardan çekinmek 
suretile hareket etmektedir. Fakat bazan zaru
retler ilcasile görülüyor ki bir vergi dolayısile 
bundan inhiraf edilmektedir. Meselâ her vakit 
söylediğimiz hayvan vergisinde hiç bir iktisadî 
sistem yoktur. Halkm istihsal vaziyetini düzel
tecek bir malm kıymeti üzerinden, onun tam be
deli olacak bir para istiyoruz. Bu, bittabi doğru 
değildir. Her hangi bir yerde keçinin veya ko
yunun f iatı elli kuruşsa, ondan ayni miktarı ver

gi olarak almak, çok fazla bir vergi istihsal et
mek olur. Bu, adalet sistemine de mugayirdir. 

Afyon fiatı, bu, mevkie göre değişir ne olur
sa olsun alman para birdir. Anlaşılıyor ki ver
gilerde tetkike lâyik bir çok noktalar vardır. 
Eeevlki sene Maliye vekâleti 45 000 lira tahsis 
ederek mütehassıs getireceğini söylemiş, biz de 
bunu takdirle karşılamıştık. Geçen gün sor
dum, bu sene getiremedik, önümüzdeki sene ge
tireceğiz dediler. Eğer henüz gelmemişse der
hal getirilmeli ve bu mütehassısa bir mütehas
sıs ta buradan ilâve edilerek bu işe salim bir 
veçhe verilmelidir. 

Sanayi sergisinde de bir takım eksiklikler 
vardır. Bir takım sanayi kanunları çıkardık son
ra, tuttuk üzerine bir muamele vergisi koyduk, 
bu kanunlarla verdiğimiz bütün menfaatleri ifa-
te ettik. ı 

Demek ki cereyanlar bazan değişiyor, yürü
düğümüz yollar tahavvül ediyor. Meselâ, 
enerjiye dokunmuyorduk. Kuvvei muharrike 
için kullanılan elektriği bu defa mükellef tut
tuk. Ona da vergi koyduk. Gerçi bunlar sana
yi erbabma doğrudan doğruya dokunmaz, yal
nız memlekette sanayinin inkişafına mâni olur. 
Erbabı sanayi 100 kuruşa malettiği bir şeye on 
kuruş bu şekilde vergi verirse, satarken tabii
dir ki bunu da nazarı dikkate alacaktır. Kuvvei 
muharrikeden şu kadar alındığını ilâve edecek
tir. Çimentoda ilâve % 5 tutuyormuş. Ona 
ilâve ettiğimiz gibi satan da tonuna 5 veya 7 ku
ruş ilâve edecektir. Erbabı sanayie de bu do
kunmaz. Yalnız şu noktadan mühimdir M, bu 
memlekette sanayiin inkişafını istediğimiz halde 
bu, kabil olmaz. Çünkü sanayi mamulâtmı al
mak kudretini köylü elinden kaçırmıştır. Bir 
çok orta smıfrmız da kaçırmıştır. Buna set çek
mek lâzımdır. Bu da ancak bir mütehassısın 
gelmesile kabildir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu söylediğim 
hayat pahalılığını izale emrinde Hükümetin sar-
f edeceği mesainin bir an evvel şahidi olmak iste
riz. Gerçi bu bir az müşküldür. Her hangi bir 
kanunla temin edilemez. Fakat Hükümetin ba
şarmış olduğu işlere karşı lâşey mesabesindedir. 
Cumhuriyetimizin onuncu yıl dönümü münase-
betile Halk fırkasmm neşrettiği eserde, yapıldı
ğı görülen icraatın, azamet ve ehemmiyeti karşı
sında, hissi hayranî ile, takdir ile durmamak 
mümkün değildir. Binaenaleyh o işler karşısın
da bunları başarmak işten bile değildir. 

Sonra geçen sene de söylemiştim.^ Devairi 
Hükümet lâzım olduğu kadar sürat gösteremi
yor. Bunlar hakkmda vekillerin nazan dikkatini 
celbederim. Halkm müracaatine hemen cevap 
vermek için lâzımgelen tedbirler ittihaz edilme
lidir. Bunlar yapılmayacak şeyler değildir. 

Meselâ, bir vekilimiz - ismini söylemeyece
ğim - vekâlete geldikten sonra ayda bir defa 
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kalmış olan evrakın kendisine verilmesini tenbih 
etmiş. Bittabi şefler bunu verirken, küçük düş
memek için, bütün işleri çıkarmağa çalışıyor
lar. Bu gayet pratik bir şeydir. Muamele de yü
rümektedir. Bu gibi tedbirleri her tarafta al
malı ve halkın beklememesini temin etmelidir. 

Bilhassa Nafıa vekâletinin icraatını burada 
lisanı şükranla yadetmek mecburiyetindeyim. 
Çünkü temas ettiğim bütün vatandaşlarda gör
düğüm şey, hissi memnuniyet ve şükrandır. Halk 
böyle fazilet mücadelelerine müştaktır. Inkilâp 
fikrinin tamamile hükümferma olduğunu göste
ren bu hâdiselerden dolayı bilhassa vekiline te
şekkür etmeği vazife bilirim. 

REİS — Sadri Maksudi Bey. 
SADRI MAKSUDİ B. (Şebin Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, bütçe müzakeresi mü-
nasebetile Maarif vekâleti işlerine dair bazı te
mennilerde bulunacağım. 

Cumhuriyet devrinde, hars sahasında, Türk 
tarihinin hiç bir devrinde görülmemiş büyük iş
ler yapılmıştır. Yazı ıslahı, dil ıslahı, Millî tarihi 
tetkik ve tedris sahasında inkılâp. Bu kadar bü
yük harsî inkılâp Türk tarihinin hiç bir dev
rinde görülmemiştir. Hatta diğer milletlerin ta
rihlerinde de bu gibi esaslı inkılâplar nadiren 
görülmüştür. Yazı inkılâbı hususunda hiç bir 
temenni edilecek şey kalmamıştır. Bugün yazı 
inkılâbı tamamile tahakkuk etmiş, bütün ehem
miyetli neticeleri, bütün millet efradınca tasdik 
edilmiş bir inkılâptır. Bu sahada temenni ola
rak ifade edilebilecek bir fikir varsa oda bu 
mükemmel alfabenin bütün soydaşlarca kabul 
edilmesini teshil için bazı tedbirler almak lüzu
mudur. 

İkinci inkılap; dil inkılâbıdır. Beyler! Bu dil 
inkılâbı bugün yapılmış bitmiş bir inkılâp de
ğildir. Yapılmakta olan, daha bitmemiş olan 
bir inkılâptır. Bu inkılâbın ehemmiyetini de mil
letin büyük kütlesi anlamıştır. Fakat maalesef 
dil ıslahının ehemmiyetini halâ anlamayan fert
lere, hatta zümrelere tesadüf edilmektedir. Dil 
ıslahı meselesi etrafında son zamanlarda edebi
yata mensup bazı şahıslarla münakaşalarım ol
du. Bu münakaşalarda işittiğim fikirler şu veya 
bu şahsa ait hususî fikirler olsaydı bundan 
bahsetmek istemezdim. Fakat son defa bir ede
biyat mütehassısı ile yaptığım bir münakaşa çok 
seciyevî, çok karakteristik bir mahiyette olduğu 
için gayet kısa bir surette arzedeyim. Bunlar 
bütün bir zümrenin fikirleridir. 

Beyler, bu ismini zikretmeğe hiç lüzum gör
mediğim Osmanlı edebiyatı taraftarının dil ıs
lahı hakkındaki fikirleri tamamile iptidaidir.. 
Evvelâ dedi ki dil ıslahı diye bir şey olur mu? 
Lisan ıslah olunur mu, Islah neden ibarettir? 
Ben aklım erdiği kadar izah ettim ve dedim ki, 
Beyefendi; bugün Türk milletinin ilim ve ede
biyat lisanında % 80 yabancı kelime vardır. 
Türkün ilim lisanını yabancı kelimeler istilâ et

miştir. Bir milletin ilim lisanının yabancı keli
melerin boyunduruğu altında bulunmasının, pek 
çok mahzurları vardır. Türk çocuğu iptidaî ve 
orta mekteplerde ilimden ziyade kelime tahsil 
etmek mecburiyetindedir. Türk çocukları çok 
zaman kaybediyor, lisan yüzünden mekteplerde 
tedrisat müşkülleşiyor. Bu bir. 

İkinci zarar da şudur: Milletimizin lisanında 
bu kadar yabancı kelimeler bulunması bu mil
letin millî şuuruna zarar iras edebilir. Oldu İM. 

İlim ve edebiyat dilimizin yabancı kelimeler 
boyunduruğu altında bulunması milletin istik
lâli bakışından da zararlıdır. Yabancı kelime 
kullanmanın önü alınmazsa, yavaş yavaş ko
nuşma dilimizin de büsbütün millî mahiyetini 
kaybetmesi tehlikesi vardır. Onun için Büyük 
Gazi; ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bi
len Türk milleti, dilini de yabancı diller boyun
duruğundan kurtarmalıdır, diyor. Dil ıslahının 
kısa felsefesi budur, dedim. Türkçeden arapça 
kelimeler çıkarıldıktan sonra yerlerine ne ko
yacaksınız, dedi. 

Türk dili çok zengin bir lisandır. Arapça ke
limeler yerine bu gün kısmen unutulmuş ve kıs
men unutulmakta olan türkçe sözleri ikame ede
ceğiz. Bunlar kâfi gelmezse türkçe sözlerinden 
ıstılahî kelimeler yaratacağız, dedim. 

Bu nasıl olur, dedi? 
Olur, yapılmıştır, bütün mütemeddin millet

ler ilmî ve edebî dillerini bu suretle yapmışlar
dır. 

Kelimeleri nereden bulacaksınız dedi? 
Alman lisanında söz kökü olarak 900 kadar 

kelime vardır. Halbuki benim hesabıma göre 
Türkçede sekiz bin kadar söz kökü vardır. Alman
lar 900 kelime söz kökü ile bir ilim lisanı yaratmış-
larsa, 8 bin kelime ile bir ilim dili yaratmak bizim 
için daha kolay olacaktır dedim. O zaman arap
ça kelimeler yerine türkçe kelimeler koyacak 
olursanız ilim ve edebiyat lisanı zarafetini kay
betmiş olur dedi. 

Demek oluyor ki Osmanlı edebiyatı tarafta
rına göre Türk lisanı kabadır, ecnebi kelimeleri 
zariftir. Ben dedim! Biz şimdi binanın tuğlala
rını hazırlıyoruz. Bediî zevklerden bahsetmek 
zamanı gelmemiştir. Bundan sonra yetişecek 
ediplerimiz, şairlerimiz bu işleri yapacaktır. O 
halde çok büyük iş yapılıyormuş, niçin bizim 
büyük şairlerimiz bu iş yapılırken davet edilme
di? dedi. 

Beyefendi dedim: Bizim eski şairlerimiz, eski 
romancılarımız Osmanlı lisanının tiryakileridir. 
Bir memlekette afyon zararlıdır, diye afyon is
timal etmekten milleti kurtarmak için tedbirler 
almak üzere bir encümen teşkil edilecek olursa 
afyon tiryakileri mi davet edilir? Yahut işin 
zararlı olduğuna kani olan adamlar mı getiri
lir dedim. Uzun münakaşatın hiç faydası olmadı 
beyler Benimle dil inkılâbı hakkında münaka-
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şa yapan Osmanlı lisanı taraftarı bir kişi değil
di, bir zümreyi temsil ediyordu. Lisan ıslahı 
aleyhinde için için bir cereyan vardır. Maarif 
vekâletinden birinci temennim, dil ıslahı işinin 
ehemmiyetini anlatmak için lâzım olan tedbirleri 
alsınlar, elzemdir. 

tkinci temennim; tarih sahasındaki inkılâba 
dairdir. Bu gün millî tarihi tetkik ve tedris sa
hasında büyük bir inkılâp husule gelmektedir. 
Bu inkılâbm da mahiyeti ve yüksek gayesi ta-
mamile anlaşılmış değildir. Bunu anlatmak ta 
Maarif vekâletinin vazifelerinden biridir kanaa
tindeyim. 

Beyler; tarihi tedris ve tetkik sahasındaki 
inkılâbm mahiyetini kendi fikrimle ifade etmek 
istemiyorum. Bu hususa dair Büyük Gazinin bir 
fikrini aynen arzedeceğim. Çünkü tarihi tetkik 
ve tedris sahasındaki inkılâbın ehemmiyetini, 
gayesini bundan daha açık göstermek bundan 
beliğ bir surette ifade etmek imkânı yoktur. 

Beyler; bir gün Gazi Hazretlerinin meclisle
rinde bulunmak şerefine nail olmuştum. Gazi 
Hazretleri dediler ki, siz hukuk tarihi okutuyor
sunuz. Hukuk tarihi umumî tarihle alâkadardır. 
Benim tarih sahasındaki tetkikatım bana şu 
kanaati telkin etti: Kadim devirlerin yüksek 
medeniyet yaratmış milletlerinden bir çoğu türk 
ırkma mensup idi. Orta Asyadan çıkmış millet
ler idiler. Orta Asya türkün en eski vatanı
dır ve medeniyetin de beşiğidir - Ben, fiumer-
lerin türklüğü ileri sürülmüştür, dedim. Büyük 
Gazi, hayır dediler. Bu ancak Sümerler değil, 
İskitler, Hititler, Metler, Etrüskler de Türktür 
buyurdular - Sonra bu tezleri bütün delillerile, 
mufassal bir surette izah ettiler - Bir müddet 
geçtikten sonra, bir münasebetle, tarihi tatbik 
sahasındaki inkılâbın ehemmiyetini, yüksek ga
yesini Gazi Hazretleri şu şekilde izah buyurdu
lar: 

Osmanlı devrinde Türk çocuklarının kafası, 
yanlış tarihle doldurulmuştur. Tarihinin, an
cak, 600 sene mukaddem 400 çadırlı bir aşiret 
hayatile başladığına zahip olan Türk çocuk
ları Türkün büyüklüğünü hissedemez, anlaya
mazlar. Türke, Türkün pek eski bir millet ol
duğunu ve en eski medeniyetleri yaratanların 
Türkler olduğunu anlatmak gerektir. Millet
ler için hakikî tarihlerini bilmek gayet büyük 
bir manevî kuvvettir. Bu manevî kuvvet ica
bında maddî kuvvet şeklinde de tecellî edebilir. 

Beş bin sene mukaddem yüksek bir medeni
yete malik olan bir ırkm evlâdı olduğunu bilen 
bir neferin, bir zabitin millete, milletin istik
lâline atfettiği kiymet bambaşka olacaktır. Bü
yük bir milletin evlâdı olduğunu idrak eden 
fertlerden mürekkep bir ordu yenilmez bir kuv
vet olacaktır. Fertlerin millî hisleri, ırklarmın 
büyüklüğü ve bazılannm parlaklığına dair 
kanaatlerile mütenasiptir. 

Beyler, millî tarihi tetkik ve tedris sahasın

daki inkılâbın yüksek gayeleri bundan daha 
vazıh, daha yüksek bir surette ifade edilemezdi. 

Evime geldikten sonra, bu fikirleri defteri
me yazdım. Gazinin bazı ibarelerini aynen ha-
tırlayamadımsa da, fikirlerini doğru olarak tes-
bit etmiş olduğuma eminim. Bu sözler tarihî 
ehemmiyeti haiz sözler olduğu için nakletmek
te fayda olduğuna kaniim. 

Beyler, bu kutsî işin ehemmiyeti de bütün 
münevverler tarafından kâfî derecede anlaşıl
mış değildir. 

Bu işin kutsiyetini anlatmak ta Maarif ve
kâletine düşer. Neşriyat ve konferanslar vası-
tasile bu işin ehemmiyetini, gayelerini anlat
mak için tedbirler alınmalıdır. Beyler, bu hars 
sahasında yapılan büyük işlerden sonra teknik 
manasile Maarif sahasında yapılmış işlere geçi
yorum. Fakat şunu arzedeyim ki, yazı inkılâ
bının tahakkuk etmesinde Maarif vekâletinin 
büyük rolü olmuştur. Bunu söylemek vazife
mizdir. Beyler, maarif sahasında Maarif vekâ
leti bir çok şeyler yapmıştır. Benim aldığım ma
lûmata göre Maarif vekâleti pek çok iptidaî mek
tep açmıştır. Saltanat devrinde bütün imparator
lukta iptidaî mekteplerin adedi 3 400 kadarmış, 

Bu gün ise 7 090 kadar mektep vardır. Sal
tanat devrinde mektebe giden çocukların adedi, 
bütün imparatorluk içinde 223 000 kadarmış. 
Bu gün münhasıran Türklerle meskûn sahalarda 
600 000 kadardır. Bu gösteriyor ki Maarif ve
kâleti iptidaî tahsil cephesinde büyük işler yap
mıştır. 

Saltanat devrinde yazı öğretmek için millet 
mektepleri namı ile bir şey yoktu. Maarif ve
kâleti millet mektepleri açarak erkek ve kadın 
2 000 000 kadar Türke yazı öğretmiştir. Bun
lar, müsbet işlerdir. Şimdi yapılması lâzım fa
kat yapılmamış işlere geçeceğim. Yapılma
sı çok lâzım olan işlerden birisi maarif plânıdır. 

Beyler, bir çokları bizim maarifimizin Avru-
paya nisbetle iki asır geride olduğunu söylerler. 
Bu meseleyi ofcjektif olarak tetkik etmek iste
dim. Medeniyetçe Meri gitmiş milletlerden biri 
Fransızlardır. Bu millete nisbetle biz iptidaî 
tedris sahası&da 100 sene, Ruslara nisbetle 40 
sene gerideyiz. 

Lûi Filip devrine kadar yani 1830 seneleri
ne kadar Fransada ilk tedrisat meselesi halle
dilmemişti. Bu devre dair anket vardır. Bu 
anket neticesini hulâsa eden eserde deniliyor ki, 

Fransada 37 -000 nahiyeden ancak 10 000 na
hiyede mektep vardır. İptidaî mektep muallim
lerinin hepsi cahü adamlardı. Hatasız mektup 
yazabilecek muallim yoktu. Bundan sonra Maa
rif naam Cizo 1833 senelerinde bir maarif plânı 
tesbit etti. Bu plân tedricen tahakkuk ettiril
di. Bu plânın esas noktaları şunlardı: 

Her nahiyede bir mektep, her vilâyet merke
zinde bir darülmuallimin. 
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Demek ki Fransada bundan 100 sene evvel 

ilk tedrisatın vaziyeti bu gün bizim bulunduğu
muz vaziyetten on defa fena idi. Nasıl ki hukuk 
sahasında Fransa ile aramızda olan mesafeyi 
10 senede telâfi ettisek, maarif sahasında da ça-
çalışırsak 10 - 15 senede Fransa derecesine yeti
şeceğimize kaniim. 

Rusyaya nisbetle 40 senelik fark vardır. 1897 
senesinde Rusyada da bir anket yapılmıştır. 
O zaman Rusyada ilk tedrisat işlerinin 
bizim bu günkü vaziyetimize nisbetle çok daha 
berbattı. Rusyada mevcut 946 şehirden 92 sin
de hiç mektep yoktu. 

434 şehirde bir, azamî iki mektep, diğer
lerinde birden fazla idi. Vilâyetlerde vaziyet 
daha fena idi. Diyebiliriz ki, 40 sene evvel Rus
yada iptidaî mektep yoktu. Fakat 1899 sene
lerine doğru Rusyada umumî maarif plânı tes-
bit edildi ve bu plân ittıratla tahakkuk etti
rildi. 1900 senesinden itibaren Rusyada her se
ne iptidaî mektep için 23 milyon kadar para 
sarf ediliyordu. 

tki memleketten misal aldım. Misalleri faz
la çoğaltmakta fayda yoktur. Bu memleket
lerin bidayette çok fena olan maarif işleri 
umumî maarif plânlan sayesinde ıslah edil
di. Onun için temennilerimden birisi bir umu
mî maarif plânı tesbit ederek maarif işlerimizi 
bu plâna uygun şekilde yürütmek temennisin
den ibarettir. 

İkinci temennim, Maarif vekâletinde istişarî 
bir meclis olmak üzere bir şûra tesisine dair 
temennidir. 

Beyler, bugün Maarif vekâletinde çalışan 
talim ve terbiye heyetinin değerli azasına kar
şı hürmetten başka hiç bir hissim yoktur. 
Bunların çok çalıştıklarını pek yakından biliyo
rum. Onlara karşı hürmet ve takdir hissim 
çok samimidir. Fakat Maarif işi o kadar muğ
lâk ve cumhuriyetimizin bulunduğu tarihî da
kika o kadar mühimdir ki, bu işi azası ne kadar 
değerli adamlar olursa olsunlar küçük bir he
yetin başarması ihtimali yoktur. Gündelik iş
lerle meşgul olan küçük bir heyet umumî ma
arif plânını tesbit etmek, maarif siyasetimizin 
istikametini tayin etmek için vakit bulmasına 
imkân yoktur. Onun için bu gün mevcut he
yetlerden başka istişarî olmak üzere bir ma
arif şûrası tesisi lüzumuna kaniim. Bu gibi şû
ralar bir çok memleketlerde mevcuttur. Bun
ların faydalan pedagoji mütehassıslan tarafın
dan teslim olunmuştur. Fransada maarif şûrası 
( Conseil superieur ) vardır, ttalyada vardır, 
eski Rusyada (Yeni Rusya ahvalini o kadar iyi 
bilmiyorum) vardı. îsmi: «ilmî komite, uçioni 
komitet» idi. Diğer bir çok memleketlerde bu 
gibi şûralar vardır. Fransada maarif şûrası tak
riben, 63 kadar azadan mürekkeptir. 5 azası 
akademi tarafından seçilir, 9 kişi Reisicumhur 
tarafından tayin olunan, 39 u orta ve yüksek 

mektep muallimleri tarafından, 6 aza iptidaî 
mektep muallimleri tarafından, 4 aza da hususî 
mektepler muallimleri tarafından seçilmekte
dir. Bütün azası altmış üç kadardır. Bu meclis 
istişarî bir meclistir. Senede iki defa maarif 
nazırının riyaseti altında toplanır. Maarif ne
zaretinin bütün ilmî işlerine bakar. Nazır bu is
tişarî meclisin reisidir. Mademki bu maarif 
şûrası bütün memleketlerde faydalı olmuştur. 

Bizde de faydalı olacaktır. Bilhassa Maarif 
vekâletinin önünde pek çok mühim işler vardır. 
Onlan başarmak için böyle bir heyetin bulun
ması ancak faydalı olabilir. 

REFÎK B. (Konya) — Kanunu var mıdır? 
SADRI MAKSUDİ B. (Devamla) — Beyler, 

bu maarif şûrası dediğimiz heyetin memleketin 
ananelerinde başlangıcı vardır. 1869 da Saffet 
Paşanın nazırlığı zamanında çıkan kanun 
Meclisi kebiri maarif diye bir meclis tesis edi
yordu. Temennilerimden biri bir an evvel Maarif 
şûrasının toplamlmasıdır. Başka bir meseleye ge
çiyorum (Gürültüler). Dinlemekten yoruldunuz-
sa burada bırakalım ( Devam, devam sesleri ). 
Beyler, bu gün bizim yeni batın gençleri gayet 
derin, hatta feci diyebilirim, bir kitap buhranı 
içindedirler. Beyler gençlerde kitap okumak ar
zusu vardır. Çok yakından biliyorum. Fakat 
okumak için kitap bulamıyorlar. Çünkü beyler 
eski kitapları okumuyorlar. Bazılan diyorlar 
ki, gençlerin eski kitapları okumaması yazı ta-
havvülünden ileri geliyor. Hayır öyle bir vazi
yet yoktur. Şimdiye kadar yüksek mektebe ge
len gençler eski yazıyı da okuyorlar. Diğerleri 
de diyorlar ki, bu günkü gençler eski kitaplan 
okumaması lisan külfetinden ileri geliyor. Eski 
kitapların bir çoğu şatafatlı, tımtıraklı eski Os
manlı uslûbile yazılmış kitaplardır. Bu doğru
dur. Fakat asıl sebep bu değildir, asıl sebep eski 
edebiyatımızın, eski kitaplanmızın ancak lisan 
cihetinden değil, muhteviyat cihetinden de ta
mamen eskimiş olmasıdır. Bu günkü batnın zih
niyeti, temayülleri, ülkülerile eski edebiyatımı
zın muhteviyatı arasmda bir uçurum hâsıl ol
muştur. Eski edebiyattan biz bu gün büyük 
bir medeniyet tahavvülü içinde bulunuyoruz. 
Bunun bütün azametini, bütün neticelerini ge
niş, tarihî bir noktai nazardan görmeliyiz. Bun
dan sonra gelecek batınlara eski edebiyatımızı 
okutamayız. Eski edebiyatımız, zail olmuş bir 
Devletin sikkesi haline gelmiştir, ashabı kehf 
paralan haline gelmiştir. Bazı paralar para ola
rak kıymetini kaybederler, fakat altın olarak 
kıymeti baki kalır. Bizim eski edebiyatımız 
altın mıdır? Bu edebiyat nevine göre değişir. 
Şahsî kanaatime göre ilmî ve tarihî eserlerin 
bir çoğu altındır. Bundan yüz sene sonra da on
lan okuyacak Türkler bulunacağına eminim. 
Şiir edebiyatına, divan edebiyatına, saray edebi
yatına gelince; bu sikkelerin ne altın kıymeti 
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var, ne de para kıymeti vardır. Eski tamamile 
eskimiştir. Bu günkü batnm zihniyeti, temayül
leri, ülküleri eski edebiyatımızın, muhteviyatın
dan çok uzaklaşmıştır. Meselâ yazılmış eser
lerin de çoğlu ayni vaziyettedir. Bizim bu gün
kü batın eski kitaplardan zevk bulmuyor. Bunu 
beklemek te beyhudedir. Çünkü eski edebiyat 
devrinde kıymet sayılan bir çok şeyler bu gün 
kıymetini kaybetmiştir. Misal alalım: 

Eski devirlerde kitapların bir çoklarında 
masevadan tecerrüt, züht bir kıymet idi, bu gün 
kıymet değildir. İkinci bir misal. Tarikate sülük 
bir zamanlar bir kıymet idi. Bu gün ne tarikat 
ne de sülük bir kıymettir. Bir gün hilâfet bir 
kıymet idi, bu gün hurafe olmuştur. 

Hulâsa bir çok şeyler vardır ki beyler; eski 
devirlerde kıymet sayılırdı, bu gün bunlar bir 
hurafa derecesine inmiştir. Tekrar ediyorum, biz 
bu gün derin bir medeniyet tahavvülü içinde, in
kılâp içinde bulunuyoruz. O halde inkılâp demek 
kıymetler tahavvülü demektir. 

Beyler, zihniyeti, idealleri, telâkkileri değiş
miş gençler eski kitaplardan, divanlardan 
hazetmesi, onlarla alâkadar olması ihtimal ki 
yoktur. Bunu açık görmeliyiz, ona göre ted
bir almalıyız. Hakikati görmemek için göz 
yummak doğru değildir. Eski edebiyatımızdan 
saray şairleri edebiyatı, yani divan edebiyatı 
geçmiş bir devrin eskimiş bir edebiyatıdır. Bu
nu okutmak, canlandırmağa çalışmak ve genç
leri bunları okumağa teşviketmek kadar faide-
siz bir iş yoktur. Divan şairleri eserlerinin ye
ri ancak kütüphane raflarıdır. Orta mektep
lerde bunları okutmak, ezberletmek, bunlarla 
çocukların zihinlerini işgal etmek faideli ol
mak şöyle dursun, zararlıdır. Maarif vekâle
tinden temenni edeceğim bir şey de divan ede
biyatını orta mektep ve liselerde okutturarak 
talebenin fikrini boşuna işgal etmemek için 
tedbirler almasıdır. 

Beyler, kitap buhranının sebeplerinden biri 
budur. Fakat kitap buhranının ikinci bir sebebi 
de vardır. Beyefendiler, bu sebep üzerinde bi
raz durmak isterdim. Biliyorsunuz ki bütün 
medenî milletlerce ve bütün dünya münevver-
lerince kiymeti tasdik olunmuş, okunmasında 
fayda olduğu tecrübe ile sabit olmuş eserler var
dır. Bu eserlere umumî olarak klâsik eserler di
yorlar. Bazı Osmanlı edipleri bunlara muhallet 
eserler diyorlar. Bu klâsik kelimesi ile ifade 
olunan kitaplar Yunan devrinden tutup ta za
manımıza kadar gelen muhtelif milletler içinde 
zuhur eden muhtelif büyük şair, edip, muharrir 
ve mütefekkirlerin eserleridir. 

Beyler, bu klâsikler şu veya bu milletin malı 
olmakla beraber bu gün beynelmilel bir kıymet 
iktisap etmişlerdir. Onlardan her milletin istifa
de edebileceği tecrübelerle ispat edilmiştir. Bu 
klâsik eserler bu gün itiraf etmek lâzımdır ki 
bizden başka bütün milletlerin lisanlarına ter

cüme olunmuştur. Bu klâsik edebiyatta millet
leri medenileştirici, milletlere yeni ilham
lar verici kuvvetler vardır. Tarih tetkik 
olunduğu zaman şayanı dikkat bir hal mü
şahede ediyoruz. Bütün büyük milletlerin 
parlak devirleri, hars, yükselme devri, klâ
sik eserlerin tercümesile başlamıştır. Mese
lâ Romalıların harsı, Homerin, Ödisenin tercü
mesile başlıyor. Ayni hâdiseyi Araplarda da 
görüyoruz. Dokuzuncu asra kadar da Araplarda 
dinî, edebî eserler vardı. Memuna kadar farisî 
hars inkişaf etmemişti. Memun devrinde Bağ-
datta Beytülhikmet açıldı. Buraya Yunanca bi
len hıristiyan araplar celbedildi. Hüseyin bin 
îshak, îshak bin Hüseyin, Yuhanna, îbni Batzik 
gibiler Yunan edebiyatının klâsik eserlerini 
Arap lisanına tercüme ettiler. 

Bu gün Eflâtunun eserleri dilimize tercüme 
olunmuş değildir. 

Arapçaya Hüseyin bin îshak tarafından Ef
lâtunun Cumhuriyeti, Essiyaset ismile tercüme 
olunmuştur. Bundan başka Aristonun da bü
tün eserleri Arapçaya tercüme edilmiştir. Bu 
sayede bir Arap felsefesi zuhur etmiştir. Arap 
lisanile yazılmış olan bütün bu eserler sayesin
de El - Kindi Arapça yazan Türk filozofu Fa-
rabî ve başkaları yetiştiler. 

Fransada da millî edebiyat, kurunu cedidede 
Klonxler tercümesi ile başlıyor. Bunlarda ilk 
edebî numuneler, Yunan eserlerinin tercümesi
dir. 

Rusyada da ayni hâdiseyi müşahede ediyo
ruz. Burada millî edebiyatın yükselmesi klâsik 
eserlerin Rusçaya tercümesi sayesinde vuku bu
luyor. 

Bundan iki, üç sene evvel Finlândiyada bu
lunuyordum. Finlandiya 3 milyon nüfusluk bir 
millettir. Orada bir profesör dostumun evinde 
misafirdim. Kitap dolapları arasında bir do
lap dikkatimi celbetti. Çünkü o dolaptaki bütün 
kitaplar ayni suretle ciltlenmişti. Bunlar ne
dir diye sordum. Bunlar klâsiklerin son defa 
neşrolunan tercümesidir, dedi. Bizde bu klâ
sikler bir çok defa neşrolunmuştur, dedi Hal
buki bizde klâsiklerin hemen, hemen hiç biri 
tercüme edilmemiştir. Diğer milletlerin çocuk
ları Aristoyu, Eflâtunu, Şekspiri, Korneyi, Göte 
gibi kendi lisanında okusun da bizim çocukla
rımız bundan niçin mahrum kalsınlar Eğer 
bu klâsikler bizim lisanımıza da tercüme edil
miş olsaydı, gençlik okumuyor şeklindeki şikâ
yetlere mahal kalmazdı. Çünkü bu klâsikleri 
herkes büyük bir şevkle okurdu. Onun için 
Maarif vekâletinden, bütün beşeriyetin malı olan 
bütün klâsik eserlerin bir an evvel bizim dili
mize tercüme edilmesi için tedbirler almasını ri
ca etmeliyiz. Büyük temennilerimden biri bu
dur. 

Bazıları diyorlar ki, tercümeye lüzum yok, 
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biz talebeye Fransızca öğreteceğiz. Hiç bir za
man milletin bütün efradına Fransızca öğrete
mezsiniz. Bu mümkün olsa dahi matlup değil
dir. Milletin evlâdı bütün diğer milletler gi
bi kıymetli klâsik eserleri kendi dilile okumalı
dır. Size bir misal arzedeyim. Rusların bu 
gün cihanşümul şöhreti haiz bir edipleri vardır. 
Hepiniz bilirsiniz: Gorki. Bu edip, Rusçadan 
başka hiç bir lisan bilmez. Fakat bütün dünya
ca maruf büyük edip ve âlimlerin eserlerini 
okumuş ve hazmetmiştir. îşte beyler, klâsik 
eserlerin millî dile çevrilmesinde fayda budur. 
Biz istiyoruz ki, bizde de yabancı dilleri bilme
diği halde bütün dünya münevverlerinin eserle
rini okumaya mecbur eden Gorki gibi şahsiyet
ler zuhur etsin. Ben eminim, dilimiz ıslah edil
dikten sonra bu olacaktır. 

Pek çok orijinal eserler yazan öz edipler zu-
hin* cdfiCöktır 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Kelime
leri Türkçe kullanınız, orijinalin Türkçe karşılı
ğını söyleyiniz. 

SADRI MAKSUDÎ B. (Devamla) — Karşı
lığını söylersem kimse anlamaz diye korkuyo
rum. Orijinalin öz türkçesi öz kılıklı dır. Bey
ler, bu klâsikler meselesinden sonra temenni ola
rak arzedecek bir nokta kalıyor. Bu da yakın
da çıkacağını ümit ettiğimiz darülfünun kanu
nu hakkındadır (Üniversite sesleri). 

Maarif vekâletinin üniversite kanununda 
esas teşkil edecek prensipleri kanun şeklinde 
Millet Meclisine sevketmeden evvel alâkadar 
olanlara bildirilmesini, esasları üzerinde mü
nakaşa açılmasını temenni ediyorum. Çünkü 
üniversite meselesi o kadar mühim, bütün mil
letin hayatı ile o kadar alâkadardır ki bu lâ
yiha kanun haline gelmeden evvel hususî şa
hıslar tarafından tetkik edilmiş olması faydalı 
olacaktır, kanaatindeyim. 

Beyler; üniversite kanununun ne kadar mü
him olduğunu teyiden bir kaç kelime söyleyece
ğim. Üniversite kanunu fevkalâde mühim me
seleler meydana koyuyor. Evvelâ yüksek mek
teplerin gayesi meselesi. Bu mesele Avrupada 
60, 70 sene zarfmda uzun münakaşalara sebep 
olmuş, uzun bir edebiyatı olan bir meseledir. 
Münakaşalar neticesinde bu gün bu mesele hal-
lolunmuştur, fakat halâ tarzı halli kabul etme
yenler vardır. Üniversite fakültelerinin gayesi 
nedir? Yüksek mekteplerin gayesi münhasıran 
meslek adamları hazırlamak mıdır? Veyahut 
meslek adamları hazırlamakla beraber müsta
killen tetkikler yapacak adamlar hazırlamak 
mıdır? Maarif vekâleti yüksek mekteplerin ga
yesini ne şekilde halletmiştir. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Kitap yazacak
lar, biz de okuyacağız. 

SADRÎ MAKSUDÎ B. (Devamla) — Paşam, 
nutku dinlemek istemiyorsunuz, kitap okuma
ğa vakit bulacak mısınız? 

Yüksek mekteplerin gayesi münhasıran mes
lek adamları hazırlamak mıdır, yoksa ayni za
manda müstakillen tetkikat yapacak âlimler mi 
yetiştirmektir? Bunun her iki cihetini de iddia 
edenler vardır. Ekseriyet bunun ikisini telif et
mek taraftarıdır. Bu mesele de memleketimizde 
şimdiye kadar mevzuubahs olmamıştır. Bu esas
lardan birini münakaşa neticesinde şuurla ka
bul etmeliyiz. Bu bir. 

Üniversite kanunile alâkadar ikinci mesele 
tedrisatın serbestisi meselesidir. Diğer tabirle 
ilmî otonomi meselesidir, bilgi özbeyliği nokta
sıdır. (Güzel sesleri). 

Beyler; diyorlar ki yüksek mekteplerde ted
ris ile meşgul profesörler fikir sahasında ta
mamen hür ve serbest olmalıdırlar onların dü
şünceleri hiç bir türlü bağla bağlanmamalıdır. 
Bu meselenin de geniş bir edebiyatı vardır. Ser
besti taraftarlarının gayet makul inkârı kabil 
olmayan esaslı delilleri vardır. Diyorlar, yük
sek tahsil ilim ve fenlerin inkişaf sahasıdır. 
tlim ve fenlerin inkişafı demek; eskimiş haki
katler yerine yeni hakikatler ikame etmek de
mektir. Eğer bir milletin mektebi, eski haki
katlere bağlı kalırsa yeni hakikatler keşfedemez. 
O zaman ilim bir din mahiyetini iktisap eder. 
ilmî hakikat denilen şey, bir âkide halini alır. 
Onun için yüksek mekteplerde tam bir serbesti, 
ilmin serbest inkişafı için lâzımdır, diyorlar. 
Bunu söyledikten sonra derhal bu esas ve bu 
pernsip diğer bir perensiple vehlei ûlâda, Dev
let ilk bakışta çarpışır gibi geliyor. Bu da şu
dur: Memleketteki yüksek mektepleri Devlet 
murakabesi haricinde bırakabilir mi? Yüksek 
mekteplerdeki tedrisatın Devletin istinat ettiği 
esasata uygun olup olmadığını tetkik, Devletin 
vazifesi değil midir meselesi çıkıyor. Bu mesele
ye göre bu meseleye dair resen eser ve maka
leler yazılmıştır. Bu mesele, çok nazik 
bir meseledir. Üniversitedeki ilmi serbesti 
ile Devlet müdahalesi nasıl telfik edilme
lidir . Bereket versin memleketimizdeki 
rejim için böyle bir mesele yoktur. 
Fakat monarşilerde, saltanatlarda hürriyetten 
mahrum memleketlerde Üniversitede tedris hür
riyeti olamaz. Bizim memleketimizde bu müm
kündür. Biz bu gün her hangi bir rejimden 
serbestçe bahsedebiliriz. Tamamile hür olarak 
her hangi bir rejimi tenkit edebiliriz. Çünkü 
bunda hiç bir mahzur yoktur. Bizdeki rejim 
hepsinden daha hür, daha mükemmel bir rejim
dir. Biz felsefe sahasında da her türlü felsefe
den bahsedebiliriz. Kendi millî felsefemizden 
başka hiç bir felsefeye bağlı değiliz. Her felse
feyi tenkit edebiliriz. Fakat monarşilerde 
serbest tedrisatın imkânı yoktur. 

Beyler; her şeyin bir hududu vardır. Feza
dan başka her şey mütenahidir. Her tedris ser
bestisinin de bir hududu vardır. Hiç bir profe-
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sor serbest tedris namına memleketin istinat et
tiği, Devletin istinat ettiği, kuds: esasları 
çürütmeğe kalkışamaz. Meselâ bizim memleketi
mizde milliyet, cumhuriyet, millî hakimiyet esas
larına hiç bir veçhile muhalefet edemez. Hiç 
bir profesör derslerinde bu esaslarla çarpışacak 
telkinatta bulunamaz. Diğer taraftan ders 
serbestisi bahanesile şahıslara tecavüz 
edemez. Yegâne tahdit budur. Bu iki türlü 
tahdit haricinde profesörlerin tamamile 
serbest olması lâzımdır, bu gün makbul esastır. 

Beyler; profesör, Devlet esaslarından bahset
mez dediğimiz zaman, bunu izah etmek faydalı
dır. Beyler bir profesör Devlet teşkilâtında nok
sanlar varsa bu noksanlar üzerinde tamamile bi
taraf ve ilmî bir lisanla bahsedebilir. Islahım ile
ri sürebilir. Mesele, profesör derslerinin kaba 
bir propaganda şeklini almamasıdır. Onun için 
Devletin bu sahadaki murakabesi doğrudur. 
Bir nokta daha münakaşa edilmemiştir. Üniver
site için hangi memleketin darülfünunları örnek 
olacaktır. Esas olarak 3 türlü sistem vardır. Fa
kat İngiliz sistemi bizde kabili tatbik değildir; 
Fransız ve Alman sistemleri kalıyor. Bunlar 
arasındaki farklardan uzun uzadıya bahsetmek 
istemem. Fark şudur: Almanyada talebe şu ve
ya bu fakülteye bağlı değildir. Bir fakülteye 
kaydedilmesi şarttır. Bundan sonra istediği fa
külteye devam edebilir. Meselâ bir sene Berlinde 
diğer sene Münihte tahsilini yapabilir. Alman
yada her sene imtihan yoktur. İmtihan talebenin 
istediği zaman yapılır. 3 üncü fark Almanyada 
Hükümetten maaş alan profesör unvanım taşı
yan hocalardan başka kendi hesabına çalışan ve 
yalnız talebeden ücret alan doçentler vardır. 

BEİS — Sadri Maksudi Bey, bunları Üniver
site kanunu müzakere edilirken söylersiniz. 

SADRI MAKSUDİ B. (Devamla) — Biti
yor efendim. Bunlardan başka bir takım tefer
ruat vardır, geçiyorum. Maarif vekâleti Darül
fünun kanununu tesbit ederken bu üniversite 
numunelerinden hangisini seçecektir? Üniversite 
hakkındaki temennim Maarif vekili Beyefen
diden bir münasebetle Üniversite kanununun 
istinat edeceği esasları kanun lâyihası şekline 
koymadan önce Millet Meclisine ve bütün mem
leket münevverlerine bildirmesini ricadan iba
rettir. Beyler, şimdi son temennimi arzedece-
ğim. Fakat bundan önce matlup olan Üniversi
te örneği hakkındaki şahsî kanaatimi arzediyo-
mm. 

Beyler; Bugün üniversitemizde bir çok ec 
nebi profesörler tedris ettikleri ve bu profesör
lerin ekserisi Alman terbiyesi görmüş ve Al
man oldukları için Alman sistemini ileri sürme
leri ve bu sistemin tatbik edilmesini isteme
lerine çok imkân ve ihtimal vardır. Ben şahsî 
kanaatimi arzediyorum. Bizim için en elveriş
li Fransız sistemile Alman sistemini birleşti
ren sistemdir. Bizde imtihan her sene olmalıdır. 

Son. temennim; bugünkü üniversitemiz büyük 
bir inkılâp geçirmektedir. Üniversitemizde bu
gün tedrisatın bir kısmı ecnebi lisanlarla ya
pılmaktadır. Bu mecburî bir intikal safhasıdır 
ve zaruridir. 

Beyler, tedris mütercim, yani doçent vası-
tasile yapılıyor. Bu tedris iki türlü olabilir. 
Ya mütercim Alman profesörün dersini berveç-
hi peşin tetkik ederek tercüme etmiş olur ve 
ders esnasında bunu okur, yahut ta ders es
nasında irticalen tercüme eder. Bugün İstan
bul üniversitesinde tatbik edilen usul irticalî 
terceme usulüdür. Profesör beş altı cümle söy
lüyor, sonra mütercim irticalen tercüme ediyor. 
Bu irticalî tercüme çok tehlikelidir. Mütercim 
eğer profesör derecesinde olursa, tehlike ol
makla beraber o kadar ehemmiyetli değildir. 
Fakat mütercimle profesör arasında seviye far
kı olursa yanlış tercüme tehlikesi büyük olur. 
Onun için son temennilerimden biri de bugün 
İstanbul fakültelerindeki tedrisatta irticalî ter
cüme yerine evvelden yapılmış tahrirî tercüme 
usulü ikame edilmesi temennisidir. Temennile
rim bundan ibarettir Beyefendiler. (Alkışlar). 

REİS — Efendim söz söyleyen arkadaşları
mız muhtelif vekâletlerin bütçelerine temas et
tiler. Tabiî vekil beylerden arzu edenler cevap 
verebilirler. Yahut kendi bütçeleri müzakere 
edileceği zamana kadar hazırlanırlar ve o zaman 
kendilerine taallûk eden mesail hakkında ha
zırlanmış oldukları halde cevap verirler. Ben
ce bunu ihtiyar etmek daha doğru olur. (Müza
kere kâfi sesleri). 

Efendim, bütçe müzakeresinde kifayeti mü
zakere mevzubahs olamaz, sahası geniştir. Ar
zu eden arkadaşlar istedikleri kadar söz söyle
yebilirler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Söyle
yebilirler amma vaktimiz çok dardır. 

REİS — Hakikaten vaktimiz çok dardır Bu
nun için şunu rica ediyorum arkadaşlar: Bütçe 
müzakeresi çok geniş bir mevzu olmakla bera
ber, gelecek ve geçen kanunlarla, bütçeye taal
lûk etmeyen çok derin, ilmî mesailden burada 
uzun uzaclıya bahsetmesinler, bu dar vaktimizi 
sırf bütçeye taallûk eden sözlere hasretsinler. 
Çünkü sene iptidasına ancak dört gün kalmış
tır. Geçmiş ve gelecek kanunlara müteallik söz
leri diğer bir zamana bırakalım. ( Çok doğru 
sesleri). 

MEMET HACIYUNUS B. ( Samsun ) — 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz esasen sözü 
uzatacak değilim. Cumhuriyet Maliye vekili 
Fuat Beyefendinin 1934 senesi bütçesini buraya 
mütevazin bir surette getirmelerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

Bendeniz çiftçi mebusu olmak sıfatile maru
zatta bulunacağım. Burada bir kaç arkadaş çift
çilerin hukukunu muhafaza etmek noktasında 
söz söylediler. Çiftçiler; memleketin ekseriyeti-
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ni teşkil eden bir sınıftır. Şunu arzetmek istiyo
rum ki Hükümetin, Millî Müdafaa namına ihdas 
etmiş olduğu vergileri, memleketi muhafaza et
mek noktasından çiftçilerin bu vergileri seve se
ve vereceklerini ve bundan katiyen müteessir 
olmayacaklarını arzederim. Vakıa memleketimiz
de buhran vardır. Bu bize hariçten gelmiştir. Bu 
da alınan tedbirlerle zail olacaktır. Yalnız mem
lekette düşünülecek bir nokta varsa, halkın ya
şayış tarzlarını, asayişini Hükümetin güzel gü
zel tanzim etmesidir. Biz bu vergileri seve seve 
vereceğiz (Alkışlar). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Teşkilâtı esasiye ka
nunu mucibince bütçenin vaktinde verilmediği 
hakkındaki bir arkadaşımın sözünü tekrar ede
rim. Çünkü bize, tamamile tetkik edebilmek 
için, müsait bir zaman verilmemiştir. Vekille
rimiz günlerce kendi dairelerinde ve günlerce 
Bütçe encümeninde bununla meşgul olurlar. Ta-
biatile onun bütün vaziyetine vâkıf olarak bu
rada bol bol söz söylerler. Buna karşı gelebil
mek için bizim de bir kaç günümüz olmalıdır. 
Binaenaleyh tetkikatta bir kaç noksanımız var
sa, o da bize bu fırsatı vermeyen vekillerimize 
aittir. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Siz söy
leyiniz Sırrı Bey, biz gece de dinleriz. 

SIRRI B. (Devamla) — Saat 12 ye kadar 
mı? Muhterem Maliye vekili Beyefendi, kendi
lerinden beklediğim gibi zekâlarile, tecrübeleri-
le, vukuflarile mütenasip bir nutuk irat etti
ler ve hakikaten çok esaslı ve dikkatli bir 
surette tanzim edilmiş bir bütçenin karşısında 
bulunduğumuzu söyleyerek bizi memnun etmeğe 
çalıştılar ve memnun da olduk (O halde mesele 
yok sesleri). Yalnız dediler ki; bu bütçe, iş ve 
idare hayatını ifade eder. Çok mükemmeldir. 
Bütün iktisat ve maliye kitaplarında bütçenin 
mükemmeliyetini tarif için kullanılan kelime 
budur. 

Bu bütçe; Cumhuriyet idaresinin tekmil hiz
metleri nazarı dikkate alınarak tanzim edilmiş
tir, dediler. Çok mükemmel ve şümullüdür, de
diler. Bir kaç gün evvel muhterem Başvekil 
Hazretlerinin irat buyurdukları bir tek cümle-
lerile, Başvekil lisanile Maliye vekiline sual so
racağım. Başvekil Hazretleri diyorlar ki: Ha
kikati açıkça söylüyor. Bütçemiz, caiz olan had-
din daha azma indirilmiştir. Büyük ve pek 
mühim olan Devletimizin vaziyetine ve ihtiyaç
larına kifayet etmemektedir. Mektebe, ziraate, 
sanayie, kâfi gelmeyen bir bütçede dahi, muva
zene ve intizam bulunabilir. Bu fıkrayı tekrar 
okuyacağım. Mektebe, ziraate, sanayie kâfi gel
meyen bir bütçede dahi muvazene ve intizam 
bulunabilir. Fakat bu muvazene mektep açtır-
mamaklığın, tarlaları sulamamanın, yollan ve 
fabrikaları inşa ettirmemenin, hulâsa hasta
lan tedavisiz bırakmamanın ve bahusus mem-
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leket silâhlarını kâfi bulundurmamanın zararla
rını ve tehlikelerini izale edemez. 

Başvekilimizin bu hakikaten çok yüksekten 
görüşü ve hakikati hiç çekinmeden izah edişi 
bize o büyük devletimizin malî ve iktisadî va
ziyetini tamamen anlatmıştır. Buradan anla
dığım mana ile bu gün Maliye vekilimizin bu
radaki ifadesi arasında biraz fark buldum ve 
Başvekil Hazretlerinin bu ifadelerile dimağım
da hâsıl olan boşluğu, Maliye vekili Beyefendi
nin beyanatile dolduramadım. Onun için Mali
ye vekili Beyefendiden soruyorum. Daha bir 
kaç gün evvel Başvekil Paşa Hazretlerinin mut
lak bir salâhiyetle lisanından işitilen bu ha-
kayikı, bu noksanlar arada geçen az bir müd
det zarfında hangi malî ve iktisadî tedbirlerin 
verdiği feyizli neticelerle izale edilmiştir. Bil
mem anlatabiliyor muyum. Başvekil Paşa Haz
retlerinin beyan ettikleri bu son nutkun iradın
dan sonra Hükümetçe alınmış hangi isabetli ve 
feyizli neticeler onu telâfi etmiştir? Bu, Mali
ye vekili Beyefendinin nutuklarında noksan kal
mış bir cihet olduğu için bunun izahını kendi
lerinden hassaten hürmetle rica edeceğim ve 
eğer anlayamadığım cihetler olmuş kendi be
yanatı arasında bu suallerin cevabı var da ben 
anlayamamışsam, kendilerinden istifayı kusur 
ederim. Yani hatamı böyle yüzüme vurmasınlar. 

Mevduatı koruma kanunu hakkında söyledik
leri beyanatı, emniyeti kâmile ile karşıladım. 
Hükümetin bu hususta aldığı tedbir tamamen 
yerindedir. Hilâfmda düşünmek, vatana hiya-
nettir. 

İkinci bir sual: Bütçe; mahiyeti itibarile 
memlekette bir hareketi ticariye vücude getire
cek mahiyette midir? 

Bütçeye taallûk eden diğer içtimaî bir me
sele de arzedeceğim: Bir kaç sene evveline ge
linceye kadar Hükümet devairi, muktedir 
mektep mezunu efendi bulamıyorum diye telâşa 
düşmüştü. Çünkü gençler okudukça, tenevvür 
ettikçe mektepten çıkar çıkmaz kendilerini iş 
sahasına atmakta idiler. Hükümet te bilâkis 
onun arkasında dolaşarak aman gelin, memuri
yet vereyim diyordu. Halbuki bu gün belki 
elinde iki âli mektep diploması bulunan efendi
ler akın akın Hükümet dairelerine müracaat ede
rek memuriyet istiyorlar. Bu hareketin ifade et
tiği mana nedir? Bu hareketin Devlet ve mil
lî hayat üzerinde tesiri var mıdır? Buraları da 
izaha muhtaçtır. Bütçe münasebetile her mev
zu üzerinde söz söylemek caiz ise de ait olduğu 
vekâletlerin bütçeleri geldiği zaman mütaleala-
rımı söylemek azminde olduğum için şimdi He
yeti Celilenizi fazla tasdi etmemek kastile yal
nız sorduğum suallere Maliye vekili Beyefendi
nin cevap vermelerini rica ederim. 

REÎS — Söz sahibi bu mesele hakkında sırf 
buna ait derhal bir cevap istiyor. 

6 -- 3 
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MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 

Makamı Riyasetin demin vukubulan beyanatı 
üzerine Heyeti Celilece de suallerin taallûk etti
ği bütçelerde mevzubahs edilmesi yolundaki 
umumî temayülünü gördüğüm için hepsine ayrı 
ayn temas etmeyeceğim. 

Halil Bf. nin meselâ buğday koruma kanu
nu hakkındaki sözlerinin esası zaten bendenizi 
değil, İktisat vekili ve Ziraat vekili B. arkadaş
larımı alâkadar eder. Tabiî kendileri izah 
edeceklerdir. Yalnız, un vergisi hakkındaki bir 
ifadelerine temas edeceğim. Demişlerdi ki, bu 
vergiyi bir kaç misli artırmak ve köylünün ikti
sadî vaziyeti dolayısile diğer bazı vergilerde 
tenzilât yapmak. Bendeniz bu hususta isabet 
görmüyorum. Her hangi bir tenasüp adedile me
selâ 3 le zarbedersek 30, 6 ile zarbedersek 60 
olur diye meseleyi halletmek muvafık değildir. 
Biz bunu böyle düşünecek değiliz. Bütçe encü
meninin pek alimane ifade eylediği veçhile ifrata 
vardırılan vergi kendini kemirir. 

Gümrük varidatının tenakusundan bahsetti
ler. Gümrük varidatının geçen seneye nazaran 
daha fazla tahmin edildiğinden ve burada koy
duğumuz gümrük miktarının çok olduğundan, 
alınamayacağından bahsettiler. 

Müsaadelerile kendilerine şunu arzedeyim: 
Tetkik ederlerse emin olurlar ki ayni endişe 
Hükümet ve Bütçe encümeniniz tarafından faz-
lasile izhar edilmiş ve tabir caizse tamamile bed
bin ve kıskanç davranılmak suretile geçen sene-
45 milyon lira tahmin olunan gümrük varidatı 
36 milyon lira tahmin edilmiştir. Undan maada 
arzedeceğim ki varidat tahmininde tuttuğumuz 
usul bir çok senelerden beri en modern ve mü
terakki memleketlerin usulleri ve sistemleri tet
kik edilerek bulunmuş ve bizce de tatbik mevkii
ne konulmuştur. Üç senelik tahsilat miktarları
nı almak, her üç senenin aylık, vazivetlerile için
de bulunduğumuz ay vaziyetini mukayese etmek 
hurafe derecesine inmiştir. Tekrar ediyorum, biz 
üç sene zarfındaki vergi kanunlarında verginin 
tezyidini veya tenkisim istilzam edecek bir ka
nun yapılıp yapılmadığını göz önüne getirmek 
ve üç sene zarfındaki ahvali iktisadiyi nazarı 
dikkate almak suretile hareket edilmekte iken 
daha ziyade ihtiyatkâr olmak için seneden se
neye geçirilmekte olan buhranın yapmakta ol
duğu tesirleri nazarı itibare alınarak en yakm 
senenin tahsilatı, buhran neticesi tedenni payı 
tenzil edilerek rakamlar ona göre konulmuştur. 
Binaenaleyh fevkalâde bir hâdise olmadıkça 
buhran içerisinde, diğer bir arkadaşımın ifadesi 
veçhile adeta normal vaziyet sırasına geçilmiş
tir. Böyle gidildikçe konulmuş olan rakamların 
kabili tahsil olduğuna emniyet edebilirler. Bu
nun en bariz delilini isterlerse rakamla ispat 
edebilirim. Bu gün 11 aylık tahsilatımızda geçen 
senenin 11 aylığma nazaran fazla varidat geti
ren muhtelif vergilerimiz vardır. Bunlar da de

lildir ki Bütçe encümeni ve Hükümet varidatı 
tahmin ederken çok kıskanç davranmakta ve ha
yalî olacak rakamlardan içtinap etmektedir. 
Gümrüklerde geçen sene bir hata edilmişse bu 
sene buna meydan kalmamak üzere 9 milyon 
noksanile teklif ediliyor. Binaenaleyh endişe 
edilecek cihet yoktur. Bu tahminler hakikate 
müstenittir. 

Döviz meselesi için beyanatta bulundular. 
Kontenjanı kaldıralım, serbest olsun diyorlar. 
Bendeniz evvelce bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında söz söylerken ticarî muvazenemizin 21 
milyon lira kadar lehimizde olduğunu söylemiş
tim. Böyle olmasına rağmen geçmiş sene işleri
nin ve haricî borçların döviz külfeti bizi dik
katle ve teyakkuzla harekete mecbur ediyor. 
Bu gün yalnız ticaret işlerinde değil, eski sene
lerden üzerimize yüklenmiş olan işlerin de dö
vizleri vardır. Binaenaleyh İktisat cephesinden 
İktisat vekâleti, maliye cihetinden Maliye vekâ
leti vaziyeti idare edecek surette bilitilâf konten
janı idame etmenin en hayırlı bir sistem olduğu 
kanaatindeyiz. 

Emin Aslan Beyefendinin, gümüş paralar 
üzerinde gram ve santime gidemez miyiz, diye 
bir suali vardı Çıkmış olan kanunda on para
nın karşısına 25 santim denmiştir. Kanunu çı
karırken Meclisi Âlice halkı tedricen alıştırmak 
için şimdilik on paranın yanma 25 santim şek
linde bir işaret yazılmıştır. Santim usulüne git
mek ayrıca bir tetkik mevzuudur. 

Hüsnü Beyefendi kömürden ve dövizlerinden 
bahsettiler. Döviz vaziyetimiz hakkmda izahat 
verdim, kömürün ne suretle idare edilmesi hak
kında İktisat vekili Bey arkadaşımız cevap ve
rirler. 

Gerek Hüsnü Beyin, Gerek Sırrı Beyin, müt-
tehiden iştirak ettikleri bir nokta da, şudur: 
Bütçe zamanında verilmemiştir. Bundan neyi 
kastettiklerini bendeniz hâlâ anlayamadım. Bel
ki o kadar sürati intikalim olmadığından mak
satlarını anlayamamışımdır. Bütçe teşkilâtı 
esasiyemizin emrettiği gün yani 1 martta takdim 
edilmiştir. 15 gün sonra 500 nüsha olarak ta
bedilmiş, Heyeti Celileye takdim edilmiştir. 
Bütçe encümeninden çıkan bütçenin burada mü
zakeresi zamanma kadar nizamnamei dahilî ah
kâmına göre geçmesi lâzımgelen gün dahi geç
miştir. Binaenaleyh tetkik için vakit bulama
dık diye tenkit yapmak istiyorlarsa ki hakikî 
maksatlarını hâlâ anlayamadım, anlamak ta cid
den müşküldür. Bunu itiraf ederim, affeder
ler. 

Hükümet arzettiğim gibi bütçeyi 1 martta 
Meclise takdim etmiştir. 15 gün sonra 500 nüs
ha olarak tabedilmiş ve Heyeti Celileye tevzi 
edilmiştir. Eğer Meclisi Âli ayrı bir karar verir
se, meselâ her azayi kiramın evine kadar gön
dermek gibi (Gülüşmeler.) Yani kasitleri neydi 
izah buyurmalarını rica ederim Sırn Bey. 
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Başvekil Pş. Hz. beyanatlarında bütçe hide-

matı için kâfi tahsisat bulamadıklarını ve bun
dan mtiteezzi olduklarını ifade etmişken bütçeyi 
güllük, gülüstanlık bütün hizmetleri yapmış 
ortada hic bir ihtiyacımız kalmamış, şeklinde 
tasvirde bulunduğunu ve ne gibi bir kuvvei 
sihriyedir ki boşlukları doldurduğunu sordu. 
Sırrı Beyin haklan vardır. Etraflı bütçeyi tet
kik için vakit bulamamıştır. Yahut bendeniz 
iyi ifade edememişim. Diğer arkadaşlara da bu 
hissi vermişsem müteessirim. Bendeniz bu büt
çe ile Türkiyeyi artık saadetin derecei kusvası-
na isal edecek mükemmeliyetin son merhalesi
ne vusul bulmuş, bundan sonra hiç bir ihtiyacı 
kalmamış demedim... Böyle bir kastım yoktur. 
Bu gün millî müdafaa hususunda sıhhat husu
sunda, maarif hususunda, her hangi bir husus
ta zannederim ki bir çok senelere taksim edilmek 
mecburî ve zarurî olacak ihtiyaçlarımız şim
diden sayılabilir. Bendeniz bütçenin vaziyetini, 
varidatımızın verimlerini tadat ederek, sıkın
tımızın derecesini ve nakit vaziyetimizi göster
dim ve elimize ne kadar para geçmişse bunu en 
mühim addettiğimiz Müdafaai Milliye, Maarif, 
Nafıa ve iktisat vekâletlerine tahsis edilmiş ol
duğunu ifade ettim. Bu tahsis yapılmış olmak
la beraber Başvekil Paşa Hazretlerinin ifadele
rine tam mutabık olarak elimize gecen parayı 
nafi noktalara tamamile serptik dedim. Amma 
bu sözüm Sırrı Beyin söylediği manayı ifade et
mez, eğer maksadımı anlatamamışsam yine tek
rar ediyorum ki bütçemiz tevazün etti demekle 
hiç bir zaman artık hiç bir ihtiyacımız kalmamış
tır gibi bir mana ifade etmek istemedim. Bun
dan başka maddeler arasında ne gibi hususlara 
temas buyururlarsa onlara da ayrıca cevap veri
rim. Bir de Halil Beyefendinin tahrirî kiymetler 
hakkında bir sualleri vardır. Buna mkteallik 
teklifimiz henüz Bütçe encümeninde olup buraya 
gelmemiştir. Geldiği zaman görüşürüz. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Efendim, gümüş 
para basılacağını söylediniz. Acaba bu gümüş 
paralar çıktıktan sonra eski mecidiye ve iki ku
ruşluklar onlarla beraber tedavül edecek midir, 
yoksa kaldıracak mısınız? 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, kanunda yazılı 25. 50, 100 kuruşluk gü
müş paralar basılınca diğerleri tedavülden kaldı
rılacaktır. Yeni harflerle basılmış paralan bun
ların yerine ikame edeceğiz. 

REŞtT B. (Gazi Antep) — Efendim, onu de
mek istemiyorum. Eskiden basılmış olan kırk 
paralık ve iki kuruşluklar vardır. Bunlar ne 
olacaktır? 

MALİYE VEKlLt FUAT B. (Elâziz) — 
Gümüş kırk paralık ve iki kuruşluk çıkarma
makla beraber bunlarm yerine nikel ufaklıkla
rımız olduğundan onlar da kalkacaktır. 

RElS — Başka söz isteyen yoktur. Madde

lere geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1934 malî senesi muvazenei umumiye kanunu 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairele
rin 1934 malî senesi masraf lan için merbut (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (173 505 930) 
liralık tahsisat verilmiştir. 

A - Büyük Millet Meclisi bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Fasıllara geçlmesi kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
1 Tahsisat 1 738 200 

REtS — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırak 58 010 

RElS — Kabul edilmiştir. 
3 Memurlar maaşı 111 708 

RElS — Kabul edilmiştir. 
4 Müstahdemler ücreti 151 620 

RElS — Kabul edilmiştir. 
5 Muvakkat tazminat 20 544 

RElS — Kabul edilmiştir. 
6 Mefruşat 10 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
7 Levazım 20 500 

RElS — Kabul edilmiştir. 
8 Muhtelif masraflar 50 500 

RElS — Kabul edilmiştir. 
9 Millî saraylar masrafı 90 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
10 Riyaset otomobili masrafı 8 500 

REtS — Kabul edilmiştir. 
11 Mütenevvi masraflar 7 950 

REtS — Kabul edilmiştir. 
12 Memurlar harcırahı 2 500 

REtS — Kabul edilmiştir. 
13 Resmî telefon masrafı 3 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
14 Ücretli muhabere ve mükâleme be

deli 250 
REtS — Kabul edilmiştir. 

15 Matbaa işletme masrafı 3 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

16 Kütüphane masrafı 6 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

17 Beynelmilel parlâmentolar ittiha
dına iştirak hissesi 1 700 
REtS — Kabul edilmiştir. 

18 inşaat ve tamirat 40 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

19 Tesisat ve demirbaş 2 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

20 Beynelmilel parlâmentolar ittiha -
dmm 30 uncu kongresi hazırlık 
masraı 90 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
21 İstanbulda toplanacak beynelmilel 

parlâmentolar ittihadının 30 uncu 
kongresinin masarifi umumiyesi 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 788 numaralı kanunun tatbiki mas -
rafı 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 Geçen sene düyunu 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 Eski seneler düyunu 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

/>' - l-tij/ifsrflci'uııfrıır hiilcfsi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
27 Riyaseti Cumhur tahsisatı 173 760 

REİS — Kabul edilmiştir. 
28 Memurlar maaşı 40 944 

REİS — Kabul edilmiştir. 
29 Yaverler ve daire müdürlüğü vazi

fesini ifa eden memur tahsisatı 5 040 
REİS — Kabul edilmiştir. 

30 Muvakkat tazminat 3 096 
REİS — Kabul edilmiştir. 

31 Müstahdemler ücreti 54 240 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Masarifi umumiye ve müstahdem
ler ücreti 109 712 
REİS — Kabul edilmiştir. 

O - Divanı ııntİHtsrİHtl hi'tfcesî 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
35 Memurlar maaşı 418 248 

REİS — Kabul" edilmiştir. 
36 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 6 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 Müstahdemler ücreti 19 260 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Muvakkat tazminat 58 992 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 Mefruşat ve demirbaş 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

40 Levazım 17 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

41 Müteferrika 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

42 Mütenevvi masraflar 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap bedeli ve tercüme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Staj için Avrupaya gönderilecek 
murakıplerin tahsisatları ile azimet 
ve avdet harcırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Meremet 
REİS — Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki mas -
rafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Eski seler düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 

1 600 

50 

1 000 

7 000 

5 700 

2 750 

150 

50 

/) - Iiıışv< lâl< t b'ulcısl 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
55 Başvekil tahsisatı 8 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
56 Memurlar maaşı 59 124 

REİS — Kabul edilmiştir. 
57 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 1 296 
REİS — Kabul edilmiştir. 

58 Müstahdemler ücreti 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

59 Muvakkat tazminat 7 704 
REİS — Kabul edilmiştir. 

60 Mefruşat ve demirbaş 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

61 Levazım 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

62 Müteferrika 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

63 Başvekâlet otomobil masrafı 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

64 Mütenevvi masraflar 1 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

65 Hahcırah 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

66 Resmî telefon masrafı 1 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

67 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
45 000 68 Matbaa masrafı 

RElS — Kabul edilmiştir. 
69 Tahsisatı mesture 970 000 

RElS — Kabul edilmiştir. 
70 Muhtelif evrak hazinelerinin tas

nif ve tevhidi masrafı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

71 Mütenevvi masraflar 550 
REİS — Kabul edilmiştir. 

72 Harcırah 3 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

73 Aza hakkı huzuru 9 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

74 Kitap ve risale masrafı 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

75 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 1 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

76 Geçen sene düyunu 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

77 Eski seneler düyunu 147 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Âli iktisat meclisinde kullanılacak 
muvakkat müstahdemler ücreti 2 047 
REİS — Kabul edilmiştir. 

E - Şuraı/i derlet büfeesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
81 Memurlar maaşı 186 024 

REİS — Kabul edilmiştir. 
82 1683 numaralı kanunun 58 inci mad

desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 3 528 
REİS — Kabul edilmiştir. 

83 Müstahdemler ücreti 4 680 
REİS — Kabul edilmiştir. 

84 Muvakkat tazminat 12 060 
REİS — Kabul edilmiştir. 

85 Mefruşat ve demirbaş 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

86 Levazım 3 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

87 Müteferrika 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

88 Mütenevvi masraflar 1 390 
REİS — Kabul edilmiştir. 

89 Harcırah 842 
REİS — Kabul edilmiştir. 

90 Kitap ve risale mubayaa bedeli 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

91 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

92 Eski seneler düyunu 3 019 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F - İstatistik umum müdürlüğü bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? . . . Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. 
95 
96 

97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 

105 
106 
107 

108 

109 

110 

Memurlar maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Harcırah 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Resmî telefon masrafı 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Kitap ve risale masrafı 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Beynelmilel istatistik enstitüsüne 
yardım 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Beynelmilel kongrelere iştirak mas
rafı 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
Umumî nüfus sayımı tecrübeleri 
masarifi umumiyesi 
REİS—Kabul edilmiştir,. 
788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 
REİS—Kabul edilmiştir,. 

Lira 
64 274 

900 

12 780 

11 700 

7 500 

5 900 

2 000 

1 700 

2 000 

200 

300 

36 750 

900 

2 500 

30 000 

1 100 

(i - Dij/anet işleri reisliği bütçesi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. 
115 

Lira 
514 248 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
116 1983 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

117 Merkez müstahdemleri ücreti 4 080 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müstehikkini ilmiye maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı ve mükâle-
me bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mkâleme mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kuranıkerim ve ehadisi şerife ter
cüme ve tefsir ücretlerile bunların 
ve hutbelerin ve dinî eserlerin tabı 
ve neşir masrafı 

Lira 
14 940 

5 268 

32 800 

500 
1 000 

600 
300 

2 200 

1 100 

5 900 

2 000 

100 

50 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bu fasıldaki tahsisatı 
senelerdenberi vermekteyiz. Fakat ortaya ne 
gibi bir eser getirildiğinden haberdar değiliz. 
Bu ne bitmez tercümedir? 

Almanlar kitabı mukaddesi almanlaştırıyor-
lar. Alman uleması tetkikat yaptı. Hazreti îb-
rahimin şahsiyetinin, hiç bir zaman bizim bil
diğimiz gibi İbranî olmadığını ve ırkan arî ol
duğunu meydana çıkardılar. Kur'anın tercüme
si elimize gelmeli ki belki milliyet noktai naza
rından biz de bazı hakayıka varırız. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ÎKÎNOt REÎSÎ MÜ-
KERREM B. (İsaparta) — Encümen de ayni 
şeyi sordu. Bu sene ikmal edileceğini söyledi
ler. Azaya tevzi edilir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Yani raporlar gibi 
değil! 

REtS — Başka mütalea yoktur. 131 inci fa
sıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
132 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 1 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

133 

134 

Geçen sene düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 000 

3 000 

16 000 

Eski seneler düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen yarın saat 
10 da toplanılmak üzere inikada nihayet veri
yorum. 

Kapanma saati : 18 

1 vk.ıf ııınviın ımı<hirhıf)ü \ii\W ma l i sonesi İniler kanıını ı ı ıa 
verilen ley ler in neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
175 
175 

0 
0 

130 
3 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 

Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

/ KcOul edenler J 

Amasya 
R*at B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Eşref B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
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Artvin 

Asım B. 
M o m e t Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Kof et B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karanıemet P>. 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzını Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat Ziya B. 
I İnsan Talisin B. 

Erzincan 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karanıursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
J.lustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazini B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Mu/af fer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasrf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkarlir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman P'ikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

I! ize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asnn B. 
Etem B. 
Memet Haeıyıınııs B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
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Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Rehoet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Avni Doğan B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 

Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Masan Yakııp B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroglu P>. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
ür. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbns B. 
Falih Rıfkı B. 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asal B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakır B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Gümüşaııe 
Basan Fehmi B. 

istanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. (Mezuu) 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabrı B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıheoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
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A1İ Canip B. 
Rize 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memel B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şcbin Karalı işar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Mezun 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Ccuıl Sahır B. 
Halil B. 

l iKU) s e n e s i M a l i y e V e k a l e t i ile (11111111 j a ı ı ı i a r m a k u m a n d a n l ı ğ ı b ü t ç e l e r i n d e 
m ü n a k a l e y a p ı l m a s ı v e A n k a r a şe l ı r i i m a r n ı ü d ü r l ü c j ü b ü t ç e s i n e m ı ı ı ı / a m 

t a h s i s a t v e r i l m e s i n e d a i r k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
169 
169 

0 
0 

145 
3 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

/ K^bul edenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tbraıhim Yürük B 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. İ 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasri Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
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Münir B. 
Günıüşane 

Edip Servet B. 
Şevket B. 

Ffakâri 
ibrahim B. 

îçeî 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mi t at B. 
Sadettin Rrza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
A1; m ot, Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nah it B. 

Kırşehir 
Hazini B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer P>. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hacim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Marn? 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Recep Zühtü B. 
Sivas 

Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fa tin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. CO 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayaztt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
O e vat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

- 335 



I : 5 8 2 7 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 
Bursa 

Asaf B. (Mezun) 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gtevher B, 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Ala ettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osman zad e Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B.(V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. (Mezun) 
Velet B. 

Kaya eri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedirn B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Milat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlıı Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 

Galip B. (Mezun) 
I [ali t B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Şiiri 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzrm B. 
Resai B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Me 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
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1930 senesi Nafıa Vekâleti bütçesinin şoseler ve köprüler tahsisatından 
50 0 0 0 liranın Ankara şehri imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk işlerine 

sarfına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
E s a t B . 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 161 

Kabul ( îdenler : 161 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 
Münhaller : 3 

/ Kabul 

İsmail Hakkı B 
Bursa 

Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Rasim Ferit B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çorum 
Bekir Karam em et B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Neoip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
F a i k B . 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

edenler J 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif P>. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naiım Hazim B. 
Refik B. 
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Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
tbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Haindi B . 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Recep ZüMü B. 

Sivas 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfı B. 
Trabzon 

Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
tbrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
A saf B. (Mezun) 

Esat B. (R. V.) 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankm 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrın B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

(Hresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 

- 338 -



t : 5 8 2 7 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevf ik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Tahsin B. 

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

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Hikmet B. 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Hal it B. (Mezun) 

Ordu 
Anmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Bize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 

Rahmi B. (Mezun) 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksudi B. 
Vasf i Raşdt B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. (Me
zun) 
Refet B. ] 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sim B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
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1934 
EVKAF UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 





Evkaf umum müdürlüğü İ934 senesi bütçesi hakkında 
1/868 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet l-III -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/497 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Evkaf umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesine dair olup icra Vekilleri 

Heyetinin 28 - I I - 1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efen
dim. 

Başvekil 
ismet 

1934 senesi bütçesi esbabı mucibesi 

Evkaf umum müdürlüğünün 1934 senesi bütçesi tanzim ve leffen takdim kılındı-

Mütalea ve tetkikile anlaşılacaktır ki, bu bütçe geçen senekinin hemen aynidir. 

Her şey ve binnetice her bütçe üzerinde müessir olan ve seneden seneye tesirini 
bir az daha artıran iktisadî buhrandan bütçemiz de elbette müteessirdir ve bu te
sir altında vakıfların başlıca gelirlerini teşkil eden akar ve arazi kiraları bir kaç 
senedir mütemadiyen düşmektedir. Böyle olduğu halde bütçenin üç dört senedir 
yekûn itibarüe ayni miktarı muhafaza etmesi tahsilata ve bilhassa icarei müeccele 
ve mukataa tahsilâtına ehemmiyet verilmesi ve hayatî masarifi temin mecburiyeti 
karşısında yeni yeni membalar araştırılıp bulunarak varidatın artmasına çalışılması 
neticesidir. 

Bütçe; yekûn itibarüe olduğu gibi müfredat itibarüe de - ehemmiyetsiz bazı fark
lardan sarfınazar olununca - yukarıda da arzedüdiği üzere geçen senenin ayni oldu
ğundan gerek irat gerek masraf kısmı hakkında fazla maruzatla tasdia mahal gö
rülmemiştir. 

iratta arzedüen erkam; son beş senenin tahsüâtüe bu sene tahsilatının seyrine 
müstenittir. Masrafta arzedüen erkam; bir çok hususatta asgari tabiri üe büe ifa
de edilemeyecek derecede ve geçen sene kabul buyurulan miktarlar dahilindedir. 

Bütçedeki tahsisatı ve hariçte görülen tesiratı itibarüe imar faaliyetimizin ki-
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fayetsizliği meydandadır. Bunun başlıca âmili umuru hayriyenin Evkafa tekrar 
devri sırasında Maliyenin vermesi kararlaştırılan iki yüz bin liranın ertesi sene el
li bin liraya indirilmesi ve daha ertesi sene ise hiç verilmemesidir. Müfredatına 
nazaran esasen Maliyenin verdiği bu para kâfi değil iken bilâhare bunu da kesmesi 
karşısxnda umum müdürlük çok müşkül vaziyete düşmüş ve münhalâtı vekâletle 
idare etmek gibi tedbirlerle bunu sekiz yüz elli bin lira ile idare edebilmekte bu
lunmuş ise de bu tedbir ile beraber yine senede iki yüz elli bin liralık yeni bir hiz
met deruhde etmiş oluyor ki, bunu yapabilmek için iki senedir imar faaliyetini ka
sır ve tahdide mecburiyet hâsıl olmuştur. Bütçe muvazenesi; bilhassa böyle buh
ranlı bir zamanda her şeyin fevkinde tutulmak zaruretinden dolayıdır ki bu bütçe
de dahi imar, hatta tamir için geçen seneden fazla bir şey tefrik edilememiştir. 
Maliyedeki bazı matlûbatımıza mahsuben bir miktar para verilmesi hakkındaki te-
şebbüsatımız muvaffakiyete erdiği takdirde bunun bir kısmı Maliye ile olan vergi 
borçlarımızın mahsubuna, bir kısmı da bilhassa gelir kaynaklarımız olan akarların; 
bazı mühim âbidatm tamirine tahsis olunacaktır. 

Mevaddı kanuniye ile yeniden arzedilmiş bir şey olmadığından bunlar hakkın
da da maruzata mahal görülememiştir. Yalnız 1240 numaralı kanun mucibince 

•Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğüne verilmesi lâzımgelen paranın bakiye
si olup esasen Sıhhiye vekâletinin teklifi üzerine geçen sene Gureba hastanesi mu-
hassasatma ilâve edilmek suretile tesviye edilmiş ve gelecek sene de dörtte üçünün 
bu suretle tesviyesi zarurî bulunmuş olan son taksitin ahvalin inkişafına kadar tes
viyesine imkân görülemediği cihetle bunun hakkında dördüncü madde arz ve teklif 
kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. m. M. 

Bütçe encümeni 22-V-1934 
M. No. 107 

Esas No. 1/868 
Yüksek Reisliğe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1934 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekâle
tin 1 mart 1934 tarih ve 6/497 numaralı tezkeresile gönderilerek encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Evkaf umum müdürü Rüştü Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalea edildi. 

Esbabı mucibe mazbatasında da izah olunduğu üzere lâyihanın birinci ve ikin
ci maddelerine müteallik cetvellerin ihtiva eylediği erkamın son beş senenin tah
sisatı ile bu senenin on aylık tahsilatı esasına müstenit bulunduğu anlaşılmış ve lâ
yihanın birinci ve ikinci maddelerile diğer maddeleri aynen kabul olunmuştur. 

1933 bütçesinin dokuzuncu maddesile abidattan olan eserlerin tamiri için sarfı
na mezuniyet verilen kırk bin liranın tamamen sarfedilemeyerek bir kısmının ge
lecek seneye devrine mecburiyet hâsıl olacağı gibi bu mahiyette olmak üzere yir
mi bin lira daha temin edilmiş olduğundanbahisle mezkûr kırk bin liradan sene niha-



yetinde sarf edilemeyerek devri tahakkuk edecek paraya bu yirmi bin liranın da ilâ-
vesile yine abidattan olan eserlerin tamirlerine tahsisi hakkında Müdürü umumî 
tarafından encümende serdedilen teklif yerinde görülerek bunun hakkında da 6 
ncı madde tesbit edilmiştir. Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Bayazıt Bursa Çorum Erzurum Erzurum 

M. Şeref Mükerrem thsan Dr. Galip Mustafa Asım Aziz 

İstanbul izmir Kaysari Kırklareli Kırklareli Konya Sivas Yozgat 
Sadettin Kâzım A. Hilmi Şevket M. Nakit A. Muzaffer M. Remzi 8. Sim 

Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlü
ğü 1934 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 474 940) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdür
lüğü 1934 malî senesi masarifine karşı
lık olan varidat merbut (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 475 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf umum müdür
lüğü tarafından 1934 malî senesi zarfın
da tahsil edilecek varidat nevilerinden 
her birinin müstenit olduğu kanunlar ve 
nizamlar marbut (C) cetvelinde göste
rilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf umum müdür
lüğü 1932 malî senesi bütçe kanununun 
7 inci maddesi mucibince 1933 malî se
nesi zarfında Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü bütçesine muavenet 
olmak üzere verilmesi lâzımgelen 75 000 
lira 1935 malî senesine tecil edilmiştir. 

MADDE 5 — 1330 - 1933 malî sene
leri Evkaf bütçe kanunları maddelerin
den hükümleri 1934 malî senesinde dahi 
devam edecek olanlar merbut (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

MADDE 4 — Aynen kabul. 

MADDE 5 — Aynen kabul. 



MADDE 6 — Evkaf umum müdür
lüğü memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun mevzuu 
haricinde kalanlarla ücretli müstahdem
leri kadrosu merbut (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir . 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümle
rini icraya Başvekil memurdur. 

28 - I I - 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Ş Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha.V. Mal.V. Mf. V Na V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 

lk.V. S. I. M. V. G.I.V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 6— Umum müdürlüğün 
1933 malî senesi bütçe kanununun 9 uncu 
maddesi ile abidattan olan eserlerin ta
miri için sarfına mezuniyet verilen 
40 000 liradan 1933 malî senesi zarfında 
sarf olunamıyan kısmına ayni mahiyette
ki membalardan tahassül edecek 20 000 
liranın ilâvesi ile bu abidatm tamirine 
1934 malî senesi zarfında dahi devamına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul. 

MADDE 8 — Aynen kabul. 

MADDE 9 — Aynen kabul. 



A - CETVELİ 

fc 1 Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 

4 

5 

6 

7 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Hakkı müktesep karşılığı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

480 252 

5 640 
500 

6 140 

166 770 
8 000 

174 770 

17 316 

2 964 

681 442 

500 

100 
800 

900 

480 252 

5 640 
500 

6 140 

166 770 
8 000 

174 770 

18 324 

2 964 

682 450 

500 

100 
800 

900 

480 252 

5 640 
500 

6 140 

166 770 
8 000 

174 770 

18 324 

2 964 

682 450 

500 

100 
800 

900 



03 Muhassasatın nev'i 

8 

9 

10 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

îkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masrafalr 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah. 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe I 
talep edilen j 

Lira I 

3 000 

2 000 

4 500 
3 500 
8 000 

16 200 
30 600 

3 000 
28 200 
5 200 
3 900 
40 300 

20 500 
5 000 
25 500 

50 
300 
350 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

2 000 

5 000 
3 500 
8 500 

11 000 
26 900 

3 000 
25 000 
5 000 
4 000 
37 000 

20 000 
5 000 
25 000 

150 
400 
550 

4 000 

2 000 

5 000 
3 500 
8 500 

11 000 
26 900 

3 000 
25 000 
5 000 
4 000 
37 000 

20 000 
5 000 
25 000 

150 
400 
550 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 

16 

17 

18 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mukannen masraflar 

1 Aidat 
2 Reddiyat 

Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze "mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Vakıf akarlar masrafı 

Vakıf akarlar vergisi ve bele
diye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlar ile dördüncü va-
kıfhan masrafı 
Yeniden alınacak tapu senetleri 
harç ve masrafı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi 
masrafı 

Bakım masrafı 
Fen'memurlarile süvari muha
faza memurlarının hayvan yem 
bedeli [1] 

Fasıl yekûnu 
[l] Beherine ayda onar liradır. 

900 

15 000 
30 000 
4 500 
49 500 
116 550 
828 592 

170 000 
15 000 

35 000 

4 300 
224 300 

27 000 

4 500 
31 500 

1 000 

15 000 
30 000 
2 500 
47 500 
111 050 
820 400 

170 000 
15 000 

34 000 

5 000 
224 000 

28 000 

4 500 
32 500 

1 000 

15 000 
30 000 
2 500 
47 500 
111 050 
820 400 

170 000 
15 000 

34 000 

5 000 
224 000 

28 000 

4 500 
32 500 
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fe 

o 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 9 

2 0 

2 1 

22 

23 

2 4 

Müzayede ve ihale heyetlerinin gay-
rimuvazzaf azası huzur ücreti 

Tamirat 

A k a r t ami ra t ı ve inşaat ı 
H a y r a t t ami ra t ı 

Fasıl yekûnu 
Bir inc i bap yekûnu 

îki ı ıc i bap - Muvakka t 
mas ra f l a r 

Muavenet 

Darüşşa fakaya ya rd ım 
B i k u d r e t hay ra t ı n imar ve ih
yas ına muavenet 
Şehit l ikler i imar cemiyetine 
ya rd ım 

Fasıl yekûnu 

Hükmedilmiş borç karşılığı 

Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik 
ve tefrik masrafı 

îkinci bap yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Guraba hastanesi umumî masrafları 

2 700 

55 500 
51 500 
107 000 
365 500 

25 000 

6-000 

3 000 
34 000 

6 000 

200^ 
40 200 
405 700 

113 000 

3 000 

50 000 
50 000 
100 000 
359 500 

25 000 

10 000 

3 000 
38 000 

4 000 

2 000 
44 000 
403 500 

3 000 

50 000 
50 000 
100 000 
359 500 

25 000 

10 000 

3 000 
38 000 

4 000 

2 000 
44 000 
403 500 

100 000 100 000 
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m 

fa I Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

ta^tttti^^t^^tn,,^, mtmm 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 5 

26 

27 

2 8 

İmaretler masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsi
satı fevkalâdeleri 

Zatî maaşlar 

Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, âmâlar ve saire maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Umuru hayri-
ye masarifi 

Diyanet işlerinden devredilen umuru 
hayriye maaş, vazife ve masarifi 
Maaş, vazife ve tahsisatı fevka
lâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) 
ve müteferrika 
Mülga tekke ve zaviyeler men
subun maaş ve tahsisatı fevka
lâdesi 
Yeni zaptedilen vakıflara ait 
vazife ve tahsisatı fevkalâde 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat (Mubayaa ve tamir) 
ve müteferrika 

Fasıl yekûnu 

5 000 
118 000 

120 000 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 

153 000 

726 016 
36 000 

16 000 

7 320 

134 000 
6 000 

2 500 

927 836 

5 000 

105 000 

120 000 

5.000 
10 000 
18 000 

33 000 

153 000 

726 016 
36 000 

16 000 

7 320 

134 000 
10 000 

6 000 

935 336 

5 000 
105 000 

120 000 

5 000 
10 000 
18 000 
33 000 

153 000 

i 

726 016 
36 000 

16 000 

7 320 

134 000 
10 000 

6 000 

935 336 
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«naHUMü 

Muhassasatın nev'i 

1933 . 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

29 

30 

31 

32 

33 

3 4 

Altıncı kısım - Muhtelif 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borçlan 

Eski seneler borçlan 

1932 senesi borçları karşılığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

Fasıl yekûnu 

1715 numaralı kanunun 8 inci madde
si mucibince Cumhuriyet merkez ban
kasına verilecek itfa karşılığı 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKUN 

3 600 

8 400 

500 
6 164 

6 664 

8 000 
3 402 
8 500 
2 000 

250 

22 152 

24 739 

65 555 

2 498 683 

3 500 

8 000 

1 000 
5 000 

6J)0(^ 

10 000 

1 000 
2 500 
1 700 

500 

5 700 

24J504 

57 704 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 500 

3 000 

1 000 
5 000 

6 000 

10 000 

1 000 
2 500 
1 700 

500 

5 700 

24 504 

57 704 

2 474 940 I 2 474 940 
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1 
1 &, 

1 

2 

M
ad

de
 

| 

1 
2 
3 

1 

2 
3 

4 
5 

Varidatın nev'i 

îcareler 

îcarei vahide 
Icarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 

Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak hakkı murakabe karşı
lığı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman ve zeytinlikler ile arazi 
ve maadin hasılatı 
Varidatı mütenevvia 
Vakıf paralar faizi 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

1 215 000 
550 000 

1 90 000 

1 855 000 

45 000 
80 000 

200 000 
253 700 

65 000 

643 700 

2 498 700 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

1 100 000 
650 000 

• 80 000 

1 830 000 

30 000 
80 000 

200 000 
285 000 

50 000 

645 000 

2 475 000 

Encümence 
tahmin edilen 

I Lira 

1 100 000 
650 000 
80 000 

1 830 000 

30 000 
80 000 

200 000 
285 000 

50 000 

645 000 1 
2 475 000 

M 
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M. Varidatın nevi Tarihi Nevi 

îcarei vahide 19 cemaziyelâhır 1280 
7 nisan 1341 
4 ve 22 nisan 1926 

2 

3 

1 

îcarei müeccele 

Mukataa 

Hakkı murakabe 
siliği 

kar-

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

21 şubat 1328 
16 mayıs 1929 

24 mayıs 1926 

Mahlûl muaccelâtı 

Orman ve zeytinliklerle 
arazi ve maadin hasılatı 

Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu me
deninin 18 inci babı ile borçlar ka
nununun 8 inci babı 

Emvali gayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 

Emvali gayrimenkule intikalât ka
nunu muvakkati ve tapu harçları 
kanununun 35 inci maddesi 

1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
10 uncu maddesi 

19 cemaziyelâhır 1280 Evkaf nizamnamesinin 8 inci faslı 
16 şubat 1287 ve mahlûlât nizamnamesi 

4 Varidatı mütenevvia 

5 Vakıf paralar faizi 

19 cemaziyelâhır 1280 
7 nisan 1341 
4 ve 22 nisan 1926 -

26 temmuz 1330 
22 nisan 1340 

29 mayıs 1926 
21 mayıs 1928 

Evkaf nizamnamesinin 39 uncu mad
desi, 1341 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesi ve kanunu 
medeninin 18 inci babı ile borçlar 
kanununun 8 inci babı 

îcarat ve mukataatı vakfiyenin me
murini vakfiyece tahsili hakkındaki 
kanun ve 1340 senesi Evkaf bütçe 
kanununun 9 uncu maddesi 

Kanunu medeninin sureti meriyet 
ve şekli tatbiki hakkındaki kanunun 
8 inci maddesi ve Evkaf müdüriyeti 
umumiyesi merkezi ile İstanbul Ev
kaf müdüriyetinde idare encümenleri 
teşkiline ve vezaifine dair kanunun 
3 üncü maddesi 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Merkez müstahdemleri 
Doktor 
Evrak takip memuru 
Müvezzi 
Odacı 

Vilâyat müstahdemleri 
Süvari tahsildarı 
Piyade » 

» » 
5» » 

Muhafaza memurları 
Ser muhafız süvari [1] 
Süvari muhafaza memuru [1] 
Piyade muhafaza » 

» » » 
» » » 

Bahçeler memuru 
Bahçivan 

» 

Elektrik memuru 
Telefon ve santral memuru 
Mücellit 
Defterci 
Gece bekçisi 
Akarat müzayede memuru 

» ilân ve tebliğ memuru 
Mahlûlât ihbar ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 1 50 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 1 60 
Tapuda kayit ihracına memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 

» » » » 5» 
în saat ve teberrükât ambar bekçileri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 

Adet 

1 
1 
1 
11 

4 
11 
24 
70 
30 

4 
27 
3 
8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

50 
50 
40 
30 

40 
35 
30 
25 
20 

50 
40 
40 
30 
20 
45 
35 
30 
60 
45 
40 
30 
20 
75 
40 
30 

3 
3 
1 
1 
2 
1 

50 
35 
75 
70 
30 
55 

[l] Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 
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Memııriyetm nevi 

Tokatta Taşhan kapıcısı 
Levazım sevk memuru 
Üsküdar ve Lâleli imaretleri aşçıbaşıları 
İmaret hademesi 

» » 

Müeccelât kuyudu tesisi için kayit ihracma memur 
» » » » » 

İkinci apartıman idare memuru 
Tamiratı mütemadiye memuru 
Elektrik ve asansör memuru 
Hademe 
Ateşçi 
Kalorifer memuru (altı aylık) 
Dördüncü vakıf han idare memuru 
Hademe 

» 

Asansör memuru 
» hademesi 

Kaloriferci (altı aylık) 
» c » > 

Ateşçi ( » ) 
Apartıman kapıcıları 
Odacıbaşı (istanbul) 
Odacı 

» 

» 

» 
Umum vakıf halâlar müstahdemleri (senelik) [1] 25 490' 

Adet 

1 
1 
2 
1 
5 

T 3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
15 
19 
24 
19 
18 
8 
27 
3 

Ücret 

25 
50 
30 
25 
20 
30 
20 
60 
130 
60 
30 
50 
50 
60 
30 
20 
40 
8 
90 
50 
40 
15 
40 
30 
25 
20 
18 
15 
12 
10 
8 

Gureba hastanesi 
Baştabip [2] 
Asistan 

1 
10 

75 
60 

[l] Azamî (30) lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı) 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umumiyeye 
aittir. 

[2] Mütehassıslar arasından birisine üâvei vazife olarak 
verilir. 
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Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Diş tabibi 
Ecnebi başhemşire 

» hemşire 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemler [1] 

Kadastro memuru 

Memuriyetin nevi 

1 
1 
1 
1 
1 
80 
1 
1 

Adet 

50 
110 
90 
50 
40 

2100 

90 
70 

Maaş 

Cami ve mescit hademeleri. Fasıl: 28 madde: 1 
Hademe 

Yekûn 

İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 

Yekûn 25 

1165 
860 
325 
1315 
145 
98 
51 
65 
19 
17 
8 

6068 

1 
1 
10 
10 
3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
15 
20 

16 
10 
9,5 
8 
6 

[l] Azamî (35) lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti umtımiyeye 
aittir. 
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1330 bütçe kanunu 

MADDE 10 — Nukudu mevkuf e tahsildarları 
müstesna olmak üzere bilûmum tahsildarlara ma
aşı muhassaslanndan maada miktarı tahsilatları 
nisbetinde icarei vahide gibi konturatoya ve ke
falete raptı muktazi bulunan varidatı vakfiyeden 

% 1 ve icarei müeccele ve tevsii intikal icaresi 
ve mukataat ve müddeti mahlûle kirası gibi kon
turatoya ve kefalete merbut olmayan varidatı 
vakfiyeden % 3 aidat tertibi mahsusundan tes
viye olunacaktır. 

1332 bütçe kanunu 

MADDE 7 — İstanbul vilâyeti devairi vak
fiyesi muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân ve 

doğrudan doğruya Müdüriyeti umumiyeye mer
buttur. 

1340 bütçe kanunu 

Madde 6 — Varidatları teşkilât icrasına 
müsait olmayan mahallerde tensip edilecek dairei 
vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür ve me
muruna izafeten ifayi vazife etmek üzere ücreti 
maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvalden alel
ıtlak başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası suretile 
( Evkaf memuru vekili ) namile memur istihda
mına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli 
evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek ev
kaf bütçesinden ve gerek muvazenei umumiy ile 
diğer mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye 
tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olan ve temettü 
vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile 
müessesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya se
nevi muhassasat ile müstahdem bulunanların hay
ratı şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine 
gör verilmesi lâzımgelen tahsisatı fevkalâdeleri 
nısıf olarak ita olunur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakadan oldukları 
halde varidatlarının sabit ve muayyen olmaması 
ve esbabı saire dolayısile vezaif ve tahsisatı fevka
lâde ve muayyenat ve saire gibi bir kısım masarifi 
vakıflarına izafeten ötedenberi evkaf bütçesi da
hilinde tesviye edilmekte olan hayratı şerifenin 
mezkûr muhassasatı vakıflarında istitaat husu
lünde takas ve mahsubu iera olunmak üzere ke
makân evkaf bütçesinin fusul ve mevaddı aide-
sinden tesviye olunacak ve bikudret evkafın ma
sarifi dahi hayratının idamesi veyahut vakfının 
harabiden vikayesi maksadile hasılatı umumiye-
den tesviye kılınacaktır. 

Madde 9 — Esbabı seriye ve nizamiyeden 
dolayı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı 
mülhakanm emaneten idare edildiği müddet zar
fındaki tahsilatından müeceelât ve mukataattan 
olduğu gibi % 10 u masarifi idare ve tahsiliye 
karşılığı olarak kat ve irat olunur, öşrü tevli
yet ve saire namlarile badema tevkifat yapılma
yacaktır. 

1341 bütçe kanunu 

Madde 5 — icarei vahideli emlâk ve arazii 
vakfiye üç seneden fazla müddetle taliplerine 
müdüriyeti umumiyenin mezuniyeti ile icar edi
lebilir. 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan in
şaat ve tamirat için ashabı istihkak senedinden 
maada keşfi evvel ve sani gibi evrak aranılmaz. 

Ve bundan fazlası için beş yüz liraya kadar hu-
susatta keşfi evvel ve saniye ve mahallî meclisi 
idaresi kararma istinat edilmek şartile bilâ is
tizan inşaat ve tamirat yapılabilir. Beş yüz li
radan fazla miktar için ahkâmı umumiyeye te-
baiyet edilir. 

Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 
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üncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydi hayat ile muhas-
sas veya 1327 muvazenei vakfiyesi müfredatına da
hil ve üç yüz kuruş fevkindeki maaşat müstes
na olmak üzere muhtacın tertibinden verilen 

maaşatı zatiye şehrî üç yüz kuruştan fada ol
mayacak ve her ne -.suretle ojursa olsjfupı-sahibi
nin veya zevcinin iiç yüz kuşg^veya dşj^a ziya
de irat .veya ÎB&SŞI olculu surette muhtajcinrfna-
aşj k0$Q>unacafctır. 

1926 bütçe kanunu 

Madde 4 — Tamamının kıymeti muhammenei 
hazırası beş bin lirayı tecavüz etmeyen müsak
kafat ve müşteğillatı vakfiyeden alelitlak mes-
kenlerdeki ve mesken arsalarrndaki mahlûl his
seler için hissedarlarına yeniden tebligat yapı
larak 1926 senei maliyesi nihayetine kadar his-
sei mahlûleyi tefevvüz ettikleri takdirde mahlûl 
hisselere ait kıyı neti musibeden nizamen mı>-
karrer tenzilât badelicra, mütebaki bedelin Üç 
sene zarfmda ve üç müsavi taksitte tesviye 
olunmak üzere tefflzi icra olunacağı gibi evvel
ce tahakkuk ettirilen taksite raptedilmiş olanlar 
müstesna olmak üzere müddeti mahlûliyete ait 
kira da aranılmayacaktır. * 

Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse 
ile tefevvüz edeceği mahlûl hisseyi birinci dere
cede teminat iraeye mecburdur. 

Müddeti mahlûliyete raci vergi, tamirat ve 
saire masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

1926 senei maliyesi nihayetine kadar bu ka
bil mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin ver
mek suretile tefevvüz edeeek hissedarlardan his-
sei mahlûleye ait bedelin % 10 u başkaca, tenzil 
olunur. 

Madde 5 — Mecmuunun kıymeti muhamme-
nesi beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve 
mesken arsalarında mahlûl hisselere musip be-
deiler tenzilâtı nizamiyeden sonra ve hisseli 
olupta bilmüzayede hissedarı uhdesinde tekarrür 
eden hisseli akarat bedelleri de üç senede üç 
müsavi taksitte istifa olunur. 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine 
kadar meridir. 

Madde 6 — Mevkilerine ve temin ettikleri 
menfaate nazaran ipkalarına lüzum ve mahal 
görülmeyen icarei va&ideli akarat ve arma ve sû

reyi bilmüzayede satmağa veyahut mahallî idare 
heyetlerince daha menfaatti oldukları da mazba
ta teyit edilecek olan diğer bir akajv ar*zi ve saire 
Üe aynen istibdale müdüriyeti umumiye, mezundur. 
Nakit ile satılacaklardan elde edileeek?paralar fev
kalâde tahsisat kayit ve behemehal akar iştira ye-
ya inşasına tahsis olunur. Bu suretle şarfrna ka
dar tenmiye edilir. Başka bir hususa sarfı kati
yen memnudur. 

Madde 7 — îcarei vahideli tatef akar ve 
arazinin tesisatı hakkında yeni ahkâm vazma ka
dar icareteyne veya mukataaya tahvili memnudur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakanın mahlûl 
muaocelâtmdan vakıflara irat kaydi icap eden 
paraların nısfı vakıfların ihtiyat akçeleri okşak 
üzere aynen muhafaza edilerek gerek bunların ve 
gerek filhal mahallî sarfları olmayan varidat faz
laları hesabı cari suretile nükudu mevkufe müdü
riyetine veya vilâyatta ziraat bankası şuabatma 
tevdi olunur. 

Madde 9 — Yafeıflarm evlât ve önsâbma 
meşrut olanlardan »*ada: bilûmum evkaf tevliyet
lerinin teveihi ve-şimdiye ka&ar ««ptedilmiş eâan 
vatefîarın fekki mazbutiyeti ınenoraduri B« va
kıfların idaresi tamamen müdüriyeti «munâyeye 
mevdudur. 

Madde 10 —Mütevellii majhşuçlariî n>arifetile 
idare. edilmekte olan evkafı mülhaka variçlatmm 
aslından % beşi hakkı murakabe karşılığı olarak 
müdüriyeti umumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 
Fazlai vakıflardan almanakta olan maaşı muhar
rer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine na-
mile badema para alınmaz. Bu madde hükmü 
henüz muhaşebesi^erülmemiş vakıflar.h&lskında 
da.caridir. 

1927 bütçe kanunu 

Madde-'5 — Evkaf müdüriyeti umumiyesi fca-
râîmdan 1926 senesi bütçesinin 6 raeı maddesi 
mucibince satılacak emvali gayrimenkuleyi be

deli azamî beş «ensede - mukassaten istila edil
mek üzere satmağa müdüriyeti umumiye me
zundur. Bu takdirde saldan mal, «tGebalri 



... 20 — 
taksitler için teminat alınır. 

Madde 6 — Bazı mmtakalarda vaktile Hü
kümetçe veya doğrudan doğruya nıuihacirlea: ta
rafından karyeler teşkilile işgal edilmiş olan 
vakıf orman ve arazi hududu üıazıralasrile mu
kabillerinde bedeli veya irat getirir emlâki 
milliye ve metruke verilmek üzere Maliyeye 
terk ve Maliyece de bunlar kurayi mezkûre aha
lisinden olan şağillerine borçlanma kanununa 
tevfikan teffiz olunur. Bedel ve mübadele de 
vergi kıymetleri ve olmadığı surette Maliye ve-
kâletile Evkaf müdüriyeti umumiyesince teşkil 
kılınacak komisyonun ekseriyetle tayin edece
ği kıymetler esastır. Evkafa mübadeleden veri
lecek mahaller haklarında ayni ahkâmı vakfiye 
cereyan etmek üzere mukabillerinde verildikleri 
orman ve arazinin vâkıfları namına meccanen 
tapuya raptedilir. 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu 
kanunun neşrine kadar emvali metruke meya-
nında satılmış veya icar edilmiş mahallerin ev
kafça tahsil olunacak bakıyei bedelâtı için müş
teri veya müstecirleri tarafından şeraiti müza-

Madde 5 — 1926 evkaf bütçe kanununun al
tıncı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış 
mahaller bedelâtı bakiyesi ile 1930 senesinde satı
lacak mahaller bedelâtı, vakıf paralar müdür
lüğüne irsal ve tenmiye olunur. Yalnız mahal
lerinde daha faydalı akar inşası mümkün görü
lenler, lüzumu sarfları tahakkuk ettikçe mahal
lerine iade edilebilir. 

Madde 6 — 1926 malî senesi evkaf bütçe ka-

Madde 5 — Müstağnianha evkaf hasıla
tından olup vakıf paralar müdürlüğünde nema-
landırılmakta olan 67 508 liranın bir taraftan 
varidat bütçesine irat diğer taraftan masraf 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa tahsisat kay-
dile Edirnedeki âbidatın tamirine sarf olunması
na mezuniyet verilmiştir. 

yede dairesinde verilecek istikrazı dahilî tahvi
lâtı aynen kabul ve piyasa fiatı üzerinden irat 
kaydedilerek o kısma ait farkı fiat tahakkukun
dan tenzil edilir. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil edil
miştir : 

Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmayan 
mahallerde yaptırılacak inşaat ve tamiratın kesi
fini yapacak ve idare ve nezaretini deruhde ede
cek olan devairi saire mimar, mühendis veya 
kalfalarına bedeli inşaatın veya tamirin azamî 
% 2 si keşif ücreti ve % 1 i idare ve nezaret 
hakkı olarak ita olunur. 

tdare ve nezareti deruhde edecek zat başka 
kimse olduğu takdirde % 2 si verilir. Bu ücret
ler inşaat ve tamirat tertibinden tesviye ve mah
sup olunur. 

Madde 12 — Mülhak vakıfların masarifi mu-
kannenelerinin ihtiyacı hal ve zamana ve vakıf
ların dereçei iştitaatine jröre tezyidi Başvekâlete 
aittir. 

nununun 9 uncu maddesine şu fıkra ilâve edil
miştir : 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrî bir 
hizmeti kalmamış olan tevliyetler de tevcih edil
mez. Bu kabilden mevcut olan mütevelliler ev
lâttan oldukları takdirde vakfiye mucibince olan 
intifa hakları mahfuz kalmak kaydile tevliyet
leri ref edilmiştir), 

Madde 6 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
ki cami ve mescitlerin idaresi ve bunların ha
demesi Evkaf umum müdürlüğüne devredilmiş
tir. Bu hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 
1928 tarihli cami hademeleri nizamnamesine tev
fikan Evkaf umum müdürlüğünce icra ve tas
dik olunur. 

1930 bütçe kanunu 

1931 bütçe kanunu 



Madde 9 — 1927 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince müigıa 
tekke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı 
haiz olanlara Diyanet işleri reisliğince müste-
hikkini ilmiye tertibinden tahsis edilmiş olan 
ve merbut (F) cetvelinde isimleri yazılı olanla
rın maaşları 1931 malî senesi iptidasından itiba
ren Evkaf umum müdürlüğü bütçesinden veri
lir. Bunlardan vefat •edenlerin veya umumî ve 
•hususî bütçelerle idare olunan dairelerde bir va
zife derühde edenlerin maaşları 'kesilir. 

P - CETVELÎ 

Tah-
Ismi Maaşı sisatı 

Abbas 
Fahrettin 
Salih 
Yusuf 
Cemal 
Salih 
Ahmet 
Ömer 
Ahmet Vecihi 
Şükrü 
Salih 
Ahmet Esat 
Memet 
İsmail Hakkı 

Ef. 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

Madde 5 — Evkaf umum müdürlüğünce 
1932 malî senesi nihayetine kadar cami ve mes
citlerin hakikî ihtiyaca göre tadilen tasnifi ve 
zaman ve mekân itibarile cemi kabil olan va
zifeler birleştirilmek ve hizmetlerin icaplarına 
nazaran lâzımgelen nakiller icra edilmek sure-
tile hademe kadroları tesbit olunur. Tasnif ha
rici kalacak cami ve mescitlerin hademesi baş
ka yerlere naklen tayin edilinceye kadar hiz
metlerine devam ve muhassasatlarını istifa eder
ler. Nakillerinde muhassasatları tasarruf ve tas
nif esasatma göre kadro dahilindeki hademeye 
icabına göre zammolunur. 

Madde 6 — 1932 malî senesi zarfında ka
patılmak üzere Başvekâletin tensibile (200 000) 
liraya kadar avans ve hesabı cariler akit ve kuşa-

21 — 
Tan-

İsmi Maaşı sisatı 

dına müdüriyeti umumiye mezundur* 

Madde 8 — Evkafa ait gayrimenkul malla
rın kendi kendine sigortası için sermayesi ted
ricen arttırılmak üzere her sene Evkaf umum-
müdürlüğü bütçesine en az (15 000) lira konu
lur. Bu paralar vakıf paralar müdürlüğünce 
tenmiye olunur. Mevcut sigorta mukaveleleri, 
müddetlerinin hitamma kadar caridir. Mülhak 
vakıfların gayrimenkulleri dahi sermayesi had
di kifayeye vâsıl olduğu zaman bu teessüs ta
rafından sigorta edilmesi mecburidir. Bunlar
dan alınacak sigorta ücreti umumî sigorta üc-

. reti tarifesi nisbetini geçemez. 

Madde 9 — 1927 senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 5 inci maddesine istinaden 1930 senesi 

1932 bütçe kanunu 

Mustafa İzzet 
Haydar 
Abdülfettah 
Numan Memet 
Kani 
Yusuf Ziya 
Ali Muhsin 
Memet Fikrî 
Hüsnü 
İbrahim Fahrettin 
Ahmet Refik 

Ef. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

jjjca^LlBJ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 ^ 
^ i v 

A RİfyUİO 

7#6d inBW 
eiqibe tefâted^-ıfâ 

Bahaettiır t.unmrfi JihftrfoJ nB^BmBnı^ exivsa£ğlid 
CelâletGİnmfcî^19! Isıaa^n n'miesşiifâ İB3fl9aj$sfli 
Halil tmtö$mlMMi 
Tevfik 
Memet İzzet 

, Hüseyin Bahri 
Celâlettin 
Hasan Hüsnü 
Ali Biza 

'•JIISHRL Ala"**" 
Sakıp 
Hakkı 
Memet Nasrettin 
Abdülhadi 
Ahmet 

ütupüllıesl ıjiljgptf 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

5 
5 
5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

nâb^Etfi*t 

ş-um 
9 
9 

13,50* 
9 
9 
9 
9 
9 
9» 
9 
9 



nihayetine kadar" Evkalça köylülere satılmış 
olan ve ziraate muhassas bulunan arazinin tak-

MADDE 5 — Geçen sene borçlan tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
boçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari sene bütçesine mevzu tahsisattan mez
kûr tertibe Başvekâletin muvafakatile naklen tes
viye olunacaktır. 1928 - 1931 malî senelerine ait 
olupta karşılıkları taallûk ettiği sene bütçelerinde 
mevcut borçlarla 1931 malî senesi nihayetine ka
dar tahakkuk edipte tahsisatı bulunmamak sebe-
bile tesviye olunamayan tekaüt ikramiyeleri 1933 
malî senesi bütçesinin masraf tertipleri tasarru-
fatından borçlar fasıllarına naklen tesviye olu
nur. 

sitleri 10 seneye iblâğ olunmuştur. Taksitler 
yeniden bu esasa göre tertip olunur. 

MADDE 6 — 1336 senesinden itibaren 1931 
malî senesi nihayetine kadar avans suretile tes
viye edilip mahsubu icra edilmeyen sarfiyat ve 
ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak mahsubu 
lâzımgelen tediyat, taallûk ettiği sene bütçeleri
nin yekûnu umumilerinde tahsisat bakiyesi bu
lunmak şartile Evkaf umum müdürlüğü 1933 ma
lî senesi bütçesinde (Eski seneler mahsubatı) na
mı altmda açdacak bir fasıldan mahsup olunur. 
1931 malî senesi nihayetine kadar irat ve masraf 
mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi 
aranılmaksızın ayni fasla masraf ve mukabili va
ridat bütçesinde (Eski seneler varidat mahsubatı) 
namile açdacak bir fasla irat kaydolunur. 

1933 bütçe kanunu 

....>... !>©-<< .«<.... 



Sıra No 172 
Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi Dütçesinde 

22 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/1041 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6İ1473 

24 - V - 7954 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Jandarma Umum kumandanlığı bütçesinde 22 000 liralık münakale yapıl
ması hakknda Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 23-V-934 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve cetvelle birlikte arz edil
miştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
M. M 112 

Esas M 1/1041 
24-V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Jandarma umum kuman
danlığı. bütçesinden 22 000 liranın tenzihle 
bundan 4 000 liranın Maliye vekâleti bütçesi
nin 164 üncü faslına ve mütebaki 18 000 
liranın da umum jandarma kumandanlık büt
çesinin muhtelif tertiplerine nakil edilmesine 
dair olup Başvekâletin 24-V-1934 tarih ve 
6/1423 numaralı tezkeresi ile Yüksek Meclise 
gönderilerek encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası tetkik edildi. 

Jandarma bütçesinin 372 ve 387 nci fasıl
ları için istenilen tahsisat 22-V-1934 tarih 
ve 108 numaralı mazbatamızla Yüksek Heye
tin tasvibine arzeylediğimiz kanun lâyihası ile 
verilmiş olduğundan teklif lâyihasından bu 
miktar tenzil edilmiş ve 16 000 lira üzerin
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 

tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Aza 

Erzurum 
Aziz 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Reisvekili 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Bursa 
Dr. Galip 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Konya 

A. Muzaffer 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 
Aza 

Çorum 
Mustafa 

Aza 
İzmir 

Kâzım 
Aza 

Sivas 
Rasim 



HÜKÜMETİN TEKLİF İ 

Jandarma bütçesinde 22 000 liralık mü
nakale yapılmanı, hakkında kanun 

lâyiha m 

MADDE 1 — 1933 malı yılı Jandarma umum 
kumandanlığı bütçesinin merbut (1) numaralı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 22 000 lira tenzil 
olunarak (2) numaralı cetvelde yazılı tertiplere 
münakalesi icra kılınmıştır. 

MADDE 2 — (2) numaralı cetvel mucibince 
Maliye bütçesinin 164 üncü faslına ilâve olunan 
4 000 lira, Ankara şehri İmar müdürlüğü 1933 
malî yılı bütçesinin yedinci faslının birinci is
timlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesine 
munzam tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

23 - V -1934 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. Vİ 
Hikmet 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
S, Saraçoğlu 

Ha. V. V. , 
S. Kaya 

Na.' V. 
Ali 
G. î. V. 
Ali Bana 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V 
Fuat 

îk. V. 
M. Celâl 

Zr. V. 
Muhlis 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

19.10 malî senesi Maliye vekâleti ve Jan
darma umum kumandanlığı bütçelerinde 
münakale yapılması ve Ankara şehri 
İmar müdürlüğü bütçesine munzam tah

sisat verilmesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 1933 malî senesi Maliye vekâ-

letile umum Jandarma kumandanlığı bütçeleri
nin fasılları arasında merbut cetvelde gösteril
diği üzere 16 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Ma
liye vekâleti bütçesinin 164 üncü faslma ilâve 
olunan 4 000 lira, Ankara şehri îmar müdürlü
ğü 1933 malî yılı bütçesinin 7 inci faslının is
timlâk bedeli ve muhamminler ücreti maddesi
ne munzam tahsisat olarak konulmuştur, 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

F. 
367 
371 
372 

384 
385 

M. 
2 
1 
.3 

1 

Hükümetin teklifine bağlı [l] numaralı cetvel 

Muhassasatın nevi 
Tenzil 
Lira 

Müfettişler harcırahı 
İaşe bedeli 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın muytabiye, nal ve 
mıh mubayaa bedeli 
Geçen sene düyunu karşılığı 
1931 senesi düyunu karşılığı 

Yekûn 

250 
450 

500 
500 
300 

22 000 
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F. 

164 

374 
377 

387 

M. 

Hükümetin teklifine bağlı [ 2 J numaralı cetvel 

Muhassasatın nevi Dairesi 

1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak 
Ankara şekri imar masrafı 
Nakliyat 
1475 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 
1471 » » » » » 
1471,1475,1861 numaralı kanunlar mucibince 
1932 malî senesi zarfında verilmesi lâzımgelip 
ödenemeyen ikramiye ve tazminat karşılığı 

Yekûn 

Maliye V. 
Jandarma U. K. 

Zam 

4 000 
12 000 
2 000 
2 000 

__2 000 
22 000 

Bütçe encümeninin tadiline bağlı cetvel 

384 

164 

374 

M. 

367 
371 
372 

2 
1 
3 

Muhassasatın nevi 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

Müfettişler harcırahı 
İaşe bedeli 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın 
muytabiye, nal ve mıh mubayaa bedeli ve nallama 
masrafı 
Geçen sene düyunu karşılğı 

MAÜYE VEKÂLETİ 

1351 numaralı kanun mucibince sarfolunacak Ankara 
şehri imar masrafı 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

Tenzil edilen 
Lira 

'Öl 

5 250 
4 450 

2 500 
3 500 

Zammedilen 
Lira 

Nakliyat 

4 000 

12 000 
Yekûn 16 OOO 16 0 0 0 

-*•»> 





Sıra No 170 
Nafıa vekâletile Ankara şehri imar müdürlüğü I933 senesi 

bütçelerinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 
l/l002 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 13-V-J934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1231 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nafıa Vekilliği 1033 senesi bütçesinden 50 bin liranın Maliye bütçesine nakli ile bu paranın 
Ankara şehri imar müdürlüğü bütçesine ilâvesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
10-V-934 te Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Ankara şehri imar müdürlüğü tarafından açılmakta olan Mukaddem yolu ile Mukaddem 
-Hamamönü birleşme kısmının ve Bahriye caddesi ile Halkevi arasında kalan parçaların istimlâki 
için tahsisat mevcut olmadığından ve bu işin görülmesi de icap ittiğinden Nafıa Vekâleti 1933 
senesi bütçesinin yollar ve büyük köprüler inşaat ve tamirat masrafından tasarruf edilen 
50 000 Uranın imar bürçesine nakli zarurî görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23-V-1934 

M. X° 109 
Esas X" 1/1002 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

N#fıa vekâletile Ankara şehri imar müdür- İmar müdürlüğünce açılmakta olan Mukad-
lüğü 1933 senesi bütçelerinde 50 000 liralık dem yolu ile Mukaddem - Hamamönü birleş-
münakale yapılması hakkında olup Başvekâle- me kısmının ve Bahriye caddesi ile Halkevi 
tin 13 mayıs 1934 tarih ve 6/1231 numaralı arasında kalan parçaların istimlâk bedelini te-
tezkeresile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâ- min maksadile teklif edilen kanun lâyihası en-
yihası encümenimize havale buyurulmakla tet- cümenimizce şekle ait bazı tadilâtla kabul 
kik ve müzakere olundu. edilmiştir. 



Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur, 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
Bursa 

Dr, Gaip 
Aza 

Erzurum 
Aziz 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
İzmir 
Kâzım 

Aza 
Sivas 

M, Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLlPÎ 

Nafıa vekâleti 1933 nenesi bütçesinden 
imar bütçesine 50 000 Uranın münakale

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1525 numaralı kanun mucibin
ce 1933 senesi Nafıa bütçesinde açılmış olan (şo
se ve köprüler) faslına tahsisat olarak kayitli 
mebaliğden 50 000 lirası 1933 maliye bütçesi
nin 164 üncü Ankara şehri imar masrafı faslına 
nakledilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde ile nakledilen 
paralar 1933 senesi Ankara şehri imar bütçesi
nin yedinci faslınm birinci istimlâk bedeli mad
desinde mevcut tahsisata zam ve ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 3 — İmar bütçesine ilâve edilen pa
ralar imar idaresinin açmakta olduğu Mukad
dem yolu ile, Mukaddem - Hamamönü birleşme 
kısmının ve Bahriye caddesi ile Halkevinde ka
lan parçaların istimlâkine tahsis edilmiş olan 
bu paralar İmar müdüriyeti emrine kanunun me
riyetini müteakip Merkez bankasına toptan tev
di edilir. 

istimlâk vukubuldukça istihkak sahipleri 
yedine verilecek vesikalar üzerine banka tara
fından tediye edilir. 

1933 malî senesinde istimlâk muamelesi ta
mam olmazsa bakiye kalan para 1934 malî se
nesinde dahi devren sarfedilir. 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanım neşri tarihinden 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1933 malî senesi Nafıa vekâleti bütçesinin şoseler 
ve köprüler tahsisatından 50 000 liranın Ankara 
şehri imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk işle

rine sarfına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri imar müdürlü
ğünce açılmakta olan Mukaddem yolu ile Mukad
dem - Hamamönü birleşme kısmmın ve Bahriye 
caddesi ile Halkevi arasmda kalan parçaların 
istimlâkine tahsis edilmek üzere 1525 numaralı 
kanun mucibince 1933 malî senesi Nafıa vekâleti 
bütçesinde açılmış olan şoseler ve köprüler fas
lına ait tahsisattan 50 000 liranm sarfma me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisat 
bu kanunun neşri tarihinde toptan Ankara şehri 
imar müdürlüğü emrine Cumhuriyet merkez 
bankasına yatırılır ve istimlâk vukubuldukça 
istihkak sahiplerine verilecek vesikalar üzerine 
banka tarafından tediye edilir. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince ban
kaya yatırılmış olan tahsisattan istihkak sahip-
lerine verilen miktar Ankara şehri imar müdür
lüğü 1933 bütçesinin varidat ve masraf cetvel
lerinde eçılacak fasıllara irat ve tahsisat kayit 
olunur. 

Bu tahsisattan 1933 malî senesi zarfında sar-
fedilemeyen kısmı ayni maksat için 1934 malî 
senesi azrfmda dahi istimal olunur, 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 
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MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
10 

Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 

Da. V. Ha. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 
M£ V. Na. V. 

Ali 
S. î. M. V. G. t V. 
Dr, Befih Ali Bana 

- V - 1934 
M. M. V. 

Zekai 
Mal. V. 
Fuat 

îk. V. 
M. Celâl 

Zr.V. 
Muhlis 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye ve Nafla vekilleri memur
dur. 





Sıra No 173 
İktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında I/978 numa

ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 7-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1133 

B. M. M. Vüksek Reisliğine 
İktisat vekâletinin teşkilât ve vazifeleri hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetince 

3 - V - 934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

-iktisat vekâletinin ilk teşkilâtı saltanat devrinde Nafıa nezaretine tali bir hizmet olarak rap
tedilmiş, daha sonra ticaret ve ziraat işleri tevhit edilerek uzun müddet müstakil bir nezaret olarak 
çalışmıştır. O zamanlar Osmanlı Hükümeti millî şuurdan ve şuurlu bir iktisat siyaseti takibi 
için lüzumlu olan istiklâlden mahrum idi. Kapitülâsyonlar ise serbest mübadeleci bir iktisat poli
tikası esaslarını millî unsur aleyhine kuvvetli bir şekilde tesis ve memleketin bütün iktisadî men
faatlerinin istismarını ecnebi unsurlara tahsis eylemiş bulunuyordu. Bu devirlerde ne ticaret, ne 
ziraat ve ne de sanayi hayatımızda memlöketin iktisadî kalkınması imkânlarını ihzar edebilecek 
müsbet bir iktisadî siyaset takip ve tatbikine imkân görülememiş ve ne de hayatını ancak haricî 
istikrazlarla temin etmek gayesini güden saltanat hükümetlerinin faaliyetlerinde böyle bir dü
şünce yer bulabilmişti. Meşrutiyetin son devrelerinde ve bilhassa umumî harbin son senelerinde 
bazı iktisadî teşebbüslerde millî iktisat mefkuresi tesisine uğraşılmış ise de umumî harbin bir 
felâketle nihayet bulması üzerine ani tarzda meydana getirilen bu teşkilât da kısa bir zaman zar
fında yıkılmıştır. 

Millî iktisat mefkuresi Türkiyede millî Hükümetle doğmuştur. Tiozan nıuahedesile memle
ketin her sahada istiklâl bütünlüğünü temin etmiş olan millî Hükümet milletin iktisadî hayat ve 
faaliyetile yakından alâkadar olmuş ve daha ilk kuruluş devresinde memleketin iktisadî hayatı
nın tezahüratında nâzındık rolünü ifa etmek üzere İktisat vekâleti unvanı altında müstakil bir ve
kâlet tesis eylemiştir. Unvan ve iştigal sahaları itibarile muhtelif istihale safhaları geçirmiş olan 
bu teşekkül halen bazı tadilât ve ilâvelerle o zamanki teşkilâtını muhafaza eylemekte bulunmuş
tur. 

Cihan ve millet iktisadiyatının normal addedilebilecek bir devresinin mahdut ihtiyaçlarını kar
şılamak maksadile kurulmuş olan bu teşkilâtın son beş sene zarfında cihan iktisadiyatında mü
şahede edilen büyük iktisadî inkilâp ve buhranlar muvacehesinde bu günkü ihtiyaç ve icaplara 
uygun ve bilhassa memleketin iktisadî inkişafına şamil bir surette yardım edebilecek bir şekilde 
tevsi ve takviyesindeki zaruret aşikârdır. Bu zaruretten mülhem olaraktır ki, iktisadî varlığı
mızı genişletecek ve millî refah seviyesinin tedricen yükselmesine yardım edecek olan bu teşek
külün iktisadî ilim ve tekniğinin ana prensiplerine uygun bir plân dahilinde vücude getirilmesi 
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yüksek bir ülkü olarak göz Önünde bulundurulmuştur. İktisat vekâletinin bu gün her zamandan 
ziyade teşebbüs ve sây erbabına faideli bir surette rehber olmağa çalışması, belli başlı ihraç malla
rımızın ihracını teşkilâtlandırması, ecnebi memleketler bilhassa Türk mallarına mahreç olan mem
leketler tarafından sık sık değiştirilmekte ve yeniden alınmakta olan her nevi tedbir ve mevzuatı 
çok yakından takip ederek ona göre icap eden mukabil tedbirleri ittihaz etmesi» iç ve dış pazar
larda Türk mallarının sürümüne azamî menfaat ve muvaffakiyet teminine gayret etmesi ve ona 
göre yeniden teşkilâtlanması icap etmektedir. 

KTsaca denebilir ki bu teşekkül Türk milletinin iktisadî mesaisinde memleiketin kudretli ve 
bilgili bir erkânı harbiyesi vazifesini üzerine alacaktır ve beynelmilel iktisadî varlık mücadele
sinde memleket ve milletin hayatî menfaatlerinin korunmasını temin edecek ve memleketin bilû
mum müstahsilleri, işçileri, sanayicileri, tüccarları, madencileri, bankacıları, velhasıl memleket ser
vetinin teşkil, inkişaf ve muhafazası işlerinde vazife almış olan vatandaşlarla sıkı bir teşriki mesai 
imkânlarını meydana getirecek ve bu sahada vatandaşların kanunen kendilerine bahşolunan hak 
ve menfaatlerini rencide etmeksizin kendilerine faideli bir surette rehberlik etmeğe çalışacaktır. 
Vekâlet diğer taraftan da memleketin sanayileşme programını mazbut, muttarit ve rasyonel ka
ideler altında takip ve icra zaruretinden mülhem olarak arzettiği yüksek millî menfaatler ve icap 
ettirdiği geniş sermaye ihtiyacı ve tazammun eylediği yüksek fen ve bilgi (kabiliyeti itibari-
le Devletin bizzat tesisini üzerine aldığı iktisadî teşekkülleri Sümer bank vasıtasile idare ve 
kredi, sanayi ve ticaret teşebbüsleri sahiplerine ve ibinnetice memleket lehine azami randımanı 
temin suretile iktisadî sahada takiıbi icap eden katî istikamet ve veçheyi tayin ve bunları tek
nik esasların icaplarına en uygun surette ihzar ve sevk ve idare siyasetini bulup tatbik et
mekle mükellef bulunacaktır. Bu gayeye erişmek için İktisat vekâleti icap eden bilcümle tedbir
leri vaktinde almağa ve bunları tam bir şuur ve istikametle tatbik etmeğe muktedir bulunmalı
dır. İktisat vekâleti bu işleri ancak madde ve ihtisas asaslarına dayanan, bilgili ve görgülü 
unsurlarla mücehhez ve faaliyetinin genişlik ve eh emmi ye ti 1 e mütenasip bir teşkilâta malik ol
duğu takdirde başarabilecek ve bu suretle Türkiye Cumhuriyetinin millî, iktisadî varlığını tar-
sin hususunda kendisine terettüp eden büyük ve yüksek vazifeyi tamamile ifaya muktedir ola
bilecektir. 

Yukarıda beyan edilen lüzum ve kanaatlerden mülhem olarak merbut İktisat vekâleti teş
kilât ve vazifelerine mütedair kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 

kanunun 1 inci maddesinde İktisat vekâletinin yapacağı iş ve vazifeler ikinci maddesinde 
bu iş ve vazifelerin ifası için muktaızi teşkilât zikrolunmuş ve bu teşkilât maaş ve ücret olarak 
ayrı ayrı kanuna merbut 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3 üncü maddede vekâlet teşkilâtının (bazı hususiyetleri ve işlerin lüzum gösterdikleri ihtisas 
ve tecrübe dolayısile bu mevkilere barem dahilindeki derece ve maaşla ehil memur buluna
madığı takdirde ücretli olarak memur kullanabilmek salâhiyeti zikrolunmuş ve bu takdirde 
ücretle alınacak evsaf ve şeraiti lâzimeyi haiz memurun da bu hizmete alâkasını temin ede
bilmek için maaş emsal hasılı tutarının nihayet iki misline kadarını ücret olarak verebilmek 
zarurî görülmüştür. 

Murakabesi vekâlete ait bulunan şirketin ayrı ayrı komiserler vasıtasile murakabe edilmesi
ne devamda şimdiye kadar elde edilen netayiç ve tecrübelere göre bir faide tasavvur edileme
diğinden şirketlerin kanunen veya esas mukavelenameleri mucibince masarif olarak Hazineye 
tediye ettikleri mebaliğin tahsiline devam olunmakla beraber ıbu murakabenin merkez teşki
lâtında yeniden vücude getirilen teftiş ve murakabe heyetleri tarafından yapılması muvafık 
görülmüş ve bu maksatla 4 üncü madde tedvin olunmuştur. 

Vekâlet teşkilâtına dahil idare ve memur ve müstahdemlerin görecekleri iş ve vazifele
ri ayrı ayrı ve bütün teferruatile gösterir bir nizamnamenin tanzimi lüzumlu görüldüğünden 
kanunun neşri tarihinden itibaren nihayet bir sene zarfında vekâletçe bir nizamnamenin tan
zimi mecburiyeti ayrı bir madde olarak kanunda zikredilmiştir, teşekkül ve tatbikatı itibarile 
henüz olgun bir tecrübe devresi geçirmemiş bulunan Türkofis ve ölçüler teşkilâtı ayrıca bir 
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kamın ile tesbit edilinceye kadar İcra Vekilleri Heyetinden musaddak muvakkat kadrolar ile 
idaresi münasip görülmüş ve bu maksatla muvakkat madde ilâve edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23-V-1934 
Karar K° 110 

Esas M İl978 
Yüksek Reisliğe 

İktisat vekâletinin teşkilât ve vazifeleri 
hakkında olup Başvekâletin 7 mayıs 1934 tarih 
ve 6/1133 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilerek encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası İktisat Vekili Celâl Beyle Maliye 
Vekâleti muhasebat umum müdürü Mehmet 
Ali Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesile İktisat Vekili 
Beyden alınan izahattan: 

Millî inkılâp ile birlikte memleketimizde 
doğan millî iktisat mefkuresinin milletimiz 
arasında temin edeceği refah seviyesinin ted
ricen yükseltilmesine yardım edecek olan ikti
sadî hayat ve faaliyetin bir kat daha terakki 
ve inkişafı için bu güne kadar normal vaziyete 
göre kurulmuş olan mevcut teşkilât ile çalı
şıldığı fakat son senelerde cihan iktisadiyatında 
görülen iktisadî inkılâp ve buhranın cereyanları 
karşısında her devlet kendi iktisadiyatını koru
mağa yarar tedbirler alırken hükümetimizin de 
milletimizin yüksek menfaatlerini göz önünde 
tutarak iktisadî sahada takibi icap eden katî 
istikamet ve cepheyi teknik ve günün icapla
rına uygun esaslar üzerinde hazırlamak, bun
ları sevk ve idare etmek ve en kısa bir zaman

da bu gayeye varılabilmesi için bu teşkilâtı 
tevsi suretile Türkiye Cumhuriyetinin millî, 
iktisadî varlığını tarsin edecek şekilde bazı ted
birlerin alınmasına zaruret görüldüğü mütale-
asile işbu lâyihanın hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Encümence heyeti umumiyesi muvafık 
görülen lâyihanın birinci [maddesinin 8 num
aralı fıkrasile 2 inci ve muvakkat maddeleri
nde dairesinin teklifi üzerine ufak değişiklikler 
yapılmış ve lâyihaya bağlı ( 2 ) numaralı cet
velde gösterilen ve fen ve ihtisasa taallûk 
eden memuriyetlerle ücretli kadroda bulunan 
bu gibi yerlerde icabında ecnebi kullanılabil
mesini temin için yine dairesinin teklifi üzerine 
3 üncü maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. Muharriri 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem İhsan 
Bursa Çorum Erzurum İstanbul 

Dr. Oalip Mustafa Aziz Sadettin 
Kayseri Sivas 

A. Hilmi Rasim 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisat vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat vekâleti aşağıda yazılı 
iş ve vazifeleri yapar: 

A) Kara ticareti: 
1 - Şirketler ve sigortalar işleri, 
2 - Dahilî ticaret odaları ve borsalar işleri, 
3 - Standardizasyon işleri , 
4 - Uyuşturucu maddeler inhisarı işleri, 
5 - Kredi işleri, 
6 - Tarife işleri, 
7 - Ticaret mümessilleri işleri, 
8 - Haricî ticaret odaları işleri, 

9 - Türk ihracat mallarına ve ihraç mem
leketlerine ait işler, 

10 - Ticaret mukavelelerine ve ticarî müna
sebetlerine dair işler, 

11 - Millî iktisadî koruma işeleri, 
12 - Ecnebi devletlerin iktisadî tedbir ve 

mevzuatına dair işler, 
13 - Neşriyat ve propaganda ve turizm işleri, 
14 - İhracatı teşkilâtlandırma işleri. 
B) Deniz ticareti: 
1 - Liman hizmetleri ve teçhizatı işleri, 
2 - Liman şirketleri işleri, 
3 - Millî ve beynelmilel deniz ve su mevzuatı 

ve Ecnebi vapur işleri, 
4 - Devlete ait vapur teşekkülleri işleri, 
5 - Hususî teşekküllere ait vapur işleri, 
6 - Havuz ve fabrikalar işleri, 
7 - Kılavuzluk ve yatlar işleri, 
8 - Hava ticaretine ait işler, 
9 - Tahlisiye ve gemi kurtarmaya ve fener

lere ait işler, 
10 - Deniz ve havaya müteallik fennî tet-

kikat işleri, 
11 - Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri. 
O) Sanayi ve maadin: 
1 - Sanayii teşvik işleri, 
2 - Smaî mülkiyet işleri, 
3 - El sanatları ve küçük sanatlara müte

allik işler, 
4 - Sümerbank ve Devlet sermayesüe tesis 

olunacak fabrikalar işleri, 
5 - İş ve işçilere müteallik işler, 
6 - Elektirifikasyon işleri, 
7 - Sanayi tetkikat işleri, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

A) Aynen kabul edilmiştir. 
1 - Aynen kabul edilmiştir. 
2 - Aynen kabul edilmiştir. 
3 - Aynen kabul edilmiştir. 
4 - Aynen kabul edilmiştir. 
5 - Aynen kabul edilmiştir. 
6 - Aynen kabul edilmiştir. 
7 - Aynen kabul edilmiştir. 
8 - Haricî ticaret ve hariçteki Türk ticaret 

odaları işleri, 
9 - Aynen kabul edilmişir. 

10 - Aynen kabul edilmiştir. 

11 - Aynen kabul edilmiştir. 
12 - Aynen kabul edilmiştir. 

13 - Aynen kabul edilmiştir. 
14 - Aynen kabul edilmiştir. 
B) Aynen kabul edilmiştir. 
1 - Aynen kabul edilmiştir. 
2 - Aynen kabul edilmiştir. 
3 - Aynen kabul edilmiştir. 

4 - Aynen kabul edilmiştir. 
5 - Aynen kabul edilmiştir. 
6 - Aynen kabul edilmiştir. 
7 - Aynen kabul edilmişir. 
8 - Aynen kabul edilmiştir. 
9 - Aynen kabul edilmiştir. 

10 - Aynen kabul edilmiştir. 

11 - Aynen kabul edilmiştir. 
O) Aynen kabul edilmiştir. 
1 - Aynen kabul edilmiştir. 
2 - Aynen kabul edilmiştir. 
3 - Aynen kabul edilmiştir. 

4 - Aynen kabul edilmiştir. 

5 - Aynen kabul edilmiştir. 
6 - Aynen kabul edilmiştir. 
7 - Aynen kabul edilmişir. 
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B. E. 

8 - ölçülere müteallik işler, 
9 - Madenler taharri ruhsatnameleri ve imti

yaz isleri, 
10 - Madenler taharri ve işletme işleri, 
11 - Maden kömürleri ve müştekkatma ait 

işler, 
12 - Maden tetkikatı işleri, 
D) Kara ve deniz nakliyatı ile liman, güm

rük, belediyeler iskeleler ve rıhtımlar ve sigorta 
tarifeleri ve imtiyazlı şirketlerin mukavelelerine 
merbut tarifeler gibi memleket iktisadiyatına 
müessir olan işlerin alâkadar vekaletlerce ih
zar edildikten sonra İcra vekilleri Heyeti kara
rma arzedilmek üzere son tetkik ve mütalea-
larma ait işler, 

H) A, B, C, D fıkralarında yazılı olan işlere 
mütef eni olup ta bu kanunda tasrih edilmemiş; 
bulunan diğer işler ile kanun ve nizamnameler ve 
İcra Vekilleri Heyeti kararile ifası kendisine 
tevdi olunan işler. 

8 - Aynen kabul edilmiştir. 
9 - Aynen kabul edilmiştir. 

10 - Aynen kabul edilmiştir. 
11 - Aynen kabul edilmiştir. 

12 - Aynen kabul edilmiştir. 
D) Aynen kabul edilmiştir. 

H) Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı iş ve 
vazifelerin ifası için muktazi İktisat vekâleti teş
kilâtı bir vekâlet müsteşarının idaresi altında 
deniz ticareti müsteşarlığı, iç ticaret, sanayi ve 
maadin ve limanlar ve deniz nakliyatı işleri 
umum müdürlüklerinden ve dış ticaret (Türk-
ofis) reisliğinden ve ölçüler müdürlüğü ile ihra
catı teşkilâtlandırma müdürlüğünden ve tarife
ler tetkik, sanayi ve maadin tetkik, teftiş, ve 
murakabe heyetlerinden ve hususî kalem, müşa
vir, mütehassıs, ve mütercimler ile hukuk müşa
virliği, zat ve levazrm ye evrak işleri müdürlük
lerinden ve mektep, müze, lâburatuar müesse
selerinden ibarettir. Merkez ve vilâyet için bu 
teşkilâta muktazi memurların adet ve teadül de-
recelerile ücretle müstahdem olanların adet ve 
ücretleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelin memurlara ait olan kısmı Devlet 
memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanun ile buna müzeyyel kanun
lara merbut olan cetvellerin İktisat vekâleti 
memurlarına ait olan kısımları yerine konulmuş
tur. Cetvelin ücretli müstahdemlere ait bulu
nan kısmı tahsisatile ve aynen her sene bütçesi
nin (D) cetveline ilâve olunur. Mülhak bütçeler
le veya hususî kanunlarla idare olunup İktisat 

MADDE 2 —Birinci maddede yazık iş ve va
zifelerin ifası için muktazi İktisat vekâleti teşkilâ
tı bir vekâlet müsteşarının idaresi altında. Deniz ti
careti müsteşarlığı, iç ve dış ticaret, sanayi ve ma
adin ve limanlar ve deniz nakliyatı işleri umum 
müdürlüklerinden ve ölçüler müdürlüğü ile ih
racatı teşkilâtlandırma müdürlüğünden ve 
tarifeler tetkik, sanayi ve maadin tetkik, teftiş 
ve murakabe heyetlerinden ve hususî kalem, 
müşavir, mutahassıs ve mütercimler ile hukuk 
müşavirliği, zat ve levazım ve evrak işleri mü
dürlüklerinden ve mektep, müze, laboratuar 
müesseselerinden ibarettir. Merkez ve vilâyet 
için bu teşkilâta muktazi memurların adet ve 
teadül derecelerile ücretle müstahdem olanlarm 
adet ve ücretleri bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelin memurlara ait olan kısmı Devlet 
memurları maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanun ile buna müzeyyel kanun
lara merbut olan cetvellerin- İktisat vekâleti 
memurlarına ait olan kısımları yerine konul
muştur. Cetvelin ücretli müstahdemlere ait olan 
kısmı her sene bütçesinin (D) cetveline tahsi-
satlarile ve aynen ithal olunur. Mülhak bütçe
lere ve ya hususî kanunlarla idare olunup İktisat 
vekâletine bağlı bulunan müesseseler teşkilâtı 
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kendi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3 — Bu kanuna merbut (2) numa
ralı cetvelde gösterilen fen ve ihtisas memuriyet
lerinde maaş emsali hâsılı tutarının nihayet, iki 
misline kadarını ve liman reislerinin maaşları 
emsali hâsılı tutarını ücret olarak vererek bu 
memuriyetlerde ücretli memur kullanmağa İkti
sat vekâleti salâhiyettardır. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet büt
çesinin maaş ve ücurat fasılları tasarruflarından 
verilir . 

MADDE 4 — Murakabeleri ayrı ayrı komi
serler vasıtasile yapılmakta olan maden, sigorta 
ve liman şirketlerile murakabesi İktisat vekâ
letine ait yerli ve ecnebi diğer bilûmum ano
nim, limitet, hisseli komandit, kooperatif 
şirketlerin teftiş ve murakabeleri, merkez teş
kilâtında vücude getirilen teftiş ve murakabe 
heyetleri tarafından yapılır. Kanunu mahsus
ları veya esası mukaveleleri mucibince şirket
lerden komiser ücreti olarak alınan mebaliğ 
eskisi gibi tahsil olunur. 

MADDE 5 — İktisat vekâleti teşkilâtına da
hil idarelerin ve memurlar ile müstahdemlerin 
görecekleri iş ve vazifeler İktisat vekâleti tara
fından bu kanunun neşri tarihinden itibaren en 
çok bir sene zarfında bir nizamname ile tanzim 
olunur. 

MADDE 6 — İktisat vekâleti merkez ve vi
lâyet teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam 
edilmekte olan her hangi bir memuru ifası ve
kâlete ait bir iş için orada vekâlet teşkilâtı 
ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mu
kayyet olmayarak kadroda gösterilen tahsisa-
tile merkez veya taşrada kullanabilir. 

B. E. 

vekâletine bağlı bulunan müesseseler teşkilâtı 
kendi hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3 — Bu kanuna merbut (2) numa
ralı cetvelde gösterilen fen ve ihtisas memuri
yetlerinde maaş emsali hâsılı tutarının nihayet 
emsali hâsılmm bir misli fazlasına kadar ve li
man reislerinin maaşları emsali hâsılı tutarını 
ücret olarak vererek bu memuriyetlerde ücret
li memur kullanmağa İktisat vekâleti salahiyet
lidir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet büt
çesinin maaş ve ücretler fasılları tasarrufların
dan verilir. 

(2) numaralı cetvelde yazılı fen ve ihtisas 
memuriyetleri ile (1) numaralı cetvelin merkez 
ve vilâyetlere ait ücretli müstahdemler kısmın
da müşavir, mütehassıs, müdür, reis, mühendis 
(prospektör ve başmühendisler dahil) asistan, 
jeometr, evrak mütehassısı, steno mütercim, dak
tilo namları ile yazılı memuriyetlerde ecnebi is
tihdam olunabilir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE — Beşinci maddede 
yazık nizamname tanzim edilinceye kadar bi
rinci maddenin (A) fıkrasının 7 ilâ 13 üncü 
(13 dahil) numaralarında yazılı işleri yapacak 
olan dış ticaret işleri (Türkofis) umum mü
dürlüğü ile (C) fıkrasının 8 inci numarasında 
yazılı işleri yapacak olan ölçüler müdürlüğü 
teşkilâtı aynca kanun ile tesbit olunur. 

Teşkilât kanunları yapılıncaya kadar Türk 
ofis ve ölçüler kadroları İcra Vekilleri Heyeti 
karan ile tatbik olunur ve bilûmum maaş ve 
masrafları İktisat vekâleti bütçesine Türk ofis 
masarifi ve ölçüler masarifi namile konulan tah
sisatlardan ödenir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden itibaren muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İktisat vekili memurdur. 

3-V-1934 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. 

îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mi V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü Fuat Hikmet Ali 
îk.V. S. 1. M.V. G.Î.V. Zr.V. 

M. Celâl Dr. Refik AliRana Muhlis \ 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE — Beşinci maddede 
yazılı nizamname tanzim edilinceye kadar birin
ci maddenin (A) fıkrasının 7 ilâ 13 üncü ( 13 
dahil ) numaralarında yazılı işleri yapacak 
olan dış ticaret işleri (Türkofis) reisliği ile (C) 
fikrasmm 8 inci numarasında yazılı işleri yapa
cak olan ölçüler müdürlüğü teşkilâtı aynca ka
nun ile tesbit olunur. 

Teşkilât kanunları yapılıncaya kadar Türko
fis ve ölçüler kadrolan tcra Vekilleri Heyeti 
kararüe tatbik olunur ve bilûmum maaş ve mas-
rafları.İktisat vekâleti bütçesine Türkofis masa
rifi ve ölçüler masarifi namile konulan tahsisat
lardan ödenir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Derece 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Merkez memurları 

Adet Maaş 

2 Vekâlet müsteşarı 
7 Hususî kalem müdürü 
3 Teftiş heyeti reisi 
4 Başmüfettiş 
6 Müfettiş 
7 » 
9 Müfettiş muavini 
4' Hukuk müşaviri 
7 » >> 
7 Zat işleri müdürü 
8 Levazım müdürü 
8 Evrakı umumiye müdürü 
4 iç. ticaret umum müdürü 
6 » » » muavini 
7 Muamelât müdürü 
7 Dahilî ticaret müdürü 
7 Şirketler ve sigortalar müdürü 
G Standardizasyon müdürü 
6 Kredi işleri müdürü 
6 Tarife işleri müdürü 
3 Deniz ticareti müsteşarı 
5 Limanlar umum müdürü 
7 Liman hizmetleri müdürü 
7 l i m a n şirketleri işleri müdürü 
4 Deniz nakliyatı umum müdürü 
T> Resmî, hususî gemi işleri müdürü 
7 Resmî ve hususî gemi işleri müdür muavin i 
7 Beynelmilel deniz mevzuatı ve ecnebi 

vapur işleri müdürü 
7 Hava ticaret işleri müdürü 
6 Deniz mahsulleri ve avcılığı müdürü 
4 Sanayi umum müdürü 
6 » » muavini 
7 Muamelât müdürü 
6 Sanayi teşvik müdürü 
7 Sınaî mülkiyet müdürü 
6 El sanatları ve küçük sanatlar müdürü 

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

İL 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
55 
100 
90 
70 
55 
40 
90 
55 
55 
45 
45 
90 
70 
55 
55 
55 
70 
70 
70 
100 
80 
55 
55 
90 
70 
55 
55 
55 
70 
90 
70 
55 
70 
55 
70 



Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

4 Maadin umum müdürü 
6 » » » muavini 
7 Muamelât müdürü 
7 Taharri ruhsatnameleri ve imtiyazlar 

müdürü 
6 Maden taharri ve işletmeleri müdürü 
6 Maden kömürleri ve müştekkatı işleri 

müdürü 

90 
70 
55 

55 
70 

70 

Büro memurları: 
10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

Vilâyet memurları 
Ticaret mektepleri: 

6 Müdür 
9 Muavin 

14 Kâtip 
12 Başmuit 
14 Muit 
11 Kimyahane asistanı 
6 Muallim 
7 » 
9 » 

11 » 
12 » 

Ticaret ve sanayi müzesi: 
7 Müdür 

12 Kâtip 

Beniz ticareti: 
6 istanbul deniz ticareti müdürü 
7 » » » » muavini 
9 Şef * 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
14 » 
15 Kâtip 
17 » 

35 
50 
50 

1 
1 
2 
1 
4 
1 
6 
5 

25 
5 

20 

. 1 
1 

1 
1 
2 
3 
8 
8 
8 
2 
2 

35 
30 
25 

70 
40 
20 
25 
20 
30 
70 
55 
40 
30 
25 

55 
25 

70 
55 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
14 
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Derece 

8 
10 
11 
12 
14 
15 
17 
18 

7 
10 
11 
11 
12 
14 

Memuriyetin nevi 

Liman reisi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Liman memuru 
» » 

Ereğli hav zat fahmiyesi: 
Muamelât müdürü 
Birinci mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Liman kontrol memuru 
Memur 
Kâtip 

Adet 

2 
7 
3 

15 
10 
23 
17 
69 

1 
1 
1 
2 
8 

20 

Memuriyetin nevi Adet 

Merkez .ücuratı 
Müşavir 1 
Mütehassıs 1 
İhracatı teşkilâtlandırma müdürü 1 
Millî seferberlik müdürü 1 

Tarifeler bürosu: 
Reis 1 
Mütehassıs 3 

Murakabe heyeti: 
Murakıp komiser 2 

» » 6 
» » 7 

Beniz ticareti fen heyeti 
Reis 1 
Aza 4 

Sanayi tetkik heyeti: 
Reis 1 
Mühendis aza 3 

» » 3 
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Sanayi müfettişleri; 
»Müfettiş 

E elektrifikasyon bürosu. 
Reis 
Mühendis 

îş ve işçiler bürosu: 
Reis 

• Müdür 
Raportör 
Tetkik memuru 

Maadm tetkik heyeti: 
Prospektör mühendis 
Asistan 
Muavin mühendis 
Jeometr 
Müstahzır 
Ressam 

Maadin mühendisleri: 
Başmühendis 
Mühendis 
Muavin mühendis 
Mütercim 

» 
Müşavir avukat 

Kütüphane memuru 
Ressam 
Evrak mütehassısı 
Daire memuru 
Şapiroğraf 
Muakkip 
Müvezzi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Steno mütercim daktilo 

Adet 

1 
4 
5 

1 
2 
2 

1 
2 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
4 
2 

1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
25 
35 
2 
1 
1 

Ücret 

400 
300 
200 

500 
400 
200 

500 
400 
250 
150 

500 
400 
300 
300 
200 
200 

400 
300 
200 
300 
200 
400 
200 
120 
120 
300 
120 
50 
75 
50 
45 
35 
30 
60 
60 
300 
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Memuriyetin nevi 

Daktilo 
3» 
» 

Doktor 

Ticaret mektepleri 
Muallim 

» 
» 

Kütüphane memuru 
Kaloriferci 
Hademe 

Vilâyet ilcuratı 

; 

İstanbul deniz ticareti müdürlüğü: 
Fen heyeti reisi 
Aza 

» 
» 

Müşavir avukat 
Makinist 
Telefoncu 
Serdümen 
Tayfa 
Daktilo 

» 
Odacı 

Yüksek deniz ticareti mektebi: 
Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat » 
Muit 
Dosya memuru 
Muallim 

» 
» 
» 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

Adet 

10 
10 
18 
1 

2 
6 
4 
1 
1 

12 

1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
6 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 
10 
3 

11 
1 
1 

Ücret 

100 
80 
65 

100 

120 
80 
60 
75 
40 
30 

200 
150 
120 
100 
100 
80 
50 
45 
35 
50 
45 
30 

250 
120 
100 
100 

80 
80 

120 
100 
80 
60 
30 
50 
35 

Mülhakat limanları. 
Makinist 
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Memuriyetin nevi 

Tayfa 
» 

Odacı 

Ereğli havzai fahmiyesi: 
Başmühendis ve müdür 
Müîıendis 

» 
Maadin kontrolörü 
Müşavir avukat 
Telefoncu 

Hademe 

Tahlilhane: 
Müdür 
Muavin 
Müstahzır 
Hademe 

Diğer mmtakalar: 
Maadin kolcuları 
Seyyar maadin kolcuları 

5> » » 
Kantarcı 
Emanet madenler memuru 

Âdet 

1 
17 
1 

1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

12 
3 
4 
1 
2 

Ücret 

35 
30 
30 

500 
300 
150 
50 
100 
60 
40 
30 

200 
150 
80 
30 

30 
35 
30 
35 
75 

Hükümetin teklifine bağh 

[2] NUMARALI CETVEL 

Sanayi umum müdürü 
Maadin » » 
Standardizasyon müdürü 
Tarifeler müdürü 
Madenler taharri ve işletme işleri müdürü 
Maden kömürleri ve müştekkatı işleri » 
Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri » 
Hava ticareti işleri müdürü 





Srra No 166 
Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan kirallığı arasında akte-

dilen ticarî itilâfnamenin tasdiki haktanda 1/907 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 19-111934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/667 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Bulgaristan ile 27 kânunuevvel 933 tarihinde imza edilen ticaret itilânamesi ile merbutu 

zeyil ve mektupların ve tediyatın tanzimine müteallik kliring mukavelenamesinin 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden, 1 1 şubat 934 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere 
tasdiki İcra Vekilleri Heyetince 13-HI-934 te takarrür etmiştir. 

Bahsi geçen vesaikten ticarî itilâfname bazı tarife tenzilâtını tazammun etmesi itibarile bahsi 
geçen kanunun üçüncü maddesine göre keyfiyetin Yüksek Meclisin tasdikına arzı takarrür 
etmiş ve bu hususta hazırlanan kanun lâyihası, esbabı mucibe mazbatası, ticari itilâfname ve 
zeyli ile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Türk - Bulgar itilâfı esbabı mucibesi 
Memleketimizle Bulgaristan arasındaki ticarî ve iktisadî münasebetleri yeni ihtiyaç ve şart

lara göre tanzim gayesi ile Bulgaristan ile 21 kânunuevvel 1933 tarihinde imza edilen ticaret 
itilâfını Hükümet Büyük Millet Meclisinin yüksek huzuruna arzeder. 

Bu itilâfla muayyen listelerde yazılı olan Türk ve Bulgar ticaret eşyasının tayin edilen 
miktarlar dahilinde mütekabilen ithal ve ihracı tanzim edilmektedir. Bu ticarî mübadele 
600 000 lira kıymetinde olacaktır. Bu had dahilinde tesbit edilen eşyanın hususî takas tariki 
ile mütekabilen ve aynı zamanda ithal türk malı ihracına vareste kalınmıştır. 

1691 numaralı ve ] 8-VI-l 930 trrihli kanunla tasdik edilen Türkiye - Bulgaristan ticaret 
ve seyrisefain muahedesinin imza protokolunda konsolide edilen Türk - Bulgar eşyasıron eşya 
fiatlarının sukutu dolayisile yeni vaziyete intibakını temine matuf en mütekabilen yeni bir tarife 
konsolidasyonuna tâbi tutulması bu itilâfta tesbit edilmiştir. 

1928 senesine kadar ithalât ve ihracat yekûnu olarak sekiz milyon lirayı bulan mütekabil 
ticaret hacminin yine bu son senelerde ancak bir milyonu biraz geçebilmesi komşu iki mem
leket arasındaki ticarî münasebetlerin hayli inhitata uğradığını göstermektedir. Bulgaristanın 
son senelere kadar Türkiyeye vaki ithalâtının - Memleketimizin bu ithal maddelerinde temin 
ettiği inkişaf dolayisile - bizim için istiğna hâsıl olacak bir hale düşmesi üzerine mühim ihraç 
mallarımızdan balık ve balmumu gibi mahsullerimize binnetice Bulgarların kendi pazarların; 
kapamaları vaziyeti tahaddüs eylemiştir. Yeni anlaşma bu mühim iki istihsal maddelerimizle 
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birlikte diğer ithalât mahsullerimizi müşkül vaziyetinden kurtarmak ve Bulgarisan piyasasını 
açarak hem vatandaşların iktisadî faaliyetlerini düzeltmek ve inkişaf ettirmek ve hem de kom
şu olan iki Devlet arasında daha kuvvetlenmesi arzu edilen iktisadî münasebetleri mümkün 
mertebe sıyanet bu itibarla teminine çalışılan gayelerden olmuştur. 

Memleketimizin Bulgaristan ile ticarî münasebetlerinin kuvvetlendirecek olan bu itilâfın 
kabul ve tasdikini Yüksek Büyük Millet Meclisinden Hükümet istirham eder, 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 33 
Esas No. 1J907 

J4-IV-1934 

Hariciye encümeni mazbatası 

Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan arasında edilmek üzere Yüksek reisliğe takdimine karar 
21-XII-1933 te Ankarada imzalanan ticarî iti- vermiştir. 
lâfname ve merbutunun kabul ve tasdikına da
ir kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encü
menimizde tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesini varit gören 
encümenimiz kanun lâyihasını tasvip ederek 
havalesi mucibince İktisat encümenine tevdi 

Reis N. 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

Kocaeli 
tesit Saffet 

M. M. 
Sivas 

Necmettin 
Aza 

İstanbul 
Salâh Clmcoz 

Kâtip 
Diyarbekir 
Zeki Mesut 

Aza 
Bolu 

Hasan Cemil 

İktisat encümeni mazbatası 

T. C. 
İKtısat encümeni 

K. M 22 
E- M 1İ907 

Yüksek Reisliğe 

22- V-1934 

Bulgaristanla 27 kânunuevvel 19/33 tari
hinde akit ve imza edilip İcra vekilleri Hey
etinin 13-111-934 toplantısında kabul ve Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ticaret itilâfna-
mesile merbutu klerink mukavelenamesi 
encümenimize havale edilmekle ticaret Umum 
müdürü Naki Beyin huzurile tetkik ve müza
kere olundu. 

İki memleket arasındaki mütekabil ithalât 
hareketlerinin bu günkü ihtiyaçlara göre 
tanzim gayesile aktedilen bu itilâfnamenin 
portesi (650) bin lira raddesinde olup muka
vele iki tarafın gümrük tarifelerinde yekdiğe
rine karşı muayyen bazı emtianın resminden 
°/o30 dan 50 ye kadar tenzilât yapılmak ve 
bedelleri klerink usulüne tevfikan ödenmek 
esaslarına göre tanzim edilmiştir. 

Encümenimiz yaptığı tetkikatta; mukavelede 
kabul edilen resim tenzili hadlerini bu günkü 
eşya fiatlarına nazaran iktisadî menfaatiarımıza 
münafi görmemiştir. Esasen mukavele müd
deti de bir sene gibi kısa bir zamana münha
sır olduğundan Encümenimiz heyeti umumi-
yesinin kabulünü muvafık bulmuştur. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

lk. En. R. 
Edirne 
Şakir 

Aza 
İstanbul 

H. Vasıf 

M. M. Kâ. 
Ş. Karahisar Af. Karahisar 

İsmail Akosmanoğlu 
İzzet 

Aza Aza 
İstanbul İstanbul 

M. Yaşar A. Cemil 

Aza 
Zonguldak 

Hasan 



— 3 — 
HÜKMETÎN TEKLÎFÎ 

Türkiye ile.Bulgaristan arasında akit ve 
imza edilen ticarî itilâfın kabul ve tas-

dikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Bulgaristan ara
sında 21 -XII -1933 tarihinde Ankarada imza 
edilen ticarî itilâfname ve merbutu kabul ve tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Büstü Fuat 

îk. V. S. î. M. V. 

13-m-1934 
M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mî. V. Na. V. 
Hikmet Ali 

G. t V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

TÜRKİYE - BULGARİSTAN TİCARÎ İTİLÂFI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Bulgaristan Hükümeti, memleketleri arasındaki ticarî re-
vabıtın inkişafını kolaylaştırmak maksadile atideki ahkâmın kabulünü kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Bulgaristan Hükümeti Kıraliyesi, Bulgaristan millî bankasının olbaptaki nizamatına ve işbu 
itilâf ahkâmına tevfikan, aşağıda gösterilen senelik kontenjan hadleri dahilinde Türk emtiası
nın Bulgaristana ithalini temin eylemeği taahhüt eyler: 

Kilo 
Taze veya canlı balık 
Her cins ve nevi tuzlu balık 
Havyar 
Balmumu 
Yün 
Zeytin 
Zeytin yağı 
Palamut 
Valeks 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Kabuklu fındık 
Ayıklanmış fındık 
Portakal 

Madde — 2 
Türkiye Hükümeti, türkiye ithalât rejimini tanzim eden kanun ve kararnamelere tevfikan, 

aşağıda gösterilen senelik kontenjan hadleri dahilinde Bulgar emtiasının Türkiyeye ithalini te-

350 
500 
25 
125 

000 
000 
000 
000 

150 000 
195 
50 
500 
375 
25 
25 
10 
10 
50 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

min eylemeği taahhüt eder. 

Odun kömürü 
Kesme şeker 
Kaşar peyniri 
Domuz 

Kilo 

Adet 

10 000 000 
2 500 000 

80 000 
2 000 
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Madde — 3 

İki Hükümet ticaretlerinde tevazün husulü maksadile, işbu itilâfın mevkii meriyete vazı 
tarihinden itibaren her üç ayın nihayetinde iki memleket arasındaki ticarî muvazene vaziyetini 
tetkik ve tanzim hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 4 

İşbu itilâf iki Tarafın tasdikından on beş gün sonra meriyete girecek ve yalnız bir sene için 
muteber olacaktır. 

Madde — 5 

İşbu itilâfa merbu ve tarife rüsumunu konsolide eden protokol kezalik iki Tarafın tasdikın
dan onbeş gün sonra meriyete girecektir. İşbu protokol Türkiye ile Bugaristan arasında 27 
mayıs 1930 tarihinde aktedilen ticaret ve seyrisefain muahedesinin lâyenfek bir cüzünü teşkil 
edecek ve muahede meri kaldıkça tesirini icra eyleyecektir. 

Zeyil No. (1) 

27 mayıs 1930 tarihli Türk - Bulgar ticaret ve seyrisefain muahedesine mülhak imza 
protokolünün ahkâmı atideki şekilde tadil edilmiştir. 

İşbu mukavelenamenin meri bulunacağı müddet zarfında Türkiyeye ithal edilecek Bulgaristan 
mahsulü odun kömürlerinin ( Türk tarifesi numara 283 ) yüzde elli nisbetinde, yine Bulgaris
tan mahsulü Kaşkaval peynirlerinin ( Türk tarifesi numara 24 A ) yüzde elli beş nisbetinde ve 
domuzların ( Türk tarifesi numara 9 ) yüzde 68 nisbetinde gümrük resmi tenzilâtından istifade 
etmeleri mukarrerdir: 

Kezalik, Türk mahsulü taze ve tuzlu balıklar ( Bulgar tarife numarası 30,31 b 2 ve 31 c ) 
ve balmumlan (Bulgar tarife numarası 124 ) yine işbu mukavelenin meri bulunduğu müddet 
zarfında Bulgaristana hini ithallerinde atide zikredilen gümrük resimlerine tâbi tutulacaklardır: 

Bulgar tarife Eşyayı ticariyenin Altın leva olarak beher 
numarası isimleri kentaldan alınacak resim 

10 
52,5 
35 
15 

112 

Balâda zikredilen imza protokolünde yapılacak bu tadilât musaddak nüshaların teatisinden 
on beş gün sonra meriyete girecek ve mezkûr muahednin bir cüzü lâyenfekkini teşkil edecektir. 

Ankarada 21 kânunuevvel 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Numan Antonoff 
fi. Naki 

30 Her nevi balık canlı, taze veya tebrit edilmiş 
31 b Palamut 1 ) Parçalanmış 

2 J butun 
31 c Sair 

134 a Arı mumlan ve balmumu petekleri 



Sıra NQ 165 
Türkiye Cumhuriyet ite İtalya Hükümeti arasında aktedilen 
ticaret mukavelenamesile ticarî mübadelâta ait tediyatın 
tanzimine müteallik itilâfname ve müzeyyefâtrnın tasdikına 

dair I 945 numaralı kanun layihası ve Hariciye ve İktisat 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 18-/V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6\977 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye ile İtalya arasında aktedilen Ticaret mukavelenamesi ile ticari mübadelâta ait 

tediyatın tanzimine müteallik itilâfname ve müzeyyelâtının tasdikına dair Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12-IV-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bahsi geçen vesaikin 20 nisan 934 tarihinden 
itibaren muvakketen meriyete konulması İcra Vekilleri Heyetince 12-IV-934 tarihinde takarrür 
etmiş olduğundan mezkûr kanunun üçüncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına 
arzolunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Memleketimizin İtalya ile ticarî münasebetlerini gerek ithalât ve gerekse ihracat noktalarından 
şayanı dikkat» ehemmiyet ve hususiyetler göstermektedir. İstatistiklerin yendiği malûmata göre 
umumî buhrana tekaddüm eden senelerde İtalyan ithalâtı, umumî ithalâtrmızm % 20 sine yakm bir 
nisbet kaydeylemiştir. En büyük ithalât kırk üe, buçuk milyon lira ile 1925 senesinde vukua gel
miştir. Bu azamî hadden sonra İtalyan ithalâtı cihan ticaretindin taıkip ettiği azalma hareketine 
tâbi olarak tenezzüle başlamış ve kontenjan sisteminin tatbikına tesadüf eden 1931 senesinde 18,5 
milyon liraya inmiş bulunuyordu. 

1923 senesinden itibaren son on sene zarfında İtalya Türkiyeye 284 milyon lira kıymetinde mal 
ithal etmiştir ki bunun vasatisi takriben 28,5 milyon lira tutmaktadır. Bu miktar sırf hususî tica
rete ait, yani dövizini tamaımen tediye ettiğimiz ithalâttır. 
İhracata gelince: İtalyaya vaki ihracatımız Tiryeste transiti ve İtalyaya 'bilfiil yaptığımız ithalât ol
mak üzere iki kısma ayırmak ve bu memleketle ticarî münasebetlerimizde bilhassa bu ikinci kısmı, 
yani yalnız hususî; ticaretimizi dikkat nazarına almak mecburiyetindeyiz. 

İhracat istatistiklerimiz transit vaziyeti hasebi le mukabil tarafa yapılan ithalâtı tabiatile doğru 
bir surette göstermeyeceğinden Türkiyenin İtalyaya vaki olan ithalâtında İtalyan istatistiklerini 
esas ittihaz etmek zarureti hâsıl olmuştur. İhracat ofisimizin bu ibapta tanzim ettiği istatistiklere göre 
kezalik 1923 senesinden itibaren son on sene zarfında Türkiye İtalyaya 1' 328 000 000 liret kıyme-



tinde mal ithal eylemiştir, İtalyan liretinin eski temevvüçlerL hasebile bir türk lirası on liret tahmin 
edildiği takdirde bu müddet zarfında Italyaya hakikî satışlarımız takriben 133 milyon Türk lirası
na baliğ olmaktadır. On senelik devir zarfında İtalyan ithalâtı 284 milyon Türk lirası ve Türk ih
racatı 133 milyon Türk Mrası olduğuna göre vasaitî hesapta italya aleyhimize 150 milyon liralık bir 
aetivite temin eylemiş ve memleketimiz bu miktara tekabül eden dövizleri ticarî membalarından 
tesviye eylemiştir. 

iki memleket ticareti hususiyetleri arasında aleyhimize görülen bu yüksek fark 1929 senesin-
denberi başlanfmTş olan ticaret müzakerelerimin uzamasına sebep olan başlıca âmillerden birini 
teşkil eylemiştir. Filhaıkika 1932 senesinde yapılmış olan itilâf projesinde îtalyadan Türkiyeye ya
pılacak ithalât Tiryestenin transit ticareti de ithal edilmek suretile hesap edildiğinden proje Cum
huriyet Hükümetince kabul edilmemiştir. 

1933 senesi bidayetinde başlayan ikinci müzakerede Tiryeste transit hizmetlerinde tanınmış 
olan kısmî fark Italyanlarca gayrikâfi addedildiğinden yine ka.tî bir netice istihsal edilememiştir. 

Bu kere Romada vukubulan temaslarda yukarıda telhis edilen vaziyetler pek cerhin müzakerele
rin mevzuunu teşkil etmiş ve nihayet senelerden beri İtalyan ticaretinin muhafaza ettiği yüksek 
aetivite farkı bertaraf edilerek hususî ticarette hakikî ve tam muadelet tesis edildiği gibi buna 
ilâveten tediye muvazenemiz lehine olmak üzere Devlet tediyatının % 25 inin mal olarak tesviyesi 
ve Italyaya yapılacak ihracat nakliye ücretlerine tekabül eden dövizlerin Türkiye haricine çıka-
nlmaması gibi bariz menfaatler temin edilmiştir. Yüksek tasviplerine arzedilen ticaret anlaşması 
ve Kliring projesinde bu esasların tatbikat şekilleri tesbit -edilmiştir. 

Diğer cihetten italyanlarla ticaret münasebetlerimizin ahdî vaziyeti 1929 seneskıdenberi mo-
düs tarzında idare edilmekte olduğundan münasebetlerde istikrarı temin için meri ticaret muahe
delerimizin umumî esas ve hükümleri dahilinde bir ticaret muahedesi tanzim edilmiştir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 9 - V -1934 

Karar No. 38 
Esas No. 1/945 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile italya aracında 4 nisan 1934 tari- edilmiş ve havalesi mucibince İktisat encüme
ninde Ankarada imza edilen ticaret mukavele- nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak-
namesi ile tediyatın tanzimi hakkındaki itilâf name dimi kararlaştırılmıştır. 

Hariciye E. Reisi N. M. M. Kâtip 
Diyarbekir Diyarbekir Sivas 

Zeki Mesut Zeki mesut Necmettin 

ve merbutatmın tasdikına dair Hariciye vekil
liğince hazırlanıp . icra Vekilleri Heyetince 
12 - IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi. ^ z a ^ z a -^z a 

Hükümetin esbabı mucibesinde bildirildiği Kocaeli istanbul Elâziz 
veçhile gerek ticaret ve gerek tediye muvazene- t . Süreyya Salâh Cimcoz FaZîl Ahmet 
nıiz bakımından bariz menfaatler temin eden bu Aza 
mukavelename ile merbutlarının tasdiki hak- Trabzon 
kmdaki kanun lâyihası ençümenimizce de tasvip H. Nehisadc 



İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Karar No. 21 
Esas No. 1/945 

22-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İtalya arasında aktedilen tica
ret mukavelenamesile ticarî mübadelâta ait te-
diyatın tanzimine müteallik itilâfname ve mü-
zeyyelâtının tasdilkına dair Hariciye vekilli
ğince ihazırlanrp İcra Vekilleri Heyetinin 
12 - IV -1934 toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimi
ze havale edilmekle Ticaret umum müdürü 
Naki Beyin huzurile tetkik ve müzakere olun
du. 

10 - VI -1933 taralı ve 2294 numaralı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden italya ile ak-
tedilip 20 nisan 1934 tarihinde muvakkat me
riyet mevkiine vazedilmiş olan ticaret anlaş
ması, umumî bir ticaret mukavelesi ile Tara
feyn mübadelâtına ait tediyatın tanzimine mü
teallik bir itilâfname olmak üzere başlıca iki 
kısımdan mürekkeptir. Son on senelik istatis
tiklere nazaran Türkiyenin İtalya ile olan ti
carî muamelesi diğer (memleketlerden daha 
fazla olmuş ve mukabil mübadele hacmi sene
de kırık milyon lirayı aştığı seneler görülmüş
tür. Fakat şimdiye kadar devam eden bu 
yüksek alış veriş hareketinde Türkiye Italyaya 
karşı passif bir vaziyette kalmıştır. 

iktisadî buhran karşısında iki taraf arasın
daki Ibu mütekabil ticaret hareketlerinin mem
leket iktisadî menfaatlerine uygun bir şekle 
irca edilmesi zarureti hissedilmiş ve 1929 se
nesinden iberi devam eden uzun müzakere ve 
temaslar neticesinde bu mukaveleler aktedil-
miştir. 

Bunlardan ticaret mukavelesi: 
îki memleket arasındaki ticarî mübadelele

rin istikrarını temin için elyevm mevcut ve 
meri ticaret muahedelerimizin esas hüküm ve 
prensip çerçeveleri dahilinde tanzim edilmiş 
olup bunlardan farklı bir hususiyet ihtiva et
memektedir. 

Ticarî mübadelâta ait tediyatın tanzimine 
müteallik itilâfname: 

Bu itilâf iki memleket ticarî mübadelele
rinde tevazün temin etmekte ve tediyatın iki 
Taraf Merkez (bankalarının delâletile klernik 
suretinde icrasını temin etmektedir. 

Klernik mukaveleleri hükümleri münhası
ran iki memleket ticareti ıhususiyelerine tatbik 
edilecek ve transit muameleleri bu hükümden 
istifade edemeyecektir. Bundan başka verile
cek kontenjan fevkinde ihraeat mallarımızdan 
yumurta, arpa, tiftik, (halı gibi Ibir kısmı eş
yamızın lehine kısmî veya tamam takas mec
buriyeti kabul edilmiştir. 

Ana hatları ıhulâsatan yukarıda arz ve izah 
edilen bu mukaveleleri encümenimiz iktisadî 
menfaatlerimize uygun görmüş olduğundan tas
diki talep edilen kanunun kabulile Yüksek 
Meclisin tasvibine arzını muvafılk bulmuştur. 

Yüksek reisliğe takdim olunur. 
İktisat En. Rs. M. M. 

Edirne Şebin K. 
Şakır İsmail 
Kâtip Aza 

Afyon K. istanbul 
Akosmanzade İzzet H. Vasıf 

Aza Aza Aza 
istanbul istanbul Zonguldak 

M. Yaşar Alâettin Cemil Hasan 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edileli 
ticarî itilâfın kabul ve tasdikine mütedair 

kanun lâyihası 

1 — Türkiye ile İtalya arasmda 4 nisan 1934 
tarihinde Ankarada imza edilen ticaret muka^ 
velenamesi ile tediyatm tanzimine dair itilâf-
name ve merbutatı kabul ve tasdik edilmiştir. 

2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

3 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 

îk. V. S. 1. M. V. 

14-IV-1934 
M, M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mi V. Na. V. 
Hikmet Ali 

G. 1. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Befik Ali Bana Muhlis 
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TÜRKİYE - İTALYA TİCARET MUKAVELESİ 

Salâhiyeti lâziımeyi haiz zirde vaziülimza 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsile aı Hariciye vekâleti kâtibi umumisi büyük elçi 

Numan Beyefendi ve İktisat vekâleti Ticaret umum müdürü Naki Beyefendi 
İtalya Hükümeti Kıraliyesini temsilen İ ta lya Fevkalâde murahhas ve büyük elçisi Müsyü 

Vinçenzo Lojacono Hazretleri 
tk i memleket arasmda ticarî mübadelâtı tanzim etmek maksadile atideki hususat hakkında muta 

bık kalmışlardır: 

Madde — 1 

tki Âkit Taraf memleketler menşe ve mevritii i;abiî mahsulât veya mamulâtı diğer Taraf memle
kete hini ithalinde sair bilûmum memleketlerden gelen mümasil eşyaya tatbik edilen veya edilecek 
olan vergi, emsal, resim, muıımaz resim veya her hangi bir mükellefiyetten başka veya daha yüksek 
bir mükellefiyete tâbi tutulmayacaktır. 

İtalyaya vaki olacak ihracatta Türkiye ve Türkiyeye yapılacak ihracatta İtalya, bu hususta en 
ziyade müsaadeye mazhar memlekete ihraç olunan ayni mevattan aldıkları ve alacakları ihraç res
minden veya her hangi bir resimden başka veya daha yüksek bir resim almayacaklardır. 

Madde — 2 

Üçüncü bir memlekete yapılacak muameleye müsavi muamele teminatı, ithalât ve ihracat re^ 
simlerinm cibayetine ve gümrük teminatına, eşyanın gümrük depolarına vazına, gümrük aidat ve 
muamelâtına ve gümrükten ithal ve ihraç edilen veya transit olarak geçen emtianın şevki muame
lesine, eşyanın tahliline ve verification usullerine, tarifelerin tasnif ve tefsirine, muvakkat ithalât 
ve ihracata ve yeniden ihracata şamil bulunacaktı r. 

Madde — 3 

Geçen maddelerde zikredilen üçüncü bir memlekete yapılacak muamelenin ayni muamele atide-
deki hususata tatbik edilmeyecektir: 

1 - İki Yüksek Âkit Taraftan birinin memleketlerile hemhudut olan memleketlerde iki Taraftan 
15 kilometreyi tecavüz etmeyen bir saha dahilindeki hudut ticaretini kolaylaştırmak üzere bahşedil
miş olan veya ileride bahşedilecek menafi; 

2 - Âkit Hükümetlerden biri tarafından h^alen aktedilmiş veya ileride aktedilecek olan bir güm
rük ittihadından inbias eden hususî müsaadat; 

3 - İtalya tarafından kendi müstemlekelerine veya himayesi altındaki memleketlere bahşedil
miş veya ileride bahşedilecek olan menafi ve müsaadatı mahsusa'; 

4 - Türkiye tarafından 1923 senesinde Osmanlı Isparatorluğundan ayrılmış olan memleketlere 
bahşedilmiş veya ileride 'bahşedilecek menafi ve müsaadatı mahsusa. • 

Madde — 4 

İki Yüksek Âkitlerden birine ait olup transit suretile bir veya müteaddit memleketlerden geçe
rek diğer Âkitin arazisine ithal edilmiş olan tabiî veya mamul mevat hini ithallerinde kendi men-
şelerinden doğrudan doğruya ithal edildikleri takdirde tâbi olacakları gümrük resmi veya ai
datından başka veya daha yüksek bir vergi resim ve aidata tâbi tutulmıyaeaklardır. 

Bu hüküm doğrudan doğruya transit eşyasına tatbik edileceği'gibi aktarma, yeniden amibalâj 
ve bir müddet antrepoda kaldıktan sonra transit olarak geçen emtiaya da tatbik olunacaktır. 
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Madde — 5 

İki memleket arasındaki ticarî muamelâta müteallik tediyat ve ithalât rejimi işbu mukaveleye 
bağlı olan hususî itilâf mucibince tanzim edilecektir. 

Ancak şurası mukarrerdir iki me2kr hususî itilâf ahkâmına mugayir olarak Yüksek Akit Ta
raflardan her biri işbu itilâf mucibince iki memleket arasında alım satım mevzuu olabilecek 
emtianın ithal, ihraç ve transitini tahdit veya menetmek hakkını, işbu tahdidat ve memnuiyetler mü
masil şerait tahtında bulunan diğer bilûmum memleketlere de ayni zamanda tatbik edildikçe Ve âti
deki ahvalde, muhafaza ederler: 

a) Devletin emniyetine ve umumî asayişe müteallik esbap saikasile; 
b) Zabitai sıhhiye ve baytariye ve hayvanat ve nebatatı hastalıklardan, böcek ve her türlü tu

feyli hayvanattan muhafaza nıaksadile; 
c) Harp levazımı tedarikinde ve fevkalâde ahvalde; 
d) halen meri olan veya âtiyen tesis edilecek olan Devlet inhisarlarına riayeten; 
e) Memleket dahilinde mümasil yerli emtianın istihsali, ticareti, nakli ve istihlâkine taallûk 

eden dahilî mevzuat mucibince tatbik edilen veya edilecek olan memnuiyet ve tahdidatı ecnebi em
tiasına da teşmil edebilmek için. 

Madde — 6 

İki Âkit Taraftan birinin sancağını hâmil hamuleli veya hamulesiz gemiler diğer tarafın li
man ve sularına girip çıktıkları veya tevakkuf ettikleri esnada Devlet, Komün Korporasiyon, 
âmme hizmetinde bulunanlar ve her hangi bir müessese menfaatine mahiyeti ve ismi ne olursa ol
sun eibayet edilen vergi, resim ve tazminat hususunda millî gemilerin tâbi bulundukları muame
lenin ayni ve muadiline tâbi olacaklardır. 

Ayni muamele gemilere yer tahsisinde, sefainin liman, köy, körfez, havuz ve doklarda tahmil 
ve tahliyelerinde, her türlü tesisat ve inşaattan istifadelerinde ve umumiyetle gemilerin yük ve 
yolcu ve mürettebatının tâbi bulunabileceği her hangi ahkâm ve formalitede tatbik olunacaktır. 

Ancak şurası mukarrerdir ki Yüksek Âkit Taraflardan biri canibinden kabotaj servisine tahsis 
edilen millî sefaine bahşedilmiş veya edilecek olan hususî teshilât muvacehesinde muamelede te-
savi talep olunamaz. 

Yukarıdaki fıkralarda derpiş edilen hususata müteallik her nevi imtiyazat ve serbestiden isti
fade hakkı Âkitlerden biri tarafından üçüncü bir devlet gemilerile mürettebat, yolcu ve yüklerine 
bahşolunduğu takdirde işbu menafi kayitsiz ve şartsız olarak hemen diğer taraf gemi, mürettebat, 
yolcu ve hamulelerine de bahşedilecektir. 

Madde — 7 

Âkit Taraflardan birinin ıbayrağınr taşıyan gemiler her hangi bir ecnebi memlekete ait malı 
yüklemek veya yükünü tamamlamak veyahut ecnebi bir memleketten getirmiş oldukları hamu
lenin tamamını veya bir kısmını tahliye için diğer Âkit Tarafın limanlarından birine girdikleri tak
dirde, millî kanun ve nizamlara riayet etmek şartile hamulesinin ayni memleketin başka bir lima
nına veya ecnebi bir limana boşaltılacak olan kısımmı bu kısım için muhafaza rüsumundan maada 
heç (bir resim ve masraf vermeksizin gemide muhafaza veya yeniden başka bir mahalle ihraç edebi
leceklerdir. 

îş/bu muhafaza resmi millî gemilerden alman miktarda istifa olunacaktır. 

Madde — 8 

Yüksek Âkit Taraflardan birine ait bir gemi diğer Âkit Tarafın sularında battığı, karaya otur
duğu ve hasara uğradığı veya mecburî tevakkufa maruz kaldığı takdirde mezkûr sefine ve hamu
lesi mümasil vaziyetlerde mahallî kavanin ve nizamat ile millî sefinelere bahşedilmiş olan müsa-



— 7 _ 
adat ve muafiyete mazhar olacaklardır. 

Kaptan, mürettebat ve yolculara olduğu gibi gemi ve hamulesine de millî gemilere yapıldığı 
misillû yardım ve imdat gösterilecektir. 

Dahilî sarfiyat için memlekete ithal edilmediği takdirde batmış veya kazazede olmuş olan ge
miden kurtarılan eşya hiç bir gümrük resmime tâbi tutulmayacaktır. 

Madde — 9 

Gemilerin .tabiiyeti, her iki Hükümet makamatı tarafından mensup oldukları memleket kavanin 
ve nizamatına tevfikan ita edilmiş olan şehadetname ve vesikalara göre, her iki Tarafça tanıla-
çaktır. 

Mahkeme kararile yapılan satış hariç olanak üzere, Âkit Taraflardan birine mensup gemiler, 
sancak tebdili muamelesi yapıldığına dair geminin mensup olduğu Devlet memurini tarafından ve
rilmiş beyanname olmaksızın millileştirilemeyecektir. 

Âkitlerden biri tarafından ita edilmiş olan hacmi istiabı vesikaları ve hacmi istiâbiye mü
teallik sair vesaik yine mezkûr iki Âkit Hükümetler arasında yapılacak hususî anlaşmalara tev
fikan tanılacaktır. 

îşbu anlaşmaların aktine değin Yüksek Âkitlerden her birine mensup gemiler diğer Yüksek 
Âkit Taraf limanlarında, gemi seyrisefer rüsumunun tediyesi hususunda gemi vesaikinde mukay
yet bulunan safi hacmi istiabi millî gemilerin safi hacmi istiabisini tayin için tatbik olunan usullerle 
tesbit olunan safi hacmi istiâbiye muadil addedilerek.yeniden hiç bir hacmi istiabi tayini muame
lesine tâbi tutulmıyaecaktır. 

Madde — 10 

Millî muamele ve en ziyade mazhan müsaademillet muamelesi tatbikına mütedair yukarıdaki 
maddelerde münderiç ahkâm atideki hususata şamil değildir: 

1 - Her iki memleketten birinde meri olan veya meri olacak olan kavanine tevfikan devam edile
cek olan kabotaja; 

Her halde Türk ve İtalya/n gemileri ecnebi memleketlerden getirmiş oldukları hamulenin tama-
mini veya bir kısmmı çrkarmak veya ecnebi memleketlere götürecekleri hamuleyi yüklemek veya 
tamamlamak maksadile iki Âkit memleketin limanlarından bir veya bir kaçına uğrayabileceklerdir; 

2 - Millî ticareti bahriyeye yapılan ve yapılacak olan teşvikata; 
3 - Deniz sporu cemiyetlerine ve tenezzülı gemilerine bahşedilmiş olan hususî imtiyazata; 
4 - înhisar veya iştirak suretİerile işletilmekte bulunan kendi gemilerine Hükümet tarafından ya

pılan teşvikafta; 
5 - İki Yüksek Âkit Tarafın karasularında yapılacak balık avcılığına ve millî (balık avcılığı 

mahsulâtının müstefit olduğu veya olabileceği hususî menafie, 
6 - Limanlar, sahiller ve plajlarda bahrî hizmetler icrasma ve tahlisiye ve imdadı bahrî ve 

römorkör ve 'kılavuzluk işleri icrasına. 

Madde — 11 

Mevrit ve cinsi ne olursa olsun her nevi eşyanın iki Yüksek Âkitlerden birinin arazisine mil
lî gemilerle ithali, transit veya deposu mümkün olaıbildiği takdirde ayni esyanm diğer Âkit 
Taraf gemilerile de oraya ithali, oradan ihracı, transit olarak geçirilmesi kabil olabilir. 

Bu takdirde bu eşya ayni teshilâta mazhar olacak ve millî gemilerle naklolunan mümasil 
eşyaya tatbik edilen vergiden daha yüksek hiç bir vergi ve resme veya daha ağır tahdidata 
tâbi tutulmayacaktır. 

tşlbu kaide yabancı ülkelerden*gelen gemilerden, çıkan yolculara veyahut yabancı ülkelere 
giden gemilere ibinen yolculara da tatbik olunur. Bu son vaziyette gemiler hangi limandan 
hareket ediyorsa ve o liman Akitlerin hangisinin arazisinde kâin ise o memlekette (bu gibi yol-
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cu nakline mahsus gemilere tatbik edilmekte veya edilecek olan ahkâmı kanuniyeye riayetle mü
kelleftirler. 

Madde — 12 

İşbu mukavele tasdik olunacak ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar kısa ibir müddet 
zarfında Ankarada teati olunacaktır. 

Maaımafih Ankarada nota teatisi suretile ve muvakkat ikaydile meriyete girebilecektir. 
îşbu mufkavele muvakkaten meriyete girdiği tarihten itibaren 9 ay müddetle muteber ola

caktır. 
İşbu dokuz aylık müddetin inkızasından bir ay evvel iki Yüksek Âkit Taraf, işbu (mukave

lenin yeniden tecdidi için aııüzaıkerata başlayacaklardır. 

Tasdilkanlilmekal Yüksek: Âkit Taraflar murahhasları işbu mukavelenameyi imzalamışlar ve 
mühürlerini vazetmişlerdir. 

4 nisan 1934 tarihinde Ankarada iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. 

MUNZAM PROTOKOL 

Bu günkü tarihle aktedilmiş olan ticaret ve seyrisefain mukavelesinin imzası muamelesine te
vessül olunduğu sırada zirde vaziülimza murahhaslar mezkûr mukavelenin ayrılmaz bir cüzünü 
teşkil etmek üzere âtideki beyanatta bulunmuşlardır: 

Madde — 5 

İktisadî vaziyeti hazıra münasebetile iki Âkit Taraf icabı takdirinde halihazırda kendi pazarlarına 
ecnebi mallarının ithalini tanzim eden sistemde bazı tadilât salâhiyetini mütekabilen tanırlar. 

Bu takdirde yeıri sistem, her iki memleket arasındaki ticarî münasebeti mümkün olduğu kadar az 
ızrar elecek surette diğer Âkit Taraf eşyasına tatbik olunacaktır. 

Bununla beraber mutazarır olan Taraf yeni müzakerelere girişmek için talepte bulunmak sa
lâhiyetini haiz olacak ve işbu müzakereler talebin vukuu tarihinden bir ay müddet zarfmda netice
lenmediği takdirde mutazarrır olan Taraf mukaveleyi feshedebilecek ve işbu fesih on beş gün 
sonra muteber olacaktır. 

Ayrıca tasdik muamelesine tâbi tutulmaksızın müteallik bulunduğu mukavele tasdiknameleri
nin teatisi suretile Yüksek Akitler Taraflarından kabul ve tasdik edilmiş addedilecek olan işbu proto
kol Ankarada 4 nisan 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

MENŞE ŞEHADETNAMELERİNE MÜTEALLİK PROTOKOL 

İtalya ile Türkiye arasında ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin imzası esnasında bu bap
ta salâhiyeti lâzimeyi haiz zirde vaziülimza İtalya Hükümeti Kıraliyesi murahhası ve Türkiye Hü-
hükûmeti Cümhuriyesi murahhası atideki husıısat hakkında mutabık kalmışlardır: 

Bu günkü tarihle imza edilmiş olan ticaret ve seyrisefain mukavelenamesine müncer olan mü
zakereler esnasında iki Hükümetten birinin arazisine ithal edilen mallara müteallik menşe şehadet-
namelerinin mütekabiliyet şartile Konsolosluk vizesinden veyahut buna müteallik harem tediye
sinden istisna edilmesinin muvafık olacağı İtalyan heyeti murahhasası tarafından beyan edilmiştir. 

Türkiye heyeti murahhasası bu mevzu üzerinde müzakeratta bulunmak salâhiyetini haiz olma-
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dığını beyan ile beraber böyle bir tedbirin kabulü imkânının hüsnüniyetle mütalea eylemesi için 
kendi Hükümeti nezdinde tavassutta bulunacağını vadeylemiştir. 

Ankarada iki nüsha olarak 4 nisan 1934 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Ankara, 4 nisan 1934 
Reis Bey, 

İtalya ve Türkiyede meri olan kavanin, niüte kabilen seyahat propagandasına müteallik vesaikin 
gümrük resminden muaf olarak ithaline müsait bulunması hasebile İtalya Hükümetinin Türkiye 
tarafından mümasili Italyadan gönderilen evraka ayni muamele tatbik olunduğu takdirde Tunkiye-
den gelecek olan balâda mezkûr evrakı gümrük resminden muaf olarak kabule amade bulunduğu
nu bildirmekle keshi şeref eyler ve .memleketlerimiz için mütekabil menafii mülâhazasile yukarıda
ki meseleyi hüsnü niyetle nazarı itibare almasını Hükümetinize tavsiye buyurmanızı rica ederim. 

thtiramatı faikamm kabulünü rica ederim efendim. 

tTALYA İLE TÜRKİYE ARASINDA TİCARÎ MÜBADELÂTA AİT TEDÎYATIN TANZtMİ-
NE MÜTEALLİK İTİLÂFNAME 

İki memleket arasındaki mütekabil emtia mübadelâtından mütekevvin tediyatı tanzim maksadile: 
İtalya Kıraliyeti Hükümetini temsilen, 

İtalya fevkalâde murahhas ve Büyük elçisi Müsyü Vincenzo Lajacono Hazretleri. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen, 

Hariciye vekâleti kâtibi umumisi Büyük elçi Numan Beyefendi, ve İktisat vekâleti Tica
ret umum müdürü Naki Beyefendiden ibaret ve berveçhi zir vaziülimzalar bu bapta lâzımgelen sa-

.lâhiyeti haiz bulundukları halde hususatı atiyeye dair aralarında mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

İtalya ile Türkiye arasında emtia mübadelâtından mütekevvin tadilât, atideki maddelerde mu-
sarrah kavait ve eşkâle tebaan icra edilecektir. 

Madde — 2 

İtalya menşe ve mahreçli olup Türkiyeye bilfiil ithal edilen ve işbu itilâf nameye 1 numara ile 
merbut listede muharrer bulunan emtianın iştirasından mümbais her borç, Türkiye Cumhuriyet 
merkez bankasına Türk lirası olarak teslimat yapılmak suretile ifa edilecektir. 

Kezalik İtalya menşe ve mahreçli olup Türkiyeye ithal edilecek olan emtianın mubayaasına mü
teallik her avans, yukarıki hükümler dairesinde tesviye edilmek lâznngelip, şu kadar, ki, (bu avan
sa müteallik mukavele Türkiye Cumhuriyet Merkez 'bankasına ibraz edilmek ve muamelenin yo
lunda ve tatbikatı tieariyeye muvafık bulunup bulunmadığı banka tarafından tetkik olunmak 
şaıfttır. 

Tahsil edilmiş olan mebaliği Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kendi defterlerinde tstituto 
Nazionale per i Camtn con l'Estero namına bilâ faiz açacağı bir hesabı cami a matlup kaydedecektir. 

Madde — 3 

Türkiye menşe ve mahreçli olup İtalyaya bilfiil ithal edilen ve işbu itilâfnameye (2) numara ile 
merbut listede muharrer bulunan emtianm iştirasından mümbais her borç, îstituto Nazionale per i 
Cambi con. l'Estero'nun veznedarı sıfatını haiz İtalya bankasına İtalyan lireti olarak teslimat ya-
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pılmak suretile ifa edilecektir. 

Kezalik, Türkiye menşe ve mahreçli olup İt al yaya ithal edilecek olan emtianın mubayaasına 
müteallik her avans, yukanki hükümler dairesinde tesviye edilmek lâzımgelip, şu kadar ki, bu 
avansa müteallik mukavele îstituto Nazionale per i Cambi con l 'Estero'ya ibraz edilmek ve muame
lenin yolunda ve tatbikatı ticariyeye muvafık bulunup bulunmadığı îstituto tarafından tetkik 
olunmak şarttır. 

Tahsil edilmiş o]an mebaliği îstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, kendi defterlerinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası namile bilâ faiz açacağı bir hesabı camia matlup kaydede
cektir, 

Madde — 4 

Îstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası tesellüm 
ettikleri makbuzattan yekdiğerini mütekabilen haberdar edecekler, lıer kalem tahsilatın tarihini bir 
birlerine işar eyleyecekler ve işbu itilâf hükümlerine tebaan iki taraf bayilerine yapılacak tediyata 
mezuniyet vereceklerdir. 

Yaptığı ıher tediyeyi Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası, ikinci maddede mevzubahs he
sabı camiin zimmetine kaydedecektir. 

Kezalik yaptığı ıher tediyeyi Îstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, üçüncü maddede mev
zubahs hesabı cami in zimmetine kaydedecektir. 

Madde — 5 

İtalyan emtiası ihracatçıları için Îstituto Nazionale per i Cambi con l'Estero nezdindeki hesabı 
cami de 've Türk emtiası ihracatçıları için Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası nezdindeki hesabı 
cemi de mevcut mebaliğin (hudutları daihilinde kalmak suretile iki tarafın bayileri, kendilerine ait 
mebaliği dördüncü maddede musarrah tarih sırasını takip etmek ahkâmına göre mütalebede bu
lunmak hakkına maliktirler. 

Madde — 6 

Emtia mübadelâtından mütekevvin olup vadeleri hulul etmiş ve fakat itilâfı hazırın meriyete 
duhulünden mukaddem tediye edilmemiş olan borçlar işbu itilâfname ahkâmına tebaan tesviye 
olunacaklardır. 

Madde — 7 

Türk liralarının İtalyan liretine, İtalyan liretlerinin Türk lirasına tahvil ve yine iki Âkit memlekete 
ait millî paralardan gayri paraların İtalyan liretine tahvili Îstituto Nazionale per i cambi con l'Es* 
tero ile Türkiye Cumhuriyet Merkez (bankası arasında mutabık kalınacağı veçhile icra edilecektir, 

Şu kadar ki deyne vücût veren mukavelelerin aktinden sonra altına tahvil edilebilmek kabiliyeti ref-
edimiş İbulunan bir para üzerinden münakit borçlar mevzubahs olduğu takdirde, alacaklılar ile borçlular 
arasında bilmutabaka borçların bedelleri İtalyan liretine tahvil edilmek şartile 'bu kabü deyinler 
ifa edilecektir. 

Madde — 8 

Îstituto Nazionale per i cambi con l'Estero ile Türkiye OümJhuriyet Merkez bankası, işıbu iti-
lâfnameye 3 ve 4 numaralarla merbut listelerde muharrer olan ve Türkiye menşe ve mahreçli olup 
İtalyaya ve İtalyan menşe ve mahreçli olup Türkiyeye ihraç edilecek emtiaya müteallik bulunan 
işler için aralarında mutabık kalarak hususî takaslar icrasına muvafakatlerini ita edeceklerdir, 
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Ancak şurası mukarrerdir ki ıbu takaslara mevzu teşkil eden emtia^ İtaİyayâ ve Türkiyeye bilfiil 
ithal.edilecek emtiadır; 

Madde — 9 

Işhu dtiİâlm inkızasıhdâ diğer memleket nezdinde ıkehdi İeıhirie /bir bakiye kalan memleke
tin ithalâtçıları, bu bakiyeye ait alacakların tamamı itfa edilinceye ıkadar kendi ithalâtlarının 
bedellerini işbu itilâfname ahkâmına tevfikan yatırmakta devam edeceklerdir, 

Madde — 10 

Tunk emtiasının İtalyaya ithaline ve bilmukabele italyan emtiasının Türfciyeye ithaline mü* 
saade edilebilmek için, alâkadarların, iştira fiatini veya mal bedelini tesviye etmiş oldukları
nı veyaıhut işibu itilâf nameye tevfikan t>u tediyeyi icraya müteahhit /bulunduklarını ispat ey
lemeleri lâzımdır. 

İşbu itilâfnameye ait ahkâmın tatibikına kendi ithalâtçılarını mecbur kılmak hususunda her 
Hükümet, uhdesine düşen tedabiri muktaziyeyi ittihaz edecektir. 

Madde — 11 

Mütekaddkn maddelerde derpiş edilmemiş bütün /hususat için İstituto Nazionale per i cam* 
bi con l'Estero ve Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafından, birinci maddede mevzubahs 
takası temin maksadile müttefikan ittihaz edilecek tedabire ait tatbikat tamamen kanunî ma
hiyeti haiz olacaktır. 

Madde — 12 

Her iki memlekete ithal edildikleri sırada emtiaya refakat edecek menşe şahadetnameleri 
mertbut numune veçhile tanzim edileceklerdir. Bu şahadetnamelerin (ıB) işaretli ıkısımları güm» 
rüıklerce damgalanacak ve ithalâtçıya iade edilerek paranın yatırılacağı 'bankaya ithalâtçı eli-
le teslim edilecektir. * 

İstituto Nazionale per i cambi con l'Estero ile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası şahadet
namelerin damgalı kısımlarını ve dördüncü maddede derpiş edilmiş olan teslimat ihibariyelerini 
mütekaibilen yekdiğerine (göndereceklerdir. 

Bu menşe şahadetnameleri Tünkiyede gerek dahilde veya huduttaki sevk mahallinin Güm
rük idaresinde ve gerek salâhiyettar Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından ve bilmuikabele îtal-
yada ise Korporasyonlar İktisadî İdaresinin Vilâyetler Meclisleri ve Şubelerinden verilebileceği 
gibi anevrit memleketin ıkabul edeceği (başka her hangi hir müessesesi veya heyeti tarafından da 
verilebilir. 

Madde — 13 

İşibu itilâfname tasdik olunaeak ve tasdiknameler sürati mümküne ile Anfkarada teati edile
cektir. 

Maamafih Ankarada nota teatisi suretile işbu itilâfname muvakfeaten mevkii meriyete gi
rebilecektir. 

Bu itilâfname muvakkaten meriyete girdiği tarihten itibaren dokuz ay müddetle muteber 
olacaktır. 

Bu dokuız aylak devrenin hitamından bir ay evvel iki Yüksek Âkit Taraf işfeu mukavelenin-
yeniden tecdidi için müzakerata mübaşeret edeceklerdir. 

Tasdikanlilmekal ızirdeki imza sahipleri işbu itilâfnameyi imza eylemişlerdir. 

Ankarada 4 nisan 1934 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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Liste : 1 

(1) - Âtideki mahsulât itilâfta mezkûr devre zarfında gayrimahdut miktarda serbestçe Türkiye
ye ithal olunacaktır (Merbut A). 

(2) - Atideki mahsulât itilâfta mezkûr devre zarfında her tarife numarası için tesbit edilen 
miktarlar dairesinde Türkiyeye ithal olunacaktır (Merbut B) . 

(3) - 15 teşrinisani 1933 tarih ve 15320 numaralı kararname ile tesbit edilen (M) listesindeki 
mevaddan İtalya için tahsis kılman miktarlardan Türkiyeye ithalâtta bulunacaktır (Merbut C). 

(4) - 20 ağustos 1933 tarih ve 14859 numaralı kararname ile tesbit edilen (V) ve (F) listelerin
deki mahsulâttan, ımezkûr kararnamenin şeraiti mevzuası dahilinde 3 ve 4 üncü maddeler muci
bince Türkiyeye ithalâttta 'bulunulacaktır. 

(5) - işbu balâda zikredilen ahkâm haricinde, 1, 2, 3, 4 numaralarda tarife numarası ve mevad-
dı zikredilmeyen İtalyan emtiası için umumî kontenjan rejimi tatbik olunacaktır. 

(6) 20 - VIII - 1933 tarih ve 14859 numaralı kararnamenin 9 uncu maddesi ve 15 - XI - 1933 
tarih ve 15320 numaralı kararnamenin ikinci maddesi ahkâmına tevfikan 2 numara için tesbit kılı
nan miktar iki misli ve 3 numara için tesbit kılınan miktar da üç misli olacaktır. 

Merbut (A) 

23 den a) - T akim edilmiş şekersiz süt 
23 den b) - T akim edilmiş şekersiz süt 
23 den c) - Toz halinde şekersiz süt 
89 - Makine kayışı ve saire 

126 dan - Şapka taslakları 
130 - Misina, 
164 den a) - Fosfatlı un, sütlü ve saireli müstahzar unlar, şekersiz 
281 a) - Sellüloit, galalit ilâ. Parça halinde, yaprak halinde 
281 den c) - Pomatalık kapaklan 
299 dan a,b) - Koroz düğmeler 
324 a) - Ambalaj kâğıdı, metro murabibamın sıkleti 30 grama kadar olanlar 
327 den a,b) - Selefan kâğıt ve selef an kâğıt mamulâtı 
365 - Pamuk vatka, 
376 a,b,c) - Kasarsız bükülmüş pamuk ipliği 
368 a,b,c) - Tek ve daha ziyade telli kaşarlı pamuk ipliği 
369 a,b,c) - Tek veya beyaz daha ziyade boyalı, stampalı pamuk ipliği 
370 ,a,b,c) - Merserize veya boyalı, kaşarlı veya kasarsız pamuk ipliği 
371 a) - Müfredat üzere satılabilecek ağaç makarada, ufak çilede, tüpte pamuk ipliği 
372 den - File imalinde müstamel pamuk ipliği ve sicim 
380 b) - Bobino kanava, boyalı veya kaşarlı 
387 den - Yazı makinesi için şerit imaline mahsus pamuktan şeritler 
392 - Perdah için zımparalı ve saireli pamuk bezler 
403 - Şemsiyeler için kumaşlar, pamuktan mamul 
425 den - Mavna ve vagon örtüleri için bezler 
441 - Eritilmiş safi veya mahlut kauçuk 
444 - Lâvhalar, şeritler, yapraklar, çubuklar ilâh. Kauçuktan mamul ve bunların maden 

ve sair mevat ile mahlutları. 



445 a,b) - Bisiklet, otomobil, araba vesair nakliye tekerleklerine mahsus iç ve dış lâstikleri ve 
şeritler 

- Eldivenler, kasık bağlan, buz keseleri ilâ.. 
- Tenis topları, futbol lâstikleri, kauçuktan mamul tıpalar 
- Esvaplar, eldivenler, ayakkabılar ve sair eşya 
- Porselenden kapsüller, havanlar 
- Sofra ve tuvalet ilâh., takımlar, îki ve daha ziyade renkli markalı, yazdızlı ve re

simli alelade maddelerle mürettep 
1) - Biberonlar, damla şişesi, şişeler, ta 'kim şişeleri, ilâç için mayi ve toz halinde olanlar 

için kapaklı veya kapaksız şişeler 
- Her nevi müeerritler 
- Camdan mamul düğmeler, boncuklar, kolyeler, bilezikler ilâh., mevaddı saire ile 

mürettep ve gayrimüretıtep 
- Kauçuklu veya kauçuksuz damla şişeleri, şırıngalar, camdan küvetler, mevaddı 

saire ile gayrimürettep olanlar 
- Demir veya çelik teller 

- Demirden kaba zincirler 
- Her nevi demirden el alâtı (saplı veya sapsız) 
- Her nevi testere, dişli veya dişsiz 
- Eğeler 
- Burgular, cetveller, gönyeler ilâh.. 
- Zikredilmeyen sair alât 
- Zikredilmeyen sair demir eşya, altın veya gümüş yaldızlı 
- Sanayi mahsulâtında ve tababette müstamel renkli veya renksiz kutular ve alelû-

mum kaplar. Şişe kapsülleri, termofer, mirigatör, küvetler, tükrük Sapları, bevillik, 
emaye ölçüler, ispatüller 

- Barometreler, taksimetreler, manometreler, paraket ilâh.. 
- Gözlükler, dürbinler, istereskoplar 
- Tıbbî filmler, fennî filmler ve havadis filmleri 

- Buhar kazanları ve saire 
- Akimülâtörler ve yedek edevtı 
- Zatülhareke arabalar 
- Başka yerlerde zikrolunmayan binek otomobiller şasilerinin aksamı 
- Zatülhareke yük arabaları (Kamyon - kamyonetler - ) 
- Tamam 
- Şasi motorlu» motorsuz 

679 - Velospit - kaç tekerlekli olursa olsun - oyuncak velospitler ve posta paketi taşıyan
lar dahildir. 

d) - Motorlu volospitlerin ayrı gelen yan arabaları 
680 • Otomobil, tramvay, omnibüs, araba ve volospit, her nevi fener ve işaret fenerleri, oto

mobil lâmbaları 
702 a) - Madenî boyalar 

b) - Tutya kükürdü, kibriti hadit ve kalkotar, üstübeç, kurşun üstübeci, baryom üstübeci, 
litobon süliyen, Masiko, humzu tutya ve karboniyeti tutya (Tutya üstübeci), humzu 

evvelirasas» mürdesenk. 
c) - Kükürtlü civa (Saf zencifre) 

703 e) - Yağlı ve yağsız boya, resim boyalan, pastel boyalan tüp halinde, tablet ve şair şe
killerde 

702 den d) - Mavi çamaşır boyası (Utrmer) 

448 den 
449 dan 
477 e) 
486 den 
487 d) 

494 den 

495 
510 a) 

a-

515 den d) 

524 a, b) 
528 den 
538 

553 a) 
569 dan 

598 
614 den 
617 b) 
648 b) 
653 a) 
RR7 001 

00 «7 
A 
C 

a) 

a) 
b) 
e) 
f) 

e) 

c) 
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704 den a -1,2,3 - Müstahzar madenî boyalar 

fo-1,2 
706 

ta) 
b) 
1 
2 
c) 
d ) 

709 dan a,b) 
710 dan c ) 
720 den c) 
720 den d) 
725 den e) 
726 dan c) 
729 dan d) 
754 den j) 
754 den 1) 
619 

' 

- Uzvî, sunî boyalar. (Kömür katmanı yağmdait müatahsal) 
- Anelinler 
- Alizarinler 
- Kuru, parça ve toz haİinde 
- Macun halinde 
- Sunî çivitler (her şeıkilde) 
- Zikredilmeyen saireleri 
- Matbaacılık ve dibagatta müstamel vernik 
- Bi tart arat döpotasyom (krem 
- Oksit dözenk 
- Sülfat dözenk 
- Sülfat dö küivir 
- Oksit dö plomb 
- Oksit dö merkür 
- Asit borik 
- Asit kloritrik ve sülfirik 
- Telsiz telefon ve telgraf ahize 

tartar) 

ve nâkile alâtı ve aksamı. 

Tarife numarası. 

e x salamlar 
24 b ) 
75 c ) 
103 
105 a ) 
105 b ) 
106 c ) 
111 
125 b,2 
133 a) 
139 a) 
139 b) 
144 
163 
281 c) 
306 a) 
306 b) 
321 b-1 
321 b-2 

.324 b-d 
335 a) 
335 b) 
353 a-b 
373 

Kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

«c 
:» 
» 
y> 

» 
» 
j> 

a 
» 
j> 

3> 

a> 
3 

3) 

D 

3> 

Merbut (B) 
(ontanjan 

1.000 
500 
300 

1.000 
1-000 

500 
4-000 

300 
500 

25 
150 
150 
100 

1-500 
1.000 
2-000 
1.500 

150 
200 

1-000 
700 

50 
300 

30-000 

Tarife numarosı 

374 
377 a) 
379 b) 
381 a) 
382 
386 
390 a) 
400 a-b 
4 İ3 
414 b) 
418 a) 
446 a,b 
446 c) 
448 
449 
451 
452 a) 
452 b) 
453 
469 
485 
487 a) 
488 
497 a-l 

1 

3> 

n 
3> 

3> 

» 
» 
3» 

3> 

3> 

3» 

3> 

3> 

a> 
3» 

s 
3> 

<r 
3> 

3) 

3> 

» 
» 
j> 

y> 

Kg. Kontenjan 
25-000 

500 
25 
500 
200 
100 
500 
500 

LOOO 
7.500 
LOOO 
100 

LOOO 
800 

1.500 
10-000 

500 
LOOO 
500 

75-000 
1.500 
LOOO 
2-000 
3-
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Merbut (0) 

Atideki pozisyonlardan alınan mahsulât için yanlarında işaret edilen kontenjan talep olunur. 

Türk tarife 
numarası 

106 a) 
106 b) 
107 b) 
125 a-2 
132 b) 
178 
276 c) 
324 c) 
328 b) 
371 b) 
377 b) 
377 c) 
378 c) 
381 b). 
381 c) 

» 
» 
5) 

5) 

» 
y> 

JD 

» 
D 

30 

y> 

» 
» 
3) 

» 

9 ay için 
kontenjan 

333 
2.025 

282 
1.008 
6 750 

700-000 
43-875 
30-375 
20-250 

333 
23-625 

465 
6.750 

675 
126-350 

Türk tarife 
numarası 

381 d) 
383 
414 a) 
487 c) 
497 a-2 
505 
520 a) 
529 b) 
530 
531 b) 
533 den (Vida) 
541 a) 
552 b) 
558 e-i 

3) 

» 
» 
)i 

» 
» 

. • » 

V 

» 
» 
» 
» 
y> 

» 

9 ay için 
kontenjan 

236.250 
1.663 

10-125 
333 

10-000 
500 

15-000 
1.008 
3-375 
4-153 
4-000 
7-500 

11-500 
2-700 

Liste : 2 

Aşağıda gösterilen ve kontenjanları tayin olunan maddeler haricindeki Türkiye mahsulâtı 
4 numaralı listeye ithal edilen hükümler kaydi dairesinde îtalyaya gayrimahdut miktarda ve 
serlbestçe ithal olunur: 

Ağaç korneşler ve korneş için ağaç listesi, 
Itriyat ve 'kokulu sabunlar, 
Gümüş, altın, platin ve mücevherata müteallik masnuatı, 
Fildişi, mercan ve sedef işçiliği, 
Taze balıklar, dondurulmuş balık, 
Yemek kapları, 
Tabaklanmış deriler (Yapağısız), 
Kürk işçiliği (îsmi tasrih edilmemiş), 
Yaş nebatat, 
Kassin (Küçük ev), 
Baş tarak ve iğneleri. 
Yukarıda zikredilen mevattan 6 000 000 İtalyan lireti (mecmu kıymetindeki miktarı îtalya

ya ithal olunabilecek ve kıymetlerin taksimi italya Hükûmetile Kamadaki Türkiye Sefareti ara
sında mutabık kalınmak suretile yapılacaktır. 

Liste : 3 

Bu liste, işbu itilâfa merbut 1 numaralı listede münderiç emtiayı, Türkiyeye ithali kabul 
olunan sair bütün emtiayı ihtiva eder. (8 inci madde ahkâmı kaydi mevcuttur). 
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Lbte : 4 

Menşe ve mevritleri Türkiye olup italyaya yalmz hususî takas tarikile atide cins ve 
kıymetleri tesbit edilen eşya girecektir. 
Tarife numarası Mahsulât Miktar 

~24~~ 
66 
211 den 
-227 
554 
604 den 
654 A-4 
784 A. dan 
74 
115 
181 
805 

918 

İhtar : 

Kümes hayvanatı yumurtaları Gayri mahdut 
Arpa » 
Tiftik » 
Hah » 
Madenikömürü » 
Adî odun » 
Gül yağı » 
Palamut » 
kuru£sepze İ. Lireti 2 000 000 
Tütün » 
Pamuk 5 000 000 
Kürk sanayiinde istimal edilmeyen deriler ham, taze 
( Salamura veya tuzlu ) kuru veya yaş ( piçklsd) 2 500 000 
Yulaf 2 000 000 

Bu itilâfın ilk devresinde 74,115,181,805,918 numaralarda tesbit edilen miktarlar bittiği 
takdirde bunlar artık takas tarikile değil clearing sistemi dahilinde İtalyaya ithal olunacaktır. 

Yumurtaya gelince: geçen ay zarfında hususî taviz suretile yapılmış olan yumurta ithalâ
tın»! %20 sine müsavi miktarda ytımurta clearing usulile her ay İtalyaya ithal olum bilecektir. 

(A) Nüshası 

No. Menşe şehadetnattrcsl 

Gönderen Gönderilen 
İsmi .,. İsmi 
İkametgâhı İkametgâhı 
Sokağı Sokağı 

Eşyanın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 
~ . . . \ Gayrisafi Kg. 
S l k l e t /Safi Kg. 
Kıymeti 
Sevk tarihi 
Yukarıda gösterilen eşyanın menşe ve mevridi olduğu ve işbu menşe şahadetnamesinin 

4 nisan 1934 tarihli Türkiye - İtalya ticaret mukavelesi ahkâmına tevfikan verildiği tasdik 
olunur. 
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(B) Nüshası 

Menşe şahadetnamesi 

İşbu A. nüshasındaki numaranın aynini havi olacak ve gümrükler tarafından mühürlenerek 
tediyeyi icra edecek bankaya tevdi olunmak üzere ithalâtta bulunan memlekete iade oluna
caktır. 

Gönderen Gönderilen 
İsmi : İsmi : 
İkametgahı: İkametgahı: 
Sokağı: Sokağı: 

Eşyanın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Koli adedi 
Marka numarası 

Sıklet ( ° a / r ' safi kg-( Safı kg. 
Kıymeti 
Sevk tarihi 

Yukarıda gösterilen eşyanın menşe ve mevridi olduğu ve işbu menşe 
şahadetnamesinin 4 nisan 1934 tarihli Türkiye - İtalya ticaret mukavelesi ahkâmına tevfikan 
verildiği tasdik olunur. 

MUNZAM PROTOKOL 

Şurası mukarrerdir ki Türkiye ve Ege denizi adaları mevrit ve menşeli eşyaya müteallik 
tediyat, Türkiye ile İtalya arasında ticarî mübedelâta ait tediyatın tanzimi hakkındaki 4 nisan 
1934 tarihli mukavele ahkâmına dahil olmıyacaktır. 

»&<i 
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Sıra No 142 
1934 malî senesi muvazenei umumiye kanun lâyihası hak
kında I/866 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

T. O. 
Başvekalet 1-III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/459 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî senesi için hazırlanan ve ic ra Vekilleri Heyetinin 28 - I I -1934 
toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan muvazenei umumiye kanun 
lâyihası esbabı mucibe ve teferruatile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 
Cumhuriyetimizin 11 inci senesi varidat ve masarifi umumiyesini ihtiva 

eden 1934 malî senesine ait bütçe lâyihası teşkilâtı esasiye kanunu ile belli edilmiş 
olan müddet içinde takdim edilmiştir. 

Geçen senelerde olduğu gibi mütevazin bir şekilde tanzim edilmiş olan bu bütçe* 
de tahsisat 1933 bütçesine nazaran (3 305 933) lira fazlasile (173 780 727) lira 
olarak teklif edilmektedir. 

Bu tahsisatın vazmda Cumhuriyetin umdeleri olan hizmetler, yurdun ümranı
na matuf programların tatbiki ve Devlet taahhütlerinin ifası nazarı dikkate alın
mıştır. 

Yeni bütçe ile yapılan zamların 770 bin lirası garbin, ilmî otoriteleri tanınmış 
mütefekkir ve profesörlerinin celbi ve yeni teşkilât icrası suretile temelden yeni-
leştirilen Üniversiteye, 305 bin lirası sair maarif hizmetlerine, 550 bin lirası mem
leketin sıhhat işlerine, 350 bin lirası başında yine garptan getirilen bir çok güzide 
profesörler bulunan Ziraat enstitüsüne ve 150 bin lirası sair ziraat işlerine ve 300 
bin lirası iktisadî işlere, ve 105 bin lirası nafıa işlerine, ve bir milyon küsur bin 
lirası da diğer devairin ihtiyaç görülen bazı tertiplerine icra edilmiştir. 

Amme -hizmetlerinin istilzam ettiği bu masarifi karşılayacak olan Devlet vari-



datı içinde bulunduğumuz malî senenin hakikî vaziyeti göz önüne alınarak 173 mil
yon sekiz yüz bin lira olarak tahmin edilmiştir. 

1933 senesinin sekiz ayı içinde varidat tahsilatımız geçen senenin ayni aylarına 
nazaran düşmüş ve son dört ay içinde yapılacak tahsilat ile beraber 162 800 000 
liradan fazlaya çıkmayacağı istidlal edilmekte bulunmuş ise de bu düşüklük bazı 
maddelerin kontenjanının yürüyen sene içerisinde genişletilebileceği tasavvur edil
miş olduğu halde bunun mevkii file konulamaması hasebile gümrük hasılatmdaki 
tenezzülden neşet etmiştir, 

Amme hizmetlerinin durmaksızın ve kesilmeksizin işlemesi muktazi olduğuna 
göre 1933 senesi varidat muhammenatma nazaran olan noksanın telâfisi ile beraber 
1934 masraflarındaki tezayüdü karşılayacak varidat fazlasının temini çarelerini 
araştırmak zarurî bulunmuştur. Ancak bu tedbirleri ittihaz ederken bilhassa mev
cut vergilerdeki bazı müsavatsızlıkların giderilmesi ve bazı muafiyetlerin kaldırıl
ması şeklinde yapılan düzeltmeler işe temel tutulmuş ve memleketin ticarî ve sınaî 
hayatım müteessir etmeyecek ve mükellefleri yeni bir yük altında bulundurmaya
cak sahada kalması ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır. 

Gelir kaynaklarımızdaki bu düzeltmelerden elde edilecek varidat fazlası ile 
masraf bütçesi yekûnunun karşılanılacağı kuvvetle umulmaktadır. 

1934 masraf bütçemizin Devlet dairelerine tevzii şekli aşağıda gösterilmiştir: 

1934 için teklif 
Devair olunan 

Büyük Millet Meclisi 2 713 369 
Riyaseti Cumhur 386 792 
Divanı muhasebat 565 540 
Başvekâlet 1 153 321 
Şûrayi devlet 218 193 
İstatistik U. M 180 504 
Diyanet işleri R. 611 986 
Maliye vekâleti 13 793 747 
Düyunu umumiye 45 268 846 
Tapu ve kadastro U. M 1 094 112 
Gümrük ve inhisarlar V 4 978 186 
Dahiliye vekâleti 4 217 908 
Matbuat TL M 96 544 
Emniyet işleri TL M 4 107 499 
Jandarma TL K 8 679 379 
Hariciye vekâleti 3 164 740 
Sıhhat » 4 746 884 
Adliye » 8 013 478 
Maarif » 6 833 327 
Nafıa » 14 401 993 
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iktisat vekâleti 2 415 263 
Ziraat » 4 987 611 
Millî Müdafaa vekâleti (kara) 32 383 640 

» » » (hava) 943 000 
» » » (deniz) 3 815 560 

Askerî fabrikalar U. M 3 405 800 
Harita umum M. 603 505 

UMUMİ H K Ü N 173 780 727 

HÜKÜMETİN VARİDAT BÜTC jLBI MUCİBESÎ 
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nıayacağına göre 1933 senesinin kalan dört aylık tâhsilâtile tutarının, 163 milyon
dan fazla olmaması lâzımgelir. 

Bu hesap ve esasa istinat edince, 1934 senesi varidat bütçesinm - mevcut me-
nabi ve şeraite göre - bu miktardan çok farklı tahmin edilmemesi icap eder. 

Ancak bütçenin tevazünü, daimî ve zarurî masrafları koruyacak bir varidat 
yekûnile mümkün olabileceğinden bir taraftan, 1933 senesi masraf bütçesinin ba
liğine muadil olabüecek ve gümrü^hasılatı noksanlarmı koruyacak bir haddin te
mini, diğer cihetten de 1934 sjj^fende fazlalaşacak masrafları karşılayabilecek 
miktarm elde edilmesi zarurî ohj^^Rdan bu vaziyet ve şeraite göre mevcut mem-
balardan bazılarının n i s b e t i ^ s a h a s ı n ı artırmak, bir kısmında da vergi ran-
dnnanmı yükseltecek yeni tedl7 mak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu cümle
den olarak muamele vergisi1 *a mamul maddelerin on bin liraya kadar olan 
ciro muafiyeti ile diğer ba; 'e ait ithal veya imal muafiyetlerinin kaldırıl
ması, bir kısım dahüî sar' ıvik ve himayesi maksadile eski senelerde 



Yeni sene bütçesi muhammenatınm isabeti, geçmiş senelerin tahsilat nisbetleri 
seyrini takip ile mümkün olabilir. 1933 senesinde mülhak bütçe ile idare olunan 
posta ve telgraf ve telefon hasılatı ve sarfiyatı nmıımî muvazene hesabından çı
karılarak tetkik olunursa: 

Senelik 8 aylık tahsilatın 
Seneler 8 aylık tahsilat 12 aylık tahsilat muhammenat muhammenata nisbeti 
1930 127 109 000 183 488 000 216 332 000 58,78 % 
1931 108 060 000 155 959 000 181 240 000 59,62 % 
1932 114 847 000 169 796 000 164 204 000 69,94% 
1933 111838000 0 170 477 000 65,60% 

Bu rakamlardan 1932 senesi tahsilatında bu müddete isabet eden Ergani ba
kır madem istikrazından hâsıl olan fevkalâde varidat tenzil edildikte mezkûr 
sene tahsilatı 166 000 000 liraya yakın bir miktar olur. Bu dört senenin sekizer 
aylık tahsilat nisbetleri arasında mühim bir fark olmamakla beraber son sene 
tahsilat nisbetinin biraz düşkün olması 1933 senesi zarfında, bazı maddelerin kon
tenjanı tevsi edileceği düşüncesile, cari sene bütçesinin gümrük, hasılatının eski 
seneye nazaran daha yüksek tahmin edilmesile alâkadardır. 

8 aylık tahsilat nisbetine ve bası nevi varidatın ayni nisbeti temin kabil ola-
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yükselmeğe başlamış ve hususile istilâ ve yangın sebeplerile bir §qk yerlerde.ye
niden vergi kuyudunu tesis zarureti hâsıl olmuş olduğundan bu günün vaziyet 
ve ihtiyacına uygun surette hiç olmazsa bazı vilâyetlerde arazinin yeni esaslar 
dahilinde ve hakikî kıymetleri tayin edilmek suretile tahriri halk ve Hazine menfa
ati için zarurî bir tedbir olarak düşünülmekte- buhmmuştur. Buna ait teşebbüs 
ve kanun projesi yakında takdim edilecektir. 

Arazi vergisinin 1932, 193a seneleri 8 aylık h^sj^^rı 2 727 000, 2 430 000 
ve 1932 senesi gayesinde 4 897 000 lira olduğur auhtelif vilâyetlerin tak
sit müddetleri ve bakayanın tasf iyesile alin> f tedbirlerinin tesiri de, 
nazarı dikkate alınarak 1934 senesi için 4 Öf pıması muvafık görül
müştür. 

Madde : 2 - Husuf 
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BİRİNCİ KISIM 

i ra t ve servet vergileri 

Fasıl : 1 - Arazi vergileri 

Madde : 1 - Arazi vergisi 
Çok eski tarihlerde yapılmış tahrire müsteniden kıymetler üzerinden alınmak

tadır. Diğer bazı resim ve vergilerde olduğu gibi, bu eski kıymetler son senelerin 
rayicine göre tezyit ve altı misline iblâğ edilerek vergiye esas tutulmuştur. Muh
telif tarihlerde, memleketin muayyen mmtakalarmda kıymetleri azalıp Çoğalan 
yerlerin, hususî tadilâtla kıymetleri, eski tahrir kıymetlerinden çok mütehalıf bir 
m n t i 7 Q T Q 

ve biraz da koyunun azalmasından ileri geliyor. Bu senelerin sekizer aylık tahsilatı
nın, sene nihayetlerindeki baliğine göre 1933 senesi nihayetinde bu verginin niha
yet 10 800 000 liradan ibaret olması lâzımgelir. 

Fasıl : 4 - Kazanç vergisi 

755 numaralı kazar" 
ihzar edilen proje Meeİ 
ve tadil edilerek Hey(j 
muhtelif sanat erbabı 
tâbi mükelleflerden ı 
vergiye tâbi tutulma1' 

Madde : 1, 2, 3, 4 

-anunu tatbikatının verdiği neticeye göre tadilen 
diye, Bütçe ve muhtelif encümenlerinde tetkik 

sevkedilmek üzeredir. Bu kanun projesinde, 
esaslar, eskisinden farklı olup, beyannameye 
-arine (gayrisafi irat) esasına müsteniden 

uiltezim gibi kazanç erbabının taahhüt ve 



btf miktarın 4 200000 liradan aşağı olmaması lâzımgeîir. Bina ve arazi vergilieri 
taksitlerinin müddeti zarfında tahsilini teminen, bazı tedbirler alınması mukar
rer olduğundan gelecek sene tahsilatın daha müsait olması tahmin olunabilir. Bu 

- itibâ* ile 1934 senesi için bu fasıl miıhaînmenalmun 4 300 000 lira olarak İesbiti 
tnüvafık olur . « •; » : 

Fasıl : 3 - Hayvanlar vergisi 

Madde : 1,2, 3, 4, 5, § fy 8 

Muhtelif senelerin hayvanlar yergisihasılatı* 
8 aylık Senelik Tahmin 

Senesi hasılat ^ hasılat olunan 
1930 13 206 000 13 928 000 15 277 000 
193a 12 044 000 13 203 000 13 000 000.. 
19S2 10 315 000 11 297 000 1,1 750. ÖO0 
1933 9 717 000 0 11 ?50 000,. 

Bu tenakus; sığır, manda, at, deve mevcudunun çoğalmasına mukabil kükeçi 



lat nisbetini arttıraca, „ n 1932 senesinden aşağı olmayacağı kanaatini 
vermektedir. ^ ™ 

Yeni sene zarfında, ^^v''û\m hükümlerinin tatbiki halinde vergi randımanının 
artacağı tabiî bulunmakla ±934 senesi için 14 500 000 lira vazı muvafık görülmüş
tür. 

Fasıl : 5 - Madenler rüsumu 

1931 senesinde madenler resmi tutan 690 000 liraya baliğ olmuş, 1932 senesi ha
sılatı da 630 000 liradan ibaret bulunmuş olduğundan 1934 senesi için bu resmin 
600 000 lira olarak tahmini münasip görülmüştür. 

Fasıl : 6 - Veraset ve intihal vergisi 

1932 senesi içinde hasılatı 619 000 ve 1933 senesi 8 aylık tahsilatı 279 000 lira
dır. Sene nihayetine kadar 550 000 lirayı geçmeyeceği tahmin olunabilir. Bu iti
barla 1934 bütçesinde bu vergi için nihayet 550 000 lira tahmin etmek muvafık olur. 



IEINCI KISIM 
istihlâk ve muamele vergileri 

Fasıl : 7 - Gümrük vergileri 

Madde : 1,2 Gümrük, ardiye ve saire 

1931 senesinin 8 aylık hasılatı 31 570 000 ve seneliği 44 029 000 lira olmasına 
mukabil 1932 senesinin ayni müddete ait hasılatı 26 504 000 ve 38 514 000 liradan 
ibarettir. 

1933 senesi 8 aylık hasılatı da 24 406 000 liradan ibaret olup sene gayesi itiba-
rile gümrük varidatının 36 000 000 liradan ibaret bulunması, tabiri diğerle mu
hammen miktardan 9 000 000 liraya yakın bir noksan göstermesi muhtemeldir. 

1933 senesi bütçesinde gümrük resmi varidatının eski seneye nazaran yüksek tah
min edilmesi esbabı mucibesinde arzedildiği veçhile kontenjan tahdidatının cari 
sene zarfmda azalması için alınacak tedbirlere istinat etmişti. 

Memleketin tediye muvazenesi ve döviz vaziyeti de nazarı itibare alınmak su-
retile, kontenjan listelerinin tevsian tatbiki halinde daha fazla hasılatın temini mu
hakkak olmakla beraber bu günkü şerait ve tertibe göre 1934 senesi için gümrük 
ve ardiye resmi tutarının 36 250 000 lira olarak tahmin ve tesbiti muvafık oltır. 

Fasıl : 8 - Muamele vergisi 

1932 senesinde muamele vergisi 8 aylık tahsüâtı 7 950 000 ve sene gayesinde 
11 760 000 Uradır. 

1933 senesi 8 ayında hasılat 9 071 000 liraya çıkmıştır. Vergi kanununda kuv-
vei muharrike kullanan sınaî müesseselerin senevi on bin liraya kadar olan ci
rosu, gümrük ithalât kanunu ile veya sair kanunlarla gümrük resminden muaf 
olan maddelerin ithal, dahilde yapılan mümasillerinin de imal dolayısile ver
giden muafiyeti, ip, iplik fabrikaları ve demir sanayiine mensup bilûmum imal 
ve tamir müesseseleri imalâtının kezalik vergi mevzuundan hariç kalması gibi 
muafiyetlerin ihdas edildiği zamana göre artık tatbikına mahal ve icap kalmadı
ğı düşünülerek bu muafiyetlerin kısmen ilgası ve mevaddı iptidaiye tenzilât mik
tarının tahdit ve tanzimi suretile hasılatının tezyidi kararlaştırılmış ve buna ait 
kanun lâyihası Meclisi Milliye takdim edilmek üzere bulunmuştur. 

Memleketimizde mevcut sınaî müessese ve imalâthanelerden teşviki sanayi ka
nunundaki muafiyetlerden istifade edenlerin miktarı 1932 sınaî tahririne göre, 
1475 ve bunların senelik istihsal kıymeti 137 000 000 lira olup bundan şeker sa
nayiine ait olan 8 000 000 tenzil edilirse 130 milyon liralık istihsal kıymeti ka
lır. Bu müesseselerden 1295 adedi kuvvei muharrike istimal eder. Bunlara ait 
istihsal kıymeti 114 milyonu s;eçer. 180 adedi de diğer şekillerde işler. Bunla
rın istihsal kıymeti de 15 milyondan aşağı değildir. Ciro muafiyetinin kaldırıl-



ması halinde takriben 1 300 000 ni kuvvei muharrike kullanan, 10 000 000 luk is-
tihsalâtm eskisi gibi bazı muafiyetlerden istifadesi halinde, 500 000 lirası da 
beriki şekillerde işleyen müesseselerden olmak üzere 1 800 000 lira fazla varidat 
husule gelir. Kanunun diğer bazı muafiyetlerinin refi de 500 000 liralık fazla ha
sılat vermesi pek memuldur. Bu itibarla kanun tadilâtının bütçeye 2 300 000 lira 
temin etmesi ve bu fasıl muhammenatmın 14 300 000 lira olması lâzımgelir. 

Fasıl : 9 - Dahilî istihlâk vergileri 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisi 

Bu şeklile tarh ve cibayetindeki müşkülât ve kaçakçılığa müsait olması itibarile, 
yeni kazanç vergisi projesinde bu vergi mey anında ve gayrisafi irat üzerinden 
alınması takarrür etmiştir. 

Madde : 1 Şeker istihlâk resmi 

1933 senesi bütçesinde takriben 2 000 000 lira olarak tesbit olunan bu resmin, 
tezayüdü ve dahilî imalâtın mütemadiyen artması sebebile, çoğalması tabiidir. 
Tadili ve takdimi derdest olan kanun lâyihası ve esbabı mucibesinde tafsilen görü
leceği üzere memlekette istihsal olunan ve önümüzdeki sene zarfında 50 000 000 
kilodan fazla bir hadde çıkması memul bulunan şeker imalâtının, resmin tezyi
di suretile 5 800 000 liralık bir varidat temin etmesi lâzınıgeldiğinden 1934 bütçe
sinde bu miktarın vazı mümkün görünmektedir. 

Madde : 2 Elektrik ve havagazı resmi 

1933 senesi bütçesinde 350 000 lira olarak tahmin olunan resmin matrah ve nis-
beti, ihzar ve takdim edilmiş olan kanun lâyihasile değiştirilmiş ve şimdiye kadar 
fatura bedeli üzerinden istifa edilen istihlâk resminin, kısmen sınaî müesseseler 
sarfiyatına da teşmili ve kilovat ve metre mikâbı üzerinden alınması suretile ba
liğinin 1 000 000 liradan aşağı olmayacağı tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 10 - Oyun aletleri resmi 

1932 senesinde 26 000 lira hasılat olduğuna göre müsait bir tahmin ile 1934 sene
si için 30 000 lira konulabilir. 

Fasıl : 11 - Kara ve deniz av vergileri 

1932 senesinde, 363 000 ve cari senenin 8 ayı zarfında 187 000 lira hasılat olduğu 
nazarı dikkate alınarak 1934 senesi için 400 000 lira konması mümkün görünmüş
tür. 
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Fastl : 12 - Nakliyat vergisi 

1932 senesinde 670 000 ve 1933 senesi 8 ayında 446 000 lira varidat temin eden 
bu verginin 1934 senesi muhammenatı 750 000 lira olabilir. 

Fasıl : 13 - Sefineler rüsumu 

1932 senesinde 122 000 ve cari senenin 8 ayında 85 000 lira temin eden bu res
min 125 000 lira olarak tahmini muvafık olur. 

Fasıl : 14 - Damga resmi 

1931 senesinde damga resmi tahsilatı 5 723 000, 1932 senesinde 5 310 000 liradır. 
Senenin 8 ayındaki hasılat 3 770 000 liraya vâsıl olmasına göre 1934 için 5 600 000 
lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 15 - Tapu harç ve kaydiyeleri 

1931 senesinde 1 340 000,1932 de 1 341 000 lira hasılat olduğuna göre 1934 se
nesi için baliğinin 1 350 000 lira olması pek memuldur. 

Fasıl : 16 - Mahkeme harçları 

1931 senesinde 997 000 ve 1932 senesinde 1 038 Ö00 lira tahsil olunmuştur. 1933 
senesi 8 aylık hasılatının, miktarına göre mahkeme harçları tutarının 1934 senesi 
için 1 000 000 lira olarak tahmini müsait görünebilir. 

Fasıl : 17 - Pasaport ve kançılarya harçları 

1931 senesinde 575 000, 1932 senesinde 475 000 lira hasılat vermiştir. Cari se
nede 8 aylık tahsilat 417 000 liradır. Pasaportların diğer bazı memleketlerde olduğu 
gibi daha yüksek bir harca tâbi olmasında hiç bir mahzur görülememiş ve bütçe 
icabı da tezyidini zarurî kılmış olduğundan kanununda yapılacak tadilâta göre, 
1934 senesi için 700 000 lira vazı muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 18 - Noter harçları 

1932 senesinde 532 000 lira hasılat vermiştir. 1933 senesi 8 aylık miktarı 300 000 
liradır. Bu itibarla 1934 senesi için 600 000 lira tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 19 - Diğer hafçlar 

Madde : 1, 2, 3 - Nüfus, eczane, ecza deposu, ihtira beratı 

Eski seneler bütçelerinden pek farklı olmayarak bu fasla konacak miktarın 
80 000 liradan fazla olmaması lâzımgelir. 

Fasıl : 20 - Hayvan sağlık zabıtası resmi 

1931 senesinde hasılatı 81 000 ve 1932 senesi 8 aylık hasılatı 63 800 lira olan bu 
resmin 1934 senesi için muhammeni 100 000 liradan fazla olmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Fasıl : 21 - Mülga vergiler bakayası 

1932 senesinde mülga vergiler bakayasından vuku bulan tahsilat 2 373 979 lira
ya baliğ olmuş, 1933 senesi 8 aylık tahsilatı da 31 000 lirayı bulabilmiştir. Bu mik
tarın seneliği bilhesap 46 500 liradır. Ancak bu fasla mevzu varidat mahiyeti itiba-
rile seneden seneye tenakus arzetmekle beraber 2266 numaralı kanunla bir kısım 
vergi bakayasının tasfiye edilmesi ve tahsilata germi verilmesi suretile bu miktarın 
sene sonuna.kadar 100 000 liraya çıkarılabileceği ümit olunmaktadır. Bu itibarla 
1934 malî senesi için bu fasla 4.86 000 lira konulmakla iktifa olunmuştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnhisarlar safî hasılatı 

Fasıl : 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Tütün ve saire, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, ham petrol ve müştak-

katı, kibrit ve çakmak, revolver, fişek ve mevaddı infilâhiye ve 
av saçması inhisarları 

Bu fasıllara dahil bulunan inhisarlardan, 1934 malî senesi için alınacak safî 
hasılat miktarı kibrit, çakmak ve petrol müstesna olarak 31 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

1933 senesi bütçesinde bu rakam 31 800 000 lira olarak tahmin edilmişti. 

Bu fasla 934 senesinde ham petrol ve müştakkatı için yeni bir inhisar madde
si ilâvesi derpiş edilerek buna müteallik kanun lâyihası ihzar olunmaktadır. 
Memlekette tasfiye fabrikaları küşadmı teşvik ve teshil maksadile vaktile kabul 
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edilmiş olan 1718 numaralı kanun tatbikat sahasında beklenilen fevaidi temin 
edememiş, bilâkis petrol ve benzin gümrük resminin son derece tenezzülünü mu
cip olmuş, bir takım müesseselerin ham petrol içine kolaylıkla kabili tefrik ben
zin ve saire gibi yüksek resme tâbi mevaddın karıştırılması suretile resmin te
nakusunu müeddi olmuştur. Bu mevzu üzerinde memleket ihtiyacmı ve mev
zuun hususiyetini tetkik ve mütalea ile Hükümetçe takdimi derdest kanun lâyi
hası bu resmin istifasını en muvafık şekle" irca edebileceği ümit olunabilir. 

934 senesinde bu membadan ümit olunan varidat 1 600 000 liradır. 

Diğer inhisar maddelerine gelince: Tütün, tuz ve ispirtolu içkiler için 933 
senesinde 31 800 000 lira hasılat tahmin edilmiş ve bunların 932 senesi 2 nci teş
rin ayma kadar yedi aylık safî hasılatı 18 393 212 lira iken ayni müddet zar
fında 933 senesi safî hasılatı 16 257 585 liraya tenezzül etmiştir. Bu itibarla 934 
bütçesinde tahmini mümkün miktar 31 000 000 dan fazla olamaz. 

Kibrit ve çakmak inhisarı hasılatı 1933 senesinde olduğu gibi, 50 000 ni maktu 
aidat olmak üzere 1 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Revolver, fişek, mevaddı infilâkıye ve av saçması inhisarları için, tasfiye vaziye
ti nazarı dikkate alınarak bu sene bütçesine dahi bir rakam vazedilmemiştir. 

Fasıl .* 28 - Oyun kâğıdı inhisarı 

İşletilmesi Hazineye niyabeten Hilâli ahmer cemiyetine terkedilmiş olan bu in
hisar hasılatının % 75 şi bir muavenet olmak üzere" mezkûr cemiyete terkolun-
maktadır. Bu inhisar hasılatı 1Ö32 ve 1933 senelerinde 25 000 lira tahmin olunmuş
tur. Bu sene bütçesinde geçen senelerin hasılatına nazaran bu miktar 30 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 

Fasıl : 29 - Devlet ormanları 

Devlet ormanlarının işletilmesinden mütevellit hasılat bu fasla kaydolunmak
tadır. 1931 senesinin ilk sekiz ayında Devlet ormanlarından 1 094 412 lira hasılat 
olmuş, bu miktar sene gayesinde 1 448 989 liraya yükselmiştir. 

1932 senesinin ilk sekiz aylık hasılatı da 999 789 lira olup bu miktar da sene ga
yesinde 1 391 824 liraya çıkmıştır. 1933 senesinin ilk sekiz aylık hasılatı 1 236 000 
liraya baliğ olmuştur. Bu miktar sene sonunda hesaben 1 850 000 liraya baliğ ol
mak lâzımgelir. Bu senenin muhammenatı 1 250 000 olduğuna nazaran sene so
nunda bu fasıldan 600 000 liradan ziyade tahminat fazlası zuhur edeceği tahmin 
olunabilir. Bu erkama göre 1934 senesi bütçesinde bu faslın hasılatı 1 580 000 
lira tahmin edilmiştir. 
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Fasıl : 30 - İşletilen emlâk hasılatı 

Madde : 1 - Arazi hasılatı 

Bu maddeden 1931 senesinde vaki tahsilat 34 224 liraya baliğ olmuştur. 1932 se
nesinde ilk yedi aylık hasılatı 12 102 lira iken sene gayesindeki hasılat 35 765 lira
ya çıkmıştır. 

1933 senesinin ilk yedi aylık hasılatı da 17 988 liradır. Bu miktar sene gaye
sinde hesaben 26 980 liraya baliğ olacağına ve senelik muhammenat ta 25 000 lira 
olmasına göre hasılatın sene sonunda muhammenatı geçeceği ümit olunabilir. Ara
zi hasılatının seneden seneye vaki tezayüdü nazarı dikkate almarak 1934 senesinde 
bu miktar 30 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde : 2 - îcar bedelleri 

Bu maddeden 1931 senesi tahsilatı 408 457 liradır. 1932 senesi ilk yedi aylık ha
sılatı 148 275 ve senelik tahsilatı da 294 623 liradır. 1933 senesi ilk yedi aylık tah
silatı 109 317 lira olmasına ve senelik muhammenat ta 150 000 liradan ibaret bu
lunmasına göre cari sene zarfında tahsilatın bir miktar muhammenata geçeceği 
ümit olunabilir. Son senelerin iktisadî vaziyeti dolayısile emlâk satışları az çok bir 
tevakkuf devresi geçirmekte olduğundan ve bu sene de emlâk satış hasılatı geçen 
seneye nazaran 200 000 lira kadar noksan tahmin edilmiş olduğundan ve bittabi 
emlâk satılmadıkça icar hasılatı yükseleceğinden bu sene bu maddenin hasılatı 
200 000 lira tahmin edilmiş ve emlâk satışından vaki tenzile nisbetle bu miktarın 
tutulacağı da ümit edilmekte bulunmuştur. 

Fasıl : 31 - Satılacak emval ve emlâk hasılatı 

Madde : 1 - Satılacak emval bedeli 

Bu maddenin 1931 senesinde tahsilat 282 380 ve 932 senesi hasılatı 295 000 li
radır. 1933 senesi için, bu esas ve nisbet dahilinde bir miktar tahmini ve 300 000 
lira olarak tesbiti muvafık olur. 

Madde : 2 - Satılacak emlâk bedeli 

1931 senesi hasılatı 1 986 000 liradır. 1932 senesi sekiz aylık hasılatı 1 072 ÖÖ0 
ve 1933 senesi ayni müddete ait varidatta 891 000 liradan ibaret bulunduğu, şu ka
dar ki evvelce satılmış olanlardan bir kısmının taksitleri tecil ve temdit edilmiş 
olduğu cihetle yeni sene için muhammen miktarın 1 000 000 lirayı geçmemesi lâ-
zımgelir. 
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ALTINCI KISIM 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Fasıl : 32 - Devlet demiryolları 

Madde : 1, 2 
Devlet demiryolları işletmesi mülhak bütçe ile idare edilmekte olması ve varida

tının sarfiyattan noksan bulunması cihetile bu maddelere birer rakam konulması 
mümkün görülememiştir. 

Fasıl : 33 - Posta - Telgraf - Telefon - Telsiz telgraf 
Madde : 1, 2, 3, 4, 

Yukarıdaki fasılda beyan olunan esbabı mucibe bu fasıl için de dermeyan edile
bilir. Bu itibarla bu fasla varidat tahminine mahal görülememiştir. 

Fasıl : 34, 36, 36, 37, 38, 39 
Darphane hasılatı, resmî matbaalar, umumî mektepler hasılatı, mâdenler ha

sılatı, diğer müesseseler ve kılavuzluk ve romörkörcülük hasılatı 

1932 senesi hasılatı ile cari senenin sekiz aylık müddeti zarfında tahsili 
mümkün olan varidata göre bu fasıllar için 1934 senesinde sırasile 50 000 -
25 000 - 10 000 - 70 000 ve 50 000 lira ve 2251 numaralı kanun mucibince yeni
den kılavuzluk işleri için açılan fasla da 170 000 lira tahmini muvafık olur. 

YEDİNCİ KISIM 

Fasıl : 40 - Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 

Madde : 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 

İmtiyazlı demiryollârd&ü, İzmir Rıhtım şirketinden, fenerler hasılatından, mükerrer sigor
ta sandığından, Cumhuriyet merkezî bankası ve Merkea bankasından kambiyo mu

rakabesi, için alınan miktar 

1932 ve 1933 senelerinde olduğu gibi, yeni sene için de birinci maddeye bir 
şey konulmamıştır, 

denerler hasılatı, 1931 senesinde 731 000, 1932 senesinde 660 000 olmakla ye
ni sene için 750 000 lira tahmini mümkün görülmüştür. 
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Mükerrer sigorta için geçen sene olduğu gibi 200 000 lira vazı lâzımgelmiş, 

Cumhuriyet merkez bankasından, hissei temettüden Hazineye ait kısım için 100 000 
İzmir Rıhtım şirketi hasılatından Hazine hissesi için 64 000 ve yine Merkez banka
sından murakabe masrafı olarak alınacak miktar da 50 000 lira tahmin edilmiştir. 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Fasıl : 41 

Madde : 1 - Askerlik mükellefiyeti 

1932 senesi hasılatı mükellefiyet bedelinin tenzilinden dolayı artarak 1 299 000 
liraya baliğ olmuş, ve cari senenin sekiz aylık tahsilatı 771 000 lirayı geçmiştir. 
Bu itibarla 1934 senesi için 1 100 000 lira tahmini mümkündür. 

Madde : 2,3,4,5,6,7 
Devlete ait esham ve tahvilât faiz ve temettüleri şirketlerden ve müteah
hitlerden teftiş mukabili alman mebaliğ, faiz, akça farkı, kıymetli evrak, 

tavizattan istirdat 

Bu maddelere dahil varidatın, 1931, 1932 seneleri hasılatına göre sırasile 
1 000 000 - 300 000 - 100 000 - 100 000 - 220 000 - 30 000 lira olarak tahmini muva
fık olur. 

Fasıl : 42 - Cezalar 

Madde : 1 - Pa ra cezaları 

1933 senesi için bu maddeye konulan rakam tahakkuk etmemiştir. Bu itibarla 
1934 bütçesinde miktarının 400 000 lira olarak tesbiti lâzımgelir. 

Madde : 2 - Zam cezaları 

Bazı vergileri taksitleri zarfında verm ey enlerden alınan cezalardan mürekkep
tir. 1932 senesinde tutarı 730 000 lira olduğu ve bina, arazi vergileri için de tahsilde 
teahhur zam cezalarının kabulü derpiş ve kanun lâyihası takdim edilmekte bulun
duğu cihetle 1934 senesi için bu madde muhammenatmın 950 000 lira olarak tes
biti mümkün görülmüştür. 

Fasıl : 43 - Müteferrik hasılat 

1931 senesinde 1 100 00Ö, 1932 senesinde 1 200 000 lira olarak tahmin olunan ve 
hasılatı muhammen miktarı mütecaviz bulunan bu faslın 1934 senesi için muham-
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menatı 920 000 liradan aşağı olamayacağı cihetle bütçeye bu miktarın vazı muva
fık olur. 

DOKUZUNCU KISIM 

Fasıl : 44 - Fevkalâde varidat 

Madde: 1-2 
Mukavelenameler veya itilâfııameler mucibince veya sair suretle tahsil olunan 

fevkalâde varidat, teberruat 
Bu faslın birinci maddesine yeni itilâflara göre tezyit edilmiş olarak ve nim 

maktu şekilde Irak petrol şirketinden alman meblâğ irat edilmiş ve geçmiş se
nelerin tecarübüne nazaran da mütebakisi teberruat karşılığı tahmin olunarak her 
iki maddenin yekûnu 530 000 lira olarak bağlanmıştır. 

Fasıl : 45 - îktısadî buhran vergileri 

Madde :1 
Bu maddeye, 1890 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemlerin maaş, 

ücret, yevmiye ve sairesinden alman mebaliğ kaydedilmektedir. 1932 senesinin ilk 
sekiz ayı zarfında 5 634 000 lira tahsilat olmuş, sene nihayetinde bu maddenin ye
kûnu 8 581 870 liraya çıkmıştır. Bundan merkezce toptan kesilen mebaliğ tenzil 
olunur ise 6 732 827 liranm mülhak ve hususî bütçelerle müessesat ve şirketler 
memurini maaşmdan kesildiği anlaşılır. 

Cari senenin ilk sekiz ayı zarfmda bu maddeden 5 205 770 lira tahsilat olmuş
tur. Bundan merkezce toptan kesilen 1 849 040 liranın tenzili halinde mülhak ve 
hususî bütçelerle müessesat memurları maaşından sekiz aylık tahsilat yekûnunun 
3 356 730 lira olması ve buna nazaran sene sonunda tahsilat 3 356 730 + 1 628 365 = 
5 035 095 lira ve merkezce toptan irat edilenlerle beraber 6 884 138 liraya baliğ ol
ması icap etmektedir. Ancak 1932 senesinde ilk sekiz aylık vaziyete rağmen sene so
nunda tahsilatın 8 581 870 liraya baliğ olduğu nazarı itibare alınırsa bu sene dahi 
muhammenatm tutulabileceği ümit edilir. Bu şerait muvacehesinde 1934 senesi için 
bu maddenin muhammenatı 8 000 000 lira olarak tayin edilmiştir. 

Madde : 2 - Bina buhran zammı 

Bu maddeye 1996 numaralı kanun mucibince binalardan alman buhran zammı 
hasılatı kaydedilmektedir. Bu maddeden 1932 senesinin ilk altı ayı zarfında 
430 479 ve sene gayesinde 1 403 609 lira hasılat elde edilmiştir. 

1933 senesinin ilk yedi ayı zarfmda bu maddenin tahsilatı 588 693 ve sekiz 
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ay zarfında 672 792 liraya baliğ olmuş ve bilhesap sene sonunda 1 009 188 liraya 
yükselmesi lâzımgelmektedir. 

Bu itibarla 933 senesi için 1 550 000 lira olarak kabul edilmiş olan muham-
menat 934 senesi için 1 500 000 den fazla tahmin olunmamıştır. 

Madde : 3 - Kazanç buhran zammı 

Bu maddeye, bu sene zarfında kanuniyeti teklif olunan kazanç buhran zam
mı hasılatı kaydolunacaktır. Bu zam tahsil olunan kazanç vergisi üzerine beşte 
bir nisbetinde tatbik olunacaktır. 933 senesinin ilk yedi ayı zarfında ticaret 
ve sanayi erbabından ve serbest meslekler ashabından tahsil olunan kazanç ver
gileri miktarı 3 803 084 ve 932 senesinin ayni kısım tahsilatı da 5 358 218 lira
ya baliğ olmuştur. Bu miktar 933 senesi gayesinde bilhesap 6 519 574 liraya ba
liğ olmak icap etmektedir. Buna nazaran beşte bir nisbetinde buhran zammının 
1 303 914 liraya baliğ olması lâzımgelmektedir. 

Ancak 934 malî senesinde yeni kazanç vergisi kanununun tatbiki dolayısile lâ-
akal bu vergi varidatının 1 - 1,5 lira raddesinde bir tezayüt göstereceği memul 
bulunmuş ve bundan kazanç buhran zammına tâbi olacak olan kısımlara teka
bül eden miktarda asgarî 1 000 000 lirayı bulacaktır. Bu hesapla işbu maddeye 
mevzu varidatı 1 500 000 olarak kabul etmek muvafık telâkki edilmiştir. 

Fasıl : 46 -Muvazene vergisi 

Bu vergiden 1932 senesi zarfında 13 868 243 lira tahsilat vukubulmııştur. 1933 
senesinin ilk sekiz aylık tahsilatı 9 859 897 liraya baliğ olmuştur. Bu miktardan 
3 089 645 lirası merkezce Devlet memur maaşından toptan irat edilen miktardır. 
Bunun tenzili halinde ilk sekiz ay zarfında mülhak ve hususî bütçelerle müessesa-
tı hususiye memur ve müstahdemlerinden alman miktar 6 770 252 lira olarak bu
lunuyor. Bunun sene gayesine kadar nısıf derecesinde bir tezayütle 10 155 378 li
raya baliğ olacağı ve merkezce toptan kesilenlerle beraber umumî tahsilat yekû
nunun 13 245 023 lira olması ümit olunur. Bu sene muhammenatı 13 100 000 lira 
olmasına nazaran bu vergiden sene sonunda 150 000 lira kadar fazla bir hasılat ta 
olacağı tahmin edilmektedir. Ancak muvazene vergilerinin peşin maaş alan Devlet 
memurlarından maada memur ve müstahdemlerden bir aya ait verginin müteakip 
ayın 25 inde tediye edilmesi suretinde tahsil olunduğu da nazarı dikkate alınırsa 
bu maddeden senelik tahsilatın 14 000 000 lirayı geçtiğini kabul etmek iktiza eder. 

Bu itibarla 1934 senesi için maddeye 14 000 000 lira tahmin edilmesi mutedil 
görülmüştür. 
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Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. 31. 

Bütçe encümeni 19 - V - 1934 
M. No. 104 
Esas No. 1/866 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe tertip ve tanzim olunup ' Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/459 
numaralı tezkeresile ve teşkilâtı esasiye kanununun 95 inci maddesi hükmüne tev
fikan 1 mart 1934 tarihinde Yüksek Meclise takdim olunup encümenimize havale 
buyurulan 1934 malî senesi bütçe kanun lâyihası ve merbutatı birleştirilerek Ma
liye vekili Beyle, her bütçenin taallûk eylediği vekâlet vekili beyler hazır olduk
ları halde encümenimizde tetkik ve müzakere edildi: 

Aşağıdaki maruzatımızdan anlaşılacağı üzere Hükümetimiz gerek 1933 malî se
nesi bütçesinin tahmin olunan varidatta Vukua gelecek eksiği karşılamak, gerek 
Nafıa, iktisat, Ziraat, Sıhhat ve Maarif işleri gibi verimli ve vaz geçilemez hizmet
ler için artırmağa lüzum gördüğü masrafları kapatmak üzere yeni varidat kaynak
ları temin edecek varidat kanun lâyihaları yapmış bulunuyordu. Bunların encümen
lerde ve Umumî Heyette müzakeresi intaç edilerek son şekillerini almasına intiza-
ren bütçenin encümenimizde müzakeresini talik etmek icap ettiği gibi bazı vekâ
letlerin bu seneki bütçelerini yeniden yapacakları teşkilât kanunlarına istinat et
tirmek arzu etmeleri ve bu teşkilât kanunlarının son zamanlarda encümene tevdi 
edilebilmiş olması da bütçe lâyihasının Yü ksek Heyete takdimini daha ziyade gecik
tirmiştir. 

Hükümetimizin Büyük Meclise takdim ettiği 1934 malî senesi bütçesi masraf 
yekûnu 173 780 727 lira olarak gösterilmiş olup halbuki 1933 senesi masraf 
yekûnu 170 474 794 liradan ibaret idi. ikisi arasmda 3 305 933 lira kadar bir 
fark bulunmaktadır. Bu fark memleketin gerek millî terbiye, gerek içtimaî ve 
umumî sıhhat, gerekse iktisadî inkişaf ye ilerleme bakımından Devletin ifasın
dan vazgeçemediği hizmetleri takviye etmekten ileri gelmektedir. Haddi zatinde 
bütçelerin masraf kısımları Devletlerin ilerleme ve inkişaflarını gösteren sadık 
birer tablodur. Devlet dediğimiz müessese millet camiasının umumî ve müşterek 
ihtiyaçlarını yatıştırmak ve yine onun umumî ve şamil menfaatlerini elde etmek 
üzere bir amme hizmetleri mecmuasından ibaret olduğuna ve daima ilerleyen 
milletlerde bu müşterek ve umumî ihtiyaç ve menfaatler genişleyip çoğaldığına 
binaen bu seneki masraf fazlalığını encümenimiz gayet tabiî bulmuştur. Cumhu
riyet idaremizle memleketin ümrana ve milletin manevî ve maddî yükselme ve 
refaha ermesi için takip ettiğimiz umdeler Devleti bundan on beş yirmi sene ev
vel düşünülemeyen yeni yeni vazife ve mesuliyetler ile karşılamıştır. 

Devlet; asayişinin temini, adaletin tevzii, haricî münasebetlerin idaresi gi
bi ana işlerden başka millî terbiye ve kültür ve iktisadî faaliyetler bakımından 
daha bir çok hizmetleri üzerine almıştır. Devlete ait ana hizmetlerimiz de zaten 
ihtiyaca kâfi surette kurulmamış olduğundan yeni masraflar ile onlara ait teş
kilât vücude getirmek icap ettikten maada memleketin millî birlik ve tesanü-
dünü temin edecek her türlü münakale vasıtalarmı kendi haline bırakmaksızın 
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Devletçe başarmak zarureti karşısında kalınmış ve yakın zamanlara kadar Dev
lete karşı memnu mmtaka addolunan iktisadî sahaya Devletin bizzat girerek bir ta
raftan fert faaliyetini birbirine uygun ve ahenkli kılmak üzere murakabeye tâbi 
tutması ve diğer taraftan bazı esaslı istihsalleri bilhassa sanayi sahasında doğru
dan doğruya üzerine alması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Şu mülâhazalarla Devletin bu günkü amme hizmetlerine karşı açmış olduğu 
masraflarda esaslı bir tenkih yapmağa pek de imkân görülemedikten başka Cum
huriyet idaresinin memleketimizde tesisile beraber Hükümetimizin kendisine hedef 
tuttuğu yüksek umde ve ülküleri tahakkuk ettirmek üzere hizmetleri ve tabiî bun
lara mütenazır olarak da masrafları tevsi etmek zarureti olduğu aşikârdır. 

Bunlardan başka son zamanlarda beynelmilel münasebatm arzettiği teşettüt 
ve ahenksizlik haricî emniyet bakımından Devlet masraflarını artırmak, katî em
niyetin icap ettirdiği Millî Müdafaa teşkilât ve/hizmetlerini tevsi ve takviye etmek 
lüzumunu bir kat daha tebarüz ettirmiştir. Filhakika bir kaç sene evveline gelin
ceye kadar Akvam cemiyeti toplantıları, silâhsızlanma konferansları gibi milletler 
arasında el birliği yaparak millî politika için harbi istilâ vasıtası olarak kullanmağı 
bertaraf etmek ümitleri uyanır gibi olmuş ise de son günlerin vukuatı milletler a-
rasmdaki el ve iş birliği yapma ve birlikte ve beraberce çalışma emellerinin yürek
lerde yer tutmadığı ve bunların milletlerin birbirine karşı söylenmiş gösterişli süslü 
sözler mahiyetini geçemediği görülmüştür. Yalnız bununla da kalmamıştır. Avru-
pada Akvam cemiyeti ilk devirlerde uyandırdığı bütün ümitleri tahakkuk ettireme-
yerek harp esasına müstenit ittifak zümreleri teşekkül etmeğe başlamış ve çok ya
kında harp olacakmış gibi silâhlanma idlerine yeniden germi verilmiş, harp doğu
rabilecek meselelerin hiç biri hallolunmamış, hatta bir kısım Devlet adamları idare 
ettikleri milletleri harbe hazırlar surette nutuklarla tahrik ve tehyiç eder vaziyet
ler almışlardır. Gerek Avrupamn şu ruhî ve filî hali, gerek Aksayi şarkın infilâka 
amade elektrik ile meşbu havası karşısında haricî vaziyet büyük bir teşettüt ve dü-
mensizlik manzarası arzediyor demekte hiç bir mübalâğa yoktur. 

iş te bunun içindir ki millî müdafaamızı bundan bir iki sene ev velim4 ııisbetlo 
daha çok esaslı surette takviye etmemiz icap etmektedir. Bu hususta gösterilecek 
ufak bir ihmal millî emniyete karşı irtikâp edilmiş en büyük hata olur. Buna binaen 
masrafları artırmağa ihtiyaç vardır. Hükümet bu zarureti ayrı varidat kanunları 
getirmek suretile karşılayacaktır. 

Şu arzettiğimiz mülâhazalara binaen masraf kısmında bazı cüzî tenkihattaıı 
başka bir şey yapılamamıştır. Buna mukabil Millî Müdafaa bütçesine bir milyon 
liraya yakın bir zam yapılmıştır ve bunun da varidatta karşılığı bulunmuştur. 

Hükümetçe 1934 malî senesi varidatı 1933 senesine nazaran 3 323 000 lira 
fazlasile teklif olunmuştur. 

1934 bütçesi varidatının bu suretle teklif edilmesi bir taraftan Hükümetin esbabı 
mucibesinde izah olunduğu üzere vergilerin 1933 senesinin 8 ayı zarfındaki tahsilâ
tına nazaran 1933 senesi varidatının tahminden sekiz milyon lira kadar noksan çı
kacağı ve diğer taraftan yukarıda işaret ettiğimiz üzere Maarif, Sıhhat, İktisat, 
ziraat ve nafıa bütçelerine yeniden yapılan ilâveler ile masrafın dört milyon 
daha artacağı esasına müstenit olup bunları karşılamak üzere kazanç, muame-
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le, istihlâk, bina ve buhran vergilerinde yeni tadilât yapılmış ve bu suretle 
varidatın masrafla tevazünü düşünülmüştür. 

Encümenimiz varidat bütçesini tetkik ettiği sırada Maliye vekâletinin hazır
ladığı on bir aylık tahsilat tablosunu göz önünde tutarak 1933 tahmiııatma kar
şı 1933 senesinde vukua gelecek tahsilat eksiğinin beş milyon lirayı geçmeyece
ğini görmüştür. Bu farkın da Gümrük VG inhisarlar vergilerindeki noksandan 
ileri geldiği anlaşılmıştır. Filhakika işbu tabloda gümrük vergisinin on bir ay
lık tahsilatı yekûnuna nazaran sene sonunda sekiz milyon lira ve inhisarlar 
varidatında da dört milyon lira noksan tahsilat olacağı görülüyorsa da mua
mele, dahilî istihlâk ve diğer bazı vergi ve resimlerdeki fazlalık bu açık 
miktarını beş milyon raddesine indirmektedir. 

1932 senesi on bir aylık tahsilâtile 1933 senesinin ayni aylar zarfındaki tah
silatı mukayese edildikte 1933 senesi lehine bir buçuk milyon liraya yakın bir 
fark bulunduğu görülmektedir. Şu hal memleketin vergi vaziyetinde 1932 sene
sine nazaran 1933 senesinde bir düşkünlük olmadığını, bilâkis cüzi de olsa iyiye 
doğru bir fark bulunduğunu göstermektedir. 

Halbuki iki sene arasındaki ticaret muvazenesi tetkik olunduğunda 1933 se
nesinin 1932 senesinden daha az olduğu görülür. 1933 senesi ticaret muvazene
si 96 milyon lira ihracat ve 76 milyon lira ithalât ile kapanmıştır. Elimizde 
stok mal kalmamış denecek derecede azalmış olduğuna göre, ticaret muvazene
sinde hâsıl olan bu noksan, fiatlerdeki düşkünlükten ileri gelmektedir. Fiatle-
rin bu günden yarma artacağını gösteren bir alâmet te tesbit edilememektedir. 

Filhakika dünya umumî buhranında 1932 senesine nazaran cüzî de olsa nisbî 
bir salâh müşahede edilmekte ise de önümüzdeki seneler için ihracat mallarımızm 
f iatı üzerinde bir yükselme vukua geleceği tahmin olunamaz. 

Ticaret muvazenemiz de ihracatımızın lehine olarak yirmi milyon gibi ehemmi
yetli bir fazlalık bulunmakta ise de bu miktarı epice geçen Düyunu umumiye ile 
geçen senelerin taahhüdatmdan mütevellit borçlar ve hariçte bulunan talebe ve me
murlarımız için yaptığımız masraf ve memleketimiz dahilinde yerleştirilmiş ec
nebi sermayesi faizlerinin tutarı ve alelumum sigorta primleri, hastalık ve seyahat 
ve sair sebeplerle harice giden vatandaşların sarf ettikleri paralar gibi bilûmum 
tediye muvazenesinin gayri merî unsurla rı ticaret muvazenesi ndeki bu fazlalığı 
ziyadesile beletmektedir. 

Bu vaziyet karşısında Hükümetimizin, iktisat muvazenemizde esas tuttuğu te
diye muadeleti prensibinin her memleketle mukaveleye bağlanarak tam şumülile 
tatbik edilmesi esaslı ve müessir bir çare olur ve bu suretle paramızın vaziyeti de 
korunabilir. Ancak ihraç mallarımızın fiati artarak müstahsıllarımızın eline faz
la kıymetler geçmedikçe bunların vergi tediye kabiliyetlerinin artmasına imkân ola
maz. Bu itibarla müstahsıllarımızın vergi tediye kabiliyetlerinin artırılması için iç 
pazarda sarfolunan mallarının kiymetlendirilmesi icabeder. Bunun neticesi olarak 
memleketin umum nüfusunun yüzde yetmiş beşinden fazlasını teşkil eden 
büyük kütlenin alım ve tediye kabiliyeti genişletilmiş olur. Bu uğurda çalı
şıldıkça büyük kütle dediğimiz köylü halkının hayat standardı da tabiî olarak yük
seleceğinden bunların iç pazardaki hareket ve faaliyetleri ar tarak gidecektir. 
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Gerek bugünkü istihsallerinin iç pazardaki kıymetinin artırılması ve gerek ha

yat standartlarının yükselmesi suretile büyük kütlenin iktisadî hayatımızdaki iş 
hacim ve faaliyetine genişleyen iştirakleri nisbetinde kredinin de artacağı tabiidir. 

İktisadî hizmetlere lâyık olduğu büyük ehemmiyeti atfetmekle temeyyüz eden 
îsmet Paşa Hükümetinin buğdayı korunma ve emsali tedbirlere nazaran tuttuğu 
yolun da bu olduğuna göre önümüzde daha bir kaç sene sıkıntılı geçse de müteakip 
senelerde Devlet varidatının iç pazardaki faaliyetin genişliği nisbetinde tezayüt 
edeceğine hükmolunabilir. 

Bu itibarla bu gün geçirmekte olduğüfmuz dar varidatlı seneler mahdut olup bir 
kaç sene sonra Devlet varidatında bir genişlik devri gireceğine inamlabilir. Bu
nunla beraber önümüzde sıkıntılı geçecek dediğimiz seneler için yeniden vergi ih
dası yahut mevcut vergileri artırmak suretile varidatı çoğaltmak pek az müm
kündür. 

Onun için bu günkü menabiden ele geçen paralarla en büyük verimi almağa ça
lışmak ve yeni yeni vergiler ihdasından çekinmek lâzımgeldiğine kani bulunuyo
ruz. Çünkü malî tecrübeler ile sabit olmuştur ki ifrata vardırılan vergi kendi kendi
ni kemirir. 

Bilmünasebe arzedelim ki mevcut varidat kanunları üzerinde işlenmesi ve tarh 
ve cibayet ve murakabe hususlarında alınacak müessir tedbirler varidat kaynakla
rının verimini artıracağına kani olan encümenimiz Hükümetin de bu fikirde oldu
ğunu ve hatta bu maksatlar ile bir ecnebi mütehassıs celbedileceğini beyan eden 
Maliye vekili Beyefendinin bu tasavvurlarını takdir ile karşılamıştır. 

1934 senesindeki varidat tahminlerimiz vaziyetine gelince: 

Aşağıya konmuş olan tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere yukarıda da ar-
zedilmiş olduğu veçhile 1933 senesi 11 ayı zarfında vukubulan tahsilatta en çok açık 
veren gümrük ve inhisarlar varidatı olup bunlardaki eksik ise; muamele, kazanç 
ve istihlâk gibi vergi ve resimlerde vukua gelen fazlalık ile kısmen kapatılmış bu
lunmaktadır. 

Filhakika on bir aylık tahsilat 151 500 000 ve on iki aylık tahmin 170 400 000 
olarak görülüyorsa da bir çok senelerin tecrübelerine göre malî senenin son iki 
ayının verimleri diğer aylara üstün olarak on beş milyonu daima geçmekte olduğuna 
binaen 1933 malî senesi sonunda tahsilatın 166 500 000 liraya baliğ olacağı Maliye 
Vekili Bey taraf mdan istatistik vesikalarına istinaden encümenimizde beyan edilmiş 
ve bu görüş encümenimizce de doğru bulunmuştur. 

Şu halde 1933 senesi açığı dört - beş milyon raddesinde kalacak demektir. Bi
naenaleyh 166 000 000 üzerinden realize olacak olan 1933 senesi tahsilâtına Bü
yük Meclisçe kabul edilen yeni kanunların vereceği varidat ta ilâve edilerek 1934 va
ridatı 173 514 000 lira olarak tesbit edilmiş ve yekûnu 173 505 930 liradan ibaret 
bulunan masraf ile tevazünü temin olunm ustur. 

iktisadî ve malî müesseseler hususunda bizden çok evvel işe başlamış ve teş
kilâtlanmış olan Avrupa Devletleri bütçelerini tevazün ettirmek için bin bir 
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çareye baş vurdukları ve hatta bazan da muvaffak olamadıkları bir zamanda 
izah ettiğimiz veçhile hakikî bir bütçe muvazenesi vücude getirebilmemizi Bü
yük Meclisin direktiflerine uygun surette en lâzım tedbirleri zamamnda tam 
olarak almağı şiar edinmiş ve bu hususta ecnebi memleketlerin gıptasını celbe-
decek surette muvaffakiyet göstermiş olan İsmet Paşa Hükümetinin tebrik ve 
takdire lâyık uyanıklık ve faaliyetine borçlu olduğumuzu bu vesile ile de tek
rar eder ve 1934 bütçe lâyihasının tasdik huyurulmak ricasile Büyük Meclisin 
Yüksek huzuruna arz ve takdim eyleriz. 

Reis 
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M. Şeref 

Elâziz 
H. Tahsin 

Kırklareli 
M. Nakit 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
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Aziz 

Kırklareli 
Şevket 
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Bayazıt 
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Erzurum 
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Bursa Çorum 
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1934 malî senesi muvazene! umumiye kanun lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1934 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (173 780 727) liralık tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1934 malî senesi masraflarına 
karşılık olan varidatı merbut (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 
(173 800 000) lira tahmin edilmiştir.. 

MADDE 3 — 1934 malî senesi zar
fında vilâyetler hususî idareleri nam ve 
hesabına olarak umumî vergiler üzerin
den hususî kanunlarla tayin olunanlar
dan maada munzam kesirler tarh ve tah
sil edilemez. 

MADDE 4 — 1934 malî senesi zar
fında Osmanlı bankasile olan Hazine 
hesabı carisinden maada kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadına 
ve azamî altı ay vadeli Hazine bonoları 
ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususî kanunların verdiği salâhiyetler 
hariç olmak üzere tedavülde bulunacak 
Hazine bonoları hiç bir zaman beş mil
yon lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tah
vilât karşılık gösterilmek suretile te
min olunacak kredilerle veya bunların 
satış bedellerde uzun vadeli Devlet tah
villeri mubayaasma veya bu bedellerle 
Hazinenin ortaklığı bulunan şirketler
deki iştirak hisselerini ödemeğe Maliye 
vekili mezundur. 

MADDE 5 — Dairelerin, maaşatın 
tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanunun mevzuu haricinde kalan 
memurlarile ücretli müstahdemleri ve 
nakil vasıtaları kadroları merbut (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1934 malî senesi masrafları 
için merbut (A) işaretli" cetvelde göste
rildiği üzere (173 505 930) liralık tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1934 malî senesi masraflarına 
karşılık olan varidatı merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(173 514 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir 
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MADDE 6 — «D» cetveline dahil bu
lunmadıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanılmaz. Muvak
kat veya senenin muayyen bir mevsimi
ne mahsus hizmetlerle müstesna ve za
rurî ahval dolayısile kadro dahilindeki 
memur ve müstahdemlerle ifası müm
kün olmayan hizmetler için kadroya da
hil olmaksızın şehrî ücretli veya yevmi
yeli müstahdemler kullanmak caizdir. 
Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve yev
miyeleri münhasıran ait oldukları daire 
bütçesindeki muvakkat müstahdemler 
tertibinden verilir. Fasıl numaraları ile 
unvanları merbut (E) işaretli cetvelde 
münderiç masraf tertiplerinden idaresi 
zarurî görülen hizmetler için kezalik 
şehrî ücretli veya yevmij^eli müstah
demler kullanılabilir. Bunların kadroları 
îcra Vekilleri Heyeti kararile tatbik ve 
müteakip sene bütçesine rapten Büyük 
Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiplerinden ida
re olunacak hizmetler kadrolarının büt
çede mevcut diğer bir hizmetin ifasına 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

MADDE 7 — Muhasebei umumiye 
kanununun 29 uncu maddesi mucibince: 

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

2 - Hidematı vataniye tertibinden 
kanunla muhassas maaşların müfredatı
nı havi (Ç) cetveli, 

3 - Gelecek senelere sari mukavelât 
aktine mezuniyet verilen hizmetlerin 
nevilerini gösteren (G-) cetveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş ihti
yat tahsisatından nakli mecaz tertipleri 
gösteren (F) cetveli, 

5 - Gümrük tarife kanununun 14 
üncü maddesi mucibince kabulü mu
vakkat usulünden istifade edecek eşya
ya ait ( î ) cetveli, 

Bu kanuna raptolıınmuştur. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir 
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MADDE 8 — isveç grupuna ihale I 
edilmiş olan demiryollar inşaatı müteah
hitlerinden mukaveleleri mucibince sıh
hiye hizmetleri için 1934 malî senesi ni
hayetine kadar tevkif edilip bu tarihe 
kadar yapılan sarfiyattan artarak Hü-
hûınete verilecek olan paralarla şirkete 
mütedavil sermaye olarak verilmiş para
dan ayni tarihe kadar şirketçe iade edi
lecek miktarın bir taraftan varidat büt
çesinin 42 inci faslına irat kay it ve di
ğer taraftan Nafıa vekâleti bütçesinin 
640 meı faslının 13 üncü maddesine tali- I 
sisat olarak kaydolunur. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 numaralı kanunun 
bazı maddelerini muaddil 2005 ııııma- i 
ralı kanunun 2 inci maddesi mucibince 
pansiyoner talebeden alınacak ücretler 
merbut (M) işaretli cetvelde gösteril-
mistir. 

MADDE 10 — 1934 -1935 ders sene
si zarfmda ücret ve masrafları Devlet 
tarafından verilmek üzere pansiyonu 
bulunan mekteplerde leylî meccaııî o-
kutturulacak talebenin adedi 1000 ola- | 
rak tesbit olunmuştur. i 

Bu mekteplerde okutturulmak üze
re mezkûr ders senesi zarfında Devlet 
hesabına ve 915 numaralı kanunun 2 in
ci maddesi hükümlerine tevfikan alına-
cak leylî meccani talebenin Maarif ve- \ 
kâletince tensip edilecek bir kısmı umu- j 
mî müsabaka ile bir kısmı da lise olma- ı 
yan vilâyetlerde imtihana talip olan ve | 
kanunu mahsusunun tayin eylediği şart- | 
l an haiz bulunan talebelerden musaba- | 
ka imtihanında ayni vilâyet talebeleri | 
arasında en çok muvaffak olanlardan j 
tefrikile bu vilâyetlere de talebe isabet 
edecek şekilde alınır. j 

Her iki suretle alınacak talebe ücre- j 
ti (225) lira veya bundan aşağı olan 
pansiyonlara gönderilir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir 
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MADDE 11 — Bütçelerde geçen se

ne düyunu tertibine mevzu tahsisat 
kifayet etmediği takdirde işbu düyun 
taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari sene bütçelerine mevzu 
tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâ
letinin muvafakatile naklen tesviye olu
nacaktır. 

MADDE 12 — 1508 numaralı kanu
nun 1 inci ve 2005 numaralı kanu
nun 3 üncü ve 2006 numaralı kanunun 
2 inci maddeleri mucibince her sene mu-
vazenei umumiye kanunlarına raptı lâ-
zımgelen kadrolar merbut (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13 — Sovyet Rusyada bu
lunan elçilik ve konsolosluk memurla
rından 5 liraya kadar temsil tahsisatı 
olanların temsil tahsisatlarına 4 ve beş 
liradan fazla temsil tahsisatı olan bu 
kısım memurlarla ateşemiliter ve mua
vini temsil tahsisatlarına 1,5 misline ka
dar Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletle-
rince zam yapılabilir. Bu zamlar memur
ların memuriyet mahallerinde bilfiil ifa-
yi vazife ettikleri müddete münhasır
dır. 

tir 
MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 12 — Maaşatın tevhit ve te
adülüne dair olan 1452 numaralı kanun
la zeyillerine merbut cetvellerde yazılı 
memuriyetlerden işbu kanuna merbut 
(L) işaretli cetvelde derece, adet ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1934 
malî senesi zarfında mevkuf tutulmuş
tur. 

tir 
MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 14 — Sovyet Rusyada bu
lunan elçilik ve konsolosluk memurların
dan 5 liraya kadar temsil tahsisatı olan-
larm temsil tahsisatlarına iki ve beş lira
dan fazla temsil tahsisatı olan bu kısım 
memurlarla ateşemiliter ve muavini tem
sil tahsisatlarına bir buçuk misle kadar 

Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletlerince 
zam yapılabilir. Bu zamlar memurların 

memuriyet mahallerinde bilfiil ifayi vazi
fe ettikleri müddete münhasırdır. 

MADDE 15 — 459 numaralı mahsu
bu umumî kanununa ve 2248 numaralı 
kanunun 14 üncü maddesinin (D) fık
rasına tevfikan tahvil ile ödenecek borç
larla 1932 malî senesi muvazenei umu
miye kanununun 11 inci maddesi muci
bince tahvile raptolunacak tahsisatsız 
borçların 10 liradan noksan olan kesir
leri nakten ödenir. 
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MADDE 14 — 1338 - 1933 seneleri 
muvazene! umumiye avans ve muvak
kat bütçe kanunları maddelerinden hü
kümleri 1934 malî senesi zarfında dahi 
devam edecek olanları merbut (H) işa
retli cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

M ADDE 16 — Bu kanun hükümleri
ni icraya Maliye vekili memurdur. 

28 - I I - 1934 
Bş. V. Ad. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat 
Ik. V. S. î. M. V. 

M. CeUl Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

Mf. V. 
Hikmet 

G. I. V. 
Ali Rana 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Na. V 
Ali 

7A\ V. 
Muhlis 

MADDE 16 — 1336 senesinden 1931 
malî senesi nihayetine kadar irat ve 
masraf mahiyetinde olan sarfiyat sene
leri bütçelerinde tahsisat bakiyesi ara-
ııılmaksızm maliye bütçesinde (Eski se
neler mahsubatı) unvanı altında açıla
cak bir fasla masraf ve mukabili varidat 
bütçesinin nâzım varidat kısmında (Es
ki seneler mahsubatı) namile açılacak 
bir fasla irat kaydolunur. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiş
tir 

tir 

tir 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiş-



A - Cetveli 
S. No. Dairelerin isimleri Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet 
İstatistik umum müdürlüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Jandarma umum kumandanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafıa » 
İktisat » 
Ziraat » 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

» » » (Hava » ) 
» » » (Deniz » ) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

UMUMÎ YEKÛN 

2 459 682 
386 792 
565 500 

1 153 321 
218 193 
180 504 
611 986 

13 793 663 
44 732 086 

1 094 112 
4 963 678 
4 217 908 

89 656 
4 107 499 
8 679 379 
3 085 140 
4 746 884 
8 013 478 
6 838 327 

14 388 893 
2 415 250 
4 987 611 

33 122 957 
935 740 

3 815 560 
3 290 643 

611 488 

173 505 930 





B - Cetveli 

F. Varidatın nev'i lira 

Birinci kısım - İrat ve servet vergileri 
İ Arazi vergileri 
2 Binalar vergisi 
3 Hayvanlar^vergisi 
4 Kazanç vergisi 
5 Madenler rüsumu 
6 Veraset ve intikal vergisi 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - İstihlâk ve muamele vergileri 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Qümrük vergileri 
Muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Oyun âletleri resmi 
Kara ve deniz avları 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harç ve kaydiyeleri 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançılarya 
Noterler harçları 
Diğer harçlar 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İkinci kısım yekûnu 

36 250 000 
15 270 000 
8 000 000 

30 000 
400 000 
750 000 
125 000 

5 600 000 
1 350 000 
1 000 000 

700 000 
600 000 
80 000 

100 000 
70 255 000 

Üçüncü kısım 
21 Mülga vergiler bakayasından 100 000 

4 750 000 
4 300 000 
10 80a 000 
14 1500 000 

600 000 
5S0 000 

35 500 00Ö 
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Varidatın nev'i Lira 

Dördüncü kısım - İnhisarlar safi hasılatı 
Tütün ve saire 
Tuz 
İspirto ve ispirtolu içkiler 
Kibrit ve çakmak 
Revolver, fişek ve mevaddı infilâkıye 
Oyun kâğıdı 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Devlete ait emval ve emlâk hasılatı 
Devlet ormanları 1 580 000 
İşletilen emlâk hasılatı 230 000 
Emval ve emlâk satış hasılatı 1 300 000 

Beşinci kısım yekûnu 3 110 000 

20 000 000 
7 000 000 
4 000 000 
1 260 000 

0 
30 000 

32 290 000 

Altıncı kısım - Devletçe idare edilen müesseseler 
Devlet demiryolları , 0 
Posta, telgraf ve telefon 0 
Darphane hasılatı 50 000 
Resmî matbaalar hasılatı 25 000 
Umumî mektepler hasılatı 10 000 
Madenler hasılatı 70 000 
Diğer müesseseler hasılatı 50 000 
Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 170 000 

Altıncı kısım yekûnu £75 000 

Yedinci kısım 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 1 164 000 

Sekizinci kısım 

Müteferrik varidat 2 850 000 
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F. Varidatın nev'i Lira 

41 Cezalar 1 250 000 
42 Müteferrik hasılat 1 120 000 

Sekizinci kısım yekûnu 5 220 000 

Dokuzuncu kısım 
43 Mukavelenamesi mucibince Musul petrollerinden alman 
44 Teberruat ,_ 
45 İktisadî buhran vergisi 
46 Muvazene vergisi 

Dokuzuncu kısım yekûnu 

Onuncu kısım 
47 Nâzım varidat 0 

500 000 
0 

11 000 000 
14 000 000 
25 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 173 514 000 





Masraf bütçeleri 
[ Vekalet ve daire bütçelerinin « 1933 malî senesi tahsisatı» sütununda görülen 
tahsisat miktarları muhtelif kanunlarla 1934 nisan ayı nihayetine kadar yapılmış 

olan tadillere göredir] 





1 - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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fe 
-s Muhassasatm nev'i 

3 

4 

5 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcırah 

Tahsisat 

Riyaset tahsisatı 
Aza tahsisatı 
Divanı Riyaset azası tazminatı 
(Tediye 1757 numaralı kanun (muci
bince yapılır) 
Muvakkat tazminat 
(Tıoptan verilebilir) 
M u r a k ı p ücre t i h u z u r u 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Aza harcırahı 
Beynelmilel parlâmentolar itti
hadı kongresine iştirak edecek 
olan murahhaslar harcırahı 

Beynelmilel parlâmentolar Türk 
grupunun masarifi müteferrikası 
(Bu para grup reisinin emrine verilir) 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

ikinci bap yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

8 400 
1 339 800 

21 600 

384 600 

1 800 
1 756 200 

46 645 

13 000 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 400 
1 327 200 

21 600 

379 200 

1 800 

8 400 
1 327 200 

21 600 

379 200 

1 800 
1 738 200 1 738 200 

59 645 
1 815 845 

110 165 

142 980 

20 004 
273 149 

50 000 

6 500 

1 510 

50 000 

6 500 

1 510 

58 010 58 010 
1 796 210 1 796 210 

111 708 

151 620 

20 544 

111 708 

151 620 

20 544 
283 872 283 872 
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fa 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 

7 

8 

9 

1 0 

Üçüncü bap - Masarif 

Mefruşat 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Müteferrika ve doğrudan doğ
ruya Riyasetin tensibine göre 
sarfedilecek gayrimelhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 
Bahçeler daimî masrafı ve mu
vakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Millî saraylar masrafı 
Masarifi umumiye 
Tenvirat, merasim ve fevkalâde 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

39 000 

6 000 
11 000 
1 500 
18 500 

30 000 
2 500 

23 750 
56 250 

54 640 

30 000 
84 640 

2 500 
6 000 
8 500 

10 000 

8 000 
11 000 
1 500 
20 500 

25 000 
2 500 
23 000 
50 500 

60 000 

30 000 
90 000 

2 500 
6 000 
8 500 

10 000 

8 000 
11 000 
1 500 
20 500 

25 000 
2 500 

23 000 
50 500 

60 000 

30 000 
90 000 

2 500 
6 000 
8 500 
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1 1 

12 

1 4 

15 

10 

17 

1 8 

Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 

Defa t i r ve evrakı matbua 
Melbusat 
S igor ta 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Memurlar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Üçüncü bap yekûnu 

Bi r inc i kısım yekûnu 

İkinci İnsim - Cüze mahsus 
muhassasat 

Bir inc i bap - Daimî masra f la r 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadına 
iştirak hissesi 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Muvakka t masraf la r 

însaat ve tamirat 

2 000 
4 000 
1 700 
7 700 

2 500 

200 
3 000 
3 200 

250 
220 540 

2 309 534 

3 100 

6 000 

1 700 
10 800 

378 400 

2 000 
4 250 
1 700 
7950 

2 500 

200 
3 000 
3 200 

250 
193 400 

2 273 482 

3 000 

6 000 

1 700 
10 700 

25 000 

2 000 
4 250 
1 700 
7 950 

2 500 

200 
3 000 
3 200 

250 
193 400 

__?_273_482_ 

3 000 

6 000 

1 700 
10 700 

40 000 



İT3 
Muhassasatın nev'i 

Tesisat ve demirbaş 

Beynelmilel parlâmentolar ittihadının 
30 uncu kongresi hazırlık masrafı 

(İnşaat, tamirat ve mefruşat -masarifi 
dahildir) 

îstanbulda toplanacak beynelmilel 
parlâmentolar ittihadının 30 uncu 
kongresinin masarifatı umumiyesi 

îkinci bap yekûnu 

îkinci kısıra yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malı senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

100 000 

480 400 
491 200 

1 280 

3 100 
4 380 

2 805 114 

2 000 

| 90 000 

40 000 
157 000 
167 700 

2 500 

500 

12 248 
15 248 

2 456 430 

2 000 

90 000 

I 

40 000 
172 000J 
182 700 

2 500 

500 

500 
3 500 

2 459 682 





2 - RİYASETİ CUMHUR 
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Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Güzlerde 
müşterek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Riyaseti Cumhur tahsisatı 

Tahsisa t ı asliye 
» fevkalâde 

1452 numara l ı kanunun 16 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

Memurlar maaşı 

Yaverler ve daire müdürlüğü vazife
sini ifa eden memur tahsisatı [1] 

Muvakkat tazminat 

Müstahdemler ücreti [2] 

Bir inc i kısım yekûnu 

İkinci kısım - Masarif 

Masarifi umumiye ve müstahdemler 
iaşesi 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

60 000 
84 000 

29 760 

39 051 

5 040 

3 096 

54 240 

1 275 187 

110 000 
385 187 

60 000 
84 000 

29 760 
173 76^ 

40 944 

5 040 

3 096 

54 240 

277 080 

109 712 
386 792 

60 000 
84 000 

29 760 
173 760 

40 944 

5 040 

3 096 

54 240 

277 080 

109 712 
386 792 1 

[1] Daire müdürlüğü vazifesi maaşlı memurlardan birine ifa ettirilebilir. Bu takdirde kendisine 
şehrî 70 Ura tahsisat verilir. 

[2] Riyaset Divanınca tasdik edilecek kadroya göre sarf edilir. 



3 - DİVANI MUHASEBAT 
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T3 ^ a3 Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva- Encümence 
nının teklifi kabul edilen 

Lira Lira 

3 7 

3 8 

:w 

4 0 

4 1 

Birinci kısım - Cüzlerde 
müşterek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kır tas ive 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

418 248 

3 535 

18 900 

58 992 
499 675 

3 500 
3 000 
6 500 

3 000 
5 500 
9 000 
17 500 

5 000 

427 752 

6 200 

19 260 

60 492 
513 704 

3 000 
3 000 

418 248 

6 200 

19 260 

58 992 
502 700 

3 000 
3 000 

6 000 6 000 

3 000 3 000 
6 000 6 000 
8 500 8 500 
17 500 

5 000 

17 500 

5 000 
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İÜ Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Biiyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

42 

43j 

44 

45! 

46 

47 

4 8 

Mütenevvi masraflar 

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

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masar i f i tesisiye 
Miikâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

î k inc i bap yekûnu 

Bi r inc i kıs ım yekûnu 

îkinci kısım, - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitap bedeli ve tercüme masrafı 

Staj için Âvrupaya gönderilecek mu-
rakiplerin tahsisatları ile azimet ve av
det harcırahları 
(Beherine ayda yüz elli lira tahsisat 
verilir) 

Meremet 

İkinci kısım yekûnu 

200 
12 00O 
1 200 
13 400 

2 500 

200 
1 400 
1 600 

J30 
46 550 
546 225 

1 000 

9 359 

4 750 
15 109 

200 
11 000 
1 800 
13 000 

3 000 

200 
1 400 

200 
11 000 
1 800 

1 600 

13 000 

3 000 

200 
1 400 
1 600 

1 _ & L 
46 150 
559 854 

1 000 

7 000 

9 000 
17 000 

J2L 
46 150 
548 850 

1 000 

7 000 

5 700 
13 700 
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Muhassasatm nev'i 

4 9 

5 0 

5 1 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Riyaset Diva
nının teklifi 

Lira 

1 356 
1250 
2 606 

200 
200 
200 

600 
3 206 

564 540 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 500 
1 250 
2 750 

200 

200 
200 
200 
200 
800 

3 750 
580 604 

1 500 
1 250 
2 750 

150 

0 
0 o 
50 
50 

2 950 
565 500 



4 - BAŞVEKÂLET 
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I i'S Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 5 

5ö | 

571 

58| 

59 

60 

61 

62 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek mııJıatisasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Başvekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 400 

57 924 

1 016 

13 560 

7 704 
88 604 

1 000 
500 

1 500 

100 
150 
500 
750 

1 000 

8 400 

59 124 

1 296 

15 000 

7 704 
91 524 

1 000 
500 

1 500 

200 
150 
400 
750 

1 000 

8 400 

59 124 

1 296 
15 000 

7 704 
91 524 

1 000 
500 

1 500 

200 
150 
400 
750 

1 000 



•fe ; 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen, 

Lira 

Encümence 
kabul ©dilen 

Lira 

63i 

6'4 

« 5 

6 6 

Başvekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

^ 7 

68! 

Mütenevvi masraflar 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli mıjiıabere ve müfeâteme mas 
rafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Matbaa masrafı 

Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş mubayaa ve tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye ; 
Pul, posta ve sevk masrafı 

Fasıl yekûnu 

2 000 
9 500 
11 500 

100 
1 000 
1 100 

1 500 

100 
1 900 
2 000 

300 
19 650 

108 254 

24 000 

3 000 
18 684 

700 
46 384 

2-000 
7.000 
9 000 

100 
1.000 
1 100 

1500 

100 
1 200 
1 300 

300 
16 450 

107 974 

24 000 

2 000 
18 000 
1 000 
45 000 

2 000 
7 000 
9 000 

100 
1 000 
1 100 

1500 

100 
1 200 
1 300 

300 
16 450 

107 974 

24 000 

2 000 
18 000 
1 000 
45 000 
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3 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 
Hükümetle 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 9 

7 0 

71 

Tahsisatı mesture 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve 
tevhidi masrafı 

İkinci kısım yekûnu 

1 095 000 

20 000 

1 161 384 

72 

73 

74 

Üçüncü kısım - Âli iktisat 
meclisi masrafı 

Mütenevvi masraflar 

Demirbaş 
Kırtasiye, defatir ve evrakı 
matbua 
Müteferrika 
Mefruşat 

Fasıl yekûnu 

50 

250 
100 

Harcırah 

Aza hakkı huzuru 

Kitap ve risale masrafı 

Kitap ve risale mubayaa ve abo
ne bedeli 
Tercüme, tabı ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

400 

3 250 

6 315 

500 
400 
900 

10 865 

970 000 

15 000 
1 030 000 

50 

250 
100 

400 

3 000 

9 000 

500 
400 
900 

13 300 

970 000 

15 000 
1 030 000 

50 

250 
100 
150 
550 

3 000 

9 000 

500 
250 
750 

13 300 
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. Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1930 » » » 

Fasıl yekûnu 

Âli iktisat meclisinde kullanılacak 
muvakkat müstahdemler ücreti 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

500 
900 

1 400 

\ 

2 500 
_ _ JJ_900_ 

1 284 403 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

' 500 
900 

1 400 

500 

102 
45 

147 

2 047 
1 153 321 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
900 

1 400 

500 

102 
45 

147 

. 

2 047 
1 153 321 





5-ŞÛRAYI DEVLET 
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81 

82 

83 

84 

8 5 

86 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe i Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira | Lira 

87 

88 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

180 141 

12 000 

4 680 

12 060 

208881 

2 000 

500 
2 500 
1 100 

4JU)0 

700 

1 000 
390 

1 390 

186 024 ; 

3 528 

4 680 

12 060 

206 292 

1 500 

500 
2 500 
1 500 

4 500 

1 500 

1 000 
390 

1 390 

186 024 

3 528 

4 680 

12 060 

206 292 

r ooo 

500 
2 000 
1 250 

3 750 

1 500 

1 000 
390 

1 390 



fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

8 9 

9 0 

9 1 

9 2 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitap ve risale mubayaa bedeli 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ücreti ve yol masrafı ile 
Devletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze mas
rafı 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » * » » 
1930 » » » 
1929 » » » * 

Fasıl yekûnu 

Senesi içinde karşılığı olmayan düyun 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

900 

9 090 

217 971 

250 

200 

7 200 

7 400 

225 621 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

900 

300 

10 090 

216 382 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

842 
0 

1 200 

200 

25 
8 

168 
94 
295 

116 

8 482 

. 611 
218 193 

214 774 

200 

200 

1 892 
959 
168 
0 

3J019 

0 
3 219 

218 193 





6 - İSTATİSTİK U. M. 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 5 

9(l| 

9/ i 

981 

9 9 

100! 

101 

1 0 2 

l 
12 
I 3 

Birinci kışını - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

65 556 

900 

5 820 

10 652 
82 928 

1 500 
61 800 
63 300 

550 
1 600 
1 500 
3 650 

2 000 

1 000 
150 

1 150 

64 274 

900 

12 780 

11 700 
89 654 

2 500 
5 000 
7 500 

700 
1 700 
3 500 
5 900 

2 000 

1 500 
200 

1 700 

64 274 

900 

12 780 

11 700 
89 654 

2 500 
5 000 
7 500 

700 
1 700 
3 500 
5 900 

2 000 

1 500 
200 

1 700 



25 

fe S 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

-İT ' T - • rr r ıa 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 0 3 

1041 

105İ 

1 0 0 

1 0 

108 | 

10!)l 

Harcırah 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
mukassasat 

Kitap ve risale masrafı 

îlısaî eserler ve risaleler muba
yaa ve abone bedeli 
Tersim, tercüme, tabı ve neşir 
masrafı 
Makinaları tahrik masrafı 

3 000 

150 

73 250 

156 178 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel istatistik enstitüsüne yar
dım 

Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 

Umumî nüfus sayımı tecrübeleri ma
sarifi umumiyesi 

ikinci kısım yekûnu 

500 

26 267 
500 

27 267 

900 

2 000 

30 167 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

200 

100 
200 
300 

19 600 

109 254 

1 500 

35 000 
250 

36 750 

900 

2 500 

30 000 

70 150 

2 000 

200 

100 
200 
300 

19 600 

109 254 

1 500 

35 000 
250 

36 750 

900 

2 500 

30 000 

70 150 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 1 0 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Tedavi ve yol masarifile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

600 
392 
992 

187 337 

600 
500 

1 100 

180 504 

600 
500 

1 100 

180 504 
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1 l Tİ 

118 

1 li» 

120 

1 2 l | 
I 

12- ! 

Muhassasatm nev'i 

12a 

124 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat » » 

Muvakkat tazminat 

Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

518 788 

5-800 

3 720 

13 860 

5 268 

33 600 

581 036 

150 

500 
400 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

900 

400 

300 

514 248 

5 000 

4 080 

14 940 

5 268 

32 800 
576 336 

500 

600 
400 

1 000 

514 248 

5 000 

4 080 

14 940 

5 268 

32 800 
576 336 

500 

600 
400 

600 

300 

=1 000̂  

600 

300 
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O) 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

125 

126 

127 

128 
129 

130 

131 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

TTçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Resmî telefon masrafı ve mükaleme 
bedeli 
Ücretli muhabere ve mükaleme mas
rafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kuranıkerim ve ehadisi şerife tercü
me ve tefsir ücretlerile bunların ve 
hutbelerin ve dinî eserlerin tabı ve 
neşir masrafı 

1 800 
500 

2 300 

500 
4 550 

000 
500 
400 

3 900 

2 000 

100 

100 
6 100 

591 686 

19 500 

1 800 
400 

2 200 

1 100 
5 700 

5 000 
500 
400 

5 900 

2 000 

100 

50 
8 050 

590 086 

16 000 

1 800 
400 

2 200 

1 100 
5 700 

5 000 
500 
400 

5 900 

2 000 

100 

50 
8 050 

590 086 

16 000 
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Muhassasatm nev'i 

132 

133 

134 

Üçüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 
300 
700 

1 000 
1 500 
1 500 

500 
4 500 
5 200 

616 386 

400 
1 500 
1 900 

1 000 

1 000 
500 

1 000 
500 

3 000 
5 900 

611 986 

400 
1 500 
1 900 

1 000 

750 
500 

1 000 
750 

3 000 
5 900 

611 986 
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1 'S Muhassasatın nev'i 

141 

142! 

143! 

144 

145 

146 

147 

Birinci kısım - Cüzlerde 
müşterek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret , 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Mu vakkat ınüstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

D ai ı nî mü stah den ile r 
Muvakka t müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

B i r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

4 800 

5 912 964 

43 000 

142 320 
12 600 
154 920 

368 100 
34 000 
402 100 

152 000 
! 6 669 784 

i 1 000 
7 000 
8 000 

4 800 

6 393 421 

25 000 

288 120 
16 600 
304 720 

493 860 
39 000 
532 860 

152 700 
7 413 501 

• 

1 000 
7 000 
8 000 

4 800 

6 443 277 

25 000 

190 260 
16 600 
206 860 

461 880 
39 000 
500 880 

152700 
7 333 517 

I 

1 000 
7 000 
8 000 1 
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'S Muhassasatm nev'i 

1933 
Mali senesi 

tahsisatı 

Lira 

148 

149 
150 

151 

152 

153 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat levazımı 

Tenvi r ve teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İk inc i bap yekûnu 

7 000 
9 400 
6 000 
22 400 

6 000 

500 
3 000 
3 500 

10 000 
20 000 
30 000 

45 000 
25 000 
70 000 

50 000 
189 900 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

7 000 
9 400 
6 000 
22 400 

6 000 

1 500 
3 000 
4 500 

15 000 
10 000 
25 000 

45 000 
25 000 
70 000 

25 000 
160 900 
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fe 
Muhassasatın nev'i 

1 5 4 

1 5 5 

1 5 6 

157 

158 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli iear 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Tadilât ve tahrir memurları 
harcırahı 
Defterdar, varidat müdürleri 
ve malmemurlarınm teftiş ve 
devir harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mukannen masraflar 

Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen aidat 
ve ikramiyeler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete ait bina ve arazi ver
gileri 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

33 800 
50 000 
170 000 
3 870 

257 670 

170 000 
85 000 

'45 000 

300 000 

400 
5 000 
5 400 

5 500 

473 000 

420 000 
370 000 
41 500 

55 000 
1 359 500 
1 928 070 

40 000 
40 000 
175 000 
3 870 

258 870 

120 000 
87 000 
45 000 

252 000 

8 787 754 

400 
5 000 
5 400 

6 000 

400 000 

400 000 
350 000 
30 000 

40 000 
1 220 000 
1 742 270 
9 31G 671 

40 000 
40 000 
150 000 
_ 3 870 
233 870 

120 000 
87 000 
45 000 

20_000 
272 000 

400 
5 000 
5 40C 

6 000 

400 000 

400 000 
350 000 
30 000 

40 000 
1 220 000 
1 737 270 
9 256 687 
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Muhassasatm nev'i 

1 5 9 

1 0 0 

îkinci kısım - Cüze mah
sus muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Ücreti huzur 

Komisyonlara memur gayrimu-
vazzaf aza 
Kazanç vergisi hesap • mütehas
sısları le bina mütehassısları -
Tasfiye komisyonu 

Fasıl yekûnu 

Vergi ve tasfiye işleri ile iştigal eden 
komisyonların masrafı 

Komisyonlara memur gayrimu-
vazzaf aza 
Muvazzaf tetkiki itiraz komis
yonları 
Kazanç, bina ve muamele ver
gileri hesap mütehassısı ve eks
perler 
Tasfiye komisyonları 
[2339 nuımaralı kanunun ıhüıkmü 1513 
ve 2266 nuımaralı kanunlar mucilbince 
hizmet göreceklerden (hizmetin görül
düğü mahalde aslî vazifesi olan me-
ımur ve ımustaihdemler hakkında tat-
Ibik edilmez. Bunlar ıhakkında 1452 
numaralı Ikaımnun 15 inci maddesi
nin son fıkrası hü/kımü tat'bik olunur. 1 

Fasıl yekûnu 

Cibayet masrafı 

Kıymetli evrak ve levazım bede
li ile tabı masrafı 
Vazifeleri haricinde cibayet iş
lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

97 080 

35 000 

132 080 

30 000 

9 000 

•MMMİHHMİÜÜHİMMM 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

10 000 

80 000 

30 000 

6 000 

0 

0 

0 

70 OÖÜ 

102 900 

42 360 
22 000 

237 260 

30 000 

6 000 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

İtil 

162 

163 

164 

165 

Maaşlı olmayan emlâki milliye 
tahsildarları aidatı 
Mahcuz malların nakliye ve sa
tış masrafı 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı naktiye 

Faiz ve aciyo 
Pa ra nakliye ve bendiyesi 
Evrakı naktiye muhafaza mas
rafı 
1567 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
2243 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

2265 numaralı kanunun 23 üncü mad
desi mucibince verilecek yem bedeli 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Tahrir masrafı 

Ücret 
Gayrimuvazzaf aza ücreti hu
zuru 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye muba
yaa, muhafaza ve tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

İstimlâkin gayri surette tefevvüz olu
nan emval bedeli 

Ecnebi mütehassısı ve tetkikat bürosu 
masrafı 

5 600 

2 000 
46 600 

1 012 500 
-4 000 

1 300 

50 000 

1 067 800 

1 246 480 

115 740 

32 000 
22 000 

590 
170 330 

9 000 

60 000 

5 000 

2 000 
43 000 

1 080 000 
4 000 

1 320 

50 000 

11 400 
1 146 720 

38 000 
1 307 720 

100 020 

30 000 
22 000 

500 
152 520 

10 000 

60 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

2 000 
43 000 

1 080 000 
4 000 

1 320 

50 000 

11 400 
1 146 720 

38 000 
1 464 980 

100 020 

30 000 
22 000 

500 
152 52£ 

10 000 

60 000 
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fe 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

166 

167 

1 6 8 

16J> 

170 

171 

.172 

Avrupaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı 

Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek maliye memurlarının tahsisat 
ve harcırahları 

Kavanin, nizamat ve mukarreratı ma
liye telfik ve tertip masrafı 

Kitap ve mecmua masrafı 

Tetkikatı maliye masrafı 

Mektep ve kurs masrafı 

Muallim ücreti 
Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbolunaeak memur
lar yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mektep kitaplarının tahrir ve 
tabı masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Millî emval 
masrafı 

trat getiren millî emval masrafı 

İnşaat ve tamirat 
Ambar icarları ve nakliye mas
rafı ve sair masraflar 
Mahlûlât ve mektumat ihbari
yesi ve ferağ masrafları 
Sigorta ücretleri ve belediye re
simleri 

Fasıl yekûnu 

18 000 

10 

776 

2 000 

12 000 

1 300 

800 

16 100 

274 216 

10 000 

500 

1 000 

4 000 

15 500 

18 000 

500 

1 000 

2 000 

14 000 

1 300 

800 

18 100 

260 120 

20 000 

500 

1 000 

4 000 

25 500 

18 000 

20 000 

500 

1 000 

1 500 

14 340 

2 000 

14 000 

1 300 

800 

32 440 

295 960 

20 000 

500 

1 000 

4 000 

25 500 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

173 

174 

175 

1176 

îrat getirmeyen millî emval masraf
ları 

İnşaat 
Tamirat 
İ r a t getirmeyen millî emval si
gortaları 

Fasıl yekûnu 

Millî emval müşterek masrafları 

Masarifi idare ve ilânat 
Tahmin, satış ve tesbit komis
yonları azası hakkı huzuru ve 
masarifi zaruriyeleri 

Fasıl yekûnu 

İstimlâk bedeli 

Üçüncü bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Darphane mütedavil sermayesi 

Damga matbaası 

İşletme masrafı ve amele ücreti 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

103 000 
117 000 

220 000 

15 000 

12 000 
27 000 

1000 

263 500 

1 784 196 

10 000 

50 000 

200 
13 700 
63 900 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
100 000 

25.000 

225 000 

12 000 

12 000 

24 000 

10 500 

285 000 

1 852 840 

50 000 

200 
13 700 

63 900 

100 000 
125 000 

0 

225 000 

12 000 

12 000 

24 000 

24 500 

299 000 

2 059. 940 

50 000 

30 000 
13 700 

93 700 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

177 

178 
179 

180 
481 

İ&2 
ısa 
184 
185 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» 

» 
» 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - İstisnaî 
masraflar 

Masarifi gayrimelhuza 

İstanbul Üniversitesi tahsisatı mak-
tuası 

Darüşşafakaya muavenet 

Himayei etfal cemiyetine muavenet 

Hilâliahmer cemiyetine muavenet 

Sporu himaye eden cemiyetlere yar
dım 

15 000 
65 000 
80 000 

100 000 
50 000 
25 000 
10 000 
12 000 
197 000 

277 000 

90 000 

777 824 

15J0QO 

20 000 

3 000 

70 000 

15 000 
40 000 
55 000 

100 000 

50 000 
10 000 
5 000 
5 000 

50 000 
10 000 
5 000 
5 000 

70 000 

225 000 

40 000 

l 547 824 

1& 000 

20 000 

3 000 

80 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
40 000 
55 000 

100 000 

70 000 

225 000 

40 000 

1 547 824 

15 000 

20 000 

3 000 

80 000 
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1871 

1 8 8 

1 8 9 

1 9 0 

1 9 1 

O 

1 9 2 

O 

1 9 3 

Muhtelit mübadele komisyonu masrafı 

1351 numaralı kanun mucibince sar-
folunacak Ankara şehri imar masrafı 

161, 239, 484 numarah kanunlar mu
cibince istimal olunacak kereste rü
sumu karşılığı 

Fort mukavelenamesi mucibince veri
lecek prim kanlığı 

İhtiyat tahsisatı 

Van gölü mülhak bütçesine muavenet 

Düyunu umumiye komiserliği teşkilâtı 
masrafı 

Ajans telgraf ücreti 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü bütçesine yardım 

Cumhuriyetin 10 uncu yıl dönümü 
kutlulama masrafı 

2189 numarah kanunla teşkil edilen 
Petrol arama ve işletme idaresine yar
dım 

Sergi binası inşası için Milli iktisat ve 
tasarruf cemiyetine yardım 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

130 000 

164 512 

20 000 

20 000 

50 000 

65 000 

23 001 

70 000 

215 000 

50 000 

200 000 

1 983 337 
12 906 187 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

60 000 

164 512 

15 000 

1 000 

50 000 

54 000 

70 000 

215 000 

2 335 336 
13 793 747 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

60 000 

164 512 

5 000 

1 000 

50 000 

54 000 

70 000 

0 

48 000 

2 158 336 
13 793 663 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 0 1 

O 

202 

203 

204 

2 0 5 

Birinci İnsim - Dahilî borçlar 

Birinci bap - istikrazlar 

% 5 faizli istikrazı dahilî 

Faiz ve senelik itfa 
Komisyon 

Fasıl yekûnu 

2063 numaralı kanun mucibince An
kara Yüksek ziraat ve baytar mek
tepleri inşaat ve tesisatı için aktedi-
len istikrazlar karşılığı 

2094 numaralı kanun mucibince çıka
rılan ikramiyeli dahilî istikrazın faiz 
ve itfa bedelleri ile komusyon, sigorta 
ve sair masrafları karşılığı 

İkramiyeli donanma piyangosu 

İkramiye ve amorti bedeli 
Komisyon 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Dalgalı borçlar 

1710 ve 1962 numaralı kanunlar mu
cibince Ziraat bankasına verilecek 
traktör tazminatı 

1885 numaralı kanun mucibince İs
tanbul mecburî istimlâk bedeli 

1 078 656 
2 697 

1 081 353 

500 000 

724 722 

30 000 

30 000 

2 336 075 

750 000 

150 000 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

0 

1 132 938 

30 000 
75 

30 075 
2 247 139 

750 000 

150 000 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

1 132 938 

30 000 
75 

30 075 

2 247 139 

750 000 

150 000 
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206 

207 

208 

O 

209 

210 
1 * 

Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

Mahsubu umumî kanunu mucibince 
verilecek tasfiyei düyun tahvillerinin 
932, 933, 934 faiz ve amortismanile 
komisyon, sigorta ve sair masrafları 
karşılığı 

1932 muvazenei umumiye kanununun 
11 inci maddesi mucibince verilecek 
tahvilâtın 932, 933, 934 faiz ve amor-
tismanlarile bono, komisyon, sigor
ta ve sair masrafları karşılığı 

Cumhuriyet Merkez bankası hesabı 

Evrakı naktiye itfa karşılığı 
Merkez bankasınca deruhte edi
len evrakı naktiye mukabili ve
rilmiş olan bonoların faiz ve 
amortismanı ve sermayenin tam 
teminatı 

Fasıl yekunu 

Ergani bakır madeni iştirak hissesi ve 
faizi 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Haricî borçlar 
Birinci bap - Sakıt İmpara

torluk borçları 

Düyunu umumiye senelik mürettebatı 
ve meclisi idare masarifi olarak isabet 
eden 

Komerçiyale taksiti 

100 000 

550 000 

1 687 885 

1 539 015 
3 226 900 

100 000 
4 876 900 
7 212 975 

5 224 000 

222 000 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 

580 000 

1 715 000 

100 000 

580 000 

1 717 880 

1 500 0Q0 1 500 000 
3 215 000 İ 3 217 880 

0 

4 795 000 i 4 797 880 
7 042 139 I 7 045 019 

5 456 937 

219 564 

5 456 937 

219 564 
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Muhassasatm nev'i 

211 

212 

O 

213 

214 

215 

1740 numaralı kanun mucibince veri
lecek taksit 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Haricî istikrazlar 

1722 numaralı kanun mucibince kib
rit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı 

Üçüncü bap - Mütenevvi 
borçlar 

1375 numaralı kanun mucibince de
miryolları hisse senetleri mubayaa 
bedelleri ve faizi 

2284 numaralı kanun mucibince veri, 
leeek paralar 

Seyrisefain idaresi borçları 
Denizyolları idaresine verilecek 
tekaüt ve yetim maaşları 
Akay idaresine verilecek tekaüt 
ve yetim maaşları 
Fabrika ve havuzlar idaresine 
verilecek tekaüt ve yetim ma
aşları 

Fasıl yekûnu 

944 ve 1091 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan Hazine bonoları 

664, 1013, 1077, 1244» 1550 numaralı 
kanunlar mucibince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

42 300 
5 488 300 

1 593 153 

2 009 100 

3 995 200 

8 507 300 

39 000 
5 715 501 

1 674 108 

0 

715 
643 786 

4 602 074 

8 889 372 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

39 000 
5 715 501 

1 134 108 

600 000 

27 203 

15 868 

600 000 

27 203 

15 868 

715 
643 786 

4 602 074 

8 889 372 
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Muhassasatm nev'i 

210 

217 

218 

219 

220! 

2309 numaralı kanun mucibince izmir 
Rıhtım şirketi taksiti 

Üçüncü bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Vatanî hizmet mukabili maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri 

Mütekait, dul, yetim maaşları ve tah
sisatları 

551 numaralı kanun mucibince harp 
malûllerine verilecek arazi bedeli 

Muhtelif borçlar 

Mazbut emlâk, yurtluk, ocak
lık maaşı mukabili verilecek 
emlâk ve arazinin mahsubu kar
şılığı 
Mahkûmünbih borçlar 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

14 511 600 
21 593 053 

37 886 

16 500 000 

50 000 

15 000 
50 000 
65 000 

16 652 886 
45 458 914 

64 000 
14 199 232 
21 588 841 

37 866 

16 500 000 

40 000 

64 000 
14 199 232 
21 048 841 

38 226 

16 500 000 

40 000 

10 000 
50 000 
60 000 

16 637 866 

45 268 846 

10 000 
50 000 
60 000 

16 638 226 
44 732 086 
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Muhassasatm nev'i 

225 
226 

22f 

228 
229 

230 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birnci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

rı 

2 3 1 

Meı£cei mifcit; 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat » *"" 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

596 916 

5 400 

36 360 
1440 
37 800 

46 260 

15 140 
701 516 

1 361 
6 000 
7 361 

250 
150 

1 500 
1 900 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

597 804 

5 520 

41 520 
1 440 
42 960 

48 120 

14 000 
708 404 

1 000 
500 

1 500 

250 
50 

1_500_ 
1 800 

597 804 

5 520 

42 000 
1 440 
43 440 

51 300 

14 000 
712 064 

1 000 
500 

1 500 

250 
50 

1 500 
1 800 
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'S Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

î ca r bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Defter teelidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon mükaleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli 

1 500 

5 000 

5 500 
3 250 
8 750 

2 000 
26 511 

5 000 
300 

10 700 
2 500 
750 

19 250 

19 800 
19 900 
39 700 

150 

50 

1 000 

5 000 

5 250 
3 000 
8 250 

3 000 
20 550 

6 000 
300 

9 000 
2 250 
750 

18 300 

20 000 
21 000 
41 000 

350 

50 

1 000 

5 000 

5 250 
3 000 
8 250 

3 000 
20 550 

6 000 
300 

9 000 
2 250 
750 

18 300 

20 000 
21 000 
41 000 

350 

50 
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03 Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

240 

241 

242 

243 

244 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekinin 

Birinci kısmı-yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
mtıhassasat 

Kadastro ve tahdit heyetleri masrafı 

Ücret 
Masarifi idare 
Alât ve levazımı fenniye bedeli 
ve tamir masrafı 
Sicilli emlâk tesisi, defatir ve 
evrakı matbua masrafı 
Vukuf erbabile belediye ve köy 
mümessilleri ve amele ve mu
vakkat jaloncu yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

İstinsah ve münakale ve kroki yap
mak ve kayitleri ayırmak için istih
dam olunacak muvakkat memurlar 
ücreti 

iskândan müdevver muamelâtın tapu 
kayitlerhıi çıkarmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurların harcı-
rahlarile yevmiyeleri, ücret ve sair 
masrafları 

Tapu ve kadastro tatbikat kursu 

Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbedilecek memurlar 
masrafı 

Fasıl yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
talep edilen | kabul edilen 

Lira Lira 

300 

59 450 

787 477 

162 120 
6 000 

400 

2 300 

1 000 
171 820 

27 200 

30 000 

650 

18 915 
19 565 
248 585 I 

300 

60 000 

788 954 

300 

60-000 

792 614 

195 660 
7 500 
800 

4 000 
207 960 

195 660 
7 500 

800 

4 000 
207 960 

20 000 20 000 

25 498 

600 

21 300 
_21J)00 
275 358 

25 018 

600 
21 300 
21 900 
274 878 
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1 

2 4 5 

24« 

247 

M
ad

de
 

}\ 

1 

2 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafile Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN | 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 850 
25 000 

26 850 

2 500 
1 000 | 

700 
500 
500 

5 200 1 
32 050 

1 068 112 | 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

| Lira 

2 000 
22 000 

24 000 

2 500 

1 500 
800 
500 
500 

0 

3 300 

29-800 

1 094 112 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
18 820 

20 820 

2 500 

1 500 
800 1 
500 
500 

0 

3 300 1 
26 620 

1 094 112 1 
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25 I 

2 5 2 

2 5 3 

2 5 4 

255 

İ2 50 

257 

2 5 8 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım, - Vekâlet 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Ecnebi mütehassıslar 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşa t 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

4 800 

1 290 496 

22 000 

31 764 

43 320 

23 500 

43 120 
1 459 000 

3 170 
1 350 
4 520 

2 000 
3 000 
3 100 
8 100 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

1 335 096 

4 800 

1 327 980 

4 000 I 4 000 

44 232 42 300 

40 200 40 200 

43 000 43 000 
1 471 328 1 462 280 

3 500 
1 000 
4 500 

3 000 
1 000 
4 000 

2 000 
3 000 
3 400 

2 000 
3 000 
3 400 

8 400 8 400 
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rs Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 5 9 

mm 

261 

Merkez müteferrikası (Dahilî telefon 
tesisatı masrafı dahil) 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

263 

2 6 4 

265! 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

VilâyaJ müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap -| Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

îcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı, matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

FasıL yekûnu 

5 800 

'500 
2 200 
2 700 

21 488 

27 500 
9 000 
36^00 

17 800 
96.908 

39 180 
10 000 
23 000 
1 100 

73 280 

43 800 
20 000 
63 800 

3 500 

500 
3 000 
3 500 

28 500 

26 000 
10 000 
36 0<X)̂  

11 000 
95 400 

3 500 

500 
3 000 
3,500 

28 500 

26 000 
10 000 
36 000 

11 000 
94 900 

39 500 
11 ,500 
24 000 ! 
1 100 
76 100 

37 000 
20 000 
57i000 

39 500 
11 500 
24 000 
1 100 
76 100 

37 000 
20 000 
57 000 I 
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Muhassasatm nev'i 

206! 

267 

268İ 

269 

270 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Mukannen masraflar 

Mahkeme harçları 
Reddiyat 
Nisbeti kanunla muayyen ikra
miyeler (1918 numaralı kanunun 61 
inci maddesi) 

Fasıl yekûnu 

Kaçak hayvan iaşe masrafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Daimî 
masraflar 

Gümrük ambarlannda zayi olan eşya 
tazminatı 

Mütenevvi masraflar 

Kimyahaneler makine, alât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırılacak 
tahlil ve kimyager ücreti 
11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 9 uncu maddesi 
mucibince satın alınacak eşya 
bedeli 
Nümunehaneler için alınacak 
numune bedeli 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

450 
2 200 
2 650 

2 750 

6 600 
1 000 

4 500 
12 100 

1 500 
156 080 

500 

1 600 

300 

300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

450 
2 000 
2 450 

2 500 

6 600 
1 000 

4 500 
12 100 

0 
150 150 

5C0 

6 026 

300 

300 

450 
2 000 
2 450 

2 500 

6 600 
1 000 

4 500 
12 100 

150 150 

5C0 

6 026 

300 

300 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 7 1 

272 

Gümrük idaresine ait olanlarla 
tahtı muhafazasında bulunan 
ve kaçak olarak derdest olunup 
gümrük idarelerine sevk ve tes
lim olunan bilûmum eşya ve em
valin nakliye ve bendiyesi ve 
kaçak olarak yakalanan hay
vanların iaşe, bakım ve koru
ma masrafları 
1918 numaralı kanunun 21 inci 
maddesi mucibince kaçak eşya 
müzayede satışında hazır bulu
nacak azaya ve eşyanın mahiyet 
ve kıymetini tayin ve takdir 
için davet olunacak ehli hibreye 
ticaret ve sanayi odaları nizam
namesi mucibince ve ticaret 
odası bulunmayan yerlerde be
lediyece takdir olunacak nisbet 
ve miktar üzerinden verilecek 
ücretler 

Fasıl yekûnu. 

Muharreratı umumiye ve sair matbu
aların tabı, teclit, kâğıt ve sair leva
zımı masrafı 

Tarife repertuvan ve izahnamesi mas
rafları 

[2339 numaralı kanunun hükmü, hu 
hizmeti görenlerden hizmetin görül
düğü maJhalde aslî vazifesi olan me
mur ve müstahdemler hakkında tat-
ıbik edilmez. Bunlar hakkında 1452 
numaralı kanunun 15 inci maddesinin 
son fıkrası hükmü tatbik olunur] 

Dördüncü bap yekûnu 

14 300 

500 
17 000 

5 163 

2 500 

25 163 

12 500 12 500 

500 
19 626 

5 500 

2 500 

28 126 

500 
19 626 

5 500 

3 250 

28 876 
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27 3İ 

274 

275 

Muhassasatm nev'i 

Beşinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Tartı aletleri mubayaa ve tamir mas
rafları 

înşa&t ve tamirat 

İnşaat 
Tamiratı mütemadiye 

276 

Fasıl yekûnu 

Tatbikat kursuna celbedilecek memur
lara 1615 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince verilecek yevmiye 

Beşinci bap yekûnu 

Altıncı bap - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafile Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

277 

278 

Geçen sene düyunu 

EsM seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığ 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

12 500 

4 900 
45 362 

50 262 

2 500 

65 262 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 000 
11 829 
13 829 

3 726 
1 000 
500 
500 
794 

6 520 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

4 900 
49 000 
53 900 

6 500 
70 400 

2 000 
8 000 
10 000 

3 000 

3 000 
250 

1 500 
2 000 

6 750 

10 000 

4 900 
49 000 
53 900 

6 500 
70 400 

2 000 
8 000 
10 000 

3 000 

3 000 
250 

1 500 
2 000 

6 750 
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Munassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

281j 
i 

282İ 

2 8 3 

! 2 8 4 

' - 8 5 

8 6 

2 8 7 | 

288İ 

1932 malî senesi zarfmda verilmesi 
lâzmıgelip ödenmeyen tekaüt ikra
miyeleri karşılığı 

Altıncı bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Gümrük muha
faza umum kumandanlığı 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitlere verilecek aile 
zammı 

1918 numaralı kanunun 70 inci mad
desi mucibince verilecek ihtisas ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

9 150 
29 499 

1 831 912 

1 676 161 

4 332 

350 399 

19 750 

33 984 

5 244 
2 070 120 

9 347 

15 264 
5 376 
20 640 

1 835 154 

3 000 

407 040 

1 800 

27 500 

4 560 
2 163 077 

4 990 

15 024 
5 376 
20 400 

19 750 

1 826 356 

1 719 177 ! 1 719 177 

3 000 

406 320 

1 800 

27 500 

4 560 
2 162 357 

4 000 

15 024 
5 376 
20 400 
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289 
290 

29l| 
I 
I 

2 9 2 İ 
i 1 
i 2 

293 

294 

Muhassasatın nev'i 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

icar bedeli 
Mahkeme masrafı 
Defatir ve evrakı matbua 
Odacı melbusatı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Daimî masraflar 

Kara ve deniz muhafaza vesaiti mas
rafları 

[Ailelûmum vesaiti nakliye ve binek 
hayvanile pırıldak, ışıldak, telefon, 
dürbin, motopom ve saire dahildir ] 

Mubayaa 
Tamirat bedeli ve tamirhane 
masarifi umumiyesi 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve 
nakliyesi 
Aresaitin levazımı müteferrikası 
(Otomobil ve kamyonet lâstikleri da
hildir) 

Aresaitin levazımı fenniyesi 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 960 

35 163 
200 

7 700 
90 

43 153 

24 500 

100 
500 

| 600 

3 800 
113 000 

150 001 

29 080 

249 753 
16 254 

710 
445 798 

7 972 

38 958 
200 

6 400 
90 

45 648 

21 000 

50 
300 
350 

2.750_ 
103 110 

67 462 

25 000 

226 497 
16 254 

710 
335 923 

7 972 

38 958 
200 

6 400 
90 

45 648; 

21 000 

50 
300 
350 

2 750 
102 120 

67 462 

25 000 

226 497 
16 254 

710 
335 923 1 
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a> 
T3 
'ö «3 
S 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 9 5 

29G 

2 9 7 

Muayyenat 

1615 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince verilecek ye
meklik bedeli 
1615 numaralı kanunun birinci 
maddesile 1931 senesi bütçe ka
nununun sekizinci maddesi mu
cibince gümrük süvari mmtaka 
ve muhafaza memurlarına veri
lecek hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tamir ve tazmin masrafı 
Takipte kullanılmak için hariç
ten tutulacak vesaiti nakliyenin 
kira, tamir ve tazmin masrafı 
1841 numaralı kanuna göre za-
bitan ve süvari muhafaza me
murlarının vazife dolayısile 
ölen ve sakatlanan hayvanları
nın tazmin bedeli 

Muhafaza 
rafları 

Fasıl yekûnu 

kuvvetlerinin umumî mas-

Efradın melbusatı 
Kıta ve efrat teçhizatı 
[Hayvanat eğer takımları, velense 
ve ınmytaJbiye dahildir] 
îaşe masrafı 
[Yem, tenvir, mahrukat ve 1107 nu
maralı kanun mucibince gedikli kü
çük zabitlere verilecek bir nefer ta
yin zammı dahildir] 
Muhafaza memurlarile deniz 
vesaiti müstahdemlerinin elbi
se bedeli 

13 200 

128 326 
-» 

141 526 

900 

500 

1 400 

39 352 
15 806 

138 988 

20 785 

14 000 

135 408 

149 408 

1 400 

1 000 

2 400 

42 922 
22 016 

144 683 

48 013 

14 000 

135 408 

149 408 

1 400 

1 000 

2 400 

42 922 
22 016 

144 683 

48 013 
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3 1 

10 

11 

2 9 8 

3 0 9 

Muhassâsatm nev'i 

300 

Muhafaza memurlarının esliha 
ve cephane bedeli 
Zabitan ve efradın tedavi ve 
yol masrafları 
Efradın ecza ve malzemei sıhhi
yesi 
Kıtaat hayvanatının ecza ve 
malzemei baytariyesi 
Hasta zabit ve neferlerin teda
vi ve iaşeleri için Millî Müdafaa 
emrine 
Muhafaza memurlarile deniz 
kaptan ve mürettebatının mal
zemei sıhhiyesi 
Efrattan vefat edenlerin ve mü
sademede vefat eden muhafaza 
memurlarının teçhiz ve tekfin 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

istihbarat masrafı 

Nakliyat 

[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, er
zak, mahrukat ve 'bilcümle mevaddın 
nakliye, tahmil ve tahliye masrafları, 
efrat ve hayvanatın her nevi vesaiti 
nakliye masraf lan, tedavi ve muayene 
ve tebdilihava zımnında bir yere gide
cek zabitan ve askerî memurların ka
nun mucibince verilecek harcırahları, 
ardiye, bendiye, istalya ve ambalaj 
masraflarile askerî memurların rükûp-
larına mahsus hayvanat (hakkındaki 
24 mart 1330 tarihli nizamnamenin 
13 üncü maddesi mucibince verilecek 
hayvan nakliye ücreti] 

Tercüme ücreti 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
1 500 

2 900 

200 

1 500 

250 

300 
222 081 

48 000 

26 000 

1 000 

2 000 

2 400 

500 

1 500 

750 

300 
266 084 

60 000 

20 000 

j 

1 000 

1 000 

2 000 

2 400 

500 

1 500 

750 

300 
266 084 

60 000 

20 000 

1 000 
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fe 
Muhassasatm nev'i 

301 ihtisas mahkemelerine celbedilecek 
şahitlerle ehli vukuf ve hibrenin yol 
masraflarile ücretleri ve cürmün za
hire ihracı için ihtiyarî zarurî mas
raflar ile askerî ihtisas mahkemele
rince sürgün cezasile mahkûm olacak
ların yol masrafları 

inşaat ve tamirat 

inşaat 
Tamirat 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraflarile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 

1932 malî senesinde iaşe, jandarma 
masarifi umumiyesi ve ihtisas ücre
tinden mütevellit borç karşılığı 

1341, 1926, ve 1927 senelerinden ila
ma müstenit borç karşılığı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

1 
6 000 
6 001 

892 806 

1 500 
2 870 
4 370 

5 000 

4 000 

6 000 
21 000 
27 000 
865 815 

1 500 
2 604 
4 104 

2 000 

3 703 

1 223 

4 000 

6 000 
17 000 
23 000 
861 815 

1 500 
2 604 
4 104 

2 000 

3 703 

1 223 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1931, 1932 seneleri zarfında verilmesi 
lâzımg-elip ödenmeyen tekaüt ikrami
yesi karşılığı 

Dördüncü bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

UMUM YEKÛN 

2 352 

11 748 
3 087 674 
4 919 586 

11 030 

3 143 032 
4 978 186 

11 030 
3 137 322 
4 963 678 



12 - DAHİLİYE VEKÂLETİ 
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Muhassasatm nev'i 

311 

312İ 

3131 

314 
315 
316 
317 

318 

319 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi ve 1700 numaralı kanunun 3 
üncü maddesi mucibince verilecek ik
ramiye 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyet müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanun mucibince mül
kiye mektebi mezunlanna verilecek 
avans 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

4 800 

3 022 700 

33 000 

10 380 

189 660 

39 900 

2 000 
3 302 440 

400 
300 
700 

4 500 
2 500 
6 000 
13 000 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 800 

3 201 024 

18 000 

23 820 

189 660 

40 884 

2 000 
3 480 188 

8 000 i 
2 000 i 

10 000 

9 000 
7 000 
6 000 
22 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

3 201 024 

18 000 

22 620 

180 900 

40 884 

2 000 
3 470 228 

8 000 
2 000 
10 000 

9 000 
7 000 
6 000 
22 000 
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O» 

'S Muhassasatın nev'i 

320 
321 

322 
323 

32'i 

325 

320 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

1 500 

6 000 
1 000 
3 000 
10 000 

1 000 

20 000 
25 000 
45 000 

74 200 

30 300 
50 

10 000 
720 

41070 

66 000 
44 000 
110 000 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lu*a 

1 500 

1 000 
3 000 

0 
1 000 
3 000 

4 000 

1 000 

20 000 
25 000 
45 000 

3 000 
86 500 

4 000 

1 000 

20 000 
25 000 
45 000 

3 000 
86 500 

30 300 
50 

10 000 
3 040 

30 300 
50 

10 000 
3 040 

43 390 

66 000 
44 000 

43 390 

66 000 
44 000 

110 000 110 000 
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fe 
Muhassasatın nev'i 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

Dahilde ve hariçte olacak idarî ve ma
hallî kongreler masrafı ve gönderile
cek veya getirilecek memurlar har
cırahı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Devir harcırahı 

Valiler 
Kaymakamlar 

Fasıl yekûnu 

İskân masrafı 

885 numaralı iskân kanunu mu
cibince yapılacak sevk, ibate, 
iaşe, teshin ve tedavi masrafla
rı ile hariçten getirtilecek mu
hacirlerin celp ve bu gibi mas
raflar 
Arazi ve emlâk mubayaa bedeli 
Arazi, ve emlâk tevzi ve takdiri 
için istihdam olunacakların üc
ret ve harcırahları 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

150 
1 200 
1 350 

3 000 
50 

157 470 
3 534 110 

9 000 
20 000 
29 000 

32 740 
10 000 

1 500 
44 240 

2 000 

1 000 
1 200 

2 000 

1 000 
1 200 

2 200 

3 000 

50 

1200 

3 000 
50 

160 640 160 640 
3 727 328 i 3 717 368 

9 000 
20 000 
29 000 

9 000 
20000 
29 000 

25 000 
2 000 

1 500 
28 500 

25 000 
2 000 

1 500 
28 500 



69 

Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

333 

334 

3 3 5 

336 

Tavizat 

885 numaralı kanun mucibince 
verilecek tohumluk ve alâtı zi
raiye ve hayvanların mubayaa 
bedeli 
885 numaralı kanun mucibince 
verilecek mevaddı iptidaiye ve 
naktî sermaye 

Fasıl yekûnu 

İnşaat ve tamirat 
Muhacirler için yapılacak evle
rin ve köylerin inşa ve tamir ve 
arazi bedeli ve masarifi 
Memur ve amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Nüfus masrafı 
Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve tee-
lidi masrafları 
Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

Mecmua masrafı 
Tabı ve klişe ücreti 
Kâğıt, tahrir ücreti, nakliye ve 
müteferrika masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 000 

500 
6 500 

7 740 
5 000 
12 740 

1 000 o 
1 000 

3 000 
3 000 
6 000 

99 480 

3 000 

500 
3 500 

18 480 
5 000 
23 480 

5 000 
5 000 
10 000 

3 000 
3 000 
6 000 

100 480 

3 000 

500 
3 500 

18 480 
5 000 
23 480 

5 000 
5 000 
10 000 

3 000 
3 000 
6 000 

100 480 
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337! 

3 3 8 

3 5 9 

3 4 0 

3 4 1 

342 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü hısım - Umumî mü
fettişlikler 

Müstahdemler ücreti 

idare masrafları 

Harcırah 

Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
isletme 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Muhacirin iskânı fevkalâde tahsisatı 

( Birinci uımuımî müfettişlik mıntaka-
sınıda iskân edilecek muhacirlerin ve 
mezkûr ımıntakadan diğer mahallere 
naklohmacaikların celp, nakil, sevk, 
iaşe ve iskânı ve bu iş için istihdam 
edilecek memurların masraf ve üc
retleri ve sair bilcümle masarif bu 
fasıldan verilir. Bu fasıldan hiç (bir 
suretle ımünaıkale yapılamaz ). 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafları ile 
Devletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze 
masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

22 500 

2 000 

* 4 000 

10 000 
1 000 
8 000 
19JX)0 

250 000 

297 500 

2 000 
60 000 
62 000 

35 100 

4 000 

7000 

0 
2 000 
11 000 
13 000 

250 000 

309 100 

2 000 
30 000 
32 000 

41 520 

4 000 

7 000 

0 
2 000 
14 540 
16 540 

250 000 

319 060 

2 000 
30 000 
32 000 
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Muhassasatm nev'i 

343 

344 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Dahilî matbuat teşkilâtı masrafı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

26 510 
20 000 
10 000 
4 000 
2 581 

63 091 

2 000 

127 091 

4 058 181 

22 000 

12 000 
8 000 
5 000 
2 000 

0 

22 000 

12 000 
8 000 
5 000 
2 000 

0 

27 000 
! 

81 000 | 

J7 000 

81 000 

4 217 908 4 217 908 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

O 

351 

O 

352 

3 5 3 

3 5 4 

3 5 5 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mııhassasat 

Birnci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

Üoret i 

Muvakkat tazminat 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 

Neşriyat, propaganda, telif, ter
cüme ve tabı ücret ve masraf
ları 
Abone ve kitap bedeli 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKUN 

5 208 

44 400 

1 080 

100 

50 
5 000 
5 050 

1 850 
57 688 

35 000 
3 856 
38 856 
96 544 

0 

43 800 

0 

100 

50 
5 000 
5 050 

1 850 
50 800 

35 000 
3 856 
38 856 
89 656 



\ 

14-EMNİYET İŞLERİ U. M. 

) 



76 

S fe 

o 
Tİ 

a 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

301 

302 

304 

305 

300 

307 

308 

309 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş , ücret , 
tahs isa t 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

3 342 114 

45 001 
4 680 
47 668 
90 640 

3 530 103 

1 000 
300 

1 300 

2 800 
1 400 
700 

4 900 

3 000 
7 000 

3 391 280 

5 001 
8 070 
47 668 
94 144 

3 546 163 

2 000 
1 000 
3 000 

2 000 
3 000 
2 000 
7 000 

3 000 
7 000 

3 391 280 

5 001 
8 070 
47 668 
94 144 

3 546 163 

2 000 
1 000 
3 000 

2 000 
3 000 
2 000 
7 000 

3 000 
7 000 
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Muhassasatıu nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

370 

»71 

372 

373 

a*74 

3 7 5 

376 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl y e k t o ı 

Harcırah 

-Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisime 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâl«me mas
rafı 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

23 000 
5 000 
28 000 

2 500 

1 000 
47 700 

35 560 
7 500 
390 

43 450 

46 000 

150 
2 100 
2 250 

6 000 

97 700 
3 675 503 

23 000 
5 000 
28 000 

2 500 

1 000 
51 500 

35 560 
7 500 
998 

44 058 

38 000 

650 
1 500 
2 150 

6 000 

90 208 
3 687 871 

23 000 
5 000 
28 000 

2 500 

1 000 
51 500 

35 560 
7 500 
998 

44 058 

38 000 

650 
1 500 
2 150 

6 000 

90 208 
3 687 871 
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13 
ö 3 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 
tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

377 

3 78 

379! 

380| 

381 

382j 

3 83! 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Levazım 

Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 
Silâh ve cephane ve teferruatı 
mubayaa masrafı 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurların tedavisi 
ve kazazedelerle mecruhların 
müdavatı evveliye masarifi 
Tahtı nezarette bulunan ve hu
dut haricine çıkarılanların sevk 
ve iaşe masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Polis telefonlarını tesis, tamir ve iş
letme masrafı 

Polis karakollarının tamir masrafı 

istihbarat masrafı 

Polis mecmuası tabı, mevaddı iptida
iye ve müteferrik masrafı 

112 000 

500 
112 500 

3 000 

800 
3 800 

4 000 
2 000 
8 000 
14 000 

1 500 

4 000 

180 000 

5 000 

119 000 

500 
119 500 

4 200 

800 
5 000 

7 000 
2 000 
8 000 
17 000 

1 500 

4 000 

180 000 

5 000 

119 000 

500 
119 500 

4 200 

800 
5 000 

7 000 
2 000 
8 000 
17 000̂  

1 500 
4 000 

180 000 

5 000 
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^I^PWi 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

1475 numaralı kanun mucibince veri
lecek tazminat 

Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 

Polis mektepleri masarifi idaresi 

1700 numaralı kanunun ikinci madde
si mucibince Avrupaya staj için gön
derilecek memurların harcırahı ve tah 
sil masrafı 

2185 numaralı kanun mucibince An-
karada yapılacak polis mektebi inşaat, 
tesisat ve saire masrafı 

Süvari polis hayvanları mubayaası ve 
levazımı ve takım masrafı 

Mubayaa 
Yem bedeli 

Fasıl yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masarifije Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

2 500 

600 

2 000 

4 878 

75 000 

405 778 

1 000 
1 750 
2 750 

2 500 

600 

2 000 

8 878 

50 000 

7 500 
4 500 

12 000 
407 978 

1 500 
1 750 

3 250 

2 500 

600 

2 000 

8 878 

50 000 

7 500 
4 500 

12 000 
407 978 

1 500 
1 750 

3 250 

5 000 5 000 
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Fa

sı
l 

392 

M
ad

de
 

| 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » y> 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

msjmî YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

6 750 
3 100 
2 000 
1 103 

250 
13 203 
15 953 

4 097 234 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 000 
1 000 

800 
(300 

3 '100 
11 (350 

4 107 499 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
1 000 

800 
600 

3 400 
11 650 

4 107 499 
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1 ^ 
1 

3 9 3 

3 9 4 

395 

3 9 0 

397 

3 9 8 

399 

400 

M
ad

de
 

| 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 No. lu kanunun 58 inci maddesi 

mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

îkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Kumandanlık otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

2 229 696 

21 500 

2.8 700 

16 350 
2 296 246 

300 
50 

350 

600 
800 
930 

2 330 

550 

250 
1 000 
1 250 

1934 malî 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 241 196 

15 000 

22 500 

17 000 
2 295 696 

* 

27 980 
20 

28 000 

1 500 
6 000 
1 000 

8 500 

1 000 

250 
1 500 

1 750 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira j 

2 241 196 

15 000 

22 500 

17 000 
2 295 696 

27 980 
20 

28 000 

1 500 
6 000 
1 000 

8 500 1 

1 000 

250 
1 500 

1 750 | 



_- S3 — 

401 

4021 

403 

404 

405 

406 

407 

Muhassasatın nev'i 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

icar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def at ir ve matbu evrak 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere 
rafı 

ve mükâleme mas-

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

22 610 

125 000 
15 600 
140 600 

12 500 
180 190 

73 729 
150 

15 000 
88 879 

155 600 
11 700 
167 300 

250 
500 
750 

1 000 

22 610 

120 000 
15 600 
135 600 

12 500 
209 960 

70 000 
150 

15 000 
85 150 

184 000 
12 000 
196 000 

1 000 
1 000 
2 000 

22 610 

120 500 
15 600 
136 100 

12 500 
210 460 

70 000 
150 

15 000 
85 150 

184 000 
12 000 
196 000 

1 000 
1 000 
2 000 

1 000 1 000 



_ 8 4 _ 

N s-
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 0 8 

4 0 9 ! 

4 1 0 

4 1 1 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze mah
sus muhassasat 

Tayinat 

iaşe bedeli 
Hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye 

[Hayvan mubayaası, zatî ve mirî efrat 
bineği eğer takımları, her nevi araba, 
semer ve koşum muibayaa ve tamiratı, 
mevcut olan veya yeniden tesis edile
cek Telefon, Helyosta (Pırıldak) mal
zemesinin mubayaa, tesis ve işletme 
masrafları, boru ve trambet, atış le-

vazımatı mubayaası, tüfek kayışı, pa
laska takımı, kürek, balta kılıfı gibi 
harp teçhizatı] 

20 
257 949 

2 734 385 

3 793 523 
480 000 

4 273 523 

842 000 
115 000 

43 000 
1 000 000 

95 500 

20 
284 170 

2 789 826 

3 705 512 
500 000 

4 205 512 

731 341 
115 000 

55 000 
901 341 

135 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 
284 170 

2 790 326 

3 705 512 
500 000 

4 205 512 

731 341 
115 000 

55 000 
901 341 

135 000 
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S 
fe 

<v 
2 2 
s 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 1 2 

4 1 3 

4 1 4 

4 1 5 

4 1 6 

Nakliyat 

[Esliha ve smıühiımımat, eşya ve malze
me, erzak, malırakat ve bilûmum me-
vaddı askeriye nakliyatı ve ambalaj, 
tahmil ve tahliye masrafları, efrat 
ve hayvanatın her nevi vesait ile 
nakil masrafları, tedavi ve mua
yene ve tebdilihava zımnında bir 
yere gidecek zabitan vemensubini as
keriyenin kanun mucibince verilecek 
harcırahları ve yürüyüş halindeki kı
taat, efrat, zabitan ve memurin ve 
mensubini askeriyenin ve hayvanatı
nın ibate masrafları] 

Hastalanan ve yaralanan efrat ve hay
vanların ve müsademede yaralanan 
zabitlerin tedavi masrafları, levazımı 
sıhhiye ve baytariye bedeli 

inşaat ve tamirat ve bina mubayaa 
ve masrafları 

İkramiye ve tazminat 

1861 sayılı kanun mucibince te
kaüt edilecek efrada verilecek 
ikramiye 
1475 sayılı kanun mucibince ve
rilecek nakdî tazminat 
1471 sayılı kanun mucibince ve
rilecek hayvan tazminatı 
1493 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

Vesaiti nakliye masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

260 000 

40 000 

75 000 

3 000 

13 000 

4 500 

5 000 
25 500 

1 000 
4 000 
5 000 

300 000 

40 000 

75 000 

3 000 

15 000 

7 000 

5 000 
30 000 

1 000 
4 000 
5 000 

300 000 

40 000 

75 000 

3 000 

15 000 

7 000 

5 000 
30 000 

1 000 
4 000 
5 000 
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fc 
Muhassasatm nev'i 

417 

j 
4181 

419| 

420 

421| 

422İ 

423 

Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek
lerin masrafı 

Spor masrafı 

Zabitana verilecek hayvan tavizi 

Ankarada yapılacak jandarma mekte
bi inşaat, tesisat ve saire masrafı 

1861, 1475 ve 1471 numaralı kanun
lar mucibince 1932 malî senesi zar
fında verilmesi lazımgelip ödenmeyen 
ikramiye ve tazminat karşılığı 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Jandarma mektepleri masrafı 

Matbaa masrafı 

Demirbaş mubyaa, t ami r mas
ra f ı 
İş le tme 

İ d a r e masra f ı 

Fasıl yekûnu 

Satm alma komisyonu ve ambar mas
rafı 

Demirbaş , malzeme mubayaa 
ve t ami r masra f ı 
İ d a r e masra f ı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekunu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 500 

1 200 

15 000 

11 200 
5 803 423 

37 000 

500 
1 250 
1 000 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

1 000 

15 000 

100 000 

2 750 

200 
3 300 

3 500 

5 808 853 

37 000 

500 
2 000 
1 000 

1 000 

1000 

15 000 

100 000 

5 808 853 

37 000 

500 
2 000 
1 000 

3 500 

200 
3 000 

3 500 

43 250 

3 200 

43 700 

200 
3 000 

3 200 

43 700 
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424 

425 

M
ad

de
 

1 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

EsM seneler düyunu 
1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

31 000 
14 800 
3 000 
1 300 

900 

51 000 
51 000 

8 632 058 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

25 000 

5 000 
5 000 
1 000 

500 
500 

12 000 
37 000 

8 679 379 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

5 000 
5 000 
1 000 

500 
0 

11 500 
36 500 

8 679 379 





16 - HARİCİYE VEKÂLETİ 
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fe rs Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 3 1 

4 3 2 

433 

434J 

4 3 5 

436 

437 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Elçilik ve konsolosluklar memurları 
maaş ve temsil tahsisatı ile akçe far
kı ve merkez memurları maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdem
leri ücreti ve akçe farkı 

Muvakkat tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Merkez masar i f i 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 
Merkez için alınacak motosik
let bedeli 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 456 589 

12 456 

41 220 

278 965 

34 100 
1 828 130 

1 000 
1 000 

2 000 

4 800 

1 510 955 

1 500 

42 420 

278 965 

36 000 
1 874 640 

1 000 
1 000 

2 000 

4 800 

1 510 955 

1 500 

42 420 

278 965 

36 000 
1 874 640 

1 000 
1 000 

1 000 
3 000 
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1 rM 

1fe 

438 

4 3 9 

4 4 0 

4 4 1 

3 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 

I I 

4 4 2 

1 
2 

3 
4 
5 

Muhassasatın nev'i 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf 
ve gönderilecek mektup ve paketler 
masrafı 

Merkez müteferrikası ve nakli nukut 

Vekalet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Elçilik ve kon
solosluklar masrafı 

Elçilik ve konsolosluklar masarifi 

Bedeli icar 
Mefruşat, demirbaş, sigorta, 
belediye vergi ve resimleri, mu
kavelelerine tevfikan! müsteci-
ren ikamet edilen binalarla Hü
kümet malı binaların meremet 
ve tamirleri ve melbusat bedeli, 
muhabere, mükâleme ücreti ve 
idare masrafları 
Ziyafet 
iane ve iade 
Fahrî konsolosluklar aidatı 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

4 000 
4 500 
2 000 
2 000 

12 500 

48 000 

5 000 

- —— 
500 

| 3 000 

3 500 

71 000 

238 044 

160 000 
8 000 
7 000 
2 000 

415 044 

1934 malî 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

4 000 
1 4 500 

2 000 
2 000 

12 500 

50 000 

5 000 

2 400 
500 

3 000 

5 900 

75j400L 

250 000 

165 000 
20 000 

8 000 
11 000 

454 000 

senesi için 

Encümence 1 
kabul edilen 1 

Lira 1 
I 

4 000 
4 500 
2 000 
2 000 

12 500 

50 000 

5 000 

2 400 
500 

3 000 

5 900 

76 400 

250 000 

165 000 
20 000 

8 000 
11 000 

454 000 1 
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Muhassasatm nev'i 

443 

444 

445 
i 

4461 

: 2 

4 4 7 

Elçilikler için mubayaa olunacak oto
mobil bedeli 

Üçüncü bap yekûnu 

Dördüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Masarifi muhakeme 
Merkez melbusatı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah ve kuriye masrafı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 
Dördüncü bap yekûnu 
Birüıci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti 
Akvam 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
435 044 

1 000 
2 750 
3 750 

llö 000 

3 450 
7 000 
10 450 
129 200 

2 463 374 

139 700 

20 000 
474 000 

1 000 
2 750 
3 750 

110 000 

250 
4 000 
4 250 

118 000 
2 542 040 

139 700 

20 000 
474 000 

1 000 
2 750 
3 750 

110 000 

250 
4 000 
4 250 

118 000 
2 543 040 

139 700 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 4 8 

4 4 9 

450 

4 5 1 

Mütenevvi masraflar 
Sefirler ve ecnebi misafirlerin 
ibate ve izaz, ziyafet, konak 
ve bahçe ve bedeli icar masrafı 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi misafirler otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamirat 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Telifat ve neşriyat 
Bülten ve sair asar telif, tercü
me ücretlerile tabı ve neşir 
masrafı 
Gazete ve mecmualara abone 
bedeli, albüm ve klişe esmanı 
Kitap ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mir masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

260 000 

28 000 
288 000 

0 
500 

1 500 
2 000 

1 000 

6 000 
2 000 
9 000 

500 
500 
500 

1 500 
440 200 

110 000 

28 000 
138 000 

2 400 
500 

1 500 
4 400 

1 000 

6 000 
2 000 
9 000 

500 
500 
500 

1 500 
292 600 

110 000 

28 000 
138 000 

2 400 
500 

1 500 
4 400 

1 000 

6 000 
2 000 
9 000 

500 
500 
500 

1 500 
292 600 
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4521 

4 58! 

454i 

4551 

456 

457 

Muhassasatın nev'i 

İkinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Kongre, konferans, komisyonlar mas
rafı 

Hükılmetlerle muahede ve mu
kavele aktine memur edilecek
lerle müstahdemine verilecek 
ücret, hakkı huzurlar ve harcı
rah ve kongrenin sair masarifi 
Beynelmilel temessükâtm ter
cüme ve tabı masrafları 

Fasıl yekûnu 

Hakem mahkeme v& heyetlerile uzlaş
ma komisyonları 

Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve 
masarifi 

Tahdidi hudut komisyonu ücreti, har
cırah, idare masrafları ve kule masrafı 

Ajans tahsisatı 

İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masarifile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

80 000 

3 000 
83 000 

0 

63 000 

23 000 

150 000 
319 000 

90 000 

3 000 

50 000 

3 000 
93 000 

4 000 

40 000 

20 000 

150 000 

53 000 

2 000 

39 000 

20 000 

112 500 

759 200 

2 779 
5 387 
8 166 

307 000 
599 600 

226 500̂  
519 100 

2 000 
8 000 

2 000 
8 000 

10 000 10 000 
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459 

M
ad
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II
 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatm nev'i 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

7 000 
4 000 
2 000 
1 500 
1 500 

16 000 
24_166_ 

3 246 740 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe Eneümence 1 
talep edilen kabul edilen 1 

Lira Lira 1 

5 000 

3 000 
2 000 
1 500 
1 500 

0 

5 000 

3 000 
2 000 
1 500 
1 500 

o 1 
8 000 8 000 1 

23000_ 

3 164 640 

23 000 

3 085 140 





17 - SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
VEKÂLETİ 



fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 6 5 

400İ 

4 0 /1 

408İ 

4 6 9 

47o| 
471 

472! 

473 

l 1 
I 2 

3 

474 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 

Bi r inc i bap yekûnu 

îk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

4 800 

1 225 484 

4 108 

83 215 

250 820 

25 005 

6 400 
1 599 832 

500 
500 

1 000 

500 
3 500 
2 000 
6 000 

1 800 

4 800 

1 365 006 

3 000 
157 380 

289 637 

26 712 

7 200 
1 853 735 

800 
700 

1 500 

500 
3 500 
2 000 
6 000 

1 300 

4 800 

1 363 026 

3000 

159 660 

292 637 

26 712 

7 200 
1 857 035 

800 
700 

1 500 

500 
3 500 
2 000 
6 000 

1 300 
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rs 

HMUIIMI 

Muhassasatm nev'i 

475 

470 

477 

478i 

4 7 9 

480' 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

Vüâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilayat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilayat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
3 000 
3 500 

4 000 

9 250 
5 500 
14 750 

5 500 
36 550 

9 000 
400 

8 000 
800 

18 200 

25 652 
17 000 
42 652 

500 
3 000 
3 500 

10 000 

10 000 
5 500 
15 500 

3 000 
40 800 

500 
3 000 
3 500 

10 000 

10 000 
5 500 
15 500 

3 000 
40 800 

9 000 
400 

9 000 
800 

19 200 

26 000 
17 000 
43 000 

9 000 
400 

9 000 
800 

19 200 

26 000 
17 000 
43 000 
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fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 
481 

482 

483 

484 

485j 

48Gİ 
487 

488 
489 
490 

Ecnebi memleketlere gönderilecekle
rin harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

îkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Sari ve salgın hastalıkla mücadele 
masrafı [1] 

Trahom mücadele masrafı [2] 

Zührevî hastalıklarla mücadele mas
rafı [3] 

Cüzzam mücadele masrafı [4] 

Verem mücadele masrafı [5] 

Sıtma mücadele masrafı [6] 

4 150 

200 
400 
600 

1 400 
300 

67 302 
1 703 684 

50 000 
151 000 

199 000 
1 

25 000 
922 556 

4 000 

200 
400 
600 

1 400 
300 

68 500 
1 963 035 

50 000 
170 000 

199 000 
5 000 
39 500 
926 056 

4 000 

200 
400 
600 

1 400 
300 

68 500 
1 966 335 

50 000 
170 000 

199 000 
5 000 
39 500 
926 056 

[1, 2, 3, 5] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesi
sat, demirbaş (makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz Urayı 
geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye masraflarile sair masraflar 

[4] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesisat,, demirbaş 
(makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere 
yapılacak tamiratı cüziye, masarifi tesisiye ve cüzzamliların nakil masraflarile sair masraflar, 

[6] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesisat, demirbaş 
(makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere 
yapılacak tamiratı cüziye, memleket dahil ve haricinde sıtma kursu ve stajı görmek üzere izam edile
ceklerle sıtmaya ait kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları, 
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I Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

4 9 1 

4 9 2 

4 9 3 

4 9 4 

Mütenevvi masraflar 

Mubayaa edilecek kitap, risa
le bedellerile telif ve tercüme 
ücretleri, kanun, nizamname 
ve vesayayı sıhhiye tabı ve ne
şir ve alelûmum sıhhî propa
ganda masrafları, tersim mal
zemesi ve bnulara müteallik sa
ir masraflar 
Sıhhat müdürlükleri ve Hükü
met tabiplikleri için almacak 
tıbbî alât ve levazım mubayaa ve 
tamir ve tesisatı iptidaiye mas
rafları 
Yüksek sıhhat şûrası ve kava-
nini mahsusa ile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı hu
zuru [1] 

Fasıl yekûnu 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına 
1754 numaralı kanun mucibince veri
lecek yem bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Muvakkat 
masraflar 

İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 

• 4 000 

1 500 

1 500 
7 000 

51 840 

300 
1 000 
1 300 

1 407 697 

4 000 

1 500 

1 500 
7 000 

52 740 

300 
1 000 
1 300 

1 450 596 

79 000 130 000 
[lj 1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununun 16 ncx maddesine 

takdir olunacak şekilde verilir. 
tevfikan vekâletçe tayin ve 
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Muhassasatm nev'i 

4 9 5 

49G 

4 9 7 

4 9 8 

Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek doktor ve eczacıların harcı
rahları ve tahsil masrafları 

İçtimaî yardım 

Hususî cemiyetlere yardım 
Çok çocuklu ailelere yardım 

Fasıl yekunu 
İkinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Umumî sıhhat işleri müesseseleri ma
sarifi 

Çiçek aşısı müesseseleri masa
rifi 
Hıfzıssıhha müzesi [1] 
Kuduz tedavi müesseseleri [2] 
Küçük sıhhat memurları mek
tepleri [3] 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesf için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

İçtimaî muavenet 
masrafı 

isleri müesseseleri 

Çocuk hastanesi [4] 
Numune hastaneleri [5] 

5 500 

1 000 
7 000 
8 000 
92 500 

1 500 197 

6 800 
1 000 
16 300 

11 800 
35 900 

60 000 
178 000 

4 000 

1 000 
7 000 
8 000 

142 000 
1 592 596 

1 000 
19 000 

14 000 
34 000 

63 619 
356 363 

4 000 

1 000 
7 000 
8 000 

142 000 
1 592 596 

1 000 
19 000 

14 000 
34 000 

63 619 
356 363 

[1, 2, 3, 4] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare ve vesaiti 
nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye ması~aflarile sair masraflar. 

[5] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare vesaiti nakliye ve 
ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye ve sair masraflarla ecnebi hemşirelere 
iaşelerine mukabil her ay maktuan verilecek para. 



fe 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira ' • 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 0 9 

5 0 0 

Zonguldak hastanesi [1] 
Akliye ve asabiye hastanele-
r i [ 2 ] 
Verem sanatoryomu [3] 
Muayene ve tedavi evleri [4] 
Sağır, dilsiz ve körler müessese-
si [5] 
Leylî tıp talebe yurdu [6] 
Ebe talebe yurdu [7] 

Fasıl yekûnu 

Doğum ve çocuk bakım evleri [8] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Tedavi ve yol masraflarile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

13 800 

260 700 
59 769 
25 000 

12 500 
147 000 
1 000 

757 769 

155 844 
949 513 

800 
590 

4 390 

15 658 

273 000 
59 769 
30 000 

13 000 
170 000 
4 000 

985 409 

155 844 
1 175 253 

15 658 

273 000 
59 769 
30 000 

13 000 
166 700 
4 000 

982 109 

155 844 
1 171 953 

800 
4 000 
4 800 

800 
000 

4 800 
[1, 2, 3, 4] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti 

nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üiere yapılacak tamiratı cüziye masraflarile sair masraflar. 
[5] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve 

ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye, fakir ve muhtaç talebenin memleket
lerine iade masraflarile sair masraflar. 

[6] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makiyıa alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye 
masrafları ve senevi sekiz bin lirayı geçmemek üzere vekâletin takdirile talebeye verilecek şehrî üc
ret, hasta ve fakir talebenin memleketlerine iade masrafları, hastanelere azimet ve avdet eden tale
be ve refakatlerindeki idare tabiplerinin tramvay ve otobüs ücretleri ve ayda beş yüz lirayı geçme
mek üzere yapılacak tamiratı cüziye ve sair masraflar. 

[7] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye 
ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamüatı cüziye ile senede beş yüz lirayı geçmemek 
üzere vekâletin takdirile talebeye verilecek ücret, fakir ve muhtaç talebenin memleketlerine iade 
masraflarile sair masraflar. 

[8] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyeleri, iaşe, fennî tesisat, 
demirbaş (makina alât ve edevat) malzeme, ilâç idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçme
mek üzere yapılacak tamiratı cüziye masrafları ile sair masraflar. 
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5 0 2 

503 

M
ad
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1 
2 
3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » . » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

1932 senesinde tahakkuk eden ve 
mezkûr sene bütçesinde bakıyei mu-
hassasatı mevcut bulunmayan harcı
rahlar karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

2 000 
2 000 
1 500 
1 000 
. 750 

7 250 

11 640 
4 165 034 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 000 

2 000 
1 500 
1 000 

700 

5 200 

4 000 

16 000 

4 746 884 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 
1 500 
1 000 

700 

5 200 

4 000 

16 000 

4 746 884 
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505 
506 
507 

508 
509 
510 
511 

512 

513 

Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde 
müşterek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun (58) inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanun mucibince hiz
meti mecbureye tâbi hukuk mezunla
nna verilecek avans 

Ankara Hukuku leylî mezunlanna 6 
şar aylık itibarüe şehrî (50) liradan 
verilecek staj ücreti 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

4 800 

5 016 504 

43 800 

102 880 

785 848 

58 520 

10 000 

16 500 6 038 852 

1 250 
50 

1 300 

4 800 

5 010 468 

28 800 

105 540 

817 926 

59 032 

10 000 

6 036 566 

15 250 
50 

15 300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

5 010 468 

28 800 

105 540 

817 926 

59 032 

10 000 

12 000 
6 048 566 

15 250 
50 

15 300 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 1 4 

5 1 5 

5 1 6 

5 1 7 

5 1 8 

5191 

520i 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

2 500 
5 000 
4 000 
11 500 

3 500 

6 000 
500 

2 500 
9 000 

55 700 

42 000 
62 000 
104 000 

22 300 
207 300 

46 400 
41 000 
1 500 
88 900 

3 000 
6 500 
4 000 
13 500 

750 

500 
3 000 
3 500 

55 700 

42 000 
65 000 

47 400 
50 000 
2 600 

100 000 

3 000 
6 500 
4 000 
13 500 

750 

500 
3 000 
3 500 

55 700 

42 000 
65 000 

107 000 

7 000 
202 750 

, , „ • T — - B l Tl İTT= 

107 000 

7 000 
202 750 

47 400 
50 000 
2 600 

100 000 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

lira 

521 

5 2 2 

523 

524 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 

Cürmümeşhuda gidecek adlî 
memurların ve tabiplerin harcı
rahı, ehli vukuf ve ehli hibre 
ve şahitlerin yol masrafları ve 
ücretleri ve fethi meyit masraf
ları ve cürmün zahire ihracı 
için ihtiyarı lâzımgelen sair 
masraflar 
Hukuk usulü muhakemeleri ka
nunu mucibince sarfolunacak 
muzahereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

145 000 
60 000 

205 000 

200 
2 000 

2 200 

297 100 

6 543 252 

80 000 

600 

80 600 

125 000 
59 000 

184 000 

700 
2 800 

3 500 

1 000 

288 500 

6 527 816 

95 000 

600 

95 600 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

120 000 
59 000 

179 000 

700 
2 800 

3 500 

1 000 

283 500 

6 534 816 

95 000 

600 

95 600 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

525 

526 

527 

528 

529 

530 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin 
masrafı ve hukukî eserler mubayaa 
bedeli 

Adliye ceridesi ve temyiz kararlan 
tabı masrafları ve makaleler ücreti 

Süvari mübaşirlerine maktuan ayda 
4 lira 45 kuruş hesabile verilecek yem 
bedeli 

İhtisas mahkemeleri 

Maaş ve ihtisas ücreti 
Müstahdemler ücreti 
Mefruşat ve demirbaş 
Mahkemelerin diğer bilûmum 
masrafları 
[Harcırah ve ceraim (masarifi dahildir] 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Adlî tıp işleri müessesesi masrafı 

Müşahedehane iaşe masrafı 
Demirbaş alât ve edevat muba
yaa bedeli ve tamir masrafı 
Masarifi idare ve eczayi kimye
viye ve malzeme ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

1 800 
4 700 
6 500 

3 000 

6 000 

36 950 

266 880 
10 560 

500 

27 949 

305 889 
438 939 

4 800 

1 500 

5 500 
11800 

17 500 
500 

5 500 
23 500 

3 000 

6 000 

40 050 

266 880 
10 560 

500 

28 000 

305 940 
474 090 

4 800 

1 500 
11 000 
17 300 

17 500 
' 500 
5 500 
23 500 

3 000 

6 000 

40 050 

266 880 
10 560 

500 
-28 000 

305 940 
474 090 

4'800 

1 500. 
11 000 
17 300 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

531 

532 

533 

534 

535 

Hapishaneler masrafı 

Tayinat 
Tabip ve tedavi ücretleri ve ilâç 
bedeli 
Masarifi idare 
Mahkûm, mücrim ve mevkufla
rın sevk masraflarile şevke me
mur olanların harcırahları 
İnşaat ve tamirat masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ankara Hukuk fakültesi masrafı 

İaşe masrafı 
Masarifi idare 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 
1928 » » » 

Fasıl yekûnu 

529 000 

15 000 
70 000 

15 000 
180 000 

809 000 

19 000 
22 500 

41 500 

862 300 

1 591 
20 396 

21 987 

12 830 
18 170 
8 000 
2 000 
2 500 

43 500 

590 000 

15 000 
93 000 

20 000 
150 000 

868 000 

19 000 
21 000 

40 000 

925 300 

584 000 

15 000 
93 000 

20 000 
147 000 

859 000 

19 000 
^3 000 

42 00C 

918 30C 

8 442 
15 000 

8 44i 
15 OC. 

23 442 

22 830 

23 44 

22 8£ 

25 000 i 
10 000 ! 
3 000 
2 000 

25 0C 
10 0( 
3 0C 
2 0C 

40 000 40 C 
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Muhassasatm nev'i 

Yanan İstanbul mahkemelerile icra 
dairelerinin yeniden kurulması için 
icap eden bilûmum masraflar karşılığı 

Dördüncü kıs ım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

53 500 
118 987 

7 963 478 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

86 272 
8 013 478 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

86 272 
8 013 478 





y 
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fe 
Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 4 l ! 

542J 

5 4 3 

544 

545J 

54Gİ 

»47 

5 4 8 

5 4 9 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti. 

Muvakkat tazminat 

1702 ve 1880 numaralı kanunlar muci
bince verilecek ücretler 

M ü d ü r ve muavin ücret ler i 
Muall im ders ücret ler i 

Fasıl yekûnu 

2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücretler 

B i r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

140 128 
241 891 

4 800 

2 948 092 

6 756 

23 668 

595 182 

63 512 

4 800 
3 231 000 

10 004 

26 378 

630 670 

81 500 

4 800 
3 231 000 

10 004 

26 378 

630 670 

81 500 

382 019 

Mefruşat 
Demirbaş 

160 000 
170 000 

160 000 
170 000 

330 000 330 000 

Fasıl yekûnu 

42 826 
4 066JS55 

400 
200 
600 1 

36 000 
4 350 352 

900 
100 

1 000 

36 000 
4 350 352 

900 
100 

1 000 
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•s Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

550 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1 000 
3 000 
1 000 
5 000 

2 500 

435 
3 000 
3 435 

1 000 

3 000 
2 000 
5 000 

2 000 
19 535 

12 502 
1 200 

' 2 250 
1 000 
16 952 

1 000 
3 000 
1 900 
5 900 

3 000 

500 
3 000 
3 500 

4 000 

3 000 
2 000 
5 000 

2 500 
24 900 

13 787 
500 

4 000 
1 350 
19 637 

1 000 
3 000 
1 900 
5 900 

3 000 

500 
3 000 
3 500 

4 000 

3 000 
2 000 
5 000 

2JKM 
24 900 

13 787 
500 

4 000 
1 350 
19 637 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

.1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 5 7 

5 5 8 

5 5 9 

5 6 0 

5 6 1 

5 6 2 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Teşvik ve muavenet 

Sanayii nefise sergilerinin ku
şat masrâfile mükâfat ve mu
bayaa olunacak asar bedeli 
Darüşşafakaya yardım 

Fasıl yekûnu 

Tetkik, ilmî rehberler ve mecmualar 
masrafı 

Tetkik, ilmî rehberler telif ve 
tercüme ücreti 
Kitap, mecmua, gazete muba
yaa ve abone bedeli ve mecmu
alar mükâfatı 

Fasıl yekûnu 

36 250 
20 000 

56 250 

100 
1 500 

1 600 

650 

75 542 

39 000 
21 000 

60 000 

50 
1 000 

1 050 

4 161 932 

1 900 
15 000 

16 900 

6 500 

3 900 

10 400 

1 200 

50 

81 937 

39 000 
21 000 

60 000 

50 
1 000 

1 050 

4 457 189 

3 000 
15 000 

18 000 

11 100 

3 900 

15 000 

1 200 

50 

81 937 

4 457 189 

3 000 
15 000 

18 000 

11 100 

3 900 

15 000 
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|3 Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî seuesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

563 

564 

565 

O 

566 

567! 

568 

569 

Ecnebi mütehassıs ve muallimler üc
ret ve harcırahları 

Beynelmilel kongre, sergi ve müsaba
kalara iştirak ve ilmî tetkik için gön
derileceklerin harcırahı 

îlk ve orta tedrisat muallimlerile ilk 
tedrisat müfettişleri kursları masrafı, 
harcırah ve ücretleri 

Dil heyeti masrafı 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi 

0000 numaralı kanun mucibince yapı
lacak kitap ve matbua toplama, bib
liyografya ve katalog neşri masrafları 

Müvazenei umumiye haricindeki mes
lek ve sanat mekteplerine yardım 

Ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebelerin tahsil ve yol masrafları 

Maar i f vekâleti ( H a r s ve mes
lek) 
Naf ıa vekâlet i 
i k t i s a t vekâleti 
Millî Müdafaa (Deniz kısmı) 
Asker î fabr ika lar umum mü
dür lüğü 
H a r i t a u m u m müdür lüğü 
i s t a n b u l Darü l fünunu 
Adliye vekâleti 
Z i raa t vekâleti 

Fasıl yekûnu 

156 000 

9 000 

25 750 

1 

20 000 

16 001 

310 292 
21 364 
17 704 
•7 375 
22 404 
10 024 
4 000 
12 220 
18 460 
423 843 

60 400 

2 000 

32 000 

1 

20 000 

3 000 

317 211 
21 364 
17 904 
7 845 

15 000 
12 554 
13 220 
21 460 
426 558 

60 400 

2 000 

32 000 

0 

20 000 

3 000 

317 211 
26 364 
17 904 
7 845 

15 000 
12 554 
13 220 
21 460 
431 558 
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fr 1 Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

570 

571 

572 

573 

574 

575 

576 

Ecnebi memleketlerde talebe müfet
tişliği masrafı 

Harcırah 
Masarifi idare 
Muhabere 

Fasıl yekûnu 

Neşriyat masrafları 

Neşriyata yardım 
Vekâletçe halka, müesseselere 
ve muallimlere parasız dağıtıl
mak üzere telif ve tercüme etti
rilecek kitaplar, mecmualar ta
bı, telif ve neşir masarifi 

Fasıl yekûnu 

Lisan muallimi yetiştirmek için husu
sî mekteplere verilecek talebe ücreti 

Halkı tenvir hizmetleri masrafı 

Seyyar sinema mubayaa ve da
imî masrafları 
Millet mekteplerine yardım 
Türk kültürünün neşir ve ta
mimi 

Fasıl yekûnu 

Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

VilâyattaM abidatm muhafaza masrafı 

Aşiretler seyyar muallimleri maaş, üc
ret ve harcırahları 

ikinci kısım yekûnu 

3 000 
3 000 
1 000 
7 000 

41 500 

16 500 
58 000 

600 

4 000 

10 000 

47 000 

804 495 

4 500 
4 500 
1 500 
10 500 

38 000 

18 000 
56 000 

1 
1 

3 998 
4 000 

10 000 

45 000 

702 462 

4 500 
4 500 
1 500 
10 500 

38 000 

18 000 
56 000 

1 
1 

3 998 
4 000 

10 000 

45 000 

707 462 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

577 

578 

Üçüncü kısım - Mektepler ve 
müesseseler 

Mülkiye, yüksek muallim, orta mual
lim mektepleri ve Güzel sanatlar aka
demisi 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan ye
mi, benzin, makine yağı ve lâs
tik bedeli ve tatil aylarında ye
mek ücreti ve kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar, atel-
ye, canlı modeller masrafı, mec
cani leylî talebenin kitap, def
ter ve sair ders levazımı ve aka
demi talebesinin müsabaka mü
kâfatı 
Melbusat 
Hamam, tıraş, leylî meccani ta
lebe harçlığı ve yol masrafı, te
lefon tesisat ve mükâleme bedeli 
ve talebe tetkik masrafları 

Fasıl yekûnu 

Lise ve orta mektepler 

Leylî teşkilâtına ait olmayan 
mahrukat, tenvirat, yem bedeli 
ve benzin. Kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar ma
sarifi, telefon tesisatı ve mükâ
leme bedeli 

Fasıl yekûnu 

115 914 98 360 

17 000 
17 450 

7 000 

157 364 

98 360 

15 020 
15 000 

6 300 

134 680 

50 000 

20 000 

70 000 

15 020 
15 000 

6 300 

134 680 

70 000 

30.000 

100 000 

70 000 

30 000 
100 000 



1 
ft 

579 

580 

5 8 l 
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1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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Muhassasatm nev'i 

Devletçe deruhte edilen ücret ve mas
raflar 
Meccani talebenin pansiyon üc
retleri, melbusat, kitap ve sair 
masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzilât 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Muallim mektepleri masarifi 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti. Kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar mas
rafı, meccani talebenin kitap, 
defter ve sair ders levazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebe 
harçlığı ve yol masarifi, telefon 
tesisatı ve mükâleme bedeli 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Musiki muallim mektebi masrafı 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti. Kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar ma
sarifi, meccani talebenin kitap, 
defter ve sair ders levazımı 
Hamam, tıraş, meccani talebe
nin yol masrafı, telefon tesisat 
ve mükâleme bedeli ve talebe 
harçlığı 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

20 — 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

218 000 

18 684 
236 684 

368 300 

52 000 

30 400 
75 000 

525 700 

24 000 

2 000 

2 000 
3 000 

31 000 

1934 malî ı 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

230 000 

12 000 
242 000 

352 439 

43 125 

25 770 
64 750 

486 084 

27 880 

2 670 

1 700 
3 600 

35 850 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

230 000 

12 000 

242 000 

352 439 

43 125 

25 770 
64 750 

486 084 

27 880 

2 670 

1 700 
3 600 

35 850 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

58.il 

Ticaret, kız sanat ve diğer meslek 
mektepleri ve enstitüler ve Riyaseti 
Cumhur filârmonik orkestrası masa
rifi 

Mahrukat, tenvirat, tatlı irat, 
mııalecat 
Masarifi idare, laboratııvar, atel-
ye ve temrin masarifi, matbu 
evrak ve def ati r, meslekî kitap, 
mecmua ve gazeteler mubayaa 
ve abone bedeli, bina kira bedeli 
Telefon tesisatı ve mükaleme 
bedeli 

Fasıl yekûnu 

Leylî meslek mektepleri masrafı (Mes
lek muallim ve inşaat mektepleri) 

Mekfüât, mahrukat, tathirat, 
tenvirat, mualeeat, hayvan yemi, 
benzin, makine yağı ve lâstik 
bedeli, tatil aylarında yemek 
ücreti ve kamp masrafı 
Melbusat 
îdare masarifi, matbu evrak ve 
defatir, laboratııvar, atelye ve 
temrin masarifi, meccani tale
benin kitap ve sair ders levazı
mı, meslekî kitap ve mecmua 
ve gazeteler mubayaa ve abone 
bedeli 
Hamam, tıraş, meccani talebe 
harçlığı ve yol masrafı, telefon 
tesisatı ve mükaleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

17 362 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

23 967 

26 000 

1 000 
44 362 

27 638 

950 
52 555 

6 276 
5 800 

14 000 

2 000 
28 076 

24 870 
3 850 

12-250 

2 050 
43 020 

23 967 

27 638 

950 
52 555 

24 870 
3 850 

12 250 

2 050 
43 020 

http://58.il
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585 
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Muhassasatın nev'i 

Meslek mektepleri inşaat, 
tamiratı 

tesisat ve 

Muvazeııei umıımiyeyc dahil 
bilûmum meslek, ticaret ve kız 
sanat mektepleri ve enstitüleri 
ve Riyaseti cumhur filârmonik 
orkestrası tesisatı, nakil vasıta
ları mubayaası ve tamirat be
delleri ve meslekî kitaplar telif 
ve tercüme ve tabı masrafı 
Bu mekteplere müteallik inşaat 
ve istimlâk 
Riyaseticiimhm* filârmonik or
kestra heyeti melbusat bedeli 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Meslek ve ticaret kursları ve akşam 
mektepleri ücret ve masraflarile ti
caret, kız sanat ve bilûmum meslek 
mektepleri ve enstitüleri ilâve ders 
ücretleri 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam mektepleri muallim ve 
idare memurları ücretleri 
Bu kurs ve mekteplerin bilû
mum masrafları 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektepleri ecnebi mütehassıs 
ve mütehassıs muavinleri ve tercü
manları ile ecnebi muallim ve usta 
ücuratı ve bunların memleket dahilin
de gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
talep edilen i kabul edilen 

Lira Lira 

40 981 

9 000 

3 000 
52 981 

25 700 

13 408 
39 108 

48 510 

32 381 

34 619 

32 381 

34 619 

67 000 67 000 

35 700 

26 300 

35 700 

26 300 
62 000 62 000 

61 476 61 476 
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Muhassasatm nev'i 

Müesseseler masarifi 

Kütüphanelerin masarifi idare
si, telefon tesis ve mükâleme üc
reti, kitap, mecmua ve gazete 
bedelleri ve hademe elbisesi ve 
kütüphanelerin nakil ve tevhidi 
ve yeni eserlerle takviyesi ma
sarifi 
Rasathane masarifi idaresi, 
alât ve edevatı fenniye muba
yaa, tesis ve tamir masraflarile 
telef on tesis ve mükâleme ücret
leri ve hayvan mubayaa ve yem 
bedeli 
Müzeler masarifi idaresi ve alı
nacak asarı atika bedeli ve asa
rı atika ikramiyesi, hafriyat ve 
müzelere eser nakli masrafları, 
arkeolojik araştırmalarla haf
riyata gönderilecek memurların 
harcırah ve yevmiyeleri, müze 
eşyası tamir masraflarile etnog
rafya müzesi için alınacak eş
ya bedeli, telefon tesis ve mü
kâleme ücretleri ve hademe, 
bekçi elbisesi ve müzeler kata
log neşriyatı 
Mektep müzesi ve terbiyevî ser
giler masarifile mektep müzesi 
için satın alınacak eşya bedeli 
ve katalog neşriyatı, eşya ve 
sergi nakil masrafları ve sey
yar sergilerde bulunacak me
murların harcırah ve yevmiye
leri 

Fasıl yekûnu 

Yeni ihdas edilecek İnkılâp müzesi 
için vesika toplama masrafı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 850 

13 100 

41 050 

65 000 

3 000 

10 000 

13 100 

10 000 

13 100 

38 850 ! 38 850 

4 000 4 000 
65 950 65 950 

5 000 5 000 
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Muhassasatın nev'i 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

Kütüphanelerin tasnif ve nakil mas
rafları 

Arşiv, tasnif, nakil ve tesis masrafı 

Prevantoryum masarifi 

taşe ve melbusat 
Demirbaş alât ve malzeme ve 
edevat mubayaa ve tamir be
delleri 
Masarifi idare 
Vesaiti nakliye 

Fasıl yekûnu 

Levazımı tesisiye 

Dershane, yatakhane, mutfaky 
hastahane ve bilûmum levazım, 
mefruşat ve demirbaş, alâtı der-
siye bedeli 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
masarifi 
Nakliye vasıtaları, hayvan ve 
levazım bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Mektep kütüphanelerine acınacak ki
tap ve mecmua bedelleri ve hunU ara 
ait masraf 

İnşaat ve tamirat f» 

Devlet malı olan binaların (i 500 
liradan yukarı) inşaat, t ana i ra t 
ve su tesisatı masarifi 
Devlet malı olan binaların (,'500 
liraya kadar) inşaat ve t&mk atı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 000 

500 
4 000 
500 

23 000 

60 761 
15 500 

7 000 
10 000 

18 000 

1 000 
4 000 
1 400 
24 400 

7 000 
10 000 

18 000 

1 000 
4 000 
1 400 
24 400 

62 261 
18 000 ; 

1 500 
77 761 

11 512 

| 
58 900 

33 600 

2 800 
83 061 

15 000 

58 000 

25 000 

62 261 
18 000 
2 800 
83 061 

T 15 000 

* 58 000 

25 000 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

595 

596 

597 
598 

599 

600 

İstanbul Rasathanesinin muad-
dile dürbünü binasının ikmali 
inşaatı 

Fasıl yekûnu 

0000 numaralı kanun mucibince Dev
let matbaasına yardım 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

000 numaralı kanun mucibince asker
lik dersleri muallimlerine verilecek 
1931 ders ücreti 

İsmet Paşa Kız enstitüsüne caddeden 
ilâve edilen kısımlar dolayısile Anka
ra Belediyesinin matlubu 

13 000 
105 500 

1 519 558 

2 000 
8 000 
10 000 

10 000 
9 600 

10 
10 
10 

19 630 

10 000 
93 000 

10 000 
1 598 076 

10 000 

2 000 
10 000 
12 000 

5 000 

34 349 
2 141 
628 
382 

37 500 

15 000 

6 100 

93 000 

10 000 
1 598 076 

2 000 
10 000 
12 000 

5 000 

34 349 
2 141 
628 
382 

37 500 

15 000 

6 100 
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Maarif vekâleti sergisi umumî masrafı 

1932 malî senesi zarfında verilmesi lâ-
zımgelip ödenemeyen tekaüt ikramiye
si karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

14 712 
59 342 

6 545 327 
75 600 

6 833 327 
_..._IŞ_.600r 

6 838 327 
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Gll 

012 

6i;v 

014 

GİT) 

010 

01 

018 

010 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Da imî müstahdemler 
Muvakka t müstahdemle r 

Fasıl yekûnu 

2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Mecburî hizmete tâbi mühendis mek
tebi mezunlanna 1216 numaralı kanun 
mucibince verilecek avans 

1616 numaralı kanun mucibince mec
burî hizmete tâbi fen mektebi mezun
larına verilecek avans 

Birinci bap yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

690 188 

14 880 

.35 340 
360 

35 700 

197 100 

17 398 

5 200 

2 500 
1 967 766 

4 800 

796 368 

15 000 

35 340 
360 

35 700 

1 197 100 

16 598 

7 000 

4 700 
[ 1 077 266 

4 800 

1 508 556 

15 000 

63 240 
360 

63 600 
I 

400 

63 120 

37 284 

I 

7 000 

4 700 
1 704 460 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 2 0 

021 

102 2 

0 2 3 

0 2 4 

02 i 

0 2 0 

ikinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Yeni vekâlet binasının tefrişi 
ve demirbaş masarifi umumiyesi 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 
Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bap yekûnu 

800 
800 

1 600 

1 750 
3 600 
4 000 
9 350 

6 000 

1 250 
4 000 
5 250 

2 000 

1 500 
5 000 
6 500 

4 000 
34 700 

50 000 
800 
800 

51 600 

4 000 
8 000 
4 000 
16 000 

8 000 

1 000 
3 000 
4 000 

2 000 

2 000 
5 000 
7 000 

5 000 
93 600 

50 000 
800 
800 

51 600 

4 000 
8 000 
4 000 
16 000 

6 000 

1 000 
3 000 
4 000 

3 000 

2 000 
5 000 
7 000 

5 000 
92 600 
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« 2 7 

« 2 8 

6 2 9 

(Kî O 

0 3 1 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memu rl ar h arcıralıı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü baj> yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1933 
Malî sonesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 500 
5 000 
5 000 
1 200 
29 760 

41 500 
8 000 
49 500 

100 
2 500 
2 600 

700 

500 
83 000 

1 085 520 

1 

12 00 
5 000 
G 000 
2 100 
25 100 

40 000 
10 000 
50 000 

i 

1 500 ı 
2 000 ; 
3 500 ! 

800 

500 İ 
79 900 

1 250 700 

13 000 
5 000 

. 0 000 
2 100 
26 100 

50 000 
10 000 
60 000 

500 
2 000 
2 500 

800 

500 
89 900 

1 8 8 0 !)•':<> 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

I3U2 

6 3 3 ! 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muJıassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Yollar ve büyük köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafı 

Müstahdemler ücreti 
Yollar ve köprüler masrafı 
[Ihaleten ve emaneten yapılacak etüt 
ve aplikasyon, inşaat ve tamirat be
del ve masrafları, (E) cetveline da
hil müstahdemler harcırahı ve amele 
ücretleri ve istimlâk bedeli ve tabı 
ücreti ve silindir ve bunların yedek 
alât ve levazımının mubayaa bedeli, 
tamir, işletme ve garaj masrafı ve ma
kine alât ve edevatı, her türlü leva
zım, çadır mubayaa ve tamir bedeli 
ve nakliye masrafları ve tamirhaneler 
tesis ve işletme masrafı, iş mahalleri
ne konacak resmî ve hususî sabit ve 
seyyar telefonların tesis ve işletme 
masrafları ve mükâleme bedelleri] 

Fasıl yekûnu 

Sular masrafı 

[Ihaleten ve emaneten yapılacak in
şaat masrafı, amele ücreti, ihale-
ten ve emaneten yapılacak etüt ve ap
likasyon bedeli ve masrafları, tamira
tı mütemadiye, istimlâk (bedeli, nehir 
sahillerinin tahkimi için yetiştirilecek 
ormanlara muktazi tohum ve fidanla
rın mulbayaa ve yetiştirilme masraf
ları ve ıbunların muhafazası için bek
çi ücreti ve baraka inşaatı masrafı, 
rasat merkezleri ve işaretleri tesis 
masrafı, tabı masrafı, makine alât ve 

82 440 
316 000 

82 440 
278 000 

398 440 

887 679 

19 920 
278 000 

360 440 

1 050 000 

297 920 

1 040 000 
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o 
634 

6 3 5 

636 

6 3 7 

6 3 8 

edevat ve her nevi levazım ve çadır 
ımuibayaa, tamir, isticar ve sigorta 'be
deli ve nakliye masrafları, çatana ve 
sal, motor ve araba gibi vesait 'bedeli 
ile ibunların işletime ve tamir, nakli
ye masrafları, iş mahallerine konacak 
resmî ve hususî sabit ve seyyar tele
fonların tesis ve işletme masrafları 
ve mükâleme bedeli ile su istikşaf 
postaları, eczayi tibbiye masrafı, ek-
sikavatörle emsali makine ve alât ve 
edevatın ve kanalların bekçi ücretleri 
ve 'bono tediyatı karşılığı] 

Müstahdemler ücreti 
Levazım ve alâtı mütenavvia 

Resim alât ve edevatı fenniye 
levazımı 
Resim, hendese, rasat aletleri ve 
fotoğraf makineleri 

Fasıl yekûnu 

Kitap ve fennî risaleler bedelile neş
redilecek fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve teclit masrafları ve alelû-
mum telif ve tercüme için verilecek 
ücret ve mükâfat 

Beynelmilel müessese ve cemiyetlere 
iştirak hissesi ve masrafı 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Ecnebi memleketlere gönderilecek me
murlar harcırahı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

164 532 

1 000 

5 000 
6 000 

3 008 

1 459 659 

15 000 

5 000 

164 532 

4 000 

3 000 
7 000 

5 900 

100 
1 587 972 

13 000 

5 000 

0 

4 000 

3 000 
7 000 

5 900 

100 
1 350 920 

40 000 

5 000 
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631) 

040 

Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek memurların harcırah ve mas
rafları 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Limanlar ve 
demiryollar 

Devlet demiryolları inşaatı 

Müstahdemler ücreti 
Demiryollar inşaatına muktazi 
her türlü malzeme, muharrik 
ve müteharrik edevat ile -al ât 
ye eşyanın nakil ücretleri 
İstimlâk bedelleri ve alelûmum 
masraflar 
Alelûmum tahmil ve tahliye 
masrafları 
Poz ve ameliyat katarları için 
Devlet demiryolları işletme ida
resine verilecek ücretler 
Bakımı işletmeye devredilmiş 
hatlardaki nevakıs bedellerine 
mahsuben Devlet demiryolları 
idaresine verilecek meblâğ 
Demiryollar ve limanları için 
ihaleten veya emaneten yapıla
cak istikşaf ve etütler: ve ap
likasyon masrafları 
2256 numaralı kanun mucibin-

aümrüklerce tahsil edilen ce 
belediye hisseleri karşılığı 
ihaleten veya emaneten yapıla
cak her türlü inşaat, tesisat ve 
ameliyat, tamirat ve ferşiyat, 
teçhizat, inşaat, montaj, tazmi
nat masrafları ve ferşiyat ki-

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 500 

22 500 

1 482 159 

333 506 

5 000 

23=000_ 

1 610 972 

519 760 

180 550 

86 000 

93 000 

87 550 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

_„._50_000_ 

1 400 920 

163 020 

435 150 

91 300 

115 375 

435 
91 
115 

150 
300 
375 

180 550 

86 000 

93 000 

87 550 
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110 

11 

12 

13 

!İ4 

lometre ikramiyeleri ve (E) 
cetveli haricinde kullanılacak 
amele ve müstahdemin ücret 
ve yevmiyeleri ve alelûmum lo
komotif, vagon ve sair her nevi 
makine, alât ve edevat ve leva-
zim ve malzeme ve mefruşat ve 
eşya ve hayvan, otomobil, kam
yonet mubayaa, tamir ve teslim, 
muayene, tesellüm ve ekispertis 
ve sigorta ve istarya, ardiye, 
şomaj ücret, bedel ve masraf
ları, faiz ve komisyonlar, inşa
at işletmesi masarifi umumiyesi 
ve resimler 
Travers fabrikasının işletme 
masrafı 
Vesaiti nakliyenin ve inşaat ma
hallerine konacak telefonların 
mubayaa, işletme masraflar], 
taşra teşkilâtı tenvir ve tes
hin, ilân masraflarile icar 
bedelleri, inşaat ve ameliyat 
mahallerinde bulunan memur 
ve müstahdemlerin, amelenin 
ibate masrafı ve resmiküşat 
masrafları ve hayvan kiraları 
ve yem bedelleri 
Alelûmum harcırahlar ve iş yü
zünden malili kalan inşaat me
mur ve müstahdem ve amelesi-
le bunlardan vefat edenlerin 
varislerine yerilecek tazminat, 
alelûmum mualece, tedavi ve 
hastahane ve teçhiz ve tekfin, 
tetfin masrafı 
îsveç grupuna senesi içindeki 
işler için verilecek mebaliğ 
isveç grupu işleri için verilmiş 
olan poliçelere mukabil yapıla
cak tediyat 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

405 402 

48 950 

949 377 

100 000 

943 569 

100 000 

42 500 

27 600 

592 894 

462 106 
912 958 I 

74 300 74 300 

32 500 

100 000 

32 500 

100 000 

3 298 663 : 3 298 663 
6 163 525 T 5 800 977 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

641 

042 

«43 

044 

045 

040 

Sivas - Erzurum ve iltisakı demiryo
lu inşaatı bilûmum ücret ve masrafı 

2135 numaralı kanun mucibince veri
len bono ve poliçe karşılığı 

2094 numaralı kanun mucibince Şef
katli - Ergani inşaatı ve temdidi ma
sarifi umumiyesi 

Askerî fabrikalardan satın alacağı ray 
bedelleri için Devlet demiryollarına 
yardım 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müessesat 

Nafıa fen mektebi daimî masrafı 

İaşe ve melbusat 
Masarifi idare ve kitap ve ders 
levazımı bedelleri, tabı ve teclit 
ücreti ve nakliye masrafı 
Mükâfat ve fakir talebeye mua
venet masrafı 
Fennî seyahat ve tatbikatı der-
siye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nafıa fen mektebi tesis masrafı 

Kütüphane, dershane, yatakha
ne, mutfak ve diğer mektep 
müştemilâtı levazımı ve mefru
şat ve demirbaş ve nakliye vası-
talarile hayvanat bedel ve leva
zımı 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
inşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

4 100 000 

150 000 

11 162 958 

22 500 

2 900 

50 

300 

25 750 

200 
200 
500 

900 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 626 000 

100 000 

150 000 
11 039 525 

22 500 

6 400 

200 

300 

4 626 000 

100 000 

150 000 
10 676 977 

29 400 

1 500 
200 

1 500 
3 200 

22 500 

*6 400 

200 

300 
29 400 

1 500 
200 

1 500 
3 200 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 4 7 

6 4 8 

6 4 9 

6 5 0 

6511 

Yüksek mühendis mektebine mua
venet 

Yüksek mühendis mektebi için getiri
lecek ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahı 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı ile Dev
letçe tedavi et t i r i lmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masra f ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşı l ığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

Kütahya - Balıkesir hattındaki viya
dük ve demirköprü bedellerinden 
dolayı eski senelerde tahakkuk edip 
tediye edilecek olan meblâğ 

222 850 

249 500 

1 000 
2 500 
3 500 

80 000 
124 350 
2 000 
2 000 
1 000 

209 350 

280 850 

313 450 

1 000 
2 500 
3 500 

60 000 

50 000 
2 000 
1 000 
1 500 

54 500 

69 000 

280 850 

27 000 
340 450 

1 000 
2 500 
3 500 

60 000 

15 000 
2 000 
1 000 
1 000 

19 000 

0 
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1932 senesinde vekâlet emrine alınan 
memurların açık maaşları 

Mütedavil sermayeden Nohap şirke
tine temlik edilen mebaliğ 

0000 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
1931 ders ücreti 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUM YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

108 000 

320 850 

14 300 993 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

280 

187 280 
14 401 993 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

836 

250 
83 586 

14 388 893 
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1933 
Malî senesi 

Lâra 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

667 

668 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun* 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

Geceleri vazife ifa ettirilen liman me
murlarına verilecek ücret 

Birinci bap yekûnu 

4 800 

418 752 

5 000 

155 980 
4 008 

159 988 

293 060 

17 244 

4 000 
902 844 

4 800 

529 812 

4 - s : [S 

3 000 

392 160 
5 728 

397 888 

125 400 

35 400 

2 000 

4 000 
1 102 300 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

508 116 

3 000 

387 660 
3 684 

391 344 

140 640 
1 000 

141 640 

35 400 

2 000 

4 000 
1 090 300 
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669 

670 

071 

672 

673 

674 

675 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İsletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilayat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
2 000 
7 000 

3 000 
3 000 
2 500 
8 500 

4 000 

500 
2 800 
3 300 

8 000 

6 000 
4 000 
10 000 

6 000 
46 800 

30 000 
5 000 
35 000 

3 000-
5 000 
4 000 
12 000 

5 000 

850 
3 000 
3 850 

6 000 

6 000 
5 000 
11 000 

25 000 
1 500 
26 500 

3 000 
5 000 
4 000 
12 000 

5 000 

850 
3 000 
3 850 

2 000 

3 000 
2 500 

J3JHK) 
78 850 

5 500 

3 000 
57 850 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

676 

677 

6 7 8 

679 

680 

681İ 

Üçüncü bap - Müşterek 
masrafalr 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve 
sergilere yardım ve iştirak etmek ve 
numune tedarik ve teşhiri masrafı 

34 000 
1 000 
8 200 
1 550 

44 750 

29 025 
2 000 
20 000 
51 025 

250 
1 700 
1 950 

6 000 

İJOOO 
104 725 

1 054 369 

10 000 

40 50ü 
1 500 
7 000 
3 000 

40 500 
1 500 
7 000 
3 000 

52 000 

30 000 
5 000 
20 000 

52 000 

55 000 

39 000 
5 000 
20 000 
64 000 

2 000 
3 000 
5 000 

2 000 
3 000 
5 000 

8 000 

1 000 
121__(XX) 

1 302 150 

8 000 

1 000 
JgO^OOO^ 
1 278 150 

15 000 15 000 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 8 2 

6 8 3 

6 8 4 

6 8 5 

6 8 6 

Telifat, neşriyat, propaganda 

[İktisadî ve meslekî mecmualar, ki
taplar, haritalar, telif ve tercüme üc
retleri, tabı, neşir, ücret, bedel ve mas
rafları, filimler ve filim (makineleri 
mubayaa, ihzar, kira bedelleri, istih
barat ve propaganda masrafları ile bu 
maksatlara anüteferri yardımlar] 

Kongereler ve beynelmilel müessesat 
masrafları 

Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Kongerelere gön derileceklerin 
harcırahı 
Kongrelerin tesis, idare ve sair 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Sigortalar tetkik heyeti huzur hakkı, 
harcırahı ve tabı masrafı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan tale
benin mektep ve yol masrafları 

İkinci bap yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

16 000 

2 500 

4 000 

2 000 
8 500 

2 000 
36 500 

230 000 

501 
230 501 
267 001 

16 000 

2 500 

5 000 

2 000 
9 500 

2 000 
42 500 

65 000 

500 
65 500 
108 000 

16 000 

2 500 

5 000 

2 000 
9 500 

2 000 
42 500 

77 000 

500 
77 500 
120 000 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

687j 

688! 

G89 

6901 

6 9 4 

6 9 2 

Üçüncü hısım - Müesseseler 

Bir inc i b a p - Maadin işleri 

Tahlilhane masrafı 

Havzai fahmiye ve diğer madenler 

Havza i fahmiye 
Diğer madenler 

Fasıl yekûnu 

Teşviki sanayi kanunu mucibince ve
rilecek prim karşılığı 

Bi r inc i bap yekûnu 

İkinci bap - Ticaret işleri 

Mektepler ve müesseseler 

Ticare t mektepler i 
Ticare t ve sanayi müzesi 
Lâbo ra tuva r l a r 

Fasıl yekûnu 

İhracat ofisleri ve haricî ticaret mü
messillikleri teşkilât ve masarifi umu
miyesi 

Turizm masarifi umumiyesi ve turizm 
teşekküllerine muavenet 

ikinci bap yekûnu 

1 600 

45 000 
2 000 
47 000 

48 601 

13 500 
1 500 
15 000 
30 000 

131 000 

4 000 
165 000 

1 600 

45 000 
5 000 
50 000 

JöJOO^ 
76 600 

13 500 
1 500 
15 000 
30 000 

365 000 

£00Q 
399 000 

1 600 

45 000 
2 000 
47 000 

j^OOO 
73 600 

13 500 
1 500 
15 000 
30 000 

365 000 

4 000 
399 000 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

693 

694 

6951 

696 

697 

698 

Üçüncü bap - Deniz ticareti 
işleri 

Yüksek deniz ticaret mektebi masrafı 

Yüksek deniz ticaret mektebi 
Mektep gemisi ve masarifatı 
umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

Liman ve sahil hizmetleri 

Şamandıraların imal, tesis, ta
mir, idare ve idame masarifi 
umıımiyesi 
Limanların temizleme, tarama 
ve mayin imhası ve buna ait ve
saitin mubayaa, tamir, işletme 
ve idare masarifi umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, 
tetkikat ve buna ait vesaitin inşa, 
işletme, tamir ve idare masarifi umu
miyesi 
Liman idareleri vesaiti nakliye mas
rafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Deniz ve hava 
umumiyesi 

Fasıl yekûnu 

müsteşarlığı masarifi 

2248 numaralı kanunun 11 inci mad
desi mucibince Devlet Reisine ait de
niz vasıtaları ile kılavuzluk ve ro-
morkörcülük işleri için yapılacak mas
raflar 

18 000 

18 000 

8 000 

30 000 
38 000 

23 000 

1 
2 000 
6 000 
8 001 

241 113 

18 000 

5 000 
23 000 

8 000 

10 000 
18 000 

29 000 

1 
2 000 
6 000 
8 001 

200 000 
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6 9 9 

7 0 0 

7 0 1 

702 

703 

704 

Üçüncü bap yekûnu 

Üçüncü kıs ım yekûnu 

İnşaat, tesisat ve tamir 

Ölçüler kanununun tatbiki umumî 
masrafı 

Dördüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masra f ı ile Dev
letçe tedavi e t t i r i lmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masraf ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşıl ığı 
1931 » » 
1930 » » 
1929 » » 
1928 » » 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Altm arama ve işletme idaresine 2199 
numaralı kanunla verilen 200 000 li
ralık iptidaî ve mütedavil sermayeye 
ilâve 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

Vekâlete merbut Âli mektep mezun-
lanna 1437 numaralı kanun mucibince 
verilecek avans 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

328JL1^ 
541 715 

10 000 

125 000 

3 000 
6 000 
9 000 

5 000 
2 000 
1 000 
1 000 
500 

9 500 

29 500 

27^001 
753 601 

5 000 

125 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1>93 000 
765 600 

4 000 
8 000 
12 000 

5 000 

2 000 
1 000 
1 000 
500 
0 

4 500 

100 000 

1 

5 000 

125 000 

4 000 
8 000 
12 000 

5 000 

2 000 
1 000 
1 000 
500 
0 

4 500 

100 000 

0 

0 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Mümessillikler masrafı 

Teşvikler ve mükâfatlar 

Levazım ve alâtı fenniye 

İhbariye 

Staj ve ihtisas masrafları 

Mektepler 

Fenerler inşaat hissesi 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

20 000 

1 

1 

1 

12 500 

1 501 

82 006 

2 080 091 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

121 512 

2 415 263 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

121 500 

2 415 250 
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711 

712| 

713 

714i 

7 1 5 

71G 

717 

7 1 8 

719ı 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Dai mî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Vekâlete merbut âli mektep mezun
larına 1437 numaralı kanun mucibin
ce verilecek avans 

2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

=, 

= 

4 800 

1 664 268 

3 000 

32 100 
5 980 
38 080 

467 065 

24 320 

4 600 

_2_206 133 

250 
100 
350 

4 800 

1 697 253 

3 000 

32 100 
6 000 
38 100 

493 680 

23 000 

4 800 

1 000 
2 265__()_:!'•__ 

8 2 0 
1 

821 

4 800 

1 712 253 

3 000 

32 100 
6 000 
38 100 

493 680 

23 000 

4 800 

1 000 
2 280 633 

820 
1 

821 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 2 0 

7 2 1 

7 2 2 

Merkez levazımı 

Tenvi r 
Teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

723 

724 

7251 

726 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

T a m i r 
İş le tme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r tas iye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

i k inc i bap yekûnu 

Üçüncü bap - Müşterek 
masra f la r 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1 500 
2 000 
1 550 
5 050 

2 500 

350 
3 000 

1 500 
2 000 
2 550 

1 500 
2 000 
2 550 

3J550 

1 300 

7 000 
2 000 

_9J)00 

3 200 

24 750 

6 050 

2 350 

350 
3 000 

6 050 

2 350 

350 
3 000 

3 350 

2 300 

7 000 
2 000 

3 350 

2 300 

7 000 
2 000 

23 250 
38 750 
2 500 
1 250 

9 000 

1 20£ 

25 071 

9 000 

1 200 

25 071 

65 750 

23 000 
35 000 
4 900 
800 

03 700 

23 000 
35 000 
4 900 
800 

63 700 
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fe 

7 2 7 

7 2 8 

7 2 9 

7 3 0 

7 3 1 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

732İ 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçlan 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Telifat, neşriyat ve propaganda 

[İktisadî ve meslekî (mecmualar, ki
taplar, haritalar, telif ve tercüme üc
retlerde tabı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, filimler ve filim makine
leri mubayaa, ihzar, kira bedelleri, 
istihbarat ve propaganda masrafları 
ve bu maksatlara müteferri yardım
lar] 

Levazım ve alâtı fenniye 

50 400 
8 000 
58 400 

50 
650 
700 

1 150 

10 000 
136 000 

2 366 883 

5 000 

48 400 
8 000 
56 400 

50 
300 
350 

131 950 
2 422 654 

5 000 

1 000 1 000 

48 400 
8 000 
56 400 

50 
300 
350 

1 500 

10 000 
131 950 

2 437 654 

5 000 

1 000 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

733İ 

734İ 

735İ 

73(5| 

737İ 

Kongreler ve beynelmilel müessesat 
masrafı 

Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Kongerelere gönderileceklerin 
harcırahı 
Kongerelerin tesis ve idare 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Hayvan ıslahı sağlık zabıtası encü
menleri hakkı huzuru 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masarifi 
muvakkate 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan tale
benin mektep ve yol masrafları 

Staj ve ihtisas masrafları 

Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 
Staj ve ihtisas için hariçte bu
lunanlara yardım ve yeniden 
gönderileceklerin tahsisatı 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

7 480 

2 

2 

7 484 

13 485 

63 452 

8 500 

70 000 

70 001 

141 953 

155 438 

9 000 

2 

2 

9 004 

15 006 

55 000 

10 000 

70 000 

70 001 

135 001 

150 007 

9-000 

2 

2 

9 004 

15 006 

55 000 

10 000 

70 000 

70 001 

135 001 

150 007 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 3 8 

7 3 9 

740 

Üçüncü kısım - Müesseseler 
Birinci bap - Ziraat işleri 

Mektepler ve kurslar 

Orta ziraat mektepleri 
İpekçilik mektepleri 
Makinist mektebi 
Ziraî kurslar 

, Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Muzur hayvanlar ve hastalıklar 
la mücadele masrafı 
Mücadele istasyonları 

Fasıl yekûnu 

Islah, teksir ve tetkikat .. 

Enstitüler 
Meteoroloji enstitüsü ve istas
yonları 
Islah istasyonları, tecrübe tar
laları, pamuk tohumu teksir 
çiftliği 
İpekböceği kışlatma ve fışkırt
ma ve boğma müesseseleri 
Tohum temizleme müesseseleri 
Fidanlıklar 
Tavukçuluk müessesesi 
Müfit nebatat tohumlarının te
darik ve tecrübe masrafları 
Seyyar zeytincilik bakım teşki
lâtı masarifi 
[İcabında ecnebi mütehassıs ustalar 
istihdam olunabilir] 

Fasıl yekûnu 

80 000 
5 000 
2 000 
12 000 
99 000 

218 500 
10 000 
228 500 

15 000 

61 000 

154 (300 

3 000 
11 000 
57 000 
20 000 

2 100 

323 700 

80 000 
5 000 
2 000 
12 000 
99 000 

220 000 
10 000 
230 000 

15 000 

61 000 

215 000 

3 000 
11 000 
60 000 
20 000 

2 100 

16 200 

403 300 

80 000 
5 000 
2 000 
12 000 
99 000 

220 000 
10 000 
230 000 

15 000 

61 000 

215 000 

3 000 
11 000 
60 000 
20 000 

2 100 

16 200 

403 300 
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7 4 1 

742 

7 4 3 

744 

745 

Yüksek ziraat enstitüsüne yardım 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Baytarî ve 
zootekni işleri 

Mektepler - kurslar 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurları mektebi 
Kurslar 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 

Hayvan hastalıklarile mücade
le, tahaffuzhaneler inşa ve te
sisi 
Bakteriyolojihane ve serum cla-
rülistihzarları 
Lâboratuvarlar 
i t laf edilen hayvan tazminatı 

Fasıl yekûnu 

2342 numaralı kanun mucibince hay
van sağlığı küçük sıhhiye memurları
na verilecek yem bedeli 

Islah, teksir ve tetkikat 

Haralara muavenet 
Aygır depoları 
Koyun damızlıkları mubayaa 
bedellerile numune ağılları 
Karasığır damızlıkhaneleri 
Ihsa masrafı 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

614 500 
1 265 700 

9 000 
6 920 
15 920 

88 000 

59 650 
13 000 
10 400 
171 050 

53 000 
92 620 

12 700 
25 000 
3 500 

935 000 
1 667 300 

9 000 
7 000 
16 000 

138 000 

74 000 
13 000 
13 000 
238 000 

935 000 
1 667 300 

9 000 
7 000 
16 000 

138 000 

74 000 
13 000 
13 000 
238 000 

17 200 

73 000 
93 000 
13 000 
25 000 
3 500 

17 200 

73 000 
93 000 

13 000 
25 000 
3 500 
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746 

747 

7 4 8 

Tiftik cemiyetine muavenet 
Sergilerde kazanan yetiştirici
lere verilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Orman işleri 

Mektepler 

Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Orman yangınları 
Orman haşaratile mücadele 

Fasıl yekûnu 

Muhafaza, amenajman ve teşcir 

Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 
Amenajman, teşcir ve fidanlık
lar 
Ankara ve civarının teşciri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 OOO 

45 000 
246 820 
433 790 

25 000 
17 650 
42 650 

6 000 
1 000 
7 000 

23 830 
48 000 
75 330 
124 980 

1 824 470 

20 000 

45 000 
272 500 
543 700 

30 000 
20 000 
50 000 

6 000 
1 000 
7 000 

3 500 

34 000 
48 000 
85 500 
142 500 

2 353 500 

20 000 

45 000 
272 500 
543 700 

30 000 
20 000 
50 000 

6 000 
1 000 
7 000 

3 500 

19 000 
48 000 
70 500̂  
127 500 

2 338 500 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

7 4 9 

7 5 0 

7 5 1 

7 5 2 

O 

Dördüncü, kısım - İnşaat ve 
tesisat 

Nazilli pamuk tohumu ıslah istasyonu
nun inşa ve tesisatı ile Antalya, Bur
sa ipekböceği kışlatma istasyonlarının 
ve izmir Ziraat mektebinin inşaat ve 
tesisat noksanlarının ikmali 

Beşinci kısmı - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraf ı ile Dev
letçe tedavi et t i r i lmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masraf ı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşı l ığı 
1931 » 
1930 » 
1929 » 
1928 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

Konya ovası sulama idaresine mua
venet 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

45 000 

500 
9 020 

9 520 

6 437 
33 528 
5 326 
3 542 
3 467 
52 300 

12 000 
7^820 

4 465 611 

20 000 

500 
10 000 
10 500 

5 000 

11 850 
4 300 
6 200 
3 600 

25 950 

41 450 
4 987 611 

20 000 

500 
10 000 
10 500 

5 000 

11 850 
4 300 
6 200 
3 600 

25 950 

41 450 
4 987 611 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

701 

762 

76a 

764 

765 

766 

707 

708 

769 

770 

771 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek m uJıassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı jkanuuun 58 inci mad-, 
desi mueibinee verilecek tekaüt ikra
miyesi 

648 numaralı kanunun 4 üncü mad
desi mucibince verilecek gedikli kü
çük zabit ikramiyesi ve 1059 numa
ralı kanunun 5 inci maddesi mucibin
ce verilecek küçük zabitler mükâfatı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitlere verilecek aile 
zammı 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarii' 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

13 

14 

4 800 

151 469 

260 000 

1 200 

458 241 

166 640 

68 900 

10 900 
122 150 

15 000 

20 010 

79 758 

4 800 

12 660 147 

250 000 

2 700 

467 000 

143 640 

76 500 

12 600 

13 617 387 

15 000 

30 010 

79 758 

4 800 

13 173 141 

250 000 

2 700 

508 550 

144 000 

76 500 

12 600 

14 172 291 

15 000 

30 010 

79 758 
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7751 

7 7 6 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
isletme 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
[Maznun sıfatile askerî (mahkemelere 
eellbolunacak ızabit, ımemıır ve sivil eş
hasın yol masrafları ıbu tertibe da 
ıhildir] 
Defatir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve ede
vat ve ımevaddı miüstehlike mu'bayaa 
ve tamir bedeli, ıkütiip ve resail ve 
harita mubayaa, tabı masrafları] 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Miikâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

100 
2 900 
3 000 

124 120 
7 000 

64 000 

195 120 

630 064 
87 000 
717 064 

10 
10 000 
10 010 

16 000 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 
2 900 
3 000 

120 030 
7 000 

94 000 

221 030 

615 064 
86 000 
701 064 

10 
10 000 
10 010 

11 000 

100 
2 900 
3 000 

120 030 
3 000 

94 000 

217 030 

618 164 
73 000 
691 164 

10 
12 550 
12 560 

18 500 
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Mahkeme harçları 

îkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Muayyenat 

Tayinat 
[Efradı askeriyenin ve mektep tale
belerinin iaşe masrafı, ınıevaddı gı-
daiye fabrikalarile fırınlarda kulla
nılan alât, edevat ve levazım bedeli 
ve amele yevmiyesi, frrm kiraları, 
değirmen kiralama ve işletme ve za
hire üğütıme masrafları, seyyar de
ğirmen ve seyyar fırın mubayaa ve 
tesis masrafları, seyyar ımutbah mu
bayaa masrafları, levazım muayene 
komisyonlarının muayene, tahlil mas
rafı ve muayene alâtile edevat ve 
ecza masrafları, hastane ve revirle
rin eczaneleri] e kimyahane lftbora-
tuvarları ve diğer sıhhî teşekküller 
için muktazi ıher nevi yiyecek, yaka
cak ve sabun masrafları] 
Hayvan yem bedeli 
[Arpa kırıma masrafları ve arpa kır
ma, ezıme makinesi mubayaa masraf
ları bu tertibe dahildir] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 
[Ankara Ordu evi tenvir ve teshin 
masrafları, soba ve teferruatı muba
yaa masrafları, bin liraya kadar ocak 
ve fırın tamiri ve iki bin liraya kadar 
elektrik tesisatı masrafları bu tertibe 
dahildir] 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 200 
1 061 162 
15 183 312 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 222 550 

5 200 
1 076 072 
14 693 459 

j)JÎOÔ  
1 072 222 
15 244 513 

7 157 309 

1 819 069 

1 467 916 

10 509 535 

7 157 309 

1 918 440 

1 445 916 

10 521 665 

1 918 440 

1 445 916 

10 521 665 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

7 7 9 

7 8 0 

7 8 1 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Mııytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye ve tahkimat masrafı 

Demirbaş ve talim, terbiye mal
zemesi masrafı 
Levazımı harbiye ve fenniye ve 
tahkimat 
Askerî fabrikalara verilecek 
sipariş 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei tıbbiye 
[Levazım kimyaihanalerinin tahlilâta 
ait her nevi alât edevat ve ecza be
deli ve askerî tababet, eczacılık ve 
dişçilik daimî vesaik ofisi aidatı] 

Gaz şubesi ve Mamak lâboratu-
varı masrafları 
[Tecrübe hayvanatı ve iaşesi, fennî 
kitap ve risale, lâboratuvara ait bi
lûmum malzemei iptidaiye, lâboratu-
var aanele yevmiyesi, demiııbas alât 
ve edevat masrafı, sis ve alev cihaz
ları ve ibunlara mahsus bilûmum 
malzeme, gaz ve iperite karşı elbise, 
çizme ve 'bunlara mümasil teçhizat, 
gaz maskesi ve teferruatı, gazlardan 
bilûmum korunma vesaiti, gaz oda
ları malzemesi, gaz imha vesaiti ve 

3 400 000 
600 000 
90 000 

4 090 000 

72 500 

699 372 

99 000 
870 872 

185 855 

3 400 000 
600 000 
90 000 

4 090 000 

75 000 

700 000 

110 000 
885 000 

185 855 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 400 000 
600 000 
90 000 

4 090 000 

75 000 

642 000 

100 000 
817 000 

195 855 

13 387 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

782 

78a 

malzemesi, bilûmum gizleme malze
mesi ve 'bunların ıbakımına muktazi 
malzeme, müvellidülıhumuza cihazları 
ve benzerleri, eczalar, kimyevî mad
deler ve ıbunlara mahsus alât, edevat, 
termometre, ıhikroımetre, ıgaz dedek-
törleri, Ibilûmum malzemesinin nakil 
ve sevkiyatta ve muhafazasında lü
zum görülecek bilcümle ambalaj mas
rafı, Avrupadan numunelik ve tecrü-
ibelik ve sair suretle mubayaa edilen 
malzemenin mahallinden Türkiye da-
ihiline kadar olan nakliye ve sigorta 
ücreti, dizbariko ücreti ve sair rüsum, 
gaz kiıbrit ve fişeklerile muhtelif ze
hirli ve zehirsiz sisler ve saire] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı baytariye 
Ecza ve malzemei baytariye 
Tecrübe hayvanatı mubayaa be
deli 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmini 

[Orduya mahsus bilûmum binek, top 
koşum, kadana, halisüddem yarış at
ları, ester, nakliye koşum ve mek-
kâri hayvanatı. 
Hayvan tazmini : kanunu mahsusu
na tevfikan hakkı rükûba malik bi

lûmum ümera, zabitanm kanunen mu
ayyen olan ahvalde mürt olan mali 
zatî hayvanatı, harpte, eşkıya müsa
demesinde zayi ve telef olan ücretli 
ahali hayvanatının kanunu mahsusu
na tevfikan tazmin bedeli] 

185 855 

30 000 

1 000 
31 000 

185 855 

30 000 

1 000 
31 000 

209 242 

30 000 

1 000 
31 000 

50 000 
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7 8 5 

7 8 0 

7 8 7 

Nakliyat 

[Esliha, mühimmat, eşya ve ımalzeme 
ve erzak ve (mahrukat ve 'bilcümle me-
vaddı askeriye nakliyat ve tahmil 
ve tahliye masrafları, efrat ve askerî 
taldbe ile hayvanatın ber nevi vesait
le nakil masrafları ve tedavi ve mu

ayene ve tebdilhava zımnında bir ye
re gidecek zabitan ve memurini as
keriyeye verilecek yol masrafları ve 
yürüyüş halindeki kıta efrat, zabitan 
ve ımemurini askeriyenin ibate ve 
bunların hayvanlarının ahır (masraf
ları, levazım vesaiti nakliyesinin ve 
(bunların levazımının (mubayaa bedel
leri, levazım vesaiti nakliyesinin iş
letme ve tatmir masrafları ve amele 
yevmiyeleri, ardiye, tatili edevat ve 
istalya masrafları. Askerî mahkeme
lere celbolunacak efradın ve askerî 
mahkemelerce verilecek ceza hüküm
lerinin infazı için bir mahalle sev'ko-
lunacak efradın yol masrafları bu 
tertibe daihildir] 

Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin 
harcırah masrafları 

Manevra masrafı 
[Kadro ve erkânı ıharbiye seyahat 
masraflarile bütçenin diğer tertiple
rine taallûk eden masraflardan ma
nevranın istilzam eylediği sarfiyat] 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bap yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

858 000 840 000 

46 000 

30 500 

20 010 
8 000 
27 000 
55 010 

40 000 

30 500 

20 010 
8 000 
27 000 

840 500 

25 000 

50 500 

10 010 
8 000 
27 000 

55 010 
16 676 772 I 16 679 030 

45 010 
16 679 917 
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7 8 8 

7 8 9 

o 

7 9 0 

7 9 1 

İkinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek zabitan ve memu
rin ile dahilde lisan tahsil etti
rileceklerin tahsisatı, yol ve te
davi masrafları 
[Daihilde ilim ve fen tahsil ettirilecek 
zabit ve memurlarla askerî talebenin 
kaydiye ve tedris ücretleri bu tertip
te dahildir] 

Zabitan, memurin ve mensubi-
ni askeriye ile mektep talebesi
nin Hükümetin sıhhî müessese
lerinde tedavileri mümkün ol
mamasına binaen memleket da
hilindeki ücretli müessesatta te
davilerine ait masraf 

Fasıl yekûnu 

Şehitliklerin bilûmum levazımı inşai-
ye masrafı ve bekçi ücreti 

Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 
masrafı 

İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat mas
rafları 

[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve teffiz muame
lâtında pul ve muhammin ücretleri, 
etüt, proje ve aplikasyon masrafları 

Ecnebi mütehassıslar 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

45 000 

1 3 535 
48 535 

6 200 

646 

625 400 

1 69 488 

45 000 

6 300 
51 300 

6 200 

747 700 

1 80 000 

45 000 

6 300 
51 300İ 

6 200 

837 000 

i 80 000 1 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 9 2 

7S)3 

7 9 4 

7Î>5 

79(5 

79.7 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memle
ketlere gönderilecek zabit ve memur
lar harcırahı 

ikinci bap yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Askerî mektepler masrafı 
[Mekteplerin tedrisatına ve sanat 
atelyelerine ve spora müteallik alât 
ve edevat, dolap, sıra, anfiteatr de-
ıminbaş eşya ve malzeme bedeli] 

Askerî müze masrafı 
[Eşya, asar ve atelyelerin malzemesi, 
ıınnibayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif 
işleri, tabı, tenvir masrafları] 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 
1932 senesi düyunu karşılığı 

4 585 
754 854 

17 431 626 

1931 
1930 
1929 
1928 

» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 
Fasıl yekûnu 

52 500 

2 000 

11 710 

m 210 

2 661 
5 929 
2 213 
416 
250 

11 469 

4 500 
889 700 

17 568 730 

40 000 

2 000 

4 500 
979 000 

17 658 917 

40 000 

2 000 

9 710 
51 710 

621 

80 
20 
10 
10 
0 

120 

j.8 710̂  
60 710 

621 

80 
20 
İC 
10 
0 

120 
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Memnu anıntakalar istimlâk bedeli 

Fen ve sanat umum müdürlüğü tecrü
be ve muayene masrafı 

[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve 
müessesatınm tecrübe ve muayene 
hizmetlerine müteallik bilûmum silâh, 
ımüıhimımat, alât, edevat ve malzeme 
mubayaası ve tamir ve muhafazası ve 
lüzuını görülecek numunelerin tedarik 
ve mezkûr umum müdürlüğe merbut 
resiınuhane ve lahoratuvarlara mahsus 
ecza, yağ, pil ve saire giibi malzeme 
ımuibayaası ve yerli ve ecnebi asar te
dariki ve poligonda vücude getirile
cek bilûmum tesisat ve vesait ve bun
lara mümasil masraflar bu tertipten 
verilir] 

1932 senesine ait karşılıksız borç 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

81 000 

25 000 

117 469 
32 798 617 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

44 000 

25 000 

69 741 
32 383 640 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

44 000 

25 000 

89 076 
158 817. 

33 122 957 
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811 

812 

813 

814 

O 

815 

816 

817 

818 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek mııhassasat 

Bir inc i b a p - Maaş , ücret , 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Muvakkat tazminat 

1107 numaralı kanun mucibince Ge
dikli küçük zabitana verilecek aile 
zammı 

2047 numaralı kanun mucibince hava 
sınıfı mensuplarına verilecek zam ve 
tazminat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

Bedel i icar 
Mahkeme masraf ı 
Defa t i r ve evrakı ma tbua 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

535 726 

4 776 

6 500 

1 750 

92J07^ 
641 059 

6 284 

2 200 

2 431 

6 666 
10 

1 500 
8 176 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

535 000 

10 000 

7 000 

3 000 

555 000 

527 740 

10 000 

7 000 

3 000 

547 740 

8 000 

2 500 

2 500 

7 000 
10 

2 000 
9 010 

8 000 

2 500 

2 500 

7 000 
10 

2 000 
9 010 
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1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 1 9 

8 2 0 

8 2 1 

8 2 2 

8 2 3 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Muayyenat 
Tayinat 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

35 000 
4 500 
39 500 

0 
1 000 
1 000 

1 400 

60 991 

702 050 

125 000 
3 050 
32 515 
160 565 

40 000 
10 000 
50 000 

10 
1 500 
1 510 

1 500 

50 
75 070 

630 070 

166 000 
4 000 
40 000 
210 000 

40 000 
9 000 
49 000 

10 
1 500 
1 510 

1 500 

50 
74 070 

621 810 

166 000 
4 000 
40 000 
210 000 
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1934 malî senesi için 

fe 
Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Eneümence 
kabul edilen 

Lira 

824 

825 

826 

827 

828 

829 

830 

831 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Ecza ve malzemei tıbbiye ve sıhhî mu
ayene aletleri 

Nakliyat 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Tayyare şehitleri tazminatı 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Atış bombardıman, uçuş, telsiz, fo
toğraf, malzemeyi sıyanet, tamirhane
lerde yüksek mesai, ihtira, tamir ve 
prototif inşaat ve buna mümasil mü
teferrik işler için ikramiye ve mesai 
ikramiyesi 

Tayyarecilik eserleri tercümesi ve neş
riyat ve tabı masraflan ve Avrupa-
dan fennî ve meslekî kitaplar celbi 

Birinci bap yekûnu 

35 000 
200 

35 200 

1 500 

40 000 

0 
50 
50 

5 000 

242 315 

70 452 
200 

70 652 

2 000 

10 
40 
50 

5 000 

1 000 

700 

2 000 
291 402 

70 452 
200 

70 652 

2 000 

1 000 

10 
40 
50 

5 000 

1 000 

700 

2 000 
292 402 



— 173 — 

Muhassasatm nev'i 

832 

83a 

834 
835 

836 

ikinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Memleket dahil ve haricinde ücretli 
muessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek 
malûlin masrafı 

i k i n c i kıs ım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Askerî mektepler masrafı 

Dördüncü kısmı - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karş ı l ığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

1932 senesine ait karşılıksız borç 

1932 malî senesi zarfında verilmesi lâ-
zımgelip ödenemeyen tayyare şehitle
ri tazminatı karşılığı 

Dördüncü kıs ım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

2 000 
244 315 

12 600 

3 491 
3 539 
4 196 
5 705 
16 931 

2 620 
19 551 

978 516 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
293 402 

10 000 

7 500 

988 
559 
350 
131 

2 028 

9 528 

943 000 

2 000 
294 402 

10 000 

7 13̂  

100 
150 
150 
31 
431 

1 966 

9 528 

935 740 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

8 4 1 

8 4 2 

84î i 

8 4 4 

8 4 5 

84<İ 

8 4 7 

8 4 8 

8 4 0 

8 5 0 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasdt 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1142 ve 1144 numaralı kanunlar mu
cibince tahtelbahircilere,. dalgıçlara 
verilecek tahsisat 

Bi r inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Masra f la r 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

î c a r bedeli 
Mahkeme masra f ı 
Def a t i r ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclit malzemesi, alât ve 
edevat ve ımevaddı (müstehlike anu-
<bayaa ve tamir bedeli, kütüp ve re-
sail ve harita mubayaa ve tabı mas
rafları] 
Odacılar elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

1934 malî senesi için 

1 283 300 

21 578 
67 490 
10 000 
1 500 

34 000 

1 417 868 

7 960 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 317 000 

14 554 
120 000 
11 325 

10 

32 000 

1 494 889 

1 297 000 

14 554 
120 000 
11 325 

10 

32 000 

1 474 889 

2 000 2 000 

4 700 
5 040 

3 920 
400 

5 826 

945 
11 091 

4 700 
4 000 

3 920 
400 

5 826 

945 
11 091 

4 000 
4 000 

3 920 
400 

5 826 

945 
11 091 
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1 Muhaasasatm nev'i 

*mtm 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

8 5 1 

8 5 2 

8 5 3 

8 5 4 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî tolefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

ikinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci hısım' - Cüze mahsus 
mııhasjsasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Muayyenat ? F 
Tayinat 
[Deniz efrat ve talebesinin iaşe mas
rafı veya bedeli, ımevaddı gıdaiye 
fabrikalarile fırmlarda kullanılan 
alât ve edevat ve levazım ıbedeli ve 
amele yevmiyesi, fırın kiraları, de
ğirmen kiralama ve işletme ve zahi
re üğütme masrafları, muayene ve 
tahlil masrafı ve işlbu işlere ait alât 
ve edevat ıbedelile levazım kimyaha-
nelerinin tahlil işleri için tedariki 
icap eden ecza bedeli] 
659 numaralı kanun mucibince 
verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 

35 000 
10 000 
45 000 

900 
900 

1 250 
75 941 

1 493 809 

348 500 

48 300 
2 700 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

33 000 
10 000 
43 000 

10 
890 
900 

1 250 
66 941 

1 561 830 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

350 000 

54 300 
2 700 

28 000 
8 000 
36 000 

10 
890 
900 

1 250 
59 241 

1 534 130 

350 000 

48 300 
2 700 



«Jk« 

fe 

8 5 5 

8 5 6 

Muhassasatm nev'i 

2 
3 

Mahrukat 
[ıBilûmum deniz müessesatının elek
trik, gaz ve saire ile tenvir ve teshin 
ve elektrik masrafı, ampul (mubayaası 
ve sefaine alınacak elektrik ücreti 
ve teferruatı masrafları dahildir] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
[Mellbusata muütelliık eşyanın anuaye-
nesi iyin muayene komisyonlarına 
lüzumu ıolan alât ve edevatın muba
yaa bedeli dahildir] 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
Torpido ve raayn işleri 
Mühimmat 
Tahkimat ve top işleri 
Gemi tamir ve inşası 
Elektrik ve telsiz ve seyre ait 
işler 
TEsliha atelyelerinin işletme masraf
ları, amele yevmiyeleri, müstahkem 
mevkiin bilûmum ihtiyaçları, sefain 
inşa, tamir, teçhiz, telvin ve malze-
mıesile fabrika ve atelyelerin işletme 
ve tesis masrafları, kömür, yağ, ma-
yiımahruk ve 'bilûmum levazım bedel
leri, amele ve ihtisas yevmiyeleri, tel
siz ve seyre müteallik ve ibilûmum 
fennî alât ve edevat ve malzemesi 
masrafları taallûk ettiği maddeler
den verilir] 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

13 000 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

412 500 

111 600 

12 800 
270 

124 670 

803 000 

33 000 33 000 

440 000 

113 600 

20 300 
370 

134 170 

434 000 

113 600 

20 300 
270 

134 170 

70 000 
165 000 
100 000 
455 000 

15 000 

805 000 805 000 
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858 

859 

860 

861 

Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Sefam ve mevaki levazımı 

Levazımı müteferrika 
Devri çark 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
» » » baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

[Esliıha ve mühimmat, eşya ve ımalze-
ıme ve erzak ve kömür ve (bilcümle mıe-
vaddı askeriye, nakliyat ve tahmil ve 
tahliye masrafları, nakil için ambalaj 
masrafı, efrat ve askerî talebe ile hay
vanatın iher nevi vesait ile nakil mas
rafları ve tedavi ve muayene ve teb
dilihava zımnında ibir yere gidecek 
ızabitan ve mensuıbini askeriyenin ka
nun mucibince verilecek harcırahları, 
kıta halinde gelen ve giden ziıbatan, 
mensulbin ve memurini askeriye ile ef
radın yol ve iaşe masrafları, levazım 
vesaiti nakliyesinin ve ibunlarm leva
zımının mulbayaa bedelleri, levazım 
vesaiti nakliyesinin işletme ve tamir 
masrafları ve amele yevmiyeleri, ar
diye, tatili edevat, istalya masrafları] 

Kitap, mecmua ve risale masrafları 

Vesaiti nakliye masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

120 000 
618 162 

738 162 

9 650 
650 

10 300 

20 000 

3 814 

320 
400 

720 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

120 000 
567 200 

687 200 

9 650 
650 

10 300 

17 000 

2 814 

10 
310 
400 

720 

120 000 
580 900 

700 900 

14 570 
650 

15 220 

17 000 

2 814 

10 
310 
400 

720 



fe 
Muhassasatm nev'i 

8 62 

803 

804 

865i 

860 
867İ 

868 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
cek malûlin masrafı 

648 numaralı kanunun 4 üncü ve 1492 
numaralı kanunun 6 ncı maddeleri mu
cibince gedikli küçük zabitlere verile
cek ikramiye 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - M u v a k k a t 
masraflar 

Ebniye inşa ve tamiri 

[Mimar ve marangoz ala t ve. edevatı 
istimlâk ve tel'fiz (bedelleri ve pul ve 
muhammin ücretleri, etüt, proje ye 
aplikasyon masrafları] 

Ecnebi mütehassıslar 

Ecnebi memleketlere gönderilecek za
bit ve memurlar harcırahı 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

Staj için ecnebi memlekert lere 
gönderilecek zabit ve memtı ola
rın tahsisatları ile dahilde! Lsan 
tahsil ettirileceklerin tahsis; atla
rı, yol ve tedavi masraf lam 
[Dahilde ilim ve fen tahsil ettiriJecek 
zabit ve memurlarla askerî takibenin 
kaydiye ve tedris ücretleri bu tertip
ten verilir] , 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 300 

1 800 

2 121 266 

15 000 

48 500 

2 000 

19 462 

6 300 

1 800 

6 300 

1 000 

10 
2 105 314 

10 
2 117 134 

14 420 20 000 

48 500 

4 655 

35 768 

50 500 

12 655 

33 768 
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fe 
1 Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 6 9 

8 7 0 

Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek tale
be masrafı 
[Azimet ve avdet maktu yol masrafı 
ve aylık talhsisatı, mektep ve lâbora-
tuvar, tedavi masrafları ile tahsil pro
gramı mucibince yapacakları zarurî 
ve hakikî masraflar] 

Fasıl yekûnu 
ikinci bap yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Boğazlar komisyonu masrafı 

Boğazlar komisyonu ve boğaz
lar işaret, telsiz ve projektör 
istasyonları efrat tayinat bedeli 
Birinci maddede yazüı efradın 
melbusat bedeli 
Birinci maddede yazılı müessesa-
tın tenvir ve teshin masrafları, 
hayvan yem bedelleri, muytabi-
ye, işletme, nakliye ve JaerMrlü 
tesis, tamir ve idare masrafları 

Fasıl yekûnu 

Deniz matbaası masrafları 
Mevaddı iptidaiye 
Demirbaş eşya 
İşletme ve amele ücretleri 

Fasıl yekûnu 

19 462 
84 962 

2 206 228 

3 370 
971 

3 000 
7 341 

200 
19 000 
19 200 

7 925 

43 693 
111 268 

2 216 582 

2 635 
775 

3 000 
6 410 

100 
100 

19 000 
19 200 

9 925 

43 693 
126 848 

2 243 982 

2 635 
775 

3 000 
6 410 

100 
100 

19 000 
19 200 
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8 7 2 

873 

874 

M
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1 

2 

3 

1 
2 
3 
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Muhassasatm nev'i 

Deniz mektepleri masrafı 

Lâboratuvarlar tesisi ve fennî 
âletler masrafı 
Kitap, defter ve ders levazımı 
masrafı 
Deniz spor birlikleri masrafı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

Eski seneler düyunu 

1932 senesi düyunu karşılığı 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

1932 senesine ait karşılıksız borç 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YJÎKÜN 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

26 541 

1 600 
911 
222 
135 

2 m 

2 868 
3 729 446 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 500 

1 000 
500 

4 000 

29 610 

500 

276 
10 
10 

m 
6 742 

7 538 

3 815 560 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 500 

1 000 
500 

4 000 

29 610 

500 

276 
310 

10 

596 

6 742 

7 838 

3 815 560 

file:////mmmtsmmmtlmsrmmstmmaaa
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881 

882 

883 

884 

885 

886 

887 

888 

889 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

2204 numaralı kanun mucibince veri
lecek ihtisas ücreti 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Masarif 

Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Mahkeme masrafı 
Defatir ve evrakı matbua 
Hademe melbusatı 

Fasıl yekûnu 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

294 140 

7 992 

302 000 

13 500 

617 632 

2 294 

2 000 

6 000 

1 424 
2 100 
750 
860 

5 134 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

300 000 

5 940 

300 000 

13 000 

100 
619 040 

2 000 

2 000 

4 500 

1 100 
3 000 
1 250 
860 

6 210 

350 407 

5 940 

200 000 

12 820 

100 
569 267 

2 000 

1 970 

4 400 

1 100 
3 000 
1 250 
830 

6 180 
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890 

8 9 1 

8 9 2 

89;* 

8 9 4 

Muhassasatın nev'i 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

îkinci bap yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Muayyenat 

Efradı askeriye iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasıl yekûnu 

Levazımı' askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

*me 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

10 000 
6 000 
16 000 

100 
1 226 
1 326 

800 
33 554 
651 186 

39 324 
3 500 
7 700 
50 524 

12 000 
700 
300 

13 000 

1934 malî senesi için 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

11 500 
4 000 
15 500 

100 
1 100 
1 200 

800 
32 210 
651 250 

39 324 
3 500 
9 000 
51 824 

23 000 
700 
400 

24 100 

11 400 
4 000 
15 400 

100 
1 050 
1 150 

800 
31 900 
601 167 

27 324 
4 500 
6 461 
38 285 

12 000 
900 
500 

13 400 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

895 

896 
897 

898 

899 

9O0 
901 

„ 1 

Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı 
ve bunların iaşeleri 

Sevkiyat 

Fennî kitap ve risalelerin ve gazetele
rin mubayaa ve abone bedelleri 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Muvakkat 
masraflar 

tnşaat, tamirat ve tesisat masrafları 

İnşaat ve tamirat 
Tesisatı fenniye 
Amelenin beden terbiyesi için 
yapılacak tesisat masrafı 
Kırıkkaledeki mektebin tesisatı 
iptidaiye ve tefrişatı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar 

Staj masrafı 

Staj için Avrupaya gönderile
ceklerin tahsisat, harcırah, ma
sarifi zaruriyeleri ve mektep üc
retleri 
Stajyer talebenin teftişi için 
harcırah ve masarifi müteferri
kası 

Fasıl yekûnu 

50 

4 500 

1 619 

0 
69 693 

12 500 
48 000 

5 000 
65J500 

23 550 

22 300 

22 300 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

800 

4 500 

2 500 

1 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

850 

5 000 

2 300 

1 000 

84 724 60 835 

66 830 
48 000 

2 000 

66 830 
46 000 

2 000 

116 830 

28 550 

114 830 

28 550 

30 300 

500 

30 300 

500 

30 800 30 800 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 0 2 

9 0 3 

0 

1904 

9 0 5 

895 numaralı kanun mucibince sigorta 
sandığına muavenet 

ikinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Fabrikalar masarifi umumiyesi 

Mevat ve malzemei iptidaiye ve 
müstehlike (Mamul ve gayrima-
mul) ve işletme masrafı 
Amele ücretleri ve ihtisas yev
miyesi 
Muvakkat müstahdemler 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
Tesisatı cedide, tevsiat ve tami
rat 

Fasıl yekûnu 

Sanayi mektebi masrafı 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

EsM seneler düyunu 

Dördüncü kısım yekûnu» 

UMUMÎ YEKÛN 

20 000 
131 350 
201 043 

665 298 

1 171 638 
5 000 
79 000 
122 565 
10 000 

2 053 501 

4 060 
2 057 561 

7 000 

1 150 
8 150 

2 917 940 

20 000 
196 180 
280 904 

800 798 

1 350 000 
5 000 
94 000 
194 000 

10 000 
2 453 798 

4 848 
2 458 646 

5 000 

10 000 
15 000 

3 405 800 

20 000 
194 180 
255 015 

773 747 

1 343 514 
5 000 
93 700 
193 500 

10 000 
2 419 461 

2 419 461 

5 000 

10 000 
15 000 

3 290 643 
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Muhassasatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

911 

912 
I 

913 

914 

915 

916 

O 

917 

918 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bap - Maaş, ücret , 
t ahs isa t 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Daimî müs tahdemler 
Muvakka t müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

657 ve 2047 numaralı kanunlar muci
bince verilecek tazminat ve uçuş üc
reti 

B i r inc i bap yekûnu ^ 

i k i n c i b a p - Masar i f 

Mefruşat ve demirbaş 

Tenvir ve teshin 

Kırtasiye 

Müteferrika 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

239 000 

10 248 

50 544 
1 356 
51 900 

29 400 

47 100 
377 648 

2 800 

4 600 

990 

2 500 

264 003 

7 000 

44 016 
1 000 
45 016 

34 035 

40 000 
390 054 

1 000 

500 

1 000 

264 003 

7 000 

44 016 
1 000 
45 016 

34 035 

40 000 
390 054 

1 000 

500 

1 000 
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i 1 ^ 
919 

920 

921 

9 2 2 

923 

9 2 4 

M
ad

de
 

\\ 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 

11 
21 
3 

Muhassasatm nev'i 

Mütenevvi masraflar 

i ca r bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bap - Daimî masraflar 

Muayyenat 

Efrat iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 1 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

410 
150 
850 

1 1 410 

6 700 

25 
120 

_ _ _ !45 

75 

19 220 

396 868 

23 000 
7 343 
2 700 

33 043 1 

12 000 
5 000 

400 

17 400 1 

1 1934 malî 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

200 
150 

1 000 

1 350 

5 000 

' 2 5 
120 

145 

50 

9 045 

399 099 

26 000 
9 000 
8 000 

43 000 

10 000 
3 000 

800 

13 800 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

1 Lira 

200 
150 

1 000 

1 350 

5 000 

25 
120 

145 

50 

9 045 

399 099 

26 000 
9 000 
8 000 

43 000 

10 000 
3 000 

800 

13 800 1 
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M 
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Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

925 

92(İ 

927 

928 

92Î) 

930 

931 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzeme i sıhhiye 
» » » baytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 

[Eşya, erzak, malzeme, alât ve edevat 
nakliyatı, efradın nakliye masrafları 
ve tedavi, muayene ve tebdilihava 
zımnında bir yere gidecek zabitan ve 
askerî memurların yol masrafları, 
tatbikattaki efrat ve hayvanların iba
te masrafları] 

Makine alât ve edevat ve demirbaş 
eşya ve levazımının mubayaa ve ta
mir masrafları 

Hayvan mubayaa bedeli 

Vesaiti nakliye masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Bir inc i bap yekûnu 

İk inc i bap - Muvakka t 
masraflar 

İnşaat ve tamirat ve bilcümle baliz 
tesisatı masrafı 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

480 
100 
580 

24 700 

27 00 

1 2 000 

1 141 
2 000 
4 986 
8 127 

112 850 

46 656 

400 
100 
500 

23 301 

27 000 

2 000 

5 000 
1 000 
9 000 
15 000 

2 000 
126 601 

25 000 

400 
100 
500 

23 301 

27 000 

2 000 1 

5 000 
1 000 
9 000 
15 000 1 

2 000 
126-601 

25 000 1 
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(D 

a Muhassasatm nev'i 

1933 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 3 2 

9 3 3 

9 3 4 

9 3 5 

9 3 0 

Ecnebi memleketlere gönderilecek za
bitler harcırahı ve staj ve tahsil için 
gidecek talebe zabitler tahsisat ve 
mektep masrafları 

Ecnebi mütehassıslar 

İk inc i bap yekûnu 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mi r masra f ı 
Mevaddı ip t idaiye 
İş le tme 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene düyunu 

1932 senesine ait muvakkat tazminat 
tertibinden karşılıksız borç 

Eski seneler düyunu 

Dördüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

600 

11 719 
58 975 
171 825 

1 100 
20 000 
2 000 
23 100 

110 

1 100 
1 210 

593 003 

3 000 

30 000 
58 000 
184 601 

800 
18 000 
1 000 
19 800 

0 

603 505 

6 000 

27 000 
58 000 
184 601 

800 
18 000 
1 000 
19 800 

7 983 

0 
7 988 

611 488 





Varidat bütçesi 



Sk 

fe 

1 

2 

3 

4 

5 

« M 

•sı 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Varidatın nev'i 

BÎRINCI KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Arazi vergileri 

Arazi vergisi 
Hususî ormanlar rüsumu 

Fasıl yekûnu 

Binalar vergisi 
Hayvanlar vergisi 

Koyun ve keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrak, iğdiş, katır 
Eşek 
Domuz 

Fasıl yekûnu 

Kazanç vergisi 

Ruhsat tezkereleri ve vergi kar
neleri 
Ticarî ve sınaî teşebbüslerden 
Serbest meslekler erbabından 
Hizmet erbabından 
Sair işler ve teşebbüslerden 

Fasıl yekûnu 

Madenler rüsumu 

1933 
Malî senesi 

Tnuharamenatı 

Lira 

4 700 000 
100 000 

4 800 000 

. ' • -'• :\ N 

1 4 0 0 ÖÖO 

6 000 000 
900 000 
110 000 
530 000 

2 970 000 
430 000 
305 000 

5 000 

11 250 000 

280 000 
7 000 000 

390 000 
4 330 000 

12 000 000 

650 OOö 

1934 malî 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

4 650 000 
100 000 

^4J5ıO 000 

" " İ 300 000 

5 500 000 
850 000 
13a ooo 
560 000 

2 980 000 
460 000 
315 000 

5 000 

10 800 000 

300 000 
9 000 000 

700 000 
i 4 500 000 

14 500 000 

600 000 

senesi için 

Encümence 1 
tahmin edilen 1 

Lira 1 

4 650 000 
100 000 

4 750 000 

4 300 000 

5 500 000 
850 000 
130 000 
560 000 

2 980 000 
460 000 
315 000 

5 000 

10 800 000 

500 000 
8 750 000 

700 000 
4 500 000 

50 000 

_li_500_000_ 

i 600 000 
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fe 
Varidatın nev'i 

1933 
Malî senesi 

mulıanımenatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
talimin edilen 

Lira 

6 

8 

O 

1 0 

l ı l 

Veraset ve intikal vergisi 

Birinci kısım yekûnu 

İKÎNCÎ KISIM 

İSTİHLÂK VE MUAMELE 
VERGİLERİ 

Gümrük vergileri 

Grümriik vergisi 
Ardiye resmi 

Fasıl yekûnu 

Muamele vergisi 

i thalât muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele ver
gisi 
Bankalar ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi 

Fasıl yekûnu 

Dahilî istihlâk vergileri 

Şeker ve glükoz istihlâk vergisi 
Elektrik, havagazı istihlâk ver
gisi 
Hanı petrol ve ondan çıkarılan 
maddeler istihlâk vergisi 

Fasıl yekûnu 

Oyun aletleri resmi 

Kara ve deniz avlan 

600 000 
l ^ 700 000 

45 000 000 
250 000 

45 250 000̂  

12 000 000 

3 450 OOoJ 

23 000 

450 000 

550 000 
35 500 000 

36 000 000 
250 000 

36 250 000 

! 550 000 
35 500 000 

36 000 000 
250 000 

36 250 000 

8 170 000 

6 700 000 

400 000 1 
14 300 000j 15J270 000 

! 1 

5 800 000 5 800 000 

1 000 000 | 1 000 000 

1 200 000 | 
6_800_000 

30 000 1 
i 

400 000 

8 000 000 

30 000 

„00 000 1 
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1 2 

1 3 

1 4 

15 

H> 

17 

1 8 

19 

Varidatın nev'i 

198 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

20 

2 1 

22 

23 

24 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resini 

Tapu harç ve kaydiyeleri 

Mahkeme harçları 

Pasaport ve kançılarya 

Noterler harçları 

Diğer harçlar 

Nüfus 
Eczane, ecza deposu ve tıbbî 
müstahzarlar 
İhtira beratı 

Fasıl yekûnu 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İkinci kısım yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mülga vergiler bakayasından 

DÖEDÜNCÜ KISIM 

İNHISARLAR SAF! HASILATI 

Tütün ve saire 

Tuz 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

750 000 

120 000 

5 500 000 

1 370 000 

950 000 

600 000 

600 000 

50 000 

10 000 
6 000 
66 000 

100 000 
71 229 000 

200 000 

20 100 000 

7 200 000 

4 500 000 

750 000 

125 000 

5 600 000 

1 350 000 

1 000 000 

700 000 

600 000 

65 000 

6 000 
9 000 
80 000 

100 000 
68 085 000 

486 000 

20 000 000 

7 000 000 

4 000 000 

750 000 

125 000 

5 600 000 

1 350 000 

1 000 000 

700 000 

600 000 

65 000 

6 000 
9 000 
80 000 

100 000 
70 255 000 

100 000 

20 000 000 

7 000 000 

4 000 000 
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2 6 

2 7 

2 8 

2 9 
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1 
2 

1 
2 

1 
2 

Varidatın nev'i 

Ham petrol ve ondan çıkarılan mad
deler 

Kibrit ve çakmak 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 

Fasıl yekûnu 

Revolver, fişek ve mevaddı infilâkiye 

Oyun kağıdı 

Dördüncü kısım yekûnu 

BEŞÎNCÎ KISIM 

DEVLETE AİT EMLÂK VE EM
VAL HASILATI 

Devlet ormanları 

işletilen emlâk hasılatı 

Arazi hasılatı 
İcar bedelleri 

Fasıl yekûnu 

Emval ve emlâk satış hasılatı 

Emval satış bedeli 
Emlâk » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1933 
Malî senesi 

muhammonatı 
Lira 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 

25 000 

33 625 000 

1 250 000 

25 000 
150 000 

175 000 

250 000 
1 200 000 

1 450 000 

2 875 000 

1934 malî 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

1 600 000 

1 750 000 
50 000 

1 800 000 

30 000 

34 430 000 

1 580 000 

30 000 
200 000 

230 000 

300 000 İ 
1 000 000 i 

1 300 000 İ 

3 110 000 ! 
I 
1 

senesi için 

Encümence 
i tahmin edilen 
i 

Lira 

l 

0 

i 
1 225 000 

j 35 000 

1 260 000 

30 000 

32 290 000 

1 580 000 

30 000 
200 000 

230 000 

300 000 
1 000 000 

1 300 000 

3 110 000 
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fa 

31 

321 

3 4 

3 5 

3<> 

37J 

3 8j 

39I 

Varidatın nev'i 

ALTINCI KISIM 
DEVLETÇE ÎDARE EDİLEN 

MÜESSESELER 

Devlet demiryolları 

Posta telgraf ve telefon 

Darphane hasılatı 

Resmî matbaalar hasılatı 

Umumî mektepler hasılatı 

Madenler hasılatı 

Diğer müesseseler hasılatı 

Kılavuzluk ve romokörcülük hasılatı 

Altıncı kısım yekûnu 

YEDÎNCÎ KISIM 

Umumî müesseseler ve şirketler hası
latından Devlet hissesi 

İmtiyazlı demi ıyollardan 
izmir Rıhtım şirketinden 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığından 
Cumhuriyet merkez bankasın
dan 
Cumhuriyet 'merkez bankasın
dan kambiyo murakabesi mas
rafı mukabili alman 

Fasıl yekûnu 
Yedinci kısım yekûnu 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

30 000 

10 000 

10 000 

50 000 

40 000 

140 000 

675 000 
200 000 

100 000 

20 000 
995 000 
995 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

50 000 

25 000 

10 000 

70 000 

50 000 

170 000 
375 000 

64 000 
750 000 
200 000 

100 000 

50 000 
1 164 000 
1 164 000 

50 000 

25 000 

10 000 

70 000 

50 000 

170 000 
375 000 

64 000 
750 000 
200 000 

100 000 

50 000 
1 164 000 
1 164 000 
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Varidatın nev'i 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Müteferrik varidat 

Askerlik mükellefiyeti 
Devlete ait esham ve tahvilât 
faiz ve temettüleri 
Şirketlerden : ve müteahhitler
den teftiş mukabili alman 
Faiz 
Akçe farkı -
Kıymetli evrak 
Tavizattan istirdat 

Fasıl yekûnu 

Cezalar '? " " "y 

Para cezaları 
Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 

Sekizinci kısım yekûnu 

DOKUZUNCU KISIM 

Mukavelenamesi mucibince Musul pet-
rollarmdan alman 

Teberruat 

201 — 

1933 
Malî senesi 

muhammenatı 
Lira 

950 000 

1 000 000 

300 000 
100 000 
100 000 
120 000 
25 000 

2 595 000 

700 000 
500 000 

1 200 000 

1 200 000 

4 995 000 

518 000 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

1 100 000 

1 000 000 

300 000 
100 000 
100 000 
220 000 

30 000 

2 850 000 

400 000 
950 000 

1 350 000 

920 000 

5 120 000 

500 000 

30 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

1 100 000 

1 000 000 

300 000 
100 000 
100 000 
220 000 

30 000 

2 850 000 

400 000 
850 000 

1 250 000 

1 120 000 

5 220 000 

500 000 

0 
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Varidatın nev'i 

İktisadî buhran vergisi 

1890 numaralı kanun mucibince 
maaş ve ücret ve saireden 
1996 numaralı kanun mucibince 
binalardan alınan 
2416 numaralı kanun mucibince 
kazanç erbabından alman 

Fasıl yekûnu 

Muvazene vergisi 

Dokuzuncu kısım yekûnu 

ONUNCU KISIM 

Nazım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1933 
Malî senesi 

ınuhammenatı 

Lira 

7 550 000 

1 550 000 

9 100 000 

13 100 000 
22 718 000 

170 477 000 

1934 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

8 000 000 

1 500 000 

1 500 000 
11 000 000 

14 000 000 

25 530 000 

173 800 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

8 000 000 

1 500 000 

1 500 000 

11 000 000 

14 000 000 
25 500 000 

173 514 000 



D-Cetveü 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 5 

[Dairelerin ibarem harici memurları ile ücretli ımüstajhdemler ve na-
ıkil vasıtaları kadroları] 



T. B. M. M. 

Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Kütiipane müstahzırj 
Ser hademe 

» muavini 
1 inci sınıf hademe 
2 » » * » 
3 » » » 
4 » » » 
Şoför 

» 

Mütehassıs bahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 

Daimî amele 
Telefon memuru 
Kaloriferci 

» 
Elektrikçi 
Tamirat memuru 
Marangoz 
Doktor 

Matbaa 

Sermürettip 
» muavini 

1 inci sınıf operatör 
2 » » » 
1 inci sınıf mürettip 
2 » » » 

Adet 

1 
3 
1 
1 
2 
5 

26 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
2 
2 
2 

Ücret 
Lira 

80 
70 
75 
70 
65 
60 
50 
45 
40 
90 
75 

250 
90 
60 
50 
40 
50 
65 
50 
60 
90 
90 
90 

140 
110 
85 
75 
70 
65 

Maaş 
Lira 
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Memuriyetin nevi 

Makinist 
Litoğraf makinisti 
Makinist muavini 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 
Sermüceüit 
Mücellit 

» muavini 
» çırağı 

Odacı ve hademe 
Kaloriferci 

Millî saraylar müdürlüğü 
Müdür 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi 
Mutemet ve hesap memuru 
Mimar 
Başkâtip ve hesap memuru refiki 
Kâtip 
Müstahdemin mukayyidi ve garaj memuru 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru 
Ayniyat kâtibi 

» refiki 
Levazım memuru1 

Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrik ve avize elektrik levazımı depo
cusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcu 
Garaj hademesi 
Yorgancı 

» refila 

Adet 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

90 
85 
65 
35 

100 
100 
75 
50 
35 
40 
60 

300 
140 
95 

100 
85 
70 
65 
60 
65 
60 
50 
50 

60 
60 
50 
70 
50 
55 
55 
55 
55 
30 
35 
60 
50 
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Memuriyetin 

Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
Kapıcı 
Bahçıvan başı 
Bahçıvan 
Kalorifer, motor ve 

» » 
Telefoncu 
Cilâcı 
Kayikhane bekçisi 
Saatçi 
Sofracıbaşı 
Sofracı 
Doktor 
Rençber 

nevi 

itfaiye memuru 
ve itfaiyeci 

Adet 

3 
29 
17 
8 
3 

29 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 

Ücret 
Lira 

50 
40 
35 
35 
45 
35 
70 
50 
50 
40 
35 
30 
75 
50 

100 
35 

Maaş 
Lira 

Riyaseti Cumhur 
Seryaver tahsisatı 1 200 
Yaverler tahsisatı 3 50 

Divanı muhasebat 
Daire müdürü 
Kütüpane memuru 
Müvezzi 
Kapıcı 
Kalorifer ateşçisi 
Odacı 

» 

Ctece bekçisi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

30 
2 

100 
60 
40 
40 
50 
40 
35 
30 
35 
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Mtmuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Doktor 
Kalorifer, elektrik, telefon memuru 
Mahzen hamalı 

1 75 
1 65 
3 30 

Başvekâlet 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Müvezzi 

» 
» 

Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Matbaa idare 
Doktor 

Daktilograf 
» 

Başodacı 
Odacı 

memuru 
, . % • ; ı • ' • • • • "• • • • ••• * - - • " * t - . 

Âli iktisat meclisi 

• 

1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

_»*_. 

1 
1 
1 
2 

50 
45 
30 
40 
60 
50 
40 
30 
90 

100 
100 
- . - - -

100 
75 
40 
30 

Şûrayı devlet 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

2 40 
1 40 
9 30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

İstatistik umum müdürlüğü 
Ecnebi muhaberat memuru (Lâakal iki 
ecnebi lisanı ve daktilo bilmesi şarttır.) 
Tasnif memuru 

» » 
» » 

Makinist 
Kalorifer ve tamirat memuru 
Kaloriferci yamağı (Yalnız altı ay istih
dam olunur). 
Müvezzi 

» 
Başodacı 
Odacı 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
7 

150 
100 
75 
60 

110 
80 

30 
45 
40 
45 
30 

Diyanet işleri reisliği 
Merkez 

Odacı 
Müvezzi 
Doktor 

Vaiz 

Dersiam 

Vilâyat 

9 
1 
1 

57 
9 

175 
1 
9 

20 
59 

128 
98 
17 

30 
40 
30 

10 
8 
6 

30 
20 
15 
12 
10 
8 
6 
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Ücret 

Memuriyetin nevi Adet Lira 

Hıfız muallimleri 9 40 
» » 3 30 

Müftülükler hademesi 4 30 
» » 45 15 

Maliye vekâleti 
Merkez 

Vekâlet" mütercimi 
Tabip 
Evrak müvezzii 
Başodacı 
Odacı 

» 

Kalorifer ve tamirat memuru 
» » » 

Telefon memuru 
» » muavini 

Kapıcı 
Doğramacı 
Gece bekçisi 
Tasfiyei hesabat odacısı . 

» » kapıcısı 
» » hamah 

muavini 

istanbul evrakı matbua ambar hamalı 
» » » » 

Muhassasatı zatiye odacısı 
Marangoz 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 

odacısı 

Yatakhane ve tathirat için kadm işçi 
tstanbul ve Sultan Ahmet .mahzeni evrak 
odacısı 
Hamal 

Mütehassıs müşavir 

1 
1 

13 
1 
1 

48 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
4 

2 
3 

1 

120 
100 
40 
45 
40 
30 

100 
35 
60 
30 
35 
80 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
50 
35 
30 

30 
50 

500 
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Memuriyetin nevi 

Müşavir avukat 
» » 

Avukat 

Tetkiki maliye mütercimi 
Fenerler idaresi maliye mütehassısı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ücret 
Lira 

400 
300 
200 
100 
200 
150 

Maaş 
Lira 

Müdür 
Şef 
Memur 

Millî seferberlik şubesi 

1 200 
1 150 
1 100 

Millî emlâk idaresi 

Mümeyyiz 
Muhasip 

1 
1 

Tetkik memuru 2 
Kâtip 

» 
» 
» 

2 
2 
3 
2 

Alektrik tamircisi 1 
Fen memuru 1 
Makine tamircisi 1 
Odacı 
Müfettiş 

» 

Reis 
Aza 
Raportör 

» 
Kâtip 

> 
> 

0 JLacı 

1 
2 
2 

Kazanç ve bina temyiz komisyonları 
3 
6 
2 
4 
1 
5 
5 
3 

120 
100 
100 
85 
80 
75 
70 

125 
100 
100 
35 

120 
100 

400 
300 
200 
150 
120 
80 
60 
30 
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Memuriyetin nevi 

Merkep vergi hesap mütehassisi 
Karaafkr tetkik âmiri 

$ » » memuru 

Nafıa inşaat muhasebesi 
Müdür muavini 
Kısım, âmiri 
Muamelât memuru 
Tetkife memuru 

» » 
» » 

Hesap » 
» » 

Kâtip ve hesap memuru 
» » » 

Kâtip 
Dosya ve evrak memuru 
Daktilo 

» 

Adet 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

3ÖÖ 
200 
150 

175 
160 
160 
140 
100 
75 

130 
90 
75 
60 
50 
60 
80 
75 

Maa$ 
Lira 

Damga matbaası ve Darphane müdürlüğü 

Kapıcı 
» 

Gece, bekçisi 
Odacı 

Vilâyat 
Vilâyat odacıları 

» » 
Kaza. odacıları 
Kâtip 

» 
Gece bekçisi 

Hazine dava vekilleri -
Muha^ömatrmüdürü 

2 
1 
2 
4 

171 
200 
336 
30 
20 
51 

1 

40 
35 
35 
30 

30 
25 
20 
50 
40 
30 

400 
» 1 200 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Hazine avukatı 1 300 
» 2 250 
» 3 200 
» 3 175 
» 4 150 
» 4 125 
» 10 100 
» 10 90 
» 10 80 
» 10 75 
» 
» 
» 

10 70 
15 60 
25 50 

» • 10 40 
Muakkip 5 50 

» 10 40 

İstanbul rüsumu saydiye odacıları 3 30 
» » » gece bekçisi 2 35 

Millî emlâk idaresi 
Müdür 1 175 

» 1 120 
» 2 100 
» 3 80 

Muhasip 1 120 
Kalem âmiri 1 110 

» » 1 100 
Başkâtip 2 75 

» 4 70 
Memur 3 75 

» 12 70 
» 25 60 

Hesap memuru 2 75 
Kâtip 24 50 
Tahsildar 16 45 
Daktilo 2 60 
İstanbul elektrik tamircisi 1 100 
îzmir » » 1 75 
Avukat 1 100 

» 1 80 
Odacı 2 35 



Tahrir 
» 
» 

Reis ve 
» 

Aza ve 
» 
» 

Mesaha 
» 
» 
» 

Odacı 
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Memuriyetin nevi 

Tahrir heyetleri 

ve tatbik müfettişi 
» . » 
» » 

tahrir memurları 
» » 

tahrir memurları 
» » 
» » 

memuru ve kâtip 
» » 
» » 
» » 

Adet 

1 
1 
1 

15 
17 
10 
5 

17 
15 
32 
10 
3 
1 

Muvakkat maliye meslek mektebi 
Muallim 

» 
» 

[ i ] 
[2] 

Hademe 

10 
1 
1 
2 

Ücret 
Lira 

175 
125 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
30 
30 

100 
75 
60 
30 

Maaş 
Lira 

Tapu ve kadastro U. M 
Merkez 

Baş fen müfettişi 1 250 
Fen müdürü 1 250 

» » muavini 1 175 
Harita ve takip memuru 1 100 
Kâtip ve daktilo 1 60 

Kadastro heyetleri hesap ve tersim kalemi 
Baş fen memuru 1 150 

[l] Müdür vazifesini ifa eder. 
[2] Kâtip » » » 
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Memuriyetin nevi 

Fen memuru 
» » 
» » 
» » 

Müeellit 
» refiki 

Daktilo 
Başodacı 
Odacı 
Müvezzi 
Fotoğrafçı 
Doktor 

Adet 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 

14 
3 
1 
1 

Ücret 
Lira 

95 
90 
86 
60 
80 
35 
60 
40 
30 
35 
60 
40 

Maaş 
Lira 

Kadastro mektebi 

Müdür 
Muallim 

» 
Kâtip 
Odacı 
Mütehassıs müşavir 

Fen memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ressam 
Filâmacı 
Daktilo 

» 

Müvezzi 
Gece bekçisi 
Müeellit 
Defterci 
Odacı 

» 
» 

Vilâyat 

r-l 

11 
2 
1 
1 

70 
60 
40 
50 
30 

120 

1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
5 

11 
3 
2 
1 
2 

15 
54 

3 
5 

155 
110 
90 
80 
75 
65 
30 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
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Memuriyetin nevi 
Ücret 

Adet Lira 

Heyet tapu 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

azası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadastro ve tahdit heyetleri 

[ i ] 

Heyeti maliye azası 
y> » » 

Posta tapu memuru 
[2] 

» 

» 
» 
» 
» 

Hâkim 
» 
» 

Kâtip 
» 
» 

Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Baş fen memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Fen 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
1 
11 
3 
7 
1 
5 
5 
3 
9 
1 
2 
9 
24 
15 
18 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

135 
130 
120 
110 
100 
100 
95 
90 
95 
0 

110 
95 
85 
80 
75 
70 
60 
120 
100 
95 
60 
55 
50 
40 
35 
30 
155 
140 
130 
125 
115 
110 
125 
115 
110 
105 

[l] Reislik vazifesini de görecektir. 
[2] Bu vazife tapu azaları, posta tapu memurları ve 

tipleri tarafından görülecektir. 
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Memuriyetin nevi 

Fen memuru 
» » 
» » 

Posta fen memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Jaloncu 
» 
» 

Müvezzi 
Odacı 

» 

Adet 

1 
1 
2 
3 
3 

11 
13 
2 
6 
7 
3 
7 
5 

10 
9 
1 
1 

13 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
95 
80 

105 
100 

95 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
35 
30 
25 
40 
30 
25 

Gümrük ve İnhisarlar V, 
Merkez 

Müşavir avukat 
Baş odacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Hamal 

Tatbikat kursu 

Muallim ve kurs müdürü 
Muallim 

» 
» 
» 

1 
1 

18 
4 
2 
5 
1 

1 
2 
2 
1 
1 

175 
45 
30 
50 
35 
30 
35 

60 
50 
40 
30 
20 
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Memuriyetin nevi 

İnhisarlar müdürlüğü 
inhisarlar kalemi müdürü 

» » 
» » 

Evrak kâtibi 
» » 

Sevk memuru 

memuru 
kâtibi 

Evrak müdürlüğü 

Levazım müdürlüğü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
L>aktilo 
Dikici 
Hamal 
Elektrik ve telefon memuru 
Doktor 

Sicil kâtibi 
Zat işleri müdürlüğü 

Adet 

1 
1 
2 

3 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 

Ücret 
Lira 

200 
100 
80 

75 
60 
60 

120 
60 
50 
30 
30 
60 
75 

75 

Maaş 
Lira 

Kibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 
Komiser 1 300 

Millî seferberlik şubesi 
Âmir 
Memur 

Avukat 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dava işleri kalemi şefi 
Takip ve 
Doktor 

tenfizi ilâmat 

Vilâyat 

memuru 

1 
1 

5 
1 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
2 
1 

175 
75 

120 
100 
80 
70 
60 
50 
40 

100 
75 
90 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Odacı 30 30 
» 13 25 

Kalorifer makinisti 1 60 
» ateşçisi 1 45 

Telefon ve elektrik memuru 1 60 

GÜMRÜK MUHAFAZA UMUM KUMANDANLIĞI 

İstihbarat şefi 
» memuru 

Mimar 
Levazım muavini 
Sicil » 
Kaçak şubesi memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Enspektör 
Alay levazım memuru 
Tabur » » 
Sivil hekim 

» » 
» » 

Hesap memuru 
Tüfekçi ustası 
Muhabere makinisti 

» » 
Daktilo 

» 

Şoför j u , 
Odacı 

» 
» 

Muhafaza müdürü 
» » muavini 

Deniz işletme âmiri 

1 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

14 
11 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
8 
3 
3 
3 
5 
2 
1 

10 
1 
8 
3 
4 
4 
2 

200 
150 
150 
150 
150 
150 
125 
108 
98 
80 

125 
125 
108 
150 
125 
100 

80 
80 

108 
98 
60 
45 
80 
45 
35 
30 
25 

165 
125 
150 

[1] Sivil şoför yerine asker şoför kullanıldığı takdirde 
ayda mdktuan ve azamî 30 lira ücret verilir. 



— âl9 — 
; Memuriyetin nevi 

Hamal 
Motopomp makinisti 

» müstahdemini 

Deniz mürettebatı 
Birinci kaptan 

» » 
ikinci » -

» » 
Kaptan 

» 
» 

Birinci çarkçı 
ikinci » 
Birinci makinist 
İkinci » 
Makinist 

» 
» 

Motorcu 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
KömÜTCü 
Tayfa 

» 
Sandalcı 

Adet 

2 
3 
6 

11 
1 

*11 
1 
5 

12 
21 
1 
1 

11 
11 
5 

12 
<18 
10 
4 

-30 
4 

10 
2 

44 
73 

12,7 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
"70 
50 

125 
100 
100 
80 
70 
65 
60 
m 
80 

120 
90 
65 
60 
55 
60 
45 
45 
45 

-40 
40 
45 
40 
30 

Yeni alınacak üç deniz vasıtası mürettebatı 

Kaptan 
Makinist 
Yağcı 
Tayfa 

Tamirhane 

Formen 
işçi başı 
Kızakçı 
Tornacı 

3 
3 
3 
6 

1 
1 
1 
1 

65 
60 
45 
40 

90 
75 
60 
60 



Ö2Ö — 

Memuriyetin nevi 

Tesviyeci 
Marangoz kalafat 
Demirci ve kazancı 

Adet 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

60 
60 
55 

Maaş 
Lira 

Dahiliye vekâleti 
Merkez 

Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Mütercim ve kütüphane memuru 
Doktor 
Daire müdürü (6 aylık) 
Odacı 
Kaloriferci 

» muavini 
Müvezzi 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

» muavini 

Vilâyat 
Vilâyat müvezzileri 

Vilâyat odacıları 
» » 

Kaza odacıları 
» » 

Nahiye odacıları 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

4 
1 
1 

18 
1 
1 
1 

32 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 

5 
55 
23 

106 
96 

286 
800 

30 
45 
40 
30 

120 
100 
100 

30 
100 
40 
40 

100 
50 
25 
50 
35 
60 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
15 
5 
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Memuriyetin nevi 

Birinci umumî müfettişlik 

Umuru tahririye kâtibi 
Kalemi mahsus kâtibi 
Asayiş ve istihbarat kâtibi 
Dosya memuru 
Evrak memuru refiki 
Levazım memuru ve daire müdürü 
Odacı 

İkinci umumî müfettişlik 

Yazı işleri kâtibi 
Hususî kalem kâtibi 
Dosya memuru 
Levazım ve daire müdürü 
Odacı 

» 

Adet 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
5 

6 
2 
2 
1 
1 
5 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

150 
15Ö 
150 
150 
150 
175 
40 

125 
125 
125 
150 
35 
30 

Matbuat U. M. 
Umum müdür 
Başmüşavir 
Birinci sınıf müşavir 
ikinci » » 
Raportör 
Şef 
Memur 

1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 

500 
400 
300 
250 
200 
150 
100 

Emniyet işleri U. M. 
Merkez 

İdare memuru (6 aylık) 1 40 
Müvezzi (7 aylık) 1 30 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Odacı 10 30 
» 1 20 

Daire müdürü (6 aylık) 1 80 
Müvezzi » 2 40 
Odacıbaşı » 1 40 
Gece bekçisi » 3 50 
Asansör memuru > » 1 35 
Kapıcı » 1 35 
Odacı » 7 30 

Vilâyat 
Daktilograf 1 80 
Hademe 4 30 
Nezarethane memuru 2 25 
Sandalcı 44 30 
Hademe 1 25 

» 20 20 
Merkez odacısı 31 20 
Odacı 32 20 
Şoför 3 50 
Makinist 4 40 

Polis mektepleri 
Nizamat ve tatbikat muallimi 1 50 
Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 1 40 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye mu
allimi 2 12 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye mu
allimi 
Talim ve jimnastik muallimi 

» » » 
Hesap muallimi 
Fotoğraf muallimi 
Usulü tahrir ve endaht nazariyatı mu
allimi 
Polis mektepleri hademesi 

» » » 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
3 

14 

10 
15 
12 
12 
10 

10 
25 
20 



Ücret Maaş 
Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Jandarma U.K. 

Matbaa makinisti 
Sivil muallim 
Telefon fen memuru 
Karantina memuru 
Şoför [1] 
Çamaşırcı 
Aşçı 
Hamal [2] 
Matbaa ambar memuru 
Makastar 
îşçi 
Mimar 

Mücellit 
Mürettip 
Makinist 

1 
6 
1 
1 
2 
1 

17 
8 
1 
1 
2 
1 

2 
3 
1 

100 
50 
60 
30 
80 
25 
30 
45 
80 
80 
50 

150 

Hariciye vekâleti 
Merkez 

Daktilograf [3] 
» 

Misafirini ecnebiye şoförü 
Telefon memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

33 

1000 
80 
80 
50 
45 
40 
30 

[l] Kumandanlık şoförü olan birinin ücreti kanununa 
tevfikan işletme maddesinden verilir. 

[2] ÇaUştıklan günlerde verilir. 
[3] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 

tahsisatı dahilinde beherinin tayini ücuratı vekalete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Başmüvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi. 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Hariciye konağı aşçısı 

» >> sofracısı 
» » bahçıvanı 
» » kapıcısı 

Matbaa makinisti 
Musahhih 
Mücellit 
Mürettip 
Vekâlet bahçıvanı 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Doktor 

Adet 

1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
35 
40 
30 
50 
60 
60 
50 
50 
80 
75 
80 

100 
60 
80 
40 

100 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 

Tercüman, daktilograf, doktor, kâtip, şoför, 
kavas, hademe, bahçıvan, kapıcı ve raak-
bere bekçisi [1] 294 2257 

Sıhhat ve İ. M. V. 

Merkez 

Seferberlik kısmı âmiri 1 150 
» » » kâtibi 1 60 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
sıhhî işler mütehassısı 1 300 
Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
sıhhî işler mütehassısı kâtibi 1 80 

[1] Bu kısımda (jösterilen hizmetlere ait ücret yekûnu 
dairesinde müstahdemler adedinin tesbiti ve ücretlerinin ta
yin ve tevzii vekâlete veya vekâletin tensip edeceği makam
lara bırakılmıştır. 
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Memuriyetin nevi 

Sıhhî mühendis 
» » kâtibi 

Mütehassıs mütercim 
Müşavir avukat 
Kütüphane memuru 
Santral memuru 
Tevzi memuru 
Baş odacı 
Odacı 

» •! i j . 

Kapıcı 
Marangoz 
Bahçıvan 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

17 
2 
1 
1 

Lira 

300 
80 

200 
175 
80 
80 
40 
45 
40 
30 
40 
50 
40 

Ankara numune hastanesi 
Baştabip ve müdür 
Dahiliye mütehassısı (Ecnebi) 
Op'eratör (Ecnebi) 
Operatör muavini 
Kulak, boğaz, burun hastalıkları müte
hassısı (Ecnebi) 
Çocuk hastalıkları mütehassısı [Ecnebi] 
Fizyoterapi mütehassısı [Ecnebi] 
Diş tabibi 
Başhemşire [Ecnebi] [1] 
Hemşire [Ecnebi] [1] 
Karantine memuru 
Elektrik memuru (Teknisyen) 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Şoför 
Kalorifer memuru 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Terzi (Kadın) 

1 
1 
1 
1 

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

300 
1200 
1200 
150 

1200 
1200 
1200 

100 
125 
110 

70 
225 
125 
50 
80 

100 
40 
70 
50 
30 
40 
40 

[l] Hilâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ec
nebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istihdam 
edilebilir. 
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Memuriyetin nevi 

Boyacı 
Marangoz 
Berber 
Başhademe 
Hastabakıcı 
Müteferrik müstahdem [1] 
Kapıcı 
Müracaat memuru 
imam ve gassal 

Adet 

1 
1 
1 
1 

39 
70 

2 
1 
1 

Ücret 
Lira 

50 
60 
40 
50 
30 

1450 
30 
40 

Maaş 
Lira 

6 

Vilâyat 
istanbul sıhhat ve içtimaî muavenet mü-
dür muavini 
Odacı 

» 
» 
» (Hükümet tabiplikleri için) 

Kapıcı (istanbul sıhhat müdürlüğü için) 
Şoför 
Istimpot kaptanı 
Tayfa 

1 
5 
2 

57 
100 

1 
1 
1 
2 

126 
30 
30 
20 
15 
35 
60 
70 
40 

Hıfzıssıhha müzesi 

Odacı ve hizmetçi 5 30 

Kuduz tedavi müessesesi 
Hizmetçi ve saire 22 25 

Küçük sıhhat memurları mektepleri 
Hizmetçi 2 30 

ve saire [2] 10 200 » 

İstanbul çocuk hastanesi 
Baştabip ücreti 100 

[l] Azamî 25 lirayı geçmemek üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 

[2] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı. 
dahilinde beherinin -ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi A 

Başhemşire [ecnebi] [1] 
Bahçıvan 
Aşçı [Yamağile beraber] 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [2] 
imam ve gassal 

Numune hastaneleri 
Baştabip 
Baştabip ücreti 
Asistan (9 aylık) 
Makinist ve elektrik memuru (10 aylık) 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Şoför (9 aylık) 
Aşçıbaşı » 
Aşçı » 
Aşçı [Yamağile beraber] 

ıdet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

58 
1 

1 
3 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [3] 165 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 

3» 
îmam ve gassal 

» » 
Dişçi 
Kalorifer -memuru 

Zonguldak hastanesi 
Baştabip ücreti 
Asistan 
Aşçı (Yamağile beraber) 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

110 
40 
45 
35 
30 
45 
35 

1320 

• 

200 
50 
60 
75 
75 
40 
55 
45 
40 
50 

3760 
35 
25 
40 

80 
60 

50 
60 
45 

Maaş 
Lira 

7 

6 
7 

j j " : . " 

[l] Hilâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ec
nebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istih
dam edilebilir» 

[2] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[S] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı da
hilinde beherinin tayini ücıtratı vekâlete aittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Şoför 1 50 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [1] 13 275 

İstanbul emrazı akliye ve asabiye hastanesi 

Baştabip ücreti 1 150 
Mütehassıs tabip (Birisi baştabip ve müdür 
muavini ) 
G-öz hastalıkları mütehassısı 
Başeczacı 
Başmüstahzır 
Karantine memuru 
Makinist ve etüv memuru 

Hizmetçi ve saire [2] 
Hademe 

Manisa ve Elâziz emrazı akliye ve asabiye hastaneleri 
Baştabip ücreti 
Sermubassır 
Elektrik, telefon, motorcu 
Kadın hasta bakıcı 
Erkek » » 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [2] 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Baştabip ücreti 1 100 
Başhemşire [Ecnebi] [3] 1 110 
Hasta bakıcı 6 30 

» » 6 25 
Aşçı 1 50 

» 1 35 
Makinist ve etüv memuru 1 100 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
50 

165 
60 
80 
80 
65 
50 
50 

3750 
15 

\e hastaneli 

2 
1 
1 
5 
3 
1 

23 

100 
40 
40 
20 
25 
25 
500 

[l] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[3] Hilâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ec
nebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istihdam 
edilebilir. 
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Memuriyetin nevi 

Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire [1] 

Muayene ve tedavi evleri 
Hademe 

Sağır, dilsiz ve 
Muallim 
Mürebbiye 
Usta 

Keman muallimi [2] 
Piyano muallimi [2] 
Filüt, klarnet muallimi [2] 
Gına muallimi [2] 
Terzi 
Demirci ustası 
Aşçı [Yamağile beraber] 
Hizmetçi ve saire [3] 

Adet 

1 
27 

114 

körler müessesesi 

Tıp talebe yurdu 
Müdür 
îdare tabibi 
Kütüpane memuru 
Aşçı 

» 
goför 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
4 
1 
3 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
575 

17,5 

100 
45 
75 

25 
25 
25 
25 
60 
75 
45 

200 

200 
100 

80 
50 
35 
50 

Hizmetçi ve saire [4] 72 1420 

Etimesut numune dispanseri 
Tabip 1 165 
Ebe 1 50 
îdare memuru, ayniyat mutemedi, eczacı 1 75 
Kalorifer, etüv memuru, şoför 1 45 

[l] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] Senenin sekiz ayında istihdam edilecektir. 
[3] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da

hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
[4] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da

hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

Adet 

r-l 

1 
3 

Ücret 
Lira 

25 
25 
20 

Maaş 
Lira 

Adliye vekâleti 
Merkez 

Kâtip 
Müvezzi (Evrak kalemi) 
Mütercim 
Müvezzi (Temyiz mahkemesi) 

» 
Vekâlet baş 

» 
odacısı 

Mahkemei temyiz baş odacısı 
Odacı 
Vekâlet odacıları 
Mahkemei temyiz odacıları 
Kaloriferci 

» muavini 
Tabip 

1 

Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıcı 
Gardiyan 
Odacı 
Kâtip 
Şoför 

Leylî talebe 
Tabip 

Adlî tıp işleri 
| 

' : 

Ankara leylî hukuk mekteb\ 

Hastane memuru 

5 
4 
2 

10 
2 
1 
1 
1 

19 
27 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 

* 
ı 
150 

1 
1 

60 
40 

150 
40 
30 
45 
40 
40 
30 
30 
70 
50 

100 

40 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
60 

50 
35 
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Memuriyetin nevi 

Hademe [1] 
Aşçı 

» yamağı 

Adet 

19 
1 
2 

Askerî ders muallimleri [2] (Senelik) 3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

575 
50 
30 

600 

i- Ankara hukuk mektebi profesörleri [3] 
Dekan * 
Hukuku esasiye profesörü 

» ceza ve usulü eeza profesörü 
» hususiyei düvel » 

Roma hukuku prof esörü 
Hukuku düvel profesörü 

» medeniye » 
Hukuk tarihi ve Türk hukuku tarihi 
profesörü 
İktisat ve iktisat mezhepleri profesörü 
İlmî malî » 
Hukuku medeniye » 

» idare » 
» âmme » 

Usulü hukukiye » 
Tarihi siyasî » 
Tıbbı adlî » 
Mukayeseli hukuku esasiye » 
Profesör muavinliği 

Vilâyat 
Mübaşir 
Süvari mübaşirleri 
Kaloriferci 

» muavini 
Telefoncu 
Kapıcı -
Meydancı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: „-

580 
750 

1 
1 
1 
1 
1 

200 
200 
450 \ 
200 
175 
300 
450 

350 ] 

350 
200 
350 
250 
150 
300 
150 
150 
150 
175 

6 
40 
60 
40 
40 
30 
30 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete veya vekâle
tin göstereceği makama aittir, 

[2] 2233 numaralı kanun mucibince tediye olunacaktır. 
[3] Profesörlere verilecek ücret her ders saati için 25 li

rayı tecavüz edemez. Ayni ücret dahilinde ohnak üzere bir 
dersin müteaddit profesörlere tevzii caizdir. 
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Memuriyetin nevi 

Odacı 
» 
» 

Şoför 
3» 

Hapishaneler ve 
Baş gardiyan 

» » 
» » 

Birinci sınıf gardiyan 
İkinci » » . 
Gardiyan 

» 

Arabacı 
Şoför 
Elektrik memuru 

» » 
Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 
» » 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 
İmam 

» 

» 

Adet 

60 
57 

350 
1 
2 

tevkifhaneler 

Hapishaneler inşaat depboy memuru 
» » bekçisi 

Tabip 
» 

Eczaci 
Hastane memuru 

İhtisas mahkemeleri 
Odacı [1] 

» [ i ] 

1 
11 
71 
88 
15 
58 

655 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

16 
72 

150 
5 

12 
10 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

16 
16 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
25 
20 
80 
60 

50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
60 
50 
40 
70 
30 
1 

25 
20 
18 
30 
25 
20 
25 
20 

1 
45 
30 

100 
75 
75 
40 

30 
25 

[l] Her mahkemede ancak iki odacı istihdam olunabilir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Maarif vekâleti 
Merkez 

Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
Kâtipleri 3 7 
Mütercim 1 150 

Müdür (mimar) 
Mimar 
Telefon memuru 
Tamirat ustası 
Pedal memuru 
Mürettip ve mücellit 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Bahçivan 

İnşaat dairesi 

Vilâyat 
Maarif idareleri odacıları 

» » » 

Yüksek muallim mektebi 
Doktor 
Eczacı ve hastane memuru 
Ahçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

Müdür 
Mülkiye mektebi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

26 
1 
1 
1 

4 
35 

1 
1 
1 

15 

1 

300 
200 
50 
50 
80 
60 
35 
45 
40 
30 
35 
35 
70 

30 
20 

50 
45 
50 

225 

100 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâle
tin göstereceği makama aittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Doktor 1 50 
Ahçı (yamağile beraber) 1 50 
Hademe [1] 14 210 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Kâtip ve daktilo 
Kütüpane memuru 
Mubayaa komisyonu kâtibi 
Doktor . 
Ahçı başı (ecnebi olabilir) 
Ahçı 

(8 aylık) 

Fennî tesisat memuru (ecnebi olabilir) 
» » » muavini 

Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 
Hademe [1] 
Şoför 
Bahçıvan 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

24 
1 
1 

150 
50 
40 
80 
60 
60 

100 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

480 
90 
50 

Güzel sanatlar akademisi 
Müdür 
Mimar 
Mimar ressamı 
Muallim 
Muallim 

» 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve daktilo 
Hademe ve kapıcı 
Kalorifer memuru 

[ i ] 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
1 

100 
150 
150 
300 
220 
200 
160 
150 
100 
60 
60 

338 
50 

• [l] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâle
tin göstereceği makama aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Lise, orta, muallim mektepleri ve musih 
Doktor 

» 
Elektrik ve kalorifer memuru 
Müteferrik müstahdemler 
Aşçı [yamâğile beraber] 

» » » 
» » » 

Hademe ve saire [1] 
Musiki muallim mektebi müdürü 

Basatane 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 
Çırak 

» 

Devlet matbaası 
Müdür 
Fen memuru 
Kapucu 
Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 
Şoför 

Adet 

:i mualliı 
17 
20 
1 

14 
1 
3 
9 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

m, mektebi 
50 
40 
75 
50 
75 
60 
50 

1100 18785 
1 

1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

200 

30 
30 
30 
25 
20 

300 
200 
30 
40 
30 
80 

Kitap ve matbua toplama müdürlüğü 
Hademe 1 30 

Prevantoryum 
Müdür (doktor) 
Doktor 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Aşçı (yamâğile beraber) 
Hademe [1] 
Elektirik memuru 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

23 
1 

250 
150 
80 

100 
50 

100 
-460 

50 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemen üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekalete ve ve
kâletin göstereceği makama aittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Kütüphaneler 
Mücellit 1 50 
Hademe 6 30 

» ve bekçi 49 20 

Tarih encümeni kütüphanesi 
Hademe 1 30 

İstanbul arkeoloji müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur 
hakkı [2] 4 16 
Bilet memurlarile salon ve kütüphane hade-
meleri 
Eski eserlerin tamircisi 
Hademe ve bekçi 

» » 
Mütehassıs kimyager (8 aylık) 
Eski eserlerin tamircisi ve heykeltraş 
Kimya laboratuarı hademesi (8 aylık) 
Fotoğraf ve lâboratuvar hademesi (8 aylık) 

Topkapı 
Bahçıvan 

» 
Odacı 
Mücellit 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Serhademe 

müzesi 

asarı müzesi 

Müzeler meclisi idaresi hakkı huzuru [1] 

5 
1 

36 
18 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
5 
1 
5 

40 
50 
30 
25 

100 
150 
30 
30 

40 
30 
25 
70 
60 
60 

•60 

40 
30 
25 
35 
10 

Ankara etnografya müzesi 
Başmüstahzır 1 100 

[2] Ayda dört defa içtimai geçmemek üzere her içtima için 
maktuan dörder lira verilir. 

[l] Bir ay zarfında iki içtimai geçmemek üzere her içtima 
iğin beherine maktuan beş lira üzerinden. 



Memuriyetin nevi 

Müstahzır 
Gece bekçisi 
Başbekçi 
Hademe 

Hademe ve bekçi 

Müzeler 

Hafriyat ve harabe bekçisi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

Ankara arkeoloji müzesi 

Serhademe 
Hademe 

Tamir memuru 
Hademe 

Serhademe 
Hademe 

İzmir müzesi 

Konya müzesi 

Adet 

i 
1 
1 
5 

4 
4 

16 
4 
1 
1 
3 

1 
2 

1 
5 

1 
4 

Ücret 
Lira 

60 
40 
35 
30 

30 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

35 
30 

40 
30 

35 
30 

Maaş 
Lira 

Ticaret, sanat ve meslek mektepleri ve enstitüleri ve Riya
seti Cumhur flarmonik orkestra heyeti muallim ve idare 

memurları ve müstahdemleri 

Müdür 
» 
» 

Muavin 
» 

Kâtip ve hesap memuru 
» » » 
» » » 

Kâtip ve daktilo 
» » 

Dahiliye şefi 
» » 

1 
1 
9 

13 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

100 
75 
50 
35 
25 
90 
75 
60 
70 
50 
90 
50 
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Memuriyetin nevi 

Ambar depboy memuru 
» » » 
» » y> 

Riyaseti cumhur flârmonik orkestra heyeti 
şef muavini [1] 
Elektrik ve kalorifer memuru 

» » » 
Bahçıvan 
Aşçı (yamağile beraber) 
Hasta bakıcı 
Arabacı 
Usta 
Şoför 
Hademe ve saire [2] 
Muallim 

» 
» 
» 
» 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Leylî talebe 
Mülkiye mektebi 
Yüksek muallim mektebi 

Adet 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

84 
1 
7 
1 
3 
2 
2 
1 

13 
27 

1 
6 

15 
10 
15 
22 
12 
12 

3 
5 

130 
130 

Ücret Maasji 
Lira Lira 

75 
60 
50 

40 
75 
60 
50 
75 
40 
30 

100 
60 

1798 
175 
150 
135 
130 
125 
120 
115 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 

[l] Muallimlerden birine ilâveten verilir. 
[2] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da

hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâ
letin göstereceği makama attir. 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

G-azi muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 240 
Muallim mektepleri 2590 
Musiki mualli mmektebi 120 
înşaat usta mektebi 165 

Nafıa vekâleti 
Merkez 

Vemiryollar ve limanlar inşaat idaresi 
İstimlâk âmiri 1 200 

» memuru 1 75 
Daktilo 1 100 

» 2 80 

Daktilo 

Daktilo 

Avukat 
» 

Daktilo 

Doktor 
Daktilo 

Daire müdürü 
Daktilo 

» 
Başhademe 
Hademe 

Münakalât dairesi 

Sular umum müdürlüğü 

Hukuk müşavirliği 

2 75 

1 75 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 

Malzeme müdürlüğü 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
57 

200 
150 
75 

100 
75 

100 
90 
75 
50 
40 
30 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Tevzi memuru 
» » 

Marangoz 

55 
45 
50 

Tercüme, neşriyat, ve müze müdürlüğü 

Müze memuru 
Mütercim 

» 
» 

Desinatör 
Mavici 

» 

Müdür 
Şef 
Fen memuru 
Memur 

Seferberlik şubesi müdürlüğü 

150 
200 
175 
150 
100 
100 
75 

200 
120 
120 
80 

Mühendis 
» 

Desinatör 
» 

Rasat şefi 
» 

Tşra 

Yol mühendisleri 

Su işleri 

memuru 
» 
» 
» 
» 

Savak memuru 
Kornişe rl ik odacıları 

3 
2 

2 
5 
1 
2 
1 
2 
9 
39 
40" 
6 
4 
10 

300 
250 

120 
75 
150 
110 
75 
30 
25 
20 
15 
10 
45 
30 
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Doktor 
Atelyeci 
Aşçı 
Hademe 

Memuriyetin nevi 

Fen mektebi 

Adet 

1 
1 
1 

14 

Ücrei 
Lira 

50 
65 
60 
30 

İktisat vekâleti 
Merkez 

Müşavir 
Mütehassıs 
İhracatı teşkilâtlandırma müdürü 
Millî seferberlik müdürü 

Reis 
Mütehassıs 

Murakıp komiser 
» » 
» » 

Reis 
Aza 

Reis 
Mühendis aza 

» » 

Müfettiş 
» 
» 

Tarifeler bürosu 

Murakabe heyeti 

Deniz ticareti fen heyeti 

Sanayi tetkik heyeti 

Sanayi müfettişleri 

1 
1 
1 
1 

1 
3 

2 
6 
7 

1 
4 

1 
3 
3 

1 
4 
5 

500 
600 
500 
175 

500 
400 

400 
300 
200 

400 
300 

500 
400 
300 

400 
300 
200 



— 242 — 

Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Elektrifikasyon bürosu 
Reis 
Mühendis 

tş ve işçiler bürosu 
Reis 
Müdür 
Raportör 
Tetkik memuru 

Maadin tetkik heyeti 
Prospektör mühendis 
Asistan 
Muavin mühendis 
Jeometr 
Mustahzır 
Ressam 

Maadin mühendisleri 
Başmühendis 
Mühendis 
Muavin mühendis 
Mütercim 

» 

Müşavir avukat 
» » 

Kütüpane memuru 
Ressam 
Evrak mütehassısı 
Daire memuru 
Şapiroğraf 
Muakkip 
Müvezzi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Steno mütercim daktilo 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 

25 
35 
2 
1 
1 

500 
400 
200 

500 
400 
250 
150 

500 
400 
300 
300 
200 
200 

1 400 
4 300 
4 200 

300 
200 
400 
200 
120 
120 
300 
120 
50 
75 
50 
45 
35 
30 
60 
60 

300 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Daktilo 10 100 
» 10 80 
» 18 65 

Doktor 1 100 

Vilâyat 

Ticaret mektepleri 
2 120 
6 80 
4 60 
1 75 
1 40 

12 30 

İstanbul deniz ticareti müdürlüğü 
Fen heyeti reisi 
Aza 

» 
» 

Müşavir avukat 
Makinist 
Telefoncu 
Serdirmen 
Tayfa 
Daktilo 

» 
Odacı 

1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
6 

200 
150 
120 
100 
100 
80 
50 
45 
35 
50 
45 
30 

Yüksek deniz ticareti mektebi 
Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru 
Muit 
Dosya memuru 
Muallim 

» 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 

10 
3 

250 
120 
100 
100 
80 
80 

120 
100 
80 
60 

Muallim 
» 
» 

Kiitüpane memuru 
Kaloriferci 
Hademe 
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Memuriyetin nevi 

Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

Makinist 
Tayfa 

» 
Odacı 

Eı 

Mülhakat limanları 

~eğli havzai fdhmiyesi 
Başmühendis ve müdür 
Mühendis 

» 
Maadin kontrolörü 
Müşavir avukat 
Telefoncu 

» 
Hademe 

Müdür 
Muavin 
Müstahzır 
Hademe 

1 

Maadin kolcuları 

Tahlilhane 

Diğer mıntahalar 

Seyyar maadin kolcuları 
» » » 

Kantarcı 
Emanet madenler memuru 

Adet 

11 
1 
1 

3 
1 

17 
1 

1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

12 
3 
4 
1 
2 

Ücret 
Lira 

30 
50 
35 

80 
35 
30 
30 

500 
300 
150 
50 

100 
60 
40 
30 

200 
150 
80 
30 

30 
35 
30 
35 
75 



— 2 4 8 -

Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Ziraat vekâleti 
Merkez 

Ziraat fen müşaviri 
Baytar fen müşaviri 
Mütercim 
Grafik memuru 
Tabip 
Kâtip daktilo 
Müvezzi 

» 
Odacı başı 
Odacı 

» 
Laboratuar makinisti 
Laboratuar bahçivanı 

» arabacısı 
» Ser hademesi 
» Hademesi ve 

Müşavir avukat 
Hademe 

Orman idareleri odacıları 
» » » 

Ziraat » » 
» » » 
» y> » 

Baytar » » 
» » » 

gece bekçisi 

Vilâyat 

Ziraat mütehassıs usta basıları [1] 
Ziraat aşıcısı ve seyyar öğreticileri [1] 
Islah müfettişi 
Hayvan sağlığı küçük sıhh iye memurları 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

18 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

5 
23 
5 

14 
21 

3 
14 
20 
8 
3* 

132 

300 
250 
150 
100 
100 
65 
40 
35 
45 
40 
30 

100 
60 
40 
35 
30 

175 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
30 
25 

1250 
400 
175 
50 

[i] Azamî iki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet 
ve tahsisat dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir, 



Memuriyetin nevi 

Baytar idareleri gardiyanları 
Orman mühendisi 

Yüksek orman mektebi 
Rektör (Müderrisler arasından seçilir) 
Doktor 
Laboratuar şefi 
Şoför 
Aşçı (yamağile-beraber) 
Hademe ve saire [1] 12 275 

Adet 

58 
25 

1 
1 
4 
1 
1 

Ücret 
Lira 

30 
75 

40 
30 
50 
50 
60 

Maaş 
Lira 

Orta ziraat mektepleri 
Müdür 

» muavini 
Şef 
Bahçıvan 
Bağcı 
Eşçar bahçıvanı 
Çiftçibaşı 
Ahçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe ve saire [1] 

Muallim 
» muavini 

Dahiliye » 
Demirci ustası 
Marangoz 
Tesviyeci 
Dahiliye memuru 

Bağcı 

Makinist mektebi 

Fidanlıklar 

Bağcı ve bahçivan yamağı hademe ve sai 
ire [1] 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

75 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

22 

60 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 

1765 

100 
60 
45 
50 
50 
50 
50 

70 

500 

[1] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin şehri ücretlerinin tayini vekâlete 
aittir. 
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Memuriyetin nevi et 

2 
1 
8 
6 

Ücret 
Lira 

60 
50 

220 
30 

Maaş 
Lira 

Tohum ıslah istasyonu 
Makinist 
Demirci 
Hademe ve saire [1] 
ipek böcekçilik mektepleri hademesi 
Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memrları 
mektebi muallim kur ücreti (beher saati 
beş lira hesabile tesviye olunur) Senevi 6000 

Bakteriyolojihane 
Makinist ve elektrikçi 
Hademe ve saire [1] 

Serum darülistihzarları 

Makinist 
Hademe ve saire [1] 
Aygır depoları müstahdemini müteferri
kası [1] 
Sultansuyu harası müstahdemini müte
ferrikası [1] 
Karacabey harası mürebbisi 

Distofajin darülistihzarı 
Müdür 
Muhasip 
Sevk memuru 
Lâburatuarlar: hademe ve saire 

! [ 'i * 

Orman komiser ve fen memurları 
Orman komiseri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» muavini 

fen memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» muavini 

1 
20 

2 
60 

60 

25 
1 

1 
1 
1 
2 

arı 
10 
4 
1 
2 

10 
4 

15 
4 
4 

150 

60 
510 

80 
1500 

1600 

650 
100 

150 
70 
40 
25 

200 
150 
150 
200 
150 
120 
100 
80 
75 
40 

[l] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete dittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Mektepler leylî talebesi 

Yüksek orman mektebi 
Orman ameliyat mektebi 
Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları 
mektebi 
istanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
izmir » » » 
Adana » » » 
Adana makinist mektebi 

75 
75 

50 
75 
119 
75 
75 
52 



VESAİTİ NAKLİYE KADROLARI 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Adet 

1 Ana gemisi 
11 Açık deniz motörbotu 
33 Liman motörbotu 

5 istimbot 
3 Yeniden satın alınacak deniz vasıtaları 

10 Motorlu sandal 
47 Sandal 
2 Hizmet otomobili 
9 Kamyonet 

21 Zatî binek 
51 Mirî binek 
30 Mekkârî 

Emniyet işleri U. M. 
3 Hizmet otomobili 
3 Motor 

12 Motosiklet 
30 Bisiklet 
16 Sandal 
25 Süvari binek hayvanı 

Hariciye vekâleti 
1 Misafirini ecnebiye otomobili 
2 Motosiklet 

Sıhhat ve içtimaî M. V-
13 Hizmet otomobili 
4 Kamyon 
2 Cenaze arabası 
8 Çift atlı yük arabası 
2 Kamyonet 
2 Fayton 
1 Motor 
2 Hasta nakliye otomobili 
1 Cenaze otomobili 

22 Motosiklet 
14 Nakliye hayvanı 
1 Hasta binek arabası 
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Adet 

Adliye vekâleti 
3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet 
1 Araba 

Maarif vekaleti 

4 Kamyon 
26 Binek ve yük arabası 

Nafıa vekâleti 
11 Otomobil 
4 Kamyon 
4 Kamyonet 

30 Binek atı 

tkhsat vekâleti 
12 Motor 
13 Sandal 
1 Balıkçı gemisi 
1 Mektep gemisi 
1 Römorkör 

Ziraat vekâleti 
2 Binek otomobili 
7 Kamyon 

28 Kamyonet 
143 Araba 



E - Cetvelî 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Kadroları masraf tertibinden yapıLaeak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları 1 

% 
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Mıihassasatm nevi 

BAŞVEKÂLET 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tevhidi masrafı 

MALİYE VEKÂLETİ 

Komisyonlara memur gayri muvazzaf aza 
Muvazzaf tetkiki itiraz komisyonları 
Kazanç, bina ve muamele vergileri hesap mütehassısı ve eksperler 
1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
2243 » » » » 
Ecnebi mütehassısı ve tetkikat bürosu masrafı 
İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

VukuF erbabı ile belediye ve köy mümessilleri ve amele; ve muvakkat 
jaloncu yevmiyesi 
İstinsah ve münakale ve kroki yapmak ve kavilleri ayırmak için istih
dam olunacak muvakkat memurlar ücreti 
İskândan müdevver muamelâtın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam 
edilecek muvakkat memurlamL harcırahları ile yevmiyeleri, ücret ve 
sair masrafları 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

Arazi ve emlâk tevzi ve takdiri için istihdam olunacakların ücret ve 
harcırahları 
Memur ve amele ücretleri 

HARİCİYE VEKÂLETİ 
Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edileceklerle müstah
demine verilecek ücret, hakkı huzurlar ve harcırah ve kongrenin sair 
masarifi 
Beynelmilel temessükâtm tercüme ve tabı masrafları 
Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 
Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah, idare masrafları ve kule mas
rafı 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

Sari ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
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F. M. Muhassasatm nevi 

486 Trahom mücadele masrafı 
487 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
488 Cüzam mücadele masrafı 
489 Verem » » 
490 Sıtma » » 
499 Doğum ve çocuk bakım evleri 

ADLİYE VEKALETİ 
531 5 înşaat ve tamirat masrafları 

MAARİF VEKÂLETİ 
562 1 Tetkik, ilmî rehberler telif ve tercüme ücreti 
563 Ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve harcırahları 
565 îlk ve orta tedrisat muallimlerile ilk tedrisat müfettişleri kursları masra

fı, harcırah ve ücretleri 
571 2 Vekâletçe halka, müesseselere ve muallimlere parasız dağıtılmak üzere 

telif ve tercüme ettirilecek kitaplar, mecmualar tabı, telif ve neşir ma
sarifi 

574 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 
575 Vilâyattaki âbidatm muhafaza masrafı 
585 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri muallim ve idare me

murları ücretleri 
586 Meslek mektepleri ecnebi mütehassıs ve mütehassıs muavinleri ve tercü

manları ile ecnebi muallim ve usta üeuratı ve bunların memleket dahi
linde gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve yevmiyeleri 
Yeni ihdas edilecek inkılâp müzesi için vesika toplama masrafı 
Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafları 
Arşiv tasnif, nakil ve tesis masrafı 

NAFIA VEKÂLETİ 
Masarifi muhakeme 
Müstahdemler ücreti 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Müstahdemler ücreti 

İKTISAT VEKÂLETI 
Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Lâboratuvarlar 
İhracat ofisleri ve haricî ticaret mümessillikleri teşkilât ve masarifi 
umumiyesi 

694 2 Limanların temizleme, tarama ve mayin imhası ve buna ait vesaitin mu
bayaa, tamir, işletme ve idare masarifi umumiyesi 

695 Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, tetkikat ve buna ait vesaitin inşa, iş
letme, tamir ve idare masarifi umumiyesi 

700 ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafı 

588 
589 
590 

627 
632 
637 
640 

685 
690 
691 

2 
1 
1 

3 
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î \ M. Muhassasatm nevi 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
726 2 Masarifi muhakeme 
735 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
739 1 Muzur hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı 

2 Mücadele istasyonları 
740 1 Enstitüler 

2 Meteoroloji enstitüsü ve istasyonları 
3 Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, pamuk tohumu teksir çiftliği 
4 Ipekböeeği kışlatma ve fışkırtma ve boğma müesseseleri 
5 Tohum temizleme müesseseleri 
6 Fidanlıklar 
7 Tavukçuluk müessesesi 

742 1 Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları mektebi 
743 1 Hayvan hastalıklarile mücadele, tahaffuzhaneler inşa ve tesisi 

2 Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
745 1 Haralara muavenet 

2 Aygır depoları 
3 Koyun damızlıkları mubayaa bedellerile numune ağılları 
4 Kara sığır damızlıkhaneleri 

746 2 Orman ameliyat mektebi 
748 1 Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 

2 Amenajman, teşcir ve fidanlıklar 
3 Ankara ve civarının teşçiri 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 
r 

789 Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye masrafı ve bekçi ücreti 
791 Ecnebi mütehassıslar 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENİZ KISMI ) 
866 Ecnebi mütehassıslar 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
900 Ecnebi mütehassıslar 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
933 Ecnebi mütehassıslar 



C - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Varidat nevilerinden îıer birinin müstenit oldukları hükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

27/6/1931 Kanun 1833 
2/7/1338 » 240 

15 recep 1277 Nizamname 

.1 kânunusani 1285 Nizamname 
18/4/1341 Kanun 627 

4/7/1931 Kanun 1837 
25/6/1932 Tefsir 176 

19/4/1934 Kanun 2413 

22/3/1934 Kanun 2395 
28/5/1927 > 1065 

Hulâsa 

Arazi vergisi kanunu 
Kars, Ardahan, Artvin vilâyetlerile İğdır ve Sür
mene kazalarında alınacak maktu verginin araziye 
müteallik hükümleri 
Tahriri yapılmayan yerlerden alınacak tevziî vergi 
hakkında 

Orman nizamnamesi 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 7 nci 
maddesi 

Bina vergisi kanunu 
Halkevleri binalarının bina vergisinden muafiyeti
ne dair 
Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 7 numa
ralı fıkrasının tadili hakkında 

Kazanç vergisi kanunu 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 
bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasal inin 
tevkifata tâbi tutulmaması hakkında 

Birinci kısım 

î rat ve servet vergileri 

Arazi vergisi 

Hususî ormanlar rüsumu 

B\na vergisi 

Hayvanlar vergisi 

6/7/1931 Kanun 1839 Hayvanlar vergisi kanunu 

Kazanç vergisi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

9/1/1926 

9/6/1930 

Kanun 710 

1701 

Hulâsa 

Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran 
Tayyare cemiyetine aidiyetine dair kanunun ka
zanç vergisi muafiyeti hakkındaki 2 inci maddesi 
Tütün inhisarı kanununun 54 üncü maddesi 

Madenler rüsumu 

26 mart 1322 Nizamname 
27 kânunusani 1324 İrade 

9 teşrinisani 1325 İrade 

1 kânunusani 1329 Nizamname 
30 nisan 1331 Kanunu muvakkat 
6/4/1334 Kanun 

12/4/1341 » 

5/4/1341 » 

26/3/1931 » 

608 

601 

1794 

Maadin nizamnamesi 
Ruhsatnameye merbut krom madenlerinin nisbî 
resimlerine ittihaz edilecek tedabiri teshilkârî 
hakkında 
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkında 
Maadin nizamnamesinin 49 uncu muaddel maddesi 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
Maadin rüsumu nisbiye- ve mukarreresinden % 6 
nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin tadiline 
dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadili 
hakkında 

3/4/1926 
4/7/1931 

9/4/1932 

Kanun 

Karar 

Veraset ve intikal vergisi 

797 Veraset ve intikal vergisi hakkında 
1836 Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun bazı 

maddelerini muaddil 
696 Vefat eden mebuslara verilen ikramiyelerin tereke-

ye dahil edilemeyeceğine dair Büyük Millet Meclisi 
Heyeti Umumiye kararı 

İkinci kısım 

istihlâk ve muamele vergileri 

11/4/1334 Kanun 

Gümrük vergileri 

Gümrük kanunu 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/1/1932 Kanun 

7/6/1926 
15/6/1930 

7/6/1926 
7/4/1932 
9/4/1340 

15/2/1930 

1/6/1929 
5/12/1929 

4/1/1930 

1/5/1930 
29/3/1930 
12/6/1930 

12/6/1930 
7/1/1932 

24/5/1930 
31/5/1930 

20/2/1340 

Tefsir 

Kanun 

8/6/1930 

6 şubat 1332 

3/6/1933 

22/2/1926 
2/6/1929 
10/6/1930 
26/2/1931 
14/5/1932 
8/6/1926 

» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1918 

905 
1723 

906 
1940 
41 

1560 

1499 
1535 

1549 

1605 
1577 
1717 

1720 
1926 

1641 
1669 

418 

1699 

2268 

752 
1527 
1710 
1756 
1962 
917 

Gümrük kanununun 12 inci faslmm mülga oldu
ğuna dair kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
kanunun 72 inci maddesi 
Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkında 
Gümrük kanununun 12 ve 110 uncu maddelerinin 
tadiline dair 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
Gümrük kanununun 107 inci maddesini muaddil 
Gümrük kanununda miktarı tayin edilen para ce
zalarının beş misline iblâğ edilip edilmiyeceği hak
kında 
Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki ka
nunun 5 inci maddesinin tadiline dair 
Gümrük tarifesi kanunu 
Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tadi
line dair 
Gümrük kanununun 35 inci maddesinin ve müzey
yel kanunun 43 üncü maddesinin tadiline dair 
Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel kanun 
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
Gümrük tarifesi kanununun 5 inci maddesinin 10 
uncu fıkrasının tadili hakkmda 
Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadili hakknda 
Tohumlukların gümrük resminden istisnasına dair 
Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas
hihler hakkında 
Türkler ve Türk şirketleri tarafından satın alınan 
buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasma 
dair kanunun birinci maddesi 
Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair 
Hilâliahmer ve Salibiahmer cemiyetleri namına ge
lecek eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair 
Umumî ihtiyacat ivçin hariçten getirilecek madenî 
su boruları ile aksam ve teferruatından gümrük 
resmi alınmamasına dair 

Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 

Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafiye
tine dair 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. 

9/5/1927 Kanun 1020 

14/12/1929 

14/12/1931 

31/5/1933 

28/12/1933 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

151 

1895 

2255 

2372 

Hulâsa 

Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafiye
tine dair 8 haziran 1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 
Gümrük muafiyetine ait bazı hususî kanunların 
meriyetlerinin devam edip etmiyeceği hakkmda 
Balya Karaaydm şirketi namına ithal olunacak 
(gazoyl) ün üç sene müddetle gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında 
1499 numaralı tarife kanununun ıbazı maddelerinin 
tadili hakkında 
Gümrük kanununun 36 ncı maddesinin tadili hak
kında 

10/5/1934 Kanun 

Muamele vergisi 

2430 Muamele vergisi kanunu 

12/6/1930 
22/7/1931 
19/4/1934 
5/6/1934 

25/6/1932 

Dahilî istihlâk vergileri 

Kanun 1718 
1871 
2414 
2427 
2029 

Şeker, petrol ve sair mayi, madenî mahrukat ile 
elektrik ve havagazı sarfiyatı istihlâk resimleri 

Benzin istihlâk resmi 

30/9/1336 

20/4/1340 

Kanun 

Oyun aletleri resmi 

33 

490 

Kahve ve gazinolarda bulunan bilardo ile tavla, da
ma, satranç tahtalarından alınacak resim hakkında
ki ikinci maddesi 
1340 senesi anuvazenei umumiye kanununun resmin 
sureti isıtifasına dair olan 11 in<îi maddesi hükmü 

Kara, deniz av vergüeri 

18 safer 1299 Nizamname 
19 nisan 1298 » 
22 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

2 cemaziy el evvel 1324 » 

Zabıtai saydiye nizamnamesi 
Derseadet ve tevabii balıkhane nizamnamesi 
Derseadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 13 
üncü maddesini muaddil 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 30 uncu maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin 27 inci maddesi 
makamına kaim olan maddei nizamiye. 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

16/4/1338 
2/2/1340 
6/4/1340 

18/1/1926 

22/4/1926 

6/12/1928 

Kanun 

Karar 

218 
404 
465 

721 

820 

17 

Hulâsa 

Zabitai saydiye nizamnamesini muaddil 
îstanbulda av tezkereleri resminin tezyidine dair 
İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam
namenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidine dair 
Zabitai saydiye nizamnamesine bazı mevat tezyili-
ne dair 
Zabitai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı mevaddını muaddil 
Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmıyacağına dair Büyük 
Millet Meclisi ka ran 

10/4/1340 
25/6/1932 

Kanun 

Nakliyat vergisi 

472 | Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
2030 I yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 

Sefineler rüsumu 

15/4/1338 
6/4/1340 

6/4/1340 

26/2/1931 
7/5/1932 

28/2/1339 

Kanun 216 
466 

467 

1755 
1955 
311 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkmda 
15 - IV -1338 tarihli kanuna merbut tarifeye bir 
zeyil ilâvesine dair 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında 
15 nisan 1338 tarihli kanuna merbut tarifenin 3 
üncü maddesindeki (C) fıkrasının ilgasına dair 
Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vezaifine dair ka
nunun tadiline dair 
1339 senesi birinci avans kanununun rüsumu bah
riyeye müteallik 6 mcı maddesi 

23/5/1928 Kanun 
14/12/1929 » 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasının tadili hakkmda 

Kanun 

Tapu harçları 

1451 Tapu harçları kanunu 
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Vergilerin ve resinuerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

24/5/1928 Kanun 

7/4/1932 

1331 

1944 

19/3/1931 » 1771 

5 şubat 1328 Kanunu muvakkat 

10/4/1340 Kanun 474 

7 ramazan 1277 » 

30 teşrinisani 1330 » 

28 kânunuevvel 1331 » 

1 mart 1332 

18/4/1341 627 

10/6/1926 » 

8/6/1930 » 

27/6/1932 » 
18/6/1932 » 
27/6/1931 » 

4/7/1931 » 
21/5/1928 » 

17 temmuz 1323 Nizamname 

7/1/1932 Kanun 

929 

1697 

2036 
2010 
1833 

1837 
1301 

1921 

Mübadil ve gayrimübadil muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair 
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senst-
leri harçlarının affine ve gayri mübadillere verile
cek gayri menkul emvalin harçtan istisnasına dair 
Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkında 
Emvali gayrimenkulenin tahdit ve tahriri hakkın
da 
Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp, İğdır kazaları ve 
Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesindeki tasarru
fa ait 
Arazi kanunu ve tapu nizamnamesi, mahlûlen Ha
zineye kalan veya ihya suretile yedi tasarrufa alı
nan mahallerin bedelâtı misliye ve müzayedeleri 
Vilâyetlere ait mekâtibi iptidaiye ve taliye bina
ları senedatınm bilâ resim vilâyet namına tebdili 
hakkında 
Devlet namına senede raptedilmemiş olan emlâk 
ve arazinin bilâhare hazinei maliye namına senede 
raptı hakkında 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli eenebiyenin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshanelerinin vergi ve rüsumdan istisna
sına dair 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli ecnebiyeye Ankarada sefaret ve kon
soloshane inşa edilmek üzere meccanen arsa veril
mesi hakkında 1341 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 53 üncü maddesi hükmü 
Devlet demiryolları istimlâk kanununun 5 inci 
maddesi 
Ziraat bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
1697 numaralı kanunun tadiline dair 
Tapu harçlarına müzeyyel kanun 
Arazi vergisi kanununun 8 inci maddesi ve bunun 
matufu maddeler 
Bina vergisi kanununun 14 üncü maddesi 
Bazı müessesat muafiyetleri hakkındaki ahkâmm 
ilgasına dair olan 5 inci maddesi 
Tapu teşkilâtı nizamnamesinin 16 inci bendi fıkra 
(3) ketmi bedel hakkında 
Malaganlardan, noterlikten musaddak senetle alı
nan gayrimenkullerin tapuya tescili hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

3/7/1932 Kanun 2057 

Hulâsa 

işgale uğrayan bazı mahallerde vuku bulmuş olan 
tasarruf muameleleri hakkında olunacak muame
leye dair 

Mahkeme harçları 

29 eylül 1302 
8 ağustos 1323 

1298 
15 mart 1333 

18/6/1927 
21/6/1927 

24/5/1928 

22/5/1926 

12. eylül 1329 

10/6/1933 

3/5/1928 

Tarife 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

> 

» 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

» 

1086 
1115 

1350 

844 

2296 

1233 

Mehakim ve devairi adliyede alınacak harçalara 
dair 
Mehakimi seriye nizamnamesi 
Harca tâbiiyeti hakkmda ahkâm mevcut olmıyan 
serî vesaikten alınacak harçlar hakkmda 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 12 inci faslı 
Mehakim ve devairi adliyede alınmakta olan kaydi
ye ve ilâm harçlarının tezyidine dair 
Mehakim ve devairi adliyede alınmakta olan harç
ların tezyidine dair 
Eytam ve emlâk bankası kanununun 10 uncu mad
desi 
Mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef meha
kim ve devairde almacak harçlar hakkmda 
12 eylül 1329 tarihli kanunu muvakkate bir mad
de ilâvesine dair 
Adliye harç tarifesini muaddil 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

12/5/1928 
7/4/1932 

20/11/1334 
23/6/1927 
23/5/1928 

Kanun 1260 
1942 

1143 
1318 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Pasaport kanununun 3 üncü faslı 
Şehbenderlik rüsumu hakkında 
Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 

15 teşrinievvel 1329 Kanunu muvakkat 
22/4/1340 Kanun 

24/5/1928 » 

2/3/1929 » 

Noterler 

Noter kanunu 
509 Noter kanununun bazı maddelerinin tadili hak

kında 
1337 Noter kanunu mucibince alınacak olan harçların 

tezyidine dair 
1402 Noter kanununun ve muaddel bazı maddelerinin 

tadili hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Diğer harçlar 

14 ağustos 1330 Kanun 
24/1/1927 - » 
2/3/1927 > 
14/5/1928 » 
2/6/1929 » 

10 mart 1296 
2/4/1932 

25 mart 1321 İrade 

964 
984 

1262 
1527 

1939 

28 nisan 1304 Nizamname 
9 haziran 1321 îrade 

12 ağustos 1317 Nizamname 
2/3/1929 Kanun 
17/5/1928 » 

28 haziran 1322 îrade 

İ4/1/1926 kanun 
18/4/1341 » . 

1401 
1271 

716 
627 

7/4/1932 

19/3/1931 

12/5/1928 
7/4/1932 

13/3/1926 

31/5/1926 
2/6/1929 

2/6/1926 
1/4/1928 

23/3/1929 

1944 

1771 

1260 
1942 
781 

885 
1505 

893 
1217 

1407 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hakkında 
ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkında 
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesine dair 
İhtira beratları ile alâmeti farika rüsumunun taz-
ifi hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesi 
İhtira beratı ve alâmeti farika rüsumunun tazifi 
hakkında 
Alâmeti fanka nizamnamesine müzeyyel madde 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 
Eski eserler müzesi idaresi için ebııiye kalfaları, 
dülger, taşçı ve emsali esnaf tezkerelerinden alman 
resimden Hazine hissesi 
Borçlanma kanunu 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ün
cü maddesi 
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senet
leri harçlarının af fine ve gayrimübadillere verilecek 
gayrimenkul emvalin harçtan istisnasına dair 
Mübadele ve tef f iz işlerinin kati tasfiyesi-ve intacı 
hakkında 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Mübadeleye gayritâbi eşhastan metruk olup hakkı 
iskâna malik olanlara verilmiş ve verilecek emvali 
gayrimenkule hakkında 
İskân kanunu 
Şark manatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair 
Umumî tahriri nüfus icrası hakkında 
Mübadeleye gayritâbi ahaliye verilecek emvali gay
rimenkule hakkında 
13 mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel ha-
rikzede ve mülteci sıfatile gelmiş ve resmen iskânı 
yapılmış olanlara iskân için verilen evlerin borçlan
ma kanunu mucibince temlikine dair 
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Tarihi Nevi No. 

24/5/1928 

24/5/1928 

Kanun 1331 

1331 

Hulâsa 

Mübadil ve gayrimübadil muhacir ve saireye kanun
larına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptına dair 
Borçlanma kanununun 5 inci maddesinin son fıkra
sının lağvına dair olan 10 uncu maddesi 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

5 kânunuevvel 1329 Kanunu muvakkat 

2/2/1340 

S/6/1930 

3/5/1928 
23/3/1931 

Kanun 405 

1693 

1234 
1775 

Zabıtai sıhhiyei hayvaniye kanunu muvakkatinin 
resme müteallik ahkâmı 
5 kânunuevvel 1329 tarihli zabitai sıhhiyei hayva» 
niye kanunu muvakkatinin ikinci maddesini nmad-
dil 
Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu madde
sinin tadiline dair 
Hayvan sağlık zabıtası hakkında 
Hayvanların sağlık zabıtası kanununun 22, 46, 48 
inci maddelerinin tadiline dair 

Üçüncü kısım 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan vergilere mü
teallik kanun ve nizamnamelerin meri bulundukları 
st'uelerde tahakkuk etmiş veya bu zamanlara ait 
matrahlar üzerine tahakkuk edecek vergiler baka
yası. 

Dördüncü kısım 

İnhisarların safî hasılatı 

9/6/1930 
7/6/1926 

Kanun 

Tütün ve saire 

1701 Tütün inhisarı kanunu 
907 Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 

hakkındaki 26 şubat 1341 tarihli kanuna müzeyyel 
kanunun 5, 8, 9, 10 ve 11 inci maddeleri 
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Tarihi Nevi No. 

26/2/1341 Kanun 558 

Hulâsa 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanunun 6 ve 14 üncü maddeleri 

26 şubat 1277 Talimatname 
11 şubat 1282 Nizamname 
24 kânunuevvel 1333 Kanun 
8/4/1340 
3/3/1341 

17/5/1928 
2/6/1929 

14/1/1933 

31/5/1930 

Kanun 

Tuz hasılatı 

Tuz talimatnamesi 
Tuz talimatnamesine müzeyyel fıkaratı nizamiye 
Tuz fiatı hakkında 

468 Tuz resmi hakkında 
575 Tuz resminin tezyidi hakkındaki ikinci maddesi 

1270 Veresiye tuz satışma dair 
1518 Tuz satışı ve tuz fiatlan hakkmda 
2101 1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin tadili 

hakkmda 
1669 Gümrük tarife kanunile tarifede yapılacak tashih-

]ere dair 

22/3/1926 Kanun 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

790 îspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkında 

1/6/1929 
15/6/1930 

Kanun 

Kibrit ve çakmak 

1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkmda 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 

10 milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavelena
me 

Revolver, fişek ve mevaddı infilâhiye 
7/1/1932 

18/4/1341 

14/1/1933 

10/6/1933 

Kanun 

Karar 

1927 

627 

13759 

14451 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarları hakkmda 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun revol
ver inhisarına ait 57 inci maddesi 
Madenlere yapılacak mevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet f iati üzerinden icrası hakkında 
Madenlere yapılacak taş barutlarının maliyet fiatı 
üzerinden satılmasına dair 

21/6/1927 Kanun 

Oyun kâğıdı 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkmda 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Beşinci kısım 

Devlet ormanları rüsum ve hasılatı 

1 kânunusani 128 
22/4/1340 
6/12/1340 

15/4/1340 
26/3/1337 

5 Nizamname 
Kanun 
:» 

» 
» 

504 
526 

484 
109 

29/12/1340 

1/6/1926 

Tefsir 

Kanun 

1 kânunusani 1285 Nizamname 

18/6/1338 Kanun 

56 

892 

239 

Orman nizamnamesi 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkmda 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkında
ki kanuna müzeyyel kanun 
Devlet ormanlarmdan köylülerin intifama dair 
Devairi resmiyeye verilecek telgraf ve telefon direk-
lerile fukara ahaliye tevzi olunacak mahrukat hak
kında 

/ 
Devlet ormanlarmdan köylülerin intifa hakkı 
kanununun birinci maddesinin 1 inci fıkrasmm tef
sirine dair 
Orman nizamnamesi mucibince alınan yaylakiye 
resminin lâğvine dair 
Tersane ve tophane idaresine muktazi kerestelerin 
tedarik ve itası hakkmda 
Meccanen kereste katı müsaadesine dair 

1/11/1336 

14/1/1926 
24/5/1928 

Kanun 

İşletilen efnlâk hasılatı 

46 Hazinei hassaya ait emlâk ve arazi muamelâtı ta-
sarrufiyesine dair 

716 Borçlanma kanunu 
1331 Borçlanma kanununun 5 inci maddesinin son fıkra

sının lâğvine dair olan 10 uncu maddesi 

Satılan emval ve emlâk hasılatı 

13 eylül 1331 

15/4/1339 

21/4/1340 

.18/4/1341 

Kanunu muvakkat 

Kanun 

Kanun 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkında 

333 Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun 
ve matlûbatı metrûkesi hakkındaki 13 eylül 1331 
tarihli kanunu muvakkatin bazı maddelerinin tadi
line dair 

499 Ziraat bankası matlûbatı atikasının sureti tesvi
yesine dair 

627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 23 
üncü maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5/5/1933 

Talimat 

Kanun 

22/2/1926 

1/4/1928 

18/3/1929 Tefsir 

Kanun 

2/6/1929 

2/6/1929 

3/6/1929 

» 

Tefsir 

Kanun 

1773 

2222 
716 
743 

781 

748 

885 
1217 

1331 

1349 

142 

1407 

1505 

146 

152-8 
661 

1540 

2033 

1866 

1943 

Bedelleri peşin ve mukassat olarak istifa edilmek 
üzere satılacak emlâki mili iyenin sureti furuhtu 
hakkında 
Hazineden taksitle mal satın alanların taksit be
dellerinin tecili hakkında 
1773 numaralı kanunun tadili hakkında 
Borçlanma kanunu 
Türk kanunu medenisinin Hazineye intikal edecek 
emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Mübadeleye gayri tâbi eşhastan metruk olup hak
kı iskâna malik olanlara verilmiş ve verilecek 
emvali gayrimenkule hakkında 
Emvali milliye ve metrukeden veya mazbut vakıf
lardan bazı müesseselerle belediyelere satılacak 
arazi ve arsalar hakkında 
İskân kanunu 
Mübadeleye gayri tâbi ahaliye verilecek enıvali-
gayrimenkule hakkında 
Mübadil, gayri mübadil, muhacir ve saireye ka
nunlarına tevfikan tefviz veya adiyen tahsis olu
nan gayrimenkullerin tapuya raptı hakkında 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydine dair 
24 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 
inci maddesinin tefsirine dair 
13 mart 1926 tarihli kanunun neşrinden evvel ha-
rikzede ve mülteci sıfatile gelmiş ve resmen iskânı 
yapılmış olanlara iskân için verilen evlerin borçlan
ma kanunu mucibince temlikine dair 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair 
24 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 
7 inci maddesinin tefsirine dair 
Yabanî ağaçların aşılanmasına dair 
Müzayede, münakaşa ve ihalât hakkında 
Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununun 6 inci 
maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 
21 mart 1931 tarih ve 1773 numaralı kanuna mü-
zeyyel kanun 
Mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 19/3/1931 tarih ve 1771 numaralı ka
nuna müzeyyel 
Mazbut emlâk ve yurtluk, ocaklık maaşı mukabilin
de verilecek olan emlâk ve arazi hakkında 



— 268 — 
Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Altıncı kısım 

Devletçe idare edilen müesseseler 

Devlet demiryolları 

23/5/1927 Kanun 

31/12/1928 » 

1042 

1375 

Devlet demiryolları ve limanlan idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ile 
Haydarpaşa liman şirketleri ve Zurihte şark de
miryolları bankası arasında münakit itilâfnameler 

26/11/1339 
25/6/1927 

15/5/1926 
2/6/1926 
23/5/1928 
28 mayıs 1316 
18 temmuz 1323 

Kanun 
p 

> 
» 
» 

Nizamname 
» 

376 
1172 

841 
899 
1320 

23/6/1927 
21/5/1927 

4/2/1340 
21/12/1931 

21/12/1931 

20/12/1340 
30/5/1926 

Kanun 

Posta ve telgraf ve telefon 

Posta kanunu 
Posta kanunu ile telgraf ve telefon kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 

1 Posta kanununun 12 inci maddesinin tadili hak-
j kında 

Posta kanununun bazı maddelerini muaddil 
Dahilî posta havalenamesi hakkında 
Posta paketleri hakkında 

26 teşrinisani 1339 tarihli posta kanununa tevfikan 
tadil edilen havalename nizamnamesi 

Beynelmilel nıevaddı muhabere posta üeretlerile 
taahhütlü müraselât tazminat miktarının. 1 mart 
1341 tarihinden itibaren tezyiden tebdili hakkında 

1145 Posta kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
1037 Posta ve telgraf idaresinde bulunan bazı eski 

pulların Türk Tayyare cemiyetine sattmlması ve 
hasılatı saf iyeden nısfının cemiyete tahsisi hak
kında 

406 Telgraf ve telefon kanunu 
1899 4 şubat 1340 ve 406 numaralı telgraf ve telefon ka

nununun 7 inci maddesinin tadiline ve 29 uncu 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair 

1901 Ankara şehri otomatik telefonu ile telefon idare
si tarafından tesis edilen telefonlara merbut tele
fonların ücretleri hakkında 

536 Fono telgraf kanunu 
876 Ankara şehri otomatik telefon kanunu 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/1/1929 

5/3/1928 

17/5/1928 
1/12/1928 

29/11/1928 

2/3/1929 

10/3/1930 

30/12/1929 

19/5/1930 

1/1/1928 

27/12/1923 

1/5/1930 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

1379 

1212 

1265 
1366 

1361 

1404 

1569 

1546 

1627 

6012 

185 

1601 

18 temmuz 1323 Nizamname 

25/2/1932 Kanun 

23/5/1933 » 

11/6/1933 » 

16/6/1932 

1928 

2208 

2298 

2009 

13/2/1325 

31/3/1926 
18/1/1927 

Nizamname 

Mukavelename 

Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkında 
Posta kanununun 31 inci maddesi yerine kaim 
maddesi ;'" "•'•*• 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun tadili 
hakkında 
Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline 
dair 
Posta kanununun 21 inci maddesinin tadili hak
kında 
Ankara otomatik telefon kanununun yedinci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Brükselde toplanan milletler arasındaki telgraf 
konferansı tarafından ittihaz edilmiş olan mukar-
reratın tasdikına dair 
Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler arasında
ki telsiz telgraf mukavele ve nizamnamelerinin tas
dikına dair 
Amerika ile Türkiye arasında teati edilecek telsiz 
telgrafların ücretleri hakkında 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablosunun 
işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin tasdiki hak
kında 
Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin tadiline dair 
Büyük Millet Meclisince musaddak veyahut kanunî 
salâhiyetlere istinaden aktedilmiş olan posta, tel
graf, telsiz telgraf ve telefon mukavelenameleri ve 
itilâfnameleri 
Kıymetli mektup nizamnamesi 
Londrada imza edilen postaya ait senetlerin tasdiki 
hakkında 
Posta ve telgraf ve telefon idaresi teşkilât kanunu
nun üçüncü maddesi 
Memleket dahilinde hava yoli le nakledilecek mektup, 
posta paketi ve saireden alınacak ücretler hakkında 
26-10-1339 tarih ve 376 numaralı posta kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair 
Esteren telgraf kumpanyasile ımünakit mukavelena
menin feshi ile Emperial And International Commo-
nication limitet şirketi ile bir mukavele akti hak
kında 
Mısır ile teati edilecek telgraf namelerin ücretlerinin 
tadiline dair 
îzmir ve civarı telefon şirketinin imtiyazı hak
kında 
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Tarihi Nevi No. 

25/8/1927 
21/12/1931 

1/5/1933 

Mukavelename 
Kanun 

» 

1900 

2164 

Hulâsa 

İstanbul telsiz telefon şirketine ait 
4 şulbat 1340 tarihli ve 406 numaralı telgraf ve te
lefon kanununa bazı maddelerin tezyiline dair 
Anikara şehri otomatik telefon kanuninin bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine 
dair olan 1901 nınnaralı kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi baklanda 

26 mart 1332 
29/11/1336 

16/1/1340 

Kanunu muvakkat 
Kanun 

Talimatname 

Darphane hasılatı 

Tevhidi meskukât hakkında 
66 istiklâl madalyası hakkındaki kanunun harca mü

teallik maddesi 
Altın ve gümüş mevat ve masnuata damga darbı 
hakkında 

Umumî mektepler hasılatı 

1/4/1334 Kanun 
3 nisan 1333 » 

18/8/1335 

18/3/1926 

8/6/1926 

Kararname 

Kanun 

Kanun 

788 

915 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Ücretli resmî mekteplerde müteaddit evlâdı bulu
nanlara gösterilecek müsaadat hakkında 
Leylî mekâtip talebesinden alınacak ücuratın Mali
ye ve Maarif vekâletince tayin ve tesbitine dair 
Memurin kanununun memur çocuklarından alına
cak mektep ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 inci 
maddesi 
Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccanî ta
lebe hakkında 

Madenler hasılatı 

21 şubat 1327 
15/8/1334 
26 mart 1322 

7 mayıs 1310 
3 mart 1328 

İrade 
Mukavelename 
Nizamname 
Tezkere 
İrade 

1/4/1931 

12/4/1341 
6/4/1340 

Kanun 1794 

608 
463 

Ereğli kömür şirketile aktolunan itilâfname 
Ergani bakır madeni hakkında 
Maadin nizamnamesinin 52 inci maddesi 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Ereğli maden ocaklarından harice satdan kömürün 
beher tonundan alınan resmin 2,5 kuruşa tenziline 
dair 
26 mart 1327 tarihli maadin nizamnamesinin 50 inci 
maddesinin tadili hakkında 
Taşocaklan nizamnamesinin tadiline dair 
Zonguldak şimendifer v« liman rüsumunun ten
zili hakkında 
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Tarihi Nevi No. 

27/2/1324 

9/11/1325 

1/1/1329 
30/4/1331 
6/4/1334 

5/4/1341 

irade 

Nizamname 
Kanunu muvakkat 
Kanun 

601 

Hulâsa 

Ruhsatnameye merbut kömür madeninin nisbî re
simlerine ittihaz edilecek tedabiri teshilâtkârı hak
kında 
Maden mültezimlerinden alınacak harç ve rüsum 
hakkında 
Maadin nizamnamesinin 49 uncu muaddel maddesi 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerini muaddil 
Maadin rüsumu nisbiye ve mükarreresinden % 6 

; ' nisbetinde teçhizat hissesi alınacağına dair 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve muafi-

f ^ yat hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 

29/5/1926 Kanun 

2/6/1930 » 

36/1/1341 » 

Diğer müesseseler hasılatı 

867 Ziraat vekâletine mfcrbut ban mektep ve müesse
selerin sureti idaresine dair 

1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

549 Ziraat müesseselerine sermaye vazına dair 

Yedinci kısım 

Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hisşeesi 

İmtiyazlı demiryolları, imtiyazlı şirketler, fenerler, mükerrer sigorta sandığı, Cumhuriyet 
merkez bankası 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümete 
verilmiş olan salâhiyete binaen aktolunan her nevi 
imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müteallik 
mukarreratın varidata müteallik hükümleri 
Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamnamenin 
20 inci maddesi 
Tramvayların umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
Fenerler mukavelenamesi 

Hükümet ve fenerler idaresi arasmda aktolunan 
itilâfname 
1339 senesi ikinci avans kanununun fenerler resmi
nin tezyidine dair olan 10 uncu maddesi 
Hükümetle fenerler idaresi arasında münakit itilâf-
namelerin tasdiki hakkında 

30 mayıs 1283 Nizamname 

11 mart 1330 Nizamname 

8 ağustos 1276 İradeli mu ka ve le-
name 

11/7/1339 İtilâfname 

15/4/1339 

3/3/1341 

Kanun 331 

576 
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Tarihi Nevi No. 

31/5/1930 

11/6/1930 

25/6/1927 

Kanun 

» 

» 

1667 

1715 

1160 

Hulâsa 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaif i hakkındaki kanuna müzeyyel 
Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanununun 
Hükümet hissesine müteallik mevaddı 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 1 inci ve 
4 üncü maddeleri 

Sekizinci kısım 

Müteferrika 

21/6/1927 
7/2/1929 

12/5/1932 

8/1/1931 

10/6/1930 

23/9/1928 

25/6/1927 

22/4/1340 

19/4/1927 

12/4/1341 

4/2/1340 

4/7/1931 
6/7/1931 

Kanun 
Karar 

Kanun 

Karar 

Kanun 

Müteferrik varidat 

Askerlik mükellefiyeti, Devlete ait esham ve tahvi
lât, faiz ve temettüleri, şirketlerden ve müteahhit
lerden teftiş mukabili alman mebaliğ, para cezalan 
faiz, akçe farkı 

1111 Askerlik mükellefiyetine dair 
477 Askerlik mükellefiyetine dair olan kanunun 109 un

cu maddesi hakkında Büyük Millet Meclisi karan 
1958 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 

105 ve 106 inci maddelerini muaddil 
1741 Askerî şahıslar tarafından işlenen suçların af ve te

ciline dair 
1710 Su tulumbaları işleten motörlerden alınacak resme 

dair 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında Heyeti Vekile karan 

1149 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki kanunun 3 üncü ve 6 inci maddeleri 

504 Bilûmum ormanların fennî usulde idareleri hak
kındaki kanunun 5 inci maddesi 

1011 İmtiyazlı şirketlerle müteahhitlerden alınacak 
komiser ve fen memurları ücretine dair olan 18 
inci maddesi 

608 Maden ve taşocakları şirketleri nezdinde Hükü
metçe birer komiser tayin edileceğine ve kendi
lerinden teftiş ücreti alınacağına dair 7 inci 
maddesi 

4Ö6 Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü maddesi
nin (B) fıkrası 

1837 Bina vergisi kanununun 16 inci maddesi 
1839 Hayvanlar vergisi kanununun 20 inci maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Kanun 23/3/1934 
4/7/1931 

12/4/1341 
11/4/1334 

7/6/1926 

7/6/1926 » 

1/6/1929 » 
15/6/1930 » 

7/1/1932 
28/5/1927 
11/4/1334 

7/4/1926 

2395 
1836 

608 

906 

905 

1499 
1723 

1918 
1055 

803 

17/4/1338 
9/4/1340 

10/5/1934 

12/6/1930 

22/7/1931 

18 safer 1299 

22 haziran 1305 

18/1/1926 

19 nisan 1298 

21 haziran 1305 

» 
Tefsir 

Kanun 

» 

» 

Nizamname 

Maddei nizamiye 

Kanun 

Nizamname 

İradeli talimat 

222 
41 

2430 

1718 

1871 

721 

29 mart 1296 Tahrirat 

7 kânunusani 1301 Nizamname 

Kazanç vergisi kanununun cezaya ait hükümleri 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 45 ve 46 mcı maddeleri 
Maadin nizamnamesinin muaddel 71 inci maddesi 
Gümrük kanununun 98, 99, 102, 103, 104, 108 ve 
111 inci maddeleri 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun muaddel 
64, 68, 69, 74, 100, 105, 106, 107, 109 uncu mad
deleri 
Gümrük kanununa müzeyyel kanunun 2, 7, 8 
10, 11, 12 inci maddeleri 
Gümrük tarifesi kanununun 7 ve 29 uncu maddeleri 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 7 haziran 
1926 tarih ve 906 numaralı kanun ile muaddel 110 
uncu maddesinin tadili 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 
Teşviki sanayi kanununun 37 inci maddesi 
Damızlık tiftik keçilerinin harice meni ihracı hak
kındaki kanunun 5 inci ve 6 inci maddeleri 
Tütün tohumu ihracının meni hakkındaki kanunun 
2 inci maddesi 
Cezayi naktilerin beş misline iblâğı hakkında 
Cczayi naktilerin beş misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Muamele vergisi kanununun cezaya müteallik hü
kümleri 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 10 uncu 
maddesi 
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 inci maddesine 
müzeyel fıkra hakkında 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin, 2, 16, 25, 26, 27, 
29, 32, 37, 38, 39, 40 ve 45 inci maddeleri 
Zabıtai saydiye nizamnamesinin muaddel 30 uncv 
maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazı mevat tez-
yili hakkında 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
2 inci ve 11 înci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
muaddel 13 üncü maddesi 
İstanbul balıkhanesine ait talimatnamenin 13 ve 
14 üncü maddeleri 
Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hü
kümleri 
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 inci maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

15/8/1311 

15/4/1338 

Tahrirat 

Kanun 

23/5/1928 » 

18/5/1927 » 

4/4/1929 » 
18/4/1929 » 

10/4/1930 » 

13/5/1929 » 
26/4/1926 » 

22/5/1930 » 

29/5/1926 » 

6/3/1340 » 

22/4/1340 » 
14 ağustos 1330 » 
30 teşrinievvel 1330 Kanunu muvakkat 
28 teşrinisani 1299 İradeli talimatname 
20/11/1334 Kanun 
4 mayıs 1331 Kanunu muvakkat 
2/6/1926 Kanun 

2/3/1927 » 

19/3/1927 

216 

1324 

1086 

1412 
1424 

1582 

1440 
825 

1632 

865 

433 

509 

24/1/1927 

3/3/1926 
14/5/1928 

10 mart 1296 

893 

984 

992 

964 

767 
1262 

Tezkeresiz ve damgasız getirilecek pöstekilcr hak
kında 
Merakibi bahriyeden alınacak resim hakkındaki 
kanun ile rüsumu bahriye tarifesinin birinci mad
desi 
Damga resmi kanununun cezaya müteallik 10 
uncu faslı 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun cezaya 
müteallik mevadd-ı 
Ceza muhakemeleri usulü hakkında 
İcra ve iflâs kanununun, 322, 323, 324, 325 inci 
maddeleri 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrasını muaddil 
Deniz ticareti kanununun cezaî hükümleri 
Ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 
hükümleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146, 165 inci maddeleri 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 inci 
maddeleri 
Sunî ipekten mensucat imalinin meni hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesi 
Noter kanununun muaddel 21 inci maddesi 
Nüfus kanununun 19 ve 31 inci maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 13 ve 40 inci maddeleri 
Talimatnamei şehbenderinin 62 inci maddesi 
Pasaport kanununun 24 üncü maddesi 
Nüfus kanununun 11 inci muaddel maddesi 
Umum tahriri nüfus icrası hakkındaki kanunun 5 
ve 6 inci maddeleri 

Ecza ticarethanelerile sanat ve ticaret işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevî maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus kanunun 21 inci mad
desi 
Serirî ve gıdaî taharriyat ve tahlilât yapılan ve em
sali teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyo
loji ve kimya laboratuarları kanununun cezaya 
müteallik 9, 10 ve 11 inci maddeleri 
Eczacılar ve eczaneler hakındaki kanunun 45 
inci maddesi 
Türk kodeksi kanununun 9 uncu maddesi 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18, 
19 ve 20 inci maddeleri 
İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 inci mad
deleri 



Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Tarihi Nevi No. 

28 nisan 1304 Nizamname 

3/5/1928 Kanun 1234 

17 temmuz 1323 Nizamname 

9/6/1930 Kanun 1701 

26/2/1341 » 558 

7/6/1926 » 907 

21/6/1927 » 1118 

5 ramazan 1286 Fıkrai nizamiye 

25 ramazan 1284 Tahrirat 

26 şubat 1277 Talimatname 

22/3/1926 Kanun 790 

9/4/1340 » 470 

14/6/1930 Mukavelename 

- . -., .-% '.:::• 

23 kânunusani 1291 Nizamname 
2/6/1929 Kanun 1527 

1 kânunusani 1285 Nizamname 

3/6/1929 Kanun 1528 

22/4/1340 » 504 

16 teşrinisani 1329 Kanunu muvakkat 

275 — 

Hulâsa 

Alâmeti farika nizamnamesinin 14, 15, 16 ve 21 
inci maddeleri 
Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanunun 
61, 62, 63 ve 65 inci maddeleri 
Defteri hakanı idarelerinin tensikat ve teşkilâ
tına ve memurin ve müstahdeminin vezaifine 
dair 26 ve 31 inci maddeleri 
Tütün inhisarı kanununun cezaya müteallik 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, ve 68 inci 
maddeleri 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki kanunun 14 üncü maddesi 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanunun 5, 9 ve 10 
uncu maddeleri 
Oyuın kâğıtları inhisarı hakkındaki kanunun 3 
üncü maddesi 
Tuz nizamnamesinin 22 inci maddesine müzeyyel 
fıkra hakkında 
Ecnebi tuzunu hâmil sefain kaptanlarından alı
nacak ceza hakkında 
Tuz talimat ve müzeyyelâtı ve nizamat ve mu-
karreratı 
İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki 
kanunun 22 inci ve 23 üncü maddeleri 
Müskirat resminin tadiline mütedair kanunun 6 
inci maddesi 
15 haziran 1930 tarihli ve 1722 numaralı kanun 
ile musaddak Kibrit ve çakmak inhisarı işletme
sinin devrine ve on milyon liralık istikraz aktine 
dair mukavelenamenin 7 inci maddesi 
Barut nizamnamesinin 16, 18 ve 20 inci maddeleri 
752 numaralı kanunun bu kanun ile muaddel 
9 uncu maddesi 
Orman nizamnamesinin 33, 34, 35, 36. 39, 42, 43, 
45, 46 inci maddelerile muaddel 52 inci maddesi 
Yabanî ağaçların aşılanmasına dair kanunun 23 
ve 25 inci maddeleri 
Türkiyede mevcut bilûmum ormanların fennî 
usulde idare ve işletilmeleri hakkındaki kanunun 
6 inci maddesi 
Merakibi bahriyeden maada mahallerde kullanı
lan müvellidülbuharlarla buhar hazineleri ve 
motörler nizamnamesine muhalefet edenler hak
kındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inci madde
leri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10/9/1337 Kanun 151 

8 safer 1284 Nizamname 

9 kânunusani 1327 M. Nizamiye 

26 teşrinievvel 1329 Nizamname 

11 mart 1330 » 

23/5/1928 Kanun 1315 
26/11/1339 > 376 

6 ağustos 1330 Kanuna muvakkat 

30 teşrinisani 1330 » 

4/2/1340 

20/2/1930 
30 mart 1331 

Kanun 406 

1567 

25/6/1927 » 1149 

25/6/1927 » 1160 

30 teşrinisani 1330 Kanunu muvakkat 

8 ağustos 1276 Talimatname 
10 nisan 1322 Nizamname 

25/7/1931 

8 mayıs 1326 
27 mayıs 1325 

27 temumuz 1325 
29/12/1339 

26/5/1926 
3/5/1928 

7/6/1926 

2/3/1927 

Kanun 1881 

393 

858 
1235 

904 

983 

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin huku
kuna müteallik 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair 
Demiryolları usulü zabıtasına dair nizamna
menin 15 imci maddesini muaddil 
Demiryollarının usulü zabıtasına dair nizamna
meye müzeyyel 
Tramvaylar umuru zabıtası nizamnamesinin 27, 
34, 41 ve 44 üncü maddeleri 
Şifre makinalarmm ithali memnuiyetine dair 
Posta kanununun 41 ve 42 inci maddeleri 
înşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve tel
siz telefon kanununun 2 ve 5 inci maddeleri 
Înşiaatı elektrikiye vasıtasile telsiz telgraf ve tel
siz telefon hakındaki kanunun muaddel 11 ve 12 
inci maddeleri 
Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü faslı ile 17 
inci maddesi 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında 
Evrakı naktiye hakkındaki kanunun 2 inci mad
desi 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkın
daki kanunun 18, 19 ve 20 inci maddeleri 
Mükerrer sigorta hakkındaki kanunun 9 uncu mad
desi 
Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şir
ketler ile ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanu
nun 12 ve 23 üncü maddeleri 
Fenerler rüsumu talimatnamesinin cezaî hükümleri 
Asarı atika nizamnamesinin 8, 9, 26 ve 32 inci mad
deleri 
Matbuat kanununun cezayi naktiye müteallik me-
vaddı 
Hakkı telif kanununun 32 inci maddesi 
îçtimaatı umumiye kanununun 3 üncü ve 10 oncu 
maddeleri 
Tatili eşgal kanunumun 8 ve 9 uncu maddeleri 
Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanunun 8 ve 
9 uncu maddeleri 
Çekirge kanununun 8 inci maddesi 
858 numaralı çekirge kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerini muaddil 
Islahı hayvanat kanununun 31, 32 ve 33 üncü 
maddeleri 
Ecnebilerin Türkiyede seyahat ve ikametleri hakkın
daki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 4 ve 9 
uncu maddelerini muaddil 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

15/4/1929 
13/5/1926 

6 mayıs 1326 
26/5/1926 

24/4/1930 

28/5/1927 

14/4/1341 
19/4/1926 

21/6/1927 

16/6/1927 

28 ağustos 1305 

30/5/1926 

10/6/1930 

30/11/1341 

3 nisan 1302 
16/5/1929 

26/5/1927 
18/4/1929 
1 şubat 1329 

14/1/1934 

24/5/1933 
5 şubat 1328 

29/5/1933 
26 nisan 1325 
3/6/1933 

Kanun 
> 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

Kanunu muvakkat 

Kararname 

Kanun 
Kanunu muvakkat 

Kanun 
» 
» 

1423" 
839 

859 

1593 

1056 

618 
815 

1111 

1076 

872 

1704 

677 

1447 

1050 
1426 

2129 

2219 

2239 

2257 

Ağıllar kanununun 7 inci maddesi 
Sıtma mücadelesi kannununun 17 ve 19 uncu mad
deleri 
Pirinç ziraati hakkındaki kanunun 12 inei maddesi 
tpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve 
satılması hakkındaki kanunun 20 inci maddesi 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 üncü mad
deleri 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
muaddel 5 inci ve 8 inci maddeleri 
Limanlar kanununun 11 ve 16 inci maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara suları dahilinde icrayi sanat ve ti
caret hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Askerlik mükellefiyeti kanununun 83, 84, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 94, 95 96, ve 101 inci maddeleri 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 1 Ouncu maddesi 

Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 in
ci maddesi 
Tedariki vesaiti nakliyei askeriye kanununun 52 
inci maddesine müzeyyel kanunun ikinci maddesi 
Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî müesse
selerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası ver
meleri mecburiyetine dair kanunun cari hükümleri 
Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbe
darlıklar ile bir takım unvanların ilgasına dair 
olan kanunun birinci maddesi 
Umum borsalar nizamnamesinin 8 inci maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu
nun 6 inci cezaî hükümler faslının 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53 üncü maddeleri 
Muhasebei umumiye kanununun 22 inci maddesi 
Vilâyet idaresi kanununun 68 inci maddesi 
Ameliyatı iskaiye işletme kanunu muvakkatinin 
33 ve 34 üncü maddeleri 
Pamukları temizleten tüccardan balya üzerinden 
ücret alınması hakkında 
Hususî hastaneler kanununun bazı maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir ve tahdidi hak
kındaki kanunun para cezalarına müteallik me-
vaddı 
Deniz yolları işletme kanununun 18 inci maddesi 
Serseriler hakkındaki kanlınun 16 inci maddesi 
Madenî ufaklık para kanununun 9 uncu maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

26/3/1931 
12/6/1933 

12/6/1933 

31/5/1933 

5 şubat 1328 Kanunu muvakkat 

6 nisan 1329 Kanunu muvakkat 

Kanun 
» 

12/6/1933 

31/5/1933 

8/6/1933 

30/5/1933 
S/6/1933 

31/5/1933 

31/5/1933 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

1782 
2309 

2308 

2313 

2253 

2278 

2243 
2279 

2248 

2256 

2251 

Polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 inci maddeleri 
ölçüler hakkında 
İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın 
alınması hakkında 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvi
lât ve hisse senedi ibedellerinin Hazineye intikali 
hakkında 
Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki ka
nunun 25 ve 27 nci maddeleri hakkında 
Uyuşturucu maddeler inhisarı hakkındaki kanunun 
15 ve 16 nci maddeleri 
1918 numaralı kanuna eklenen kaçakçılığın men ve 
takibi hakkında 
Mevduatı koruma kanununun cezaî hükümleri 
ödünç para verme hakkındaki kanunun cezaî hü
kümleri 
Denizyolları ve Akay işletmeleri ile fabrika ve ha
vuzlar teşkilâtı hakkında 
1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı gümrük ta
rife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli ka
nuna .eklenen kanunun birinci maddesi 
İktisat vekaletinde Deniz ve Hava işleri müsteşarlığı 
teşkiline ve İktisat vekâleti bütçesine tahsisat ko
nulmasına dair kanun 

18/4/1341 

29/5/1929 

6/5/1926 

12/5/1927 

Kanım 

Kıymetli evrak 

627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun icar ve 
isticar kontratolarile ferağ ilmühaberleri ve sairenin 
satış fiatları hakkındaki 8 ve 9 uncu maddeleri 

1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 

833 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 inci 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dari 

1025 Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavele
name ve şartnameler hakkında 

Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat muhtelif sene
lerde muvazene ve takviyei ziraat kanunları ve di
ğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi edilmiş 
olan mebaliğden vaki tahsilat 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

26/11/1339 • Kanun 
28 mayıs 1316 Nizamname 

18 temmuz 1323 » 

18 temmuz 1323 Nizamname 

10/4/1340 

18/4/1341 

22/4/1341 

Kanun 

Müteferrik hasılat 

376 

474 

627 

656 

18/3/1926 
24/5/1928 

30/12/1341 

16/5/1929 
21 mayıs 1321 

» 
» 

> 

» 
Nizamname 

788 
1349 

701 

1447 

Posta kanununun 20 inci maddesi 
Dahilî posta nizamnamesinin mürselüileyhine ve 
mürsiline iade olunmıyan havalenameler hakkında
ki 10 uncu maddesi 
Kıymeti mukadderdi mekâtip nizamnamesinin 25 
inci maddesi 
Bu nizamnamenin paketlere müteallik 26 inci mad
desi 
Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp ve İğdır 
kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesin
deki arazide hakkı tasarrufa ait kanunun 8 inci 
maddesi 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun Top-
kapı müzesile saraylardan alınacak duhuliye resmi
ne ait 5 inci maddesi 
Sulama ücreti hakkındaki kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 ve 11 inci maddeleri 
Memurin kanununun 30 uncu maddesi 
Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydine dair 
Mevcut evrakı naktiyenin yenîlerile istipdaline 
dair 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkında 
Gümrüklerce icra edilen muayenei sıhhiyeye dair 
tahlili sani ücretleri 

Dokuzuncu kısım 

Fevkalâde varidat 

5/6/1926 

26/5/1927 
30/11/1931 
29/5/1932 
26/4/1934 
26/5/1932 
8/5/1933 
26/4/1934 

Mukavelename 

Kanun 
» 
» 
» 

» 
» 

1050 
1890 
1996 
2416 
1980 
2174 
2417 

Mukavelenameler veya itilâfnameler mucibince ve
ya sair suretlerle tahakkuk edecek fevkalâde vari
dat 
Mukavelenamenin 14 üncü maddesine müsteniden 
Irak petrol şirketinden % 10 Hazine hissesi 
Muhasebei umumiye kanununun 55 inci maddesi 

İktisadî buhran vergisi kanunu ve zeyli 

Muvazene vergisi kanunu 
Muvazene vergisi kanununun 10 uncu maddesinde 
mevcut bir sene müddetin bir sene daha uzatılması 
hakkında 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Onuncu kısım 

Nâzım varidat 

18/5/1929 

12/5/1927 

2/6/1929 
22/3/1926 

21/6/1927 

Kanun 1454 

1023 

1525 
790 

1118 

Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nisbetlerinin tadili hakkındaki kanunun 12 inci 
maddesi 
Mektep pansiyonlarının idaresi hakkındaki kanun 
mucibince alınacak mebaliğ 
Şose ve köprüler kanunu 
tspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki ka
nunun 29 uncu maddesi mucibince vilâyet idarei 
hususiyelcrine ve Tayyare cemiyetine ait hisseler 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun 2 inci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait hisse 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı 
alâkadar eden hükümler 

28/5/1927 
23/5/1928 

2/2/1929 
14/12/1929 

3/6/1933 

Kanun 

28/5/1929 
11/6/1930 

5/4/1341 

10/6/1926 

15/6/1930 

21/5/1928 
31/12/1928 

23/5/1927 

7/6/1926 

» 
» 

» 

> 

s> 

» 
» 

t 

» 

1055 Teşviki sanayi kanunu 
1319 Teşviki sanayi kanununa müzeyyel madde hak

kında 
1390 Teşviki sanayi kanunu tadilâtı 
1543 Teşviki sanayi kanununun 26 inci ve 42 inci mad

delerinin tadili hakkında 
2261 Teşviki sanayi kanununun bazı maddelerinin tadi

line dair 
1470 Ziraî kredi kooperatifleri hakkında 
1715 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 

muafiyete dair 96 inci maddesi 
601 Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun 2 inci ve 

8 inci maddeleri 
927 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap

lıcalar tesisi hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev

rine dair 
1301 Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 

ve Haydarpaşa limanı hakkında münakit mukave
lenamenin tasdikına dair 

1042 Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 

904 Islahı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli Aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 inci maddesi 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

1 mart 1332 Kanun 

6/2/1340 407 

16/5/1927 

2 haziran 

28/5/1929 

27/6/1932 

7/1/1932 

1319 

» 

Şûra kararı 

Kanun 

» 

» 

1029 

579 

1470 

2036 

1918 

3/6/1933 
25/12/1933 

21/12/1933 

14/1/1933 

11/6/1933 

2262 
2360 

2354 

2107 

2300 

Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname te
ati eden düveli ecnebiyenin Türkiyede bulunan 
sefaret ve konsoloshane binalarının vergiden istis
nasına dair 
Rize vilâyetile Borçka kazasında fındık, Portakal 
limon, mandalina ve çay yetiştirilmesine mahsus 
arazinin vergiden istisnasına dair 
6 şubat 1340 tarihli kanunda yazılı muafiyet müd
detinin temdidi hakkmda 
Balya - Karaaydın maden şirketine ait makina alât 
ve edevatının muhafazasına mahsus binaların ver
giden istisnasına dair 
Ziraî kredi kooperatiflerinin vergi ve rüsumdan 
muafiyeti hakkındaki 20 inci maddesi 
Ziraat bankasına ipotek edilen gayrimenkullerin 
harç, rüsum ve puldan istisnasına dair 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
1933 senesinde hükmü merî olacak ticaret muahe
deleri ve muvakkat itilâfnameler ve sair kanuna 
müstenit mukavelenameler ve hükümler 
ıSümeribank kanununun 14 üncü maddesi 
Hizmetleri görülen (bazı zevata gayrimenkul mal ve
rilmesi hakkında 
Sivas - Kayseri şehirlerinde 1930 senesinden itiba
ren Hükümet tarafından imar veya resmî binalar 
yapmak maksadile idareten yıktırılmış olan binala
rın sahiplerine verilecek tazminat hakkında 
Bazı vekâlet ıbinalarile Temyiz mahkemesi ve ha
pishane binalarının inşaatrria dair 
Devlete ait bir kısım (binalar satış 'bedelile resmî da
ireler yapılması hakkında 





Ç - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde - 7 

(Hidematz vataniye maaşları ] 
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mmStim 

Esami 
Maaş 

miktarı Şartı tahsisi 

Kanunun 

M' I Tarihi 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ 
Madeni kaymakamı Tahir B. : 

Zevcesi Memnune H. 
Kerimesi Mihrünnisa H. 

» Nilüfer » 
» Tahire J> 

Mahdumu Ertuğrul Ef. 

Derseadette şaiben idam olunan Urfa 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret B. Zevcesi Hay
riye H. 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazjf#fc 
uğrunda şehit edilen Bozkır kaymakamı 
Demir Asaf B. zevcesi Samiye H. ve 
iki çocuğu 

Şehidi millî Bogazlıyan esbak kayma
kamı Kemal B. : 

Zevcesi Hatice H. [*] 
Kerimesi Müzehher H. 

» Müşerref » 
Mahdumu Adnan B. 

Oebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket H. 
Kerimesi Fikriye H. 

» Muzaffer H. 

İzmir ahziasker heyeti reisi Miralay 
Süleyman Fethi B. Zevcesi Fatma Lâtife 
H. 

Büyük Türk şairi Abdülhak Hâmit B. 

12,5 

Teehhüllerine kadar 

Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

40 

100 

Eramil maaşı ita olun
mamak üzere 

Kaydihayat şartile 

25123/9/336 
481J13/4/340 

80 
481 

25/12/336 
13 /4 /340 

107;19/3/337 

271 14/10/338 

275 19/10/338 

435 9 / 3 / 3 4 0 

443 19/3/3401 

/*/ 515 numaralı kanunla evvelce muhassas 5 Ura maaşı 5 Ura zamla 10 liraya çıkarıl
mıştır. 
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Bahriye nazırı esbakı Birinci Ferik 
merhum Ahmet Cemal Pş. : 

Zevcesi Seniha H. 

Mahdumu Behçet B. 

Sadrı esbak merhum Talât Pş. zevcesi 
Hayriye H. 

Doktor Bahattin Şakir B. : 
Zevcesi Cenan H. 
Mahdumu Alp B. 

Î> Celâsin B. 

Kütahya mebusu sabıkı Haydar B. 

Şe'ıit Tevfik Sükûtî B. hemşiresi Se-
niye H. 

Damat Ferit tarafından idam edilmiş 
olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahim Ef. 

Zevcesi Fatma Belkis H. 
Kerimesi İclâl H. 

» Necibe H. 
Mahdumu Celâlettin Ef. 

Abdülezel Paşa hafidesi Naciye H. 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
Beyin hemşiresi Binnaz H. 

Mitat Paşa : 
Kerimesi Fatma Memduha H. 

» Mesrure H. 

Gazi Osman Paşa haremi Fatma H. 

Maaş 
miktarı 

15 

5 

25 

15 
5 
5 

25 

10 

10 
5 
5 
5 

15 

9 
9 

25 

Şartı tahsisi 

| Mektep tahsilini ik-
j mal edinceye kadar 

) Mektep tahsillerini 
) ikmal edinceye kadar 

Kanunun 

A« \ Tarihi 

478J13/4/340 

479 ' l 3 /4 /340 

480 ! 13/4/340 

481J13/4/340 



î>86 

Babıâli vakasında şehit edilen Harbiye 
nazırı esbakı Nazım Paşa Kerimesi Atiye H 

Merhum Niyazi B. : 
Zevcesi Feride H. 
Hemşiresi Lâtife.» 
Mahdumu Mitat B. 

;» Süleyman Asım B. 

Sadrı esbak merhum Mahmut Şevket 
Pş. zevcesi Dilşat H. 

Üçüncü Ordu Kumandam İsmail Hakkı 
Pş. Validesi Habibe H. 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey 
merhumun : 

Haremi Mazlume H. 
Mahdumu Şinasi Ef. 

» Cehri » 

Kerimesi Fikret H. 
» İsmet H. 

Şeyhülislâm Hayri Efendi merhumun : 
Zevcesi Munise H. 
Malûl mahdumu Hakkı B, 
Mahdumu Münip B. 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim B. : 
Zevcesi Hikmet H. 
Kerimesi Melâhat H. 

» Zafer » 
» Nimet » 

Ömer Naci B. merhumun : 
Zevcesi Emine Adviye H. 
Kerimesi Müzeyyen H. 

İH . 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi Pş. 

Merhum Memet Ali B. zevcesi Belkıs 

Maaş 
miktarı 

18 

10 
10 
10 
10 

62,5 

40 

20 
6 
6 
6 
6 

20 
10 

10 
5 
5 
5 

10 
5 

50 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

J\e i Tarihi 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

| Eramil maaşı alma-
J mak şartile 

] Mektep tahsillerini 
) ikmal edinceye kadar 

\ Teehhüllerine kadar 

\ Mektep tahsilini ik-
/ mal edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Teehhülüne kadar 

481 13/4/340 

515 24/4/340 

481 13/4/340 
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Esami 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat 
Hikmet B. : 

Mahdumu Ahmet Reşat Hikmet B. 
» Ömer Fuat Hikmet B. 

Oümüşane Mebusu şehit Ziya B. : 
Zevcesi 

Mahdumu Muammer B. 

Kerimesi Yadigar H. 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sabı
kı Hayrullah Ef. : 

Zevcesi Ayşe H. 
Mahdumu Celâlettin Ef. 

J> Kemalettin» 

Maaş 
miktarı 

Ef. 
EsbakKastamonu mebusu İsmail Mahir 

Zevcesi Fatma H. 
Kerimesi Fatma İffet H. 

» Ayşe Ferihan H. 

Mahdumu Bekir Oündüz B. 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç B 

Denizli komiseri Hamdi B.: 
Zevcesi Fevziye H. 
Kerimesi Perihan H. 

Mahdumu Cengiz Ef. 

Validesi Firdevs H. 

Mustafa Necip B. hemşiresi 

Su Şehrinde idam edilmiş olan yüz
başı Nuri B.: 

Çocuğu 

10 
10 

5 
5 
5 

5 

25 

5 
5 

5 

5 

Şartı tahsisi 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Yirmi yaşını ikmal 
edinceye kadar 
Teehhülüne kadar 

^ Mektep tahsillerini ik-
J mal edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Mektep tahsilini ik
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
| Tahsilini ikmal edin-
j ceye kadar 

Tahsillerini ikmal edin 
ceye kadar, kızların te
ehhülüne kadar 

Kanunun 

Jfi 1 Tarihi 

481:13/4/340 
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B. 

Esami 
Muş mutasarrıfı merhum Servet B.: 

Zevcesi 

Mahdumu Kâmran Ef. 
Kerimesi Neriman H. 

Karamağara nahiyesi müdürü Tevfik 

Zevcesi Hafize H. 
Kerimesi Ayşe H. 

Mahdumu Hami Ef. 

Kızılca nahiyesi müdürü şehit Adil Ef.: 
Validesi Selime H. 
Zevcesi Havva İsmet H. 
Kerimesi İffet H. 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah Ef. ha
remi Hatice H. 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal Ef. : 

Zevcesi Emine H. 
Kerimesi Nefise H. 

Trabzon valii esbakı Cemal Azmi B. : 
Zevcesi Müzeyyen H. 

Ziya Gök Alp B. merhumun: 
Zevcesi Veciha H. 
Kerin esi Hürriyet H. 

^ Türkân H. 

24 üncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmut B. : 

Refikası Şaziye H. 
Mahdumu Feridun B. 

24 üncü fırka Erkânıharbi yüzbaşı 
Yakup Sami Ef.: 

Zevcesi Şahende H. 
Mahdumu Ali Aydın Ef. 

» Sami Bali » 

Maaş 
miktarı 

10 
5 
5 

2 
2 
2 

10 

10 
5 

15 

50 
30 
30 

40 
10 

20 
10 
10 

Şartı tahsisi 

Tahsilini ikmal edince
ye kadar 
Teehhülüne kadar 

Teehhülüne kadar 
Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Kaydihayat şartile 

Teehhüllerine kadar 

Tekaüt, eytam ve era-
mil maaşları varsa 
katolunacaktır ( Bu 
maaşlar maktu olup 
kız ve erkek çocuk
lara y<'rmi yaşına ka
dar verilir ). 

Kanunun 

A* Tarihi 

4 8 1 1 3 / 4 / 3 4 0 

482113/4/340 

515^24/4/340 

518|1 1/1 1/340 

649 22 /4 /341 
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Esami 
Maraşlı doktor Mustafa B.: 

Zevcesi Naime H. 
Mahdumu Şeref B. 

* Ayhan B. 

Maraşlı şehit Evliya Ef.: 
Zevcesi Şerife H. 
Kerimesi Muazzez H. 
Mahdumu Fehmi B. 

Kozanlı şehit Saim Beyin hemşiresi 
Naciye H. 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım Ef. 
merhumun: 

Zevcesi Ratibe H. 
» Aliye H. [*] 

Şehit Jandarma mülâzimi evveli Sü
reyya Beyin validesi Hüsniye H. 

Şehit Doktor Nafiz Tahir B. : 
Hemşiresi Sabiha H. 
Mahdumu Ali Nafiz B. 

Topçu binbaşılığından 
hum Rıza B. : 

Zevcesi Şükriye H. 
Kerimesi Türkân H. 

müstafi mer-

B. 

Maaş 
miktarı 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı 

Zevcesi Ehliman H. 
Mahdumu Fikri Ziya B. 

» Saruhan B. 
Kerimesi Oülseren Lema H. 

» Oülbeğim H. 

Saruhan mebusu merhum Reşat B. : 
Zevcesi Atiye H. 
Oğlu Mustafa Reşit B. 
Kızı Samime H. 

/*/ Evvelce muhassas yirmi lira maaşına 
olunmuştur {Kanun jlf 1101). 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

15 

20 
40 

10 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
40 

Şartı tahsisi 

Tekaüt, eytam ve era-
mil maaşları varsa 
katolunacaktır ( Bu 
maaşlar maktu olup 
kız ve erkek çocuk
lara yirmi ya sına 
kadar verili ). 

Eytam ve eramil ma
aşı verilmemek şartile 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğer
lerine izdivaçlarına 
kadar maktuan . 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zevce
sine kaydihayat suretile, 1 753 24/2/926 

oğluna ikmali tahsiline ve 
kızına izdivacına kadar. 

yirmi lira daha zammedilerek kırk liraya iblâğ 

Kanunun 

M 

649 

Tarihi 

22/4/341 

732 8/2/926 
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Esami 

Sami paşazade Sezai B. 

İstanbul mebusu merhum Abdurrah-
man Şeref B. : 

Kerimesi Hikmet H. 
» İsmet H. 

Çorum mebusu merhum Ferit Recai 
B. : 

Zevcesi Kâmran H. 
Mahdumu Bahir B. 

Merhum Doktor Vasfi B. : 
Refikası Nazmiye H. 
Mahdumu Reşit B. 

» Feridun B. 

Sivas valii esbakı merhum Reşit Pş.: 
Zevcesi Melek H. 
Mahdumu Memet Celâlettin B. 

» Mahmut Aziz B. 
Kerimesi Fatma Hikmet H. 

J> Emine Fikret H. 
J> Nimet H. 

Mahkemei temyiz reisi evveli müte-
veffe Hasan Fehmi B. zevcesi Kâmran 
H. 

Sabık İstanbul mebusu Ahmet Salâ-
hattin B. : 

Refikası Seza H. 
Mahdumu Haldun B. 

Maaş 
m iktarı 

100 

30 
30 

20 
10 

20 
10 
10 

20 
10 
10 
10 
10 
10 

30 

40 
10 

Şartı tahsisi 

Eytam ve eramil maaş
ları katolunmak üzere 
teehhüllerine kadar 

Zevcesine teehhül ettiği 
zaman katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşma veya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül ettiği 
takdirde katedilmek 
üzere kaydihayat ile, 
mahdumlarına yirmi yaş
larına veya ikmali tah
sillerine kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek suretile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde katedilmek üze
re kaydihayat ile, man- • 

dumlarına yirmi yaşlarına 
veya ikmali tahsillerine, 
kerimelerine de teehhül
lerine kadar 

Eramil maaşı verilmemek 
ve teehhül ettiği takdir
de katolunmak üzere 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile refi
kasına teehhül ettiği tak
dirde katedilmek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Kanunun 

M 

993 

1098 

Tarihi 

19/3/927 

19 /6 /927 

1099 19 /6 /927 

1100Ü9/6/927 

1102ı 19/6/927 

1103 19/6/927 

1104 19/6/927 
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Esami 

Kırşehir mebusu Ali Riza B. merhumun 
refikası Necmiye H. 

Mirliva Celâl Pş. : 
Kerimesi Hadiye H. 

» Redife H. 

Kütahya mebusu sabıkı merhum Seyfi 
Ef. mahdumu Şemsettin Ef. 

Rize mebusu merhum Rauf B.: 
Zevcesi Binnaz H. 
Kerimesi Belkıs » 

» Melâhat » 

Mardin mebusu sabıkı merhum Der
viş B. zevcesi Meryem H. 

Şehit binbaşı Ali Kabuli Beyin kerimesi 
Fatma Bahire H. 

Menemen hadisesinde şehit edilen Kubilay 
merhumun annesi Zeynep H. 

Menemen hadisesinde Şehit edilen bekçi 
Memet oğlu Hasan Ef. zevcesi Fatma H. 

Menemen hadisesinde şehit edilen bekçi 
Hayrettin oğlu Şevki Ef. validesi Naciye 
H. 

Maaş 
miktarı 

20 

2,5 
2,5 

10 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

15 

mm 
Kanunun 

Şartı tahsisi 

Eramil maaşı verilme
li mek şartile teehhül et
tiği takdirde kesilmek 
üzere kaydihayat ile 

Eytam maaşı verilmemek 
üzere yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek şartile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde kesilmek üzere 
kaydihayat ile, kerime
lerine teehhül edinceye 
kadar 

Eramil maaşı verilme-
[ mek üzere teehhül ettiği 
takdirde katolurımak şar
tile 

Kaydı hayat şartile 

Yaşadıkça ve maktuan 

| Evlendiği zaman kesil-) 
J mek üzere maktuan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

•fc 

1105 

1141 

1161 

Tarihi 

19/6/927 

23/ 6 /927 

25/6/927 

1171 25/6/927 

il 174 

2038 

2364 

2432 

26/6/927 

27/6/1932 

27/12/1933 

17/5/1934 





G-
Muvazenei umumiye kanunu : Madde 7 

[Gelecek senelere sari mukavelâıt aktine mezuniyet verilen hizmetler ] 

Devlet demiryolları inşaatı. 
Yollar ve köprüler inşaat] 
Ankara şehri su tesisatı. 

Kanun 
No. 

9441 
1091J 
1688 Yollar ve köprüler inşaatı. 
1712 1 
2269 J 
1391 Ford mukavelesi 
1722 Kibrit istikrazı. 
2234 Düyunu umumiye 
1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 inci maddesinde gösterilen 

hizmetlerden inşaattan maada olanları. 
1050 Muhasebei umumiye kanununun 52 inci maddesinde gösterilen 

hizmetler 
1375 Demiryolları paketi. 
1375 Anadolu, Mersin - Adana demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 

rıhtım mukaveleleri. 
2107 Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapisane binaları

nın inşasına dair 
2063 Ankara yüksek ziraat ve baytar mekteplerile enstitülerin inşaat 

ve tesisatı için istikraz aktine dair 
2094 îkramiyeli dahilî istikraz aktine dair 
2134 Afyon Karahisar - Antalya demiryollarının inşasına dair 
2135 Elâziz şube hattının inşasına dair 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2185 Ankarada yapılacak polis mektebi hakkında 
2200 Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak Divriki civarında 

bu hatla birleşecek iltisak hattının inşalar hakkında 
2214 Filyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 Küçük menderes nehri ile tâbilerinin ıslâhına dair. 
2267 Ankarada yapılacak jandarma mektebi hakkmda. 
2282 Hava birliklerinm ihtiyacı olan inşaat işleri için iki milyon liralık ta

ahhüt yapılmasına dair 
2300 Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması 

hakkında 
2370 Memleketimizde bir Trotil fabrikası kurulmasına dair. 
2405 Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüt icrasına dair-



F - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Maliye vekâleti bütçesinin 190 inci faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertipler] 

1 — Mahkeme masrafı tertipleri. 

2 — Mahkeme ilâmma müstenit deyin taihakkuk etmiş olan tertiplerden tahsisatı kalmayanlar. 

3 — Geçen sene düyunu tertipleri. 

4 — Eski seneler düyunu tertipleri. 



I-
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[ Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edeek eşya ] 

Eşyanın nevi 
Eşyanın ne halde 

getirildiği Mülâhazat 

Halı nesç ve imalinde kullanıla
cak çözgü ve kaskam iplikleri ( Kaskam ipliği •1 

Yumurta talaşları înce ağaç talaşları 

Türk ve şark halı ve kilimleri Mamul halde 

Barsaklar Tuzlanmış halde 

Amerikan bezi, tülbent, salaşpur, 
patiska 

Keten, jüt, manila ve emsalin
den mamul çuvallık mensucat 

Şeker 

Safi keten mensucat 

Sellüloit, galalit ve oryantal ha
litaları 

Otomobil resimli ilân kâğıdı 

Rus tütünü 

Senede 150 000 kiloyu tecavüz 
etmemek şartile ( 1932 ve 1933 
seneleri zarfmda ithal edilmiş 
olan ipliklerin müddetleri ilk 
gümrük muamelesi tarihinden 
itibaren 2 seneye iblâğ olunmuş
tur. 

Top halinde 

Top halinde 

Mamul halde 

Top halinde 

Külçe, levha, çubuk yap
rak ve boru halinde 

Resimli kâğıt halinde 

Yaprak halinde 

Yazma ve kalemkâri basma imal 
ve ihracını temin için 

çuval imali için. 

Şekerleme ve helva ihracatmı te
min için 

f Ayintap ve havalisinde ve Istan-
bulda el işi muhtelif örtülerin 
imalini temin için. 

Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık ima
lâtı için. 

f Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için. ( Fort 
müessesesine mahsustur). 

Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilecek îstanbul-
da işlenecektir. 



M - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 9 

[Pansiyoner talebeden alınacak ücretler] 

Adana mektepleri 
Ankara » 
Afyon Karahisar lisesi 
Balıkesir mektepleri 
Bursa » 
Diyarbekir lisesi 
Edirne » 
Erenköy kız lisesi 
Erenköy kız lisesi ilk kısmı 
İstanbul mektepleri 
Erzurum lisesi 
Galatasaray lisesi 
Galatasaray lisesi ilk kısmı 
izmir mektepleri 
Kastamonu mektepleri 
Kayseri mektepleri 
Konya » 
Sivas lisesi 
Trabzon mektepleri 
Çanakkale ortamektebi 
Elâziz » 
Kütahya mektepleri 
Manisa » 
Yozgat lisesi 
Antalya lisesi 
Gazi Antep lisesi 

Lira 
175 
275 
130 
180 
170 
160 
150 
225 
200 
225 
165 
300 
275 
200 
140 
150 
140 
120 
150 
150 
150 
100 
130 
140 
120 
130 

Bilecik ortamektebi 
Çankırı 
Denizli lisesi 

» 

Erzincan ortamektebi 
İsparta 
îzmit 
Kars lisesi 
Kırklareli oı 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sinop 
Ş. Karahisaı 
Tekirdağ 
Tokat 
Zonguldak 
Samsun 
Çorum 
Muğla 
Artvin 
Giresun 

» 
» 

•tamektebi 
» 
» 
» 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eskişehir lisesi 
Hopa ortamektebi 
Ünye » 
Adapazarı » 

Lira 
13Ö" 
120 
128 
110 
100 
140 
150 
140 
120 
135 
125 
100 
105 
150 
120 
150 
175 
130 
100 
100 
225 
180 
120 
180 
120 



L - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 12 

[ 1934 malî senesi zarfında mevkuf tutulacak memuriyetler ] 



Derece 

— 298 — 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Divanı muhasebat 

9 Dördüncü sınıf murakıp 
10 Birinci sınıf muavin 
11 ikinci » » 
14 Birinci sınıf mukayyit 
15 İkinci » » 

6 
2 
4 
4 
4 

40 
35 
30 
20 
17,5 

20 

Başvekâlet 
7 Âli iktisat meclisi birinci şube muavin şefi 
7 » » » İkinci » » » 

11 » » » » » memuru 
7 » » » üçüncü » muavin şefi 

11 » » » » » memuru 

55 
55 
30 
55 
30 

Şûrayı Devlet 
9 Birinci sınıf mülâzim 

10 İkinci » » 
7 Mazbata kalemi müdürü 

15 Üçüncü smıf kâtip 

40 
35 
55 
17,5 

Isatatistik umum müdürlüğü 
14 Tasnif şubesi memuru 
15 » » » 

1 20 
2 17,5 
3 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Diyanet işleri reisliği 

6 Müşavere heyeti azası 
15 >> » kütüphane memuru 
15 Tahrirat ve evrak müdürlüğü kâtibi 
17 Mushaflar tetkik heyeti azası 
11 Müftü müsevvidi 
12 » » 
19 » » 
18 » kâtipleri 
12 istanbul müftülüğü cihat tevcihi ve yazı 

işleri kalemi mümeyyizi 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 

1 

70 
17,5 
17,5 
14 
30 
25 
10 
12 

25 
19 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

11 Kadastro müdürlüğü tetkik memuru 
19 Kaza tapu kâtipleri 
19 Nevahi tapu memurları 
15 Muamelât kalemi kâtibi 
15 Memurin ve levazım müdürlüğü kâtibi 

1 
33 
271 
2 
1 

30 
10 
10 
17,5 
17,5 

308 

Hariciye vekâleti 

ı ı 
2 1 
3 3 
4 2 
5 14 
6 16 
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7 
8 
9 

10 
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Memuriyetin nevi 

, - . 

Adet 

10 
11 
28 
20 

106 

Maaş 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

14 Sicil ve memurlar müdürlüğü kâtibi 
7 İstatistik ve neşriyat müdürlüğü müte

hassıs doktor 
15 İstatistik ve neşriyat müdürlüğü kâtibi 
7 Teftiş heyeti 4 üncü sınıf müfettişi 

12 » - » kalemi dosya memuru 
15 » » kalemi kâtibi 
18 2 inci sınıf küçük sıhhat memurları 
19 3 üncü » » » » 
9 Hıf zıssıhha müzesi müdür muavini 

17 » » mulaj cı muavini 
14 İstanbul çocuk hastanesi asistanı 
10 Numune hastaneleri operatör muavini 
14 Sağır, dilsiz ve körler müessesesi mual

lim tabip 
7 Tıp talebe yurdu müdürü 

13 Ebe yurdu müzakereci ebe 
17 » » kâtip, mubayaa memuru ve mu

temedi 
18 Ebe yurdu ayniyat mutemedi 

1 20 

1 
1 
6 
1 
1 

15 
6 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

41 

55 
17,5 
55 
25 
17,5 
12 
10 
40 
14 
20 
35 

20 
55 
22 

14 
12 

Adliye vekâleti 

ıo 
11 
12 

Reis, hâkim, sulh hâkimi, 
müddei umumî ve muavinleri, 
aza ve aza mülâzımları 

10 35 
61 30 
38 25 

109 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Maarif vekâleti 

Lise, orta ve muallim mektepleri 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 
14 

4 
7 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muallim 
» 

Güzel sanatlar akademisi 

14 70 
40 55 
24 45 
103 40 
100 35 
59 30 
11 22 
20 20 

4 90 
3 55 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 
4 Muallim 3 90 
7 » 1 55 

11 » 4 30 

17 Sanatlar mektepleri kâtip ve hesap memuru 2 14 
18 » » . ambar ve depboy » 2 12 
7 » » muallimi 1 55 

~391 

Nafıa vekâleti 

Nafıa yüksek fen heyeti 
2 Reis 1 125 
3 Aza 2 100 



— 302 — 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

.Heyeti teftişiye 
7 Müfettiş 4 55 

Limanlar fen heyeti 
7 2 inci sınıf mühendis 1 55 

Münakalât idaresi 
5 3 üncü sınıf başmühendis 1 80 
6 4 » » » 1 70 

12 Memur 1 25 

Şose, köprüler ve binalar idaresi 
Köprüler fen heyeti 

6 4 üncü sınıf başmühendis 1 70 
7 1 inci sınıf mühendis 1 55 

Şoseler fen heyeti 
7 1 inci sınıf mühendis 1 55 

Binalar fen heyeti 
8 Fen memuru 1 45 

Sular umum müdürlüğü inşaat fen heyeti 
6 4 üncü sınıf başmühendis 1 70 
7 1 inci sınıf mühendis 1 55 
8 istikşaf fen memuru 1 45 
9 » » » 1 40 

14 Kâtip 1 20 

Nafia şirket ve müesseseleri umum müdürlüğü 

6 Elektrik mühendisi ' 1 70 

Tarife ve muhabere müşavirlikleri 

14 Kâtip 2 20 

Evrak müdürlüğü 
14 Kâtip * 1 20 

' . . ' • • • ' : . . . . . . • 

YHayat memurları 
6 Yol başmühendisi 12 70 
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Derece Memuriyetin nevi 

7 Mühendis 
8 » 
9 » 
7 Fenmemuru 
8 » 

10 Su işleri mühendisi 
7 Şirket komiseri 

Demiryollar inşaatı taşra memurları 
5 înşaat başmüdür muavini 
5 Şube başmühendisi 
6 Kısım başmühendisi 

. Adet 

4 
3 
3 
3 
5 
3 
1 

1 
2 

Maaş 

55 
45 
40 
55 
45 
35 
55 

80 
80 

Ziraat vekâleti 

13 Vilâyat orman idareleri mühendisi 18 22 
14 » » » » muavinleri 4 20 
15 Vilâyat orman idareleri 1 inci sınıf kon-

doktörü 1 17,5 
16 Vilâyat orman idareleri 2 inci sınıf kon-

döktörü 8 16 
9 Vilâyat baytar idareleri üçüncü sınıf 

müdür, birinci sınıf mücadele baytarı, 
ıslah mmtaka müfettişleri 1 40 

11 Vilâyat baytar idareleri beşinci sınıf 
müdür ve ikinci sınıf mücadele baytarı 
ve hudut baytarları 9 30 

13 Vilâyat baytar idareleri 2 nci sınıf sıh
hiye ve muayene baytarı 35 22 

14 Vilâyat baytar idareleri, birinci sınıf 
muavin baytarı 4 20 

15 Vilâyat baytar idareleri 2 nci sınıf mu
avin baytarı 21 17,5 

15 Fidanlıklar 2 inci sınıf memuru 4 17,5 
7 Tohum ıslahı istasyonları 2 inci sınıf müdürü 1 55 
9 » » » müdür muavini 2 40 

11 » » » 2 inci sınıf şefi 2 30 
12 » » » baş asistanı 2 25 
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Derece 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
14 

17 

Memuriyetin nevi 

Orta ziraat mektebi muallimi 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» » 
mutemedi 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

Orta ziraat mektebi 

» 

» 
» 

y> 
» 

» 

muhasebe memur ve 

ayniyat memuru 

Adet 

1 
2 

16 
16 
14 
4 
2 

1 
1 

Maaş 

90 
80 
70 
55 
45 
35 
30 

20 
14 

169 



N - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 13 

[Muhtelif kanunlar hükmüne tevfikan her sene .muvazenei umumiye kanununa rapte
dilmedi UUımgelen kadrolar] 
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No: 1 

1508 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince verilecek tazminat kadrosu 

Amenajman heyetleri 

Başmühendis 
» muavini 

Mühendis 
Kondoktor 

Tazminat 
Lira 

3 
o 
2 
9 

miktarı 
K. 

50 

50 

No : 2 

2005 numaralı kanunun üçüncü maddesine tevfikan pansiyonların 1934 malî se
nesi zarfında tatbik edilecek ücretli ittemur ve müstahdemleri kadrosudur 

Müdür 
> 
> 

Muavin 
» 
» 

Müzakereci 
» 
» 

tdare memuru 
» » 
» » 
» » 

Doktor 
» 
» 
» 

Vazife 

Aşçı (Yamağile beraber) 
> 
» 

Müteferrik müstahdem 
Hademe 

Adet 

10 
12 
25 
10 
30 
60 
25 
25 
40 
15 
30 
30 
30 

2 
5 

15 
25 
7 

15 
25 
15 

225 

;Aylık,.. . 
ücreti 

60 
50 
30 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
70 (Hariçten) 
60 
50 
40 

100 
75 
60 
50 
60 
50 
40 
50 
— (Ücretleri 25 liı 

Mülâhazat 

''ayı geçmeme! 
leti tayin edecektir). 
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No: 3 

2006 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince gümrük muhafaza umum ku
mandanlığının 1934 malî senesi için tesbit edilen askerî kadrosu 

Rütbesi 

Mirliva 
Miralay 
Kaymakam 
Biribaşı 
K. Yüzbaşı 
Birinci mülâzım 
Mıülâziım 
Hesap memuru S. 4 - 8 
Askerî adlî hâkim S. 4 
Zabit hâkim miralay 

> » Kaymakam 
Askeıû adlî (hâikim S. 3 
Müddeiumumi S. 3 

» S. 4 
Müstantık S. 4 

» S. 5 

Adedi 

1 
2 
6 

14 
21 
22 
21 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 

Mülâhazat 

Birisi ayni dereceden maaşlı sivil olabilir. 

Ayni dereceden maaşlı sivil olabilir. 
ikisi maaşlı sivil olabilir. 

Terfi ederlerse mnhassasat farkını eyyamı haliye 
tasarrufundan alırlar. 

Efrat: 

Takımbaşı 
Gedikli ibaşçavuş 

» » muavini 
» çavuş (Talimgahtan yetişme) 

Onbaşı 
Karargâhta onbaşı 
Muallem nefer 
Talimgahta nefer 
Karargâhta nefer 
îihtisas mahikemelerindöki 
emirfberleri 

16 
23 
21 
51 

194 
1 

1364 
370 

27 
6 zalbit hâıkiımin 

6 
Hizmetleri 1,5 senelik olacaktır. 





H - CetveU 
Muvazenei umumiye kanunu: Madde 17 

[Geçmiş seneler bütçe kanunları ma/ddelerinden lıükümleri 1933 malî senesi zarfında dahi 
devam edecek olanlar] 
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1339 senesi birinci avans kanunu - No. 311 
Madde 6 — 15 nisan 1338 tarihli rü

sumu bahriye kanununa merbut -cetvel 
haricinde olup Dersaadet liman riyase-

Madde 7 — Bilûmum tekâlif ve rüsu
mun kavanin ve nizamatı mukarreresi 
mucibince tahakkukuna ve düyunu Ha
zinenin sübutuna esas olan mekadir ve 
nisbetler tebeddül etmemek şartile Ha
zinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 

1340 muvazenei un 
Madde 6 — Hariciye vekâletince ge

rek merkezde ve gerek sefarethane ve 
şehbenderhaneler vasıtasile hariçte isti
fa edilmekte olan harç ve resimlerin le-
delicap mukabelei bilmisil olmak üzere 
tezyidini ve icabında haddi aslisine irca-
ını vekâleti müşarileyhanm işarına bi
naen tahtı karara almağa îcra Vekilleri 
Heyeti mezundur. 

Madde 11 — 30 eylül 1336 tarihli ka
nunun ikinci maddesi mucibince resme 
tâbi tutulan oyun alâtmdan işbu resim 
levha vazı suretile istifa olunur ve bu 
resim temettü kanununun cari olduğu 
mahallerde tatbik edilir. 

Her sene mart ayı zarfında vesaiti 
münasebe ile vaki olacak ilân tarihin
den itibaren on beş gün zarfında levha
ların vazı mecburî olup bu müddetten 
sonra levhasız görülecek olanlar iki kat 
resme tâbi tutulur. İşbu kanunun 
mevkii tatbika vazı tarihine kadar dam-
galattırmaksızm derdest olunan oyun 
alâtımn rüsumu müterakimesi kanunun 

Madde 5 — Topkapı müzesile saray
lardan ellişer kuruş ve diğer müzelerden 

tince ötedenberi alınmakta olan rüsum 
kemafissabık istifa edilir. 

kuyudu hesabiyei Devlette lira esas itti
haz edilerek kuruş onun kesri itibar edi
lip tahakkuk ve tahsilinde yirmi para
dan dun küsurat tay ve yirmi paradan 
fazla küsurat kuruşa iblâğ edilecektir. 

niye kanunu - No. 490 

neşrinden itibaren bir mah zarfında tes
viye olunmak şartile cezaları af ve asha
bı hakkında ikame olunan davalar iptal 
olunur. 

27 teşrinisani 1336 tarihli kanunun 
ahkâmile 30 eylül 1336 tarihli kanunun 
işbu maddeye mugayir olan ahkâmı mül
gadır-

Madde 12 — Duçarı istilâ olan ma-
hallerle her hangi sebeple nısfından faz
lası harap olan şehir ve kasaba ve ku
rada 1338 senesinden itibaren inşa edil
miş ve edilecek mesakin ve çiftlik ebni-
yesi 1349 senesine kadar vergi ve zama-
imden muaftır. Bu misillü mebaniden 
şimdiye kadar tahsil edilen vergiler iade 
edilmez. 

8 teşrinisani 1339 tarihli kanunun 12 
inci maddesi mülgadır. 1338 senesinde 
istirdadı müteakip ordu tarafından va
zıyet edilip takdiri fiat hususunda ta-
haddüs eden ihtilâfat hasebile mahsubu 
taahhur eden aşar tekasitinden eyyamı 
güzeşte faizi aranmaz. 

onar kuruş duhuliye ücreti alınır- Sihhi-
ye müzesi meccani olduğu gibi alelûmum 

1340 senesi mart ayma mahsus muvakkat bütçe kanunu - No. 425 

1341 senesi muvazenei umumiye kanunu - No. 627 
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mektepler talebesi de duhuliye ücretin
den muaftır. 

Madde 7 — Hususî ormanlardan alı
nan rüsum kavanini mahsusası mucibin
ce % 10 olarak istifa olunur. Sahipli 
arazide yetiştirilen veya hüdayi nâbit 
olarak sahipli arazide veya müteferrik 
surette Devlete ait arazii haliyede yeti
şen ağaçlardan bu resim alınmaz. 

Madde 8 — icar ve isticar kontrato 
evrakile ferağ ilmühaberleri atideki fi-
atlarla satılır : 

A - İcar ve isticar kontratolarmdan: 
Kuruş 

Senevi 100 liraya kadar bede
li icarı mutazammm olanların 
beheri 10 

Senevi 500 liraya kadar bede
li icarı mutazammm olanların 
beheri 20 

Senevi 501 lira ve daha fazla 
bedeli icarı mutazammm olanla
rın beheri. 50 

B - ( Bu fıkra 833 numaralı kanun
la tadil edilmiştir. ) 

Madde 9 — Nüfus hüviyet cüzdanla
rı âtideki fiatlarla satılır: 

Bez kaplı hüviyet cüzdanı 15 kuruş. 
Maroken kaplı hüviyet cüzdanı 50 ku
ruş. 

Madde 13 — 30 nisan 1329 tarihli 
iskânı muhacirin nizamnamesinin 28 inci 
maddesinin muafiyata müteallik ahkâ
mı mülgadır. 

Madde 20 — Maadin ocaklarile bilû
mum müessesatı smaiyenin tesisatına 
ve işletilmesine ait levazımdan ve tuz ile 
Devlet inhisarına tâbi diğer mevattan 
ve ipek kozasından duhuliye resmi alın
maz. 

Madde 23 — Tarihî ve bediî kıyme
ti haiz olanlar müstesna olmak üzere 
emlâki milliyenin bedeli peşin veya âti
deki esaslar dairesinde tanzim edilecek 
talimatnameye tevfikan mukassat ola
rak furuhtuna Maliye vekili mezundur. 

A - içinde veya civarında hiç arazi

si olmamak veya uhdei tasarruflarmda-
ki miktarı arazi 200 dönümden noksan 
bulunmak sebebile toprağa muhtaç erba
bı ziraat mevcut olan arazii milliye bedeli 
10 senede mukassatan alınmak ve her 
haneye verilecek arazi miktarı yerle
rindeki arazi ile birlikte muhitin icabı
na göre azamî 200 dönümü tecavüz et
memek üzere takdiri kıymet suretile 
tevzi ve furuht olunur. 

B - içinde veya civarında toprağa 
muhtaç erbabı ziraat mevcut olmayan 
arazii milliye ile Devlete ait bağ, bahçe, 
fidanlık ve zeytinlik gibi gayrimenku-
lât tekarrür edecek bedeli, azamî on se
nede mukassatan alınmak üzere bilmü-
zayede taliplerine satılabilir. 

C - Emlâki milliyeden olan müsak
kafat ve arsalar takarrür edecek bedeli 
azamî sekiz senede mukassatan alınmak 
üzere bilmüzayede taliplerine furuht 
olunabilir. 

D - Gerek takdiri kıymet suretile 
gerek bilmüzayede furuht edilecek fıka-
ratı sabıkada muharrer emvali gayri-
menkule son- taksitin tediyesi zamanına 
kadar Hazine lehine birinci derecede 
haciz vazı şartile bidayeten katî surette 
ferağ olunur. 

H - Hulul eden taksiti miadında ver
meyenler hakkında tahsili emval kanu
nu ahkâmı tatbik edilir. 

V - Mübadeleye gayritâbi eşhası 
hükmiyeden metruk bilcümle emvali 
gayrimenkule kâffei hukuk ve vecaibi-
le bulundukları vilâyetlerin idarei hu-
susiyelerine devredilir. 

Madde 37 — Muvakkat veya daimî 
bir memuriyetle memaliki ecnebiyeye i-
zam olunanların zatî ve aile yol masraf
ları memurini hariciye harcırah kanunu
na ve yevmiyeleri 15 mayıs 1335 tarihli 
harcırah kararnamesine tevfikan verilir. 
Bu yevmiyeler devairi aidesince ehem
miyeti maslahata ve icabatı mahalliyeye 
göre yedi misline kadar tezyit olunabilir. 

Memuriyeti muvakkate ile izam olu
nanlara bu miktardan fazla yevmiye ita
sı lâzımgeldiği takdirde verilecek yev
miye miktarları icra Vekilleri Heyetin-
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ce takdir olunur. Mezkûr 15 mayıs 1335 
tarihli harcırah kararnamesinin 29 uncu 
maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkralarile 
kararnamei mezkûrun 10 teşrinisani 
1335 tarihli zeylinin 3 üncü maddesi ah
kâmı mülgadır. 

Madde 53 — Türkiye Cumhuriyeti 
ile muamelei mütekabile esası üzerine 
itilâf name teati eden düveli ecnebiyeye 
icra Vekilleri Heyeti kararile Ankarada 
sefaret ve konsoloshane inşa eylemek 
üzere meccanen arsalar teffizine ve ge
rek bu arsalar, gerek Ankarada inşa 
edilecek sefaret ve konsoloshanelerle 
düveli mezkûrenin elyevm Türkiyede 
mevcut diğer sefarethane ve konsolos
haneleri için tahsisi veçhile bilâharç ta
pu senedi itasına Maliye vekili mezun
dur. Ankarada sefarethane ve konsolos
haneler inşaatı için memaliki ecnebiye-
den celbedilecek malzemei inşaiye güm-

Madde 4 — Altın ve gümüş avani ve 
meskukâttan ve ziynet altınlarından 
Darphanece alınmakta olan ücret Mali
ye vekâletince rayice göre tanzim edile
cek liste mucibince istifa edilir. 

Madde 8 — 18 mart 1926 tarihli me
murin kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli 
ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve 
memurini hakkındaki kanunun malî me-
vaddı ahkâmı tedricen tatbik ve her se
ne hangi maddeler ahkâmının tatbikma 
iptidar edileceği muvazenei umumiye 
kanunlarile tayin olunmuştur. 

Madde 9 — 18 mart 1926 tarihli me
murin kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci 

Madde 11 — Mukavelenameleri mu
cibince imtiyazlı şirketlerle müteahhitler
den teftiş mukabili alman mebaliğin büt
çe haricinde sarfı ve kadroda gösteril-
meksizin bu kabil şirket ve müteahhit

ler nezdinde komiser veya fen memuru 
istihdamı gayricaizdir. 

rük resminden muaftır. 

Madde 57 — 1340 senesi Askerî fab
rikalar müdüriyeti umumiyesi bütçe ka
nununun 3 üncü maddesinde muharrer 
inhisar eşyasından maada her nevi me-
vaddı infilâkiye ve kapsül gibi aksamı 
ve elâbı nariye ve istimali mecaz revol
verlerin füruhtu dahi tahtı inhisara a-
lmmıştır. Ancak umuru nafıa ve maa-
dinde müstamel mevaddı infilâkiye ve 
aksamı mahalli teslimindeki maliyet fi-
atma yüzde yirmiden fazla zammedil-
meyerek efrada, şirketlere veya müesse-
sata füruht edilir. 

Madde 59 — İmalâtı harbiyede müs
tahdem ameleden kaza sigortasına tâbi 
tutulması icap edenlerin sigorta bedeli
ne muvazenei umumiyeden muhassas 
mebaliğden fazlası işbu amelenin yevmi
ye ve ücuratmdan katolunur. 

ve (D, H ) fıkraları müstesna olmak üze
re 84 ve 88 inci maddelerinde ve 7 .hazi
ran 1926 tarihli ordu, bahriye ve jandar
ma zabitan ve memurini hakkındaki ka
nunun 1 inci maddesinin memurin ka
nununun 88 inci maddesine matuf hük-
rnile 2, 8 ve 9 uncu maddelerinden maada 
bilûmum ahkâmının 1927 senei maliye
si haziranı ve yalnız memurin kanunu
nun 86 mcı maddesi hükmünün 1927 se
nei maliyesi teşrinievveli iptidasından 
itibaren tatbikma başlanır. (Bu madde 
1204 numaralı kanunun birinci ve 1452 
numaral kanunun 19 uncu maddelerile 
kısım tadil olunmuştur). 

Ancak yeni aktolunan mukavelât do-
layısile bir malî sene zarfında işe başla
yan şirket ve müteahhitlerden teftiş mu
kabili alınacak mebaliğ bir taraftan va
ridat bütçesindeki tertibi mahsusuna irat 
kayit, diğer taraftan bu mebaliği teca
vüz etmemek üzere icra Vekilleri Heye-

1927 senesi muvazenei umumiye kanunu - No. 1011 

1929 malî senesi bütçe kanunu - No. 1456 
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tince tasdik olunacak kadro dairesinde 
komiser veya fen memuru bittayin üc
retleri mensup oldukları daire bütçesi
nin müstahdemini daime tertiplerine 
tahsisat olarak ilâve ve tesviye olunur. 
Bunlardan müteakip malî sene bütçesi

nin tanziminden evvel tayin olunanların 
o sene kadrolarına ve bütçe tanzimin
den sonra tayin olunanların ikinci mü
teakip sene kadrolarına ithali mecburi
dir. 

1931 malî senesi bütçe kanunu - No. 1848 
Madde 8 — 19 mayıs 1930 tarih ve 

1615 numaralı kanunun birinci madde
sinde yazılı 18 lira, 14 lira olarak tadil 
olunmuştur. Kıtaata mürettep binek ve 
mekâri hayvanları yem bedeli de bu 
miktar dahilinde tesviye olunur. 

Madde 13 — Yeni inşa edilen demir
yollarından resmen işletilmeğe açılma
yanlar üzerinde Nafıa vekâletince tan
zim olunacak tarifelere tevfikan ücret 
alınmak şartile nakliyat icrasma mezu
niyet verilmiştir. 

Madde 17 — Maaşma muadil olarak 
ücretli kadrolarda teklif olunan vazife
leri kabul etmeyen açıktaki memurların 
açık maaşları kesilir. Kabul edenlerin 
eskiden bulundukları derecedeki memu
riyete tayin hakları mahfuzdur. 

Madde 18 — Açık maaşı alanlardan 
sermayesinin ekseriyeti Devlete ait bir 
şirket veya idareye intihap veyahut Hü
kümetçe her hangi ücretli bir vazifeye 
intihap veya tayin kılınıp eski memuri
yet maaşına muadil veyahut fazla bir üc
ret alanların açık maaşı kesilir. 

Madde 19 — Bir vekâlet veya idare
nin kadrosunda gösterilen her hangi bir 
memur ve müstahdem kadroda muhas-
sas maaş veya ücretile o vekâlet veya 
idarenin her hangi bir kısmında istih
dam olunabilir. Bu suretle istihdam edi
lenlere vekâlet maaşı ve ikamet yevmi
yesi verilmez. Ancak 367 numaralı ka
nuna göre istihdam edilen hâkimler hak
kında harcırah kararnamesi hükümleri 
tatbik olunur. 

Yukarı derecelerdeki vazifeler maa-
şatı karşılık gösterilmek suretile daha 
aşağı derecelerden memur tayini caizdir. 

Madde 22 — Maaşatı zatiye düyunu 
muhasebei umumiye kanununun 47 inci 
maddesindeki esasa tevfikan cari sene 
bütçesine mevzu tahsisattan tesviye 
olunur, 

Madde 25 — Varidat bütçesinde nâ
zım varidat unvanı altmda bir kısım 
açılmıştır. Bu kısma Maliye vekâletince 
hususî kanunları mucibince diğer Dev
let daireleri nam ve hesabına cibayet 
edilip bu dairelere verilecek varidat 
kaydolunur. 

Nâzım varidat hesabında kayitli va
ridat, Maliye vekâleti masraf bütçesin
de açılmış olan hususî fasıldan alâka
dar dairelere tediye edilir. Bu fasıldan 
yapılacak sarfiyat 10 uncu maddenin 
takyidatına tâbi değildir. 

Madde 26 — Vekil ve müsteşar oda-
larile kabul ve içtima salonlarından ve 
müstakil idarelerin riyaset odalarile 
müstakil umum müdür ve kumandan
lıkların umum müdür ve kumandan
lık odalarından, ordu müf ettişlerile ko
lordu kumandanlıkları odalarından ve 
vilâyet makam odalarile içtima salonla
rından gayri Devlet dairelerindeki elek
trik tenviratı 6 - S metre murabbaı ze
min sathına 100 Woltt hesabile direkt 
veya difüzörlü lâmbalarla yapılır. Bu 
dairelerde ziya kudretinin ziyama sebep 
olan avizeler kullanılmaz. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu - No. 2031 
Madde 11 — 1513 numaralı kanu - | na tâbi borçlar ile 1931 malî senesi niha-
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yetine kadar millî Hükümet bütçelerin
den- mütevellit tahsisatsız borçlara mu
kabil hak sahiplerine yedi senede itfa 
edilmek ve senevi % 5 faize tâbi tutul
mak üzere tahvil verilir. İhı tahviller 
1 ağustos 1932 tarihinden sonra Maliye
ce Hazineye ait olarak satılacak emval 
bedellerine mukabil başa bas nakit ve 
umumiyetle teminat mukabilinde kabul 
olunur. Ancak 151.5 numaralı kanuna 
iâbi olan borçların miktarı 100 liraya 
kadar olanlar ile 1.00 lirayı geçmeyen ke
sirleri nakten tediye olunur. 

Hariciye vekaletinin Beynelmilel ya
taklı vagonlar şirk etile ecnebi memle
ketlerdeki alacaklılara tediyesi muktazi 
talısisatsız borçlarının mezkûr vekâletin 
1932 malî senesi masraf fasıllan tasarru-
f at ndan tesviyesi caizdir, 

Ma.dde 21 •— Maaşatın tevhit ve te
adülü hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası 
hükmü 1683 numaralı kanunun meriye
tinden evvelki hükümlere göre tekaüt 
edilipte mülhak ve hususî bütçelerden 
ücret alanlara da şamildir.> 

(900 numaralı kanun ahkâmı mah
fuzdur) . 

Gerek eski hükümlere göre ve gerek 

1683 numaralı tekaüt kanununa tevfi
kan tekaüt edilipte tediye edilmiş ser
mayesinin en az nısfı Devlete ait olan 
müesseselerle sermayeye verilecek faiz 
veya temettüü Devletin teminatı altın
da bulunan bilûmum müesseselerde va
zife deruhde edenler dahi 1452 numara
lı kanunun 14 üncü maddesile 1683 nu
maralı kanunun 70 inci maddesi hüküm
lerine tâbidir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı 
mütekaitler hakkında bu hükmün tat
bik edilebilmesi için aldıkları tekaüt 
ınaaşlarile ücret mecmuunun 50 liradan 
aşağı düşmemesi şarttır. 

Madde 23 — Vilâyetlerin umumî ida
resi kanunu mucibince nasp ve azilleri 
mahallerine ait bilûmum memurlarla 
ailelerine her ne suretle olursa olsun ve
rilecek harcırah o vilâyet hududunu te
cavüz edemez. Bunlardan tekaüt edi
lenlerin harcırahları dahi bu hükme 
tâbidir. Alelıimum mütekaitlerin ver
dikleri beyannamelerde gösterilen yer
lere senesi içinde gitmeyenlerin harcı
rahlarından, istihkaklarından fazlası te
kaüt maaşlarının her üç aylığının nısfı 
tevkif edilmek snrctile istirdat olunur. 

Madde 25 •— Bütçelerdeki tedavi ve 
yol masrafları tertiplerine mevzu tah
sisattan ancak maaşları yedinci ve on
dan aşağı derecelerde muayyen miktar
larda bulunan memurların tedavileri 
için sarfiyat icra olunabilir . 

Madde 26 — Asalet ve vekâlet na-
mile verilecek paranın mecmuu asalet 
ve vekâlet sııretilc idare edilen memu
riyetlerden hangisi yüksekse onun bir 
derece fevkindeki maaşı geçemez. Üc
retli vazifelerde de ücretin tekabül et
tiği derece maaşları bu hükme esas it
tihaz olunur. Muallimler bu hükme tâ
bi değildir. Ancak bir muallim der
sin mahiyeti ne olursa olsun resmî ve 
hususî müesseselerde haftada 28 saat
ten fazla ders deruhde edemez. 

Madde 29 — îşbu kanunun meriyet 
tarihine kadar teraküm etmiş bulunan 

Madde 16 — 459 numaralı mahsubu 
umumî kanununa tevfikan verilecek tas-
fiyei düyun tahvili ile bu kanunun 11 
inci maddesi mucibince verilecek tahvil
ler Hazinenin 1927 senesi nihayetine 
kadar eşhası hakikiye zimmetinde ta
hakkuk eden alacaklarile mahsup olu
nabilir. Bu mahsubat nâzım varidat ve 
masraf hesaplarında açılacak maddeler
de gösterilir, 

Madde 20 — Açıkta kalan memurlar
dan filî hizmet müddeti yedi seneye 
kadar olanlara dörtte bir, on beş sene
ye kadar olanla fa üçte bir, on beş seneden 
fazla olanlara yarım maaş nisbetiııde 
açık maaşı verilir. Bunların 788 numa
ralı kanunun 85 inci maddesi hükmüne 
tevfikan ilk iki aylık tam maaş almak 
hususundaki hakları mahfuzdur. 
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tapu münakalelerinin merkezde tesci
li için mesai saatleri haricinde çalışa
cak memurlara münakale başına bir ku
ruş ücret verilir. Ancak bu işin muvaz
zaf memurlara yaptırılabilmesi yeni 
muamelelerin terakümde kalmaması ile 
meşruttur. 

Madde 30 — 20 haziran 1931 tarih ve 
1831 numaralı kanunun hükmü nâzım 
varidat ve masraf hesaplarında tedvir 
olunur. 

Madde 31 — Devlet demiryolları in
şaatı ile işletme işlerinin ayrılmasından 
mütelıaddıs vaziyetin ııetayici kanunu 
mahsusla tesbit ve tanzim edilinceye ka
dar bu vaziyetin işletmeğe taallûk eden 
hususatı Nafıa vekâletince tayin oluna
cak esaslara göre idare olunur. 

Madde 33 — Resmen işletmeğe açılmış 
ve bakımı da işletme idaresine devredil
miş bulunan hatların devir mazbatalari-
le tesbit edilen nevakıs bedelleri için Na
fıa vekâleti bütçesinden ifraz edilecek 

mebaliğ işletme idaresine verilir. 

Madde 34 — İşletmeğe açılmış 
hatlarda inşaat teşkilâtı tarafından 
yapılan ikmali nevakıs ameliyelerinde 
veya bir senelik tamirat işlerinde çalışan 
memur ve müstahdemler ve bunların eş
ya ve erzakı ve bu kısmın bakımına muk-
tazi malzeme o mmtakaya inhisar etmek 
ve işletmede cari usuller tatbik edilmek 
şartile meccanen nakledilir. Bunun gi
bi muhtelif hatlardaki nevakısm ikma
linde müstahdem seyyar inşaat memur 
ve müstahdemleri de vazifeten seyahat
lerinde iş vagonları ve eşyalarile birlik
te meccanen nakledilir. 

Madde 35 — Ulukışla - Boğazköprü 
hattının noksan kalan tesviyei türabiye 
ve imalâtı smaiyesi ile bilûmum aksa-
mmdaki ray ferşiyatı, mebani ve balast 
gibi sair nevakısm ikmali için mütead
dit senelere sari bir buçuk milyon lira
ya kadar taahhüdat icrasına Nafıa veki
li mezundur. 

1933 muvazenei umumiye kanunu No. 2211 
Madde 9 — Devlet demiryalları in

şaat mukavelelerile işbu inşaata müte
allik mubayaa mukavelelerinden dolâyi 
verilmesi lâzımgelen gümrük resmi ve 
diğer vergiler nazım varidat ve masraf 
fasıllarına kayit ve mahsup olunur. Ev-

henüz tesviye 
resimler dahi 

velce tahakkuk edip te 
edilmemiş olan vergi ve 
bu hükme tâbidir. 

Madde 20 — 22 nisan 1341 tarih ve 
649 numaralı kanuna bağlı cetvelde ya
zılı maktu kaydı kaldırılmıştır. 

*>&<* 




