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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarının 1931 yılı beş aylık blânçosu 
ile 1932 yılr blânçosunun sunulduğuna, 

Bozdoğan kazası malmüdürü Kemale, 
Manisa saylavı Tahir Hititin teşriî masuniyetine, 
Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz

batalar müzakere ve kabul edildi. 
B. M. Meclisi ve müştemilâtındaki eşya hakkındaki 

Tmızbata okundu. 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

8 2 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Aydın demiryollarının satın alınmasına dair 

mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/209) 
(Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Bina vergisi kanununun 24 ncü maddesinin 
değiştirihîiesine dair kanun lâyihası (1/205) (Maliye 
ve Biittçe encümenlerine) 

3 — Bir vilâyette teşkil edilecek idare heyeti kad
rosu hakkındaki kanun lâyihası (1/206) (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

1 — Denizaltı mensııblarma verilecek zamaim ve 
tazminat hakkında kanım lâyihası (1/207) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Deniz mensııblarma mahsus yemek bedeli 
hakkında kanun lâyihası (1/208) (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

(i — Evkaf umum müdürlüğü memurları aylıkları
nın tevhid ve teadülüne dair olan kanuna ilişik cet
velde bazı değişiklik yanılması ve bir madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihasr (1/21.1) (Bütçe encümenine) 

7 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 22 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun lâyihası (1/212) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine) 

8 — İmalâtı harbiye fabrikalarrndaki mütehassıs 
zabit?na verilecek yevmiye hakkındaki 1058 sayılı ka
nunun başlığı ile ikinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/213) (Bütçe encüme
nine) 

9 — İstanbul liman işleri umum müdürlüğü 1935 
yılr bütçesi hakkında kanun lâyihasr (1/214) (Bütçe 
encümenine) 

1931 malî senesi iıesabı katisi hakkındaki kanun lâyi
hasr kabul ediWi, 

Kültür bakanlığı merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihalarr da bir müd
det müzakereden sonra encümene verildi ve çarşam
ba günü saat 14 te toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

j 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Nuri Conker Konya Çoruh 

I Ali Muzaffer Göker Ali Zırh 

EDİLEN EVRAK 
10 — Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiye ve 

intacı hakkındaki kanunlara ek kanun lâyihası (1/210) 
. (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
I 11 — Satrn alınan Aydın ve şuabatı demiryolları

nın tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muamelâtına 
dair kanun lâyihası (1/215) (Nafıa ve Bütçe encümen
lerine) 

12 — 1 iirkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair ka
nun lâyihası (1/2Ki) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
13 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1.931 yılı son 

hesabına ?.id mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na d:ıir Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara 
şehri imar müdürlüğü 1931 yrh son hesabr hakkında 
kanun lâyihası ve Divanr muhasebat encümeni mazba
tası (3/1.2, 1/99) (Ruznameye) 

14 — Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı 
metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/137) 
(Ruznameye) 

15 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı nisan ayı he
sabı hakkında Meclis hesablarının . tetkiki encümeni 
mazbatası (5/12) (Ruznameye) 

I Ki — 4 teşrinievvel 192fi tarihinden evvel mevcud 
olan vakıflar hakkında tatbikat kanunu lâyihası ve 
Maliye, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/41) (Ruznameye) 

17 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1931 yılı bütçe açığına karşılık olmak üzere 200 000 
liralık istikraz aktine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/181) (Ruznameye) 



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

BAŞKAN — Abdülhalik Renda 

KÂTİBLER : Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
huhirındu liüyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Umumî heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelere izin ve

rilmesi Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Renda 

Haydar Çerçel (Afyon k.) bir buçuk ay, 
hastalığına binaen. 

İsmail Hakkı Mumcu (Amasya) bir buçuk 
ay, hastalığına binaen. 

Fatin Güvendiren (Bursa) bir ay, mazeretine 
binaen. 

Baha Öngören (Kars) yirmi beş gün, hasta
lığına binaen. 

Veli yaşın (Kayseri) iki ay, hastalığına bi
naen. 

Ömer Dinç (Kütahya) bir ay, mazeretine 
binaen. 

Naki Yücekök (Muş) iki ay, hastalığına bi
naen. 

İsmail Memed Uğur (Sivas) bir ay, mazere
tine binaen. 

BAŞKAN — Şimdi birer birer isimleri oku-
yu.b reyinize arzedeceğiz: 

Haydar Çerçel (Afyon Karahisar) bir buçuk 
ay, hastalığına binaen. 

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

İsmail Hakkı Mumcu (Amasya )bir ay, has
talığına binaen. 

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

Fatin Güvendiren (Bursa) bir ay, mazereti
ne binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Baha Öngören (Kars) yirmi beş gün, hasta

lığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Veli Yaşın (Kayseri) iki ay, hastalığına bi

naen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ömer Dinç (Kütahya) bir ay, mazeretine bi

naen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Naki Yücekök (Muş) iki ay, hastalığına bi

naen. 
BAŞKAN — Kab.ul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
İsmail Memed Uğur (Sivas) bir ay, mazere

tine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin, Kiya
set Divanı katilliğinden istifasına dair takriri 

Kamutay Yüksek Başkanlığına 
Ankara Halkevi başkanlığına seçilmiş oldu

ğumdan ve oradaki işlerin çokluğu Divan kâ-
tibliği vazifesini görmeme imkân bırakmayaca
ğından saygılarımla istifamı yüksek katınıza 
sunarım. 

20 - V -1935 
İçel 

Ferid Celâl Güven 
BAŞKAN — Ferid Celâl Güven Ankara Hal

kevi başkanlığına seçildiğinden Divan kâtibli-
ğinden istifasını vermiştir. Yerine başka biri
ni intihab edeceğiz. Şimdi ruznameye geçiyo
ruz: 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1935 yık muvazenei umumiye kanunu 

lâyihası (l/S) [ 1 | . BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

1] 113 sayılı basmayazı zaptın son undadır. 
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î : 27 22-5-1935 C : 1 
MALİYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâ-

ziz) — Sayın bayanlar ve baylar; 
1935 bütçesinin takdimi: 
Bu gün, Yüksek Meclisin kıymetli tetkik 

mevzuunu teşkil edecek olan 1935 malî senesi 
bütçesi, Cumhuriyetimizin 12 nci yılında yapı
lacak hizmetleri ve bu hizmetlerin karşılığını 
ihtiva eylemektedir. 

Mütevazin olarak teklif olunan bu bütçe
miz, 195 011 053 lira olarak tesbit olunmuş 
ve 1934 senesi bütçesine nazaran 10 935 417 li
ralık bir fazlalığı göstermekte bulunmuştur. 

Bu fazlanın 3 000 000 lirası beş senelik sa
nayi programımızın tatbiki için geçen sene yük
sek heyetinizce Sümer bank sermayesine ilâvesi 
kabul buyurulan 42 000 000 liraya mahsuben 
bu bankaya verilmek, 700 000 lirası da yine 
sanayiimizin muhtaç olduğu merinos yünü ve 
pamuk gibi ziraî maddelerimizin ıslah ve inki
şafına sarfolunmak üzere taallûk ettiği bütçe
lere; 1 440 000 lirası da evvelce bütçe hari
cinde idare edilmekte olan muafiyetlerin büt
çede irad ve masraf gösterilmesi maksadile ik
tısad bütçesine, 2 700 000 lirası da müdafaa 
hizmetlerine, 1 100 000 lirası haricî ve dahilî 
borçlarımızın müretteb taksitlerine ve geri 
kalan 2 000 000 lirası da diğer Devlet hizmet 
lerine tevzi olunmuştur. 

Şunu da arzetmeliyim ki, Cumhuriyetin bü
yük eseri olan demiryollarm inşası işinde yüksek 
heyetinizin muhtelif kanunlarla çizdiği progra
mın aynen tatbikini temin için bütçede yazılı 
rakamdan başka fevkalâde varidat ile karşılan
mak üzere 8,5 milyon liralık bir tahsisatın Na
fıaya, ve yine memleket müdafaasının icab 
ettirdiği fevkalâde bazı masrafların ayni su
retle karşılanmak üzere 6.2 milyon liralık tah
sisatın Millî Müdafaaya verilmesi derpiş olun
muş; nâzım varidat hesablarında kayidli vari 
dattan 3.5 milyon lirası iskân, maarif, iktısad, 
ziraat işleri için tahsis olunmuştur. Bu rakam
lar dahi birleştirilmek suretile 1935 senessi Dev
let hizmetleri için tahsisi teklif olunan para 
214 milyona baliğ olmakta ve bu para hizmetle
re göre şu tevzi nisbetini göstermektedir: 

Nafıa, maarif, iktısad, sıhhat, ziraa^ 
işleri % 28.4 

Düyunu umumiye % 17.1 
Müdafaa % 30.5 
Jandarma % 4.7 
Devletin diğer bütün teşkilâtı (Bü

yük Millet Meclisi, Riyaseti cumhur 
dahildir). % 19.3 

%100. -

Şu tevzi nisbeti çok açık olarak ifade eder 
ki, Cumhuriyet, halktan topladığı paraları yine 
halkın ve vatanın yüksek menfaatleri ve hizmet

leri için tahsis ve sarfetmekte, bütün hızile 
bu amaca doğru yürümektedir. 

Bütçemizin masraf programını şu kısa maru
zatımla toplayabilirim: 

Memleketin iktisadî hayatında, iş alanında, 
halk ihtiyaçlarında masrafları çoğaltmak, müs
mir olmayan masrafları daraltmak, masrafta 
başlıca gözettiğimiz emel, yürüdüğümüz yol bu
dur. 

Varidat bütçesi: 
1935 senesi bütçesinde normal varidat kay

naklarımızdan 195 küsur milyon lira alınacağı 
tahmin edilmektedir. Bu tahmin, tahsilat vazi
yetimizin seyrine mutabıktır. Bu gün elimizde 
mevcud olan 1934 senesinin 11 aylık tahsilat 
miktarına göre tahsil ettiğimiz para 173.5 mil
yon lirayı bulmaktadır. 1934 senesinin 12 nci 
ayma aid tahsilat miktarı, evvelki senelerin 
ayni ayma aid tahsilat vasatisine göre, ilâve kı-
lınırsa, 1934 senesindeki tahsilatımızın, muham-
menata nazaran beş altı milyon lira fazla tu
tacağı neticesine varılır. Binaenaleyh bütçeye 
alınan irad ve mahsubları ve tabiî tezayüd sey
rini ve bazı vergilerimizdeki tadilâtı nazarı dik
kate alarak 1935 senesinde varidatımızın 195 
milyon lirayı bulacağı ve bu suretle masrafımı
zı tamamen karşılayacağı neticesine varılır. 

Tahsilatımızın seyrini, varidat nevileri iti-
barile mütalea edersek şu vaziyeti görmekteyiz: 

1932 senesinin ilk 11 ayında, buhran ve mu
vazene vergileri de dahil olarak, vasıtasız ver
gilerimizden alınan varidat ceman 51 902 000 
lira; 1933 senesinde 52 934 000 lira; 1934 sene
sinde 55 799 000 lira tutmaktadır. Vasıtalı ver
gilerimizin seyri de, inhisarlar ve sair mütefer
rik hasılat dahil olarak, yine ayni devrede 1932 
senesinde 98 483 000 lira; 1933 senesinde 
98 239 000 lira; 1934 senesinde de 117 715 000 
lirayı bulmaktadır. Bu vaziyete göre 1932 se
nesinde vasıtasız vergilerimizin vasıtalılara nis
beti % 34; 1933 senesinde % 35; 1934 senesin
de de % 32 sini teşkil eylemektedir. Bu nisbet-
ler normaldir. 

Varidat programımızı da şu suretle hulâsa 
edebilirim: 

Vergilerin hiç bir zaman istihsali tazyik et
memesi, istihlâki azaltacak bir raddede bulun-
mamassı, 

Vergileri iktisadî hayatın zarurî birer uzvu 
mahiyetinde mütalea ederek onlara bu zarure
tin fevkinde bir ağırlık verilmemesi hedefi ta-
kib edilmektedir. Bu makssadla çimento üze
rindeki istihlâk vergisinin kaldırılmassı teklif 
olunduğu gibi diğer zarurî ihtiyaçlara tekabül 
eden maddeler üzerindeki vergilerin de azaltıla-
satış fiatlatrmm ucuzlatılması imkânları araştı
rılmakta ve icab ve ihtiyaç derecesinde bazı 
mevzular üzerinde bir tenzil teklifi mukarrer bu
lunmaktadır. 
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I : 27 22-5-1935 C : 1 
Hesabı kati neticeleri 
Bütçe ve Hazine muamelelerine aid munta

zaman yapılan neşriyatımız ve hesabı katileri
miz Devlet masraflarının normal ve fevkalâde 
menbalardan elde edilen varidatla kapanmakta 
ve bu suretle mütevazin olarak tasdik edilen büt
çelerin tatbik neticesinde aynı tevazünü muha
faza eylemekte olduğunu göstermetktedir. 

1933 senesi ile müddetti bitmek üzere bulunan 
1934 senesi vazityetletrini arzedeyim: 

1933 senesinde: 170 milyon lira olarak kabul 
edilen bütçe, senesi içinde karşılıkları fevkalâde 
menbalardan ve nâzım hesablardan temin edil
mek suretile ilâve olunan tahsisatla 182 milyon 
liraya yükselmiştir. Bu sene 174 milyon lira tah
silat olmuş ve filen tediyat da 170 milyon liraya 
varmıştır. Büteetnin devrettiği borçlar tenzil o-
lunduktan sonra senei hesabiye 367 bin lira 
fazlasile kapanmıştır. 

1934 senesinde: 184 milyon lira olarak kabul 
edilen bütçe, senesi içinde yine karşılıkları fev
kalâde menbalar ve nâzım hesablardan temin 
edilmek ve varidat fazlasile karşılanmak suretile 
verilen munzam ve fevkalâde tahsisatla 208 mil
yon liraya baliğ olmuştur. 11 ay içinde 173.5 
lirası da fevkalâde varidattan olmak üzere 193 
milyon liraya alınmış ve sene sonunda bütçemi
zin 1 milyon lira derecesinde bir fazlalıkla ka
panması muhtemel bulunmuştur. 

Nakid vaziyeti : 
1934 senetsi haziranı iptidasma - Bankalarda

ki alacaklı ve boçlu hesablar karşılanmak sure
tile - 11 920 000 liralık borç ile girmiş bulunu
yorduk. 

1934 senesine aid nakid vaziyetimiz ise, yap
tığımız hesaba nazaran, 20 090 198 lira alacak 
ve 29 046 075 lira da borç göstereceğine göre 
borçtan alacağın tenzili halinde bankalardaki 
alacaklı ve borçlu hesablar karşılandıktan son
ra 1935 malî senesine girerken borç bakiyemiz 
8 955 877 lira olacaktır. 

1934 senesile 1935 senesinin nakid vaziyeti 
noktasından mukayeyesi yapılırsa, 1935 malî 
senesine, 1934 malî senesine nazaran 2 934 694 
lira daha az borç ile girileceği tezahür eder. 
Bu hal Hazine vaziyetimizin 1934 senesine na
zaran daha iyi bulunduğunu tebarüz ettirir. 

İktisadî vaziyet: 
Haricî mübadelemizde kliring ve karşılıklı 

menfaatlere istinad eyleyen mukavelenamele
rin, ihraç mallarımızın değer fiatle satılmasın
da ve ihracatımızın" artması yolunda mühim 
âmil olduğu muhakkaktır. Dahildeki ziraî ve 
hayvan mahsulâtımızın fiatleri de, 1933- sene
sine nazaran 1934 senesinde bir yükselme gös
termiştir. Buğday fiâtini koruma tedbirleri, sı
naî programımızın tatbikatı, ihraç pazarlarının 
bulunması bu kıymetlenme işinde birinci derece
de nazarı dikkati celbeylemektedir. 

Hususi kredi: 
Bankalarımızın, 1934 senesi blânçolarma 

göre, vaziyetlerine temas etmek isterim. Ban
kalarımızdan; Sümer bank, Cumhuriyet Mer
kez bankası, İş bankası, Emlâk bankası 1934 
senesi blânçolarını muvaffakiyetle ve kârla ka
patmışlardır. Ziraat bankası bu sene temettü 
yapamamıştır. Adapazarı Türk Ticaret banka
sının bir milyon iki yüz bin liradan ibaret olan 
sermayesi, teşrinievvel 1934 tarihinde yapılan 
fevkalâde bir içtimada yeni hissedarları teşkil 
eyleyen Hazine, İş bankası, Ziraat bankası, 
Emlâk bankası, Sümer bankın iştirakile, iki 
milyon iki yüz bin liraya iblâğ edilmiş ve bu 
bankanın sıkıntılı vaziyeti Hazinenin ve millî 
bankaların yardımile ıslah olunmuştur. 

Millî bankalarımız, ziraî, sınaî, ticarî sahalar
da ve imar için vukubulan müracaatlara, bünye
lerinin müsaadeleri dahilinde icabeden kredileri 
temin etmekte ve müşterilere lâzımgelen kolay
lıkları göstermekte olduklarını ve muvaffaki
yetli bir sahada yürüdüklerini yüksek huzuru
nuzda şükranla arzeylerim. 

Mevduatı koruma: 
1933 malî senesinden itibaren meriyet mev

kiine giren mevduatı koruma kanunu halkımı
zın tasarrufatını vikaye hususunda bütün temi
natı haiz bulunmakta ve tasarrufatın seneden 
seneye artmasını teşvik tertibatını ihtiva et
mektedir. Biriktirilen millî servetler gerek bi
riktirenler için ve geren; iktisadî hayatın inki
şaflarında istimalleri itibarile amme için fay
dalı olmaktadır. Bu kanunun karşılıklar için 
koyduğu esaslar üzerine bunların faydalarmaan 
mahrum kalmamaları yolunda bankaların vaki 
müracaatleri neticesinde geçen sene Yüksek 
Meclisin kabul ettiği kanunların çizdiği çerçe
ve dahilinde istimalleri temin edilmiş ve bu 
suretle bankalar ve dolayısile tasarruf sahihle
rine favdalar temin olunmuştur. 

Para vaziyetimiz: 
Türk parasının filî istikrarından bahsetmek 

lâzımdır. Millî para, bu günkü iktisadî rejimin 
normal şartlarına dayanarak kıymetini muha
faza etmektedir. Dünya para işlerinin gidişini, 
dikkat ve ehemmiyetle takib ediyoruz. 

Para işlerinde bizim takib ettiğimiz gaye, 
şimdiye kadar müteaddid vesilelerle mevzubahs 
edildiği üzere, gayet sarihtir. Bizim para işlerini 
tutumumuz, bütçe tevazününe, ticaret ve tediye-
muvazenelerine, dayanan emin esaslar üzerin
dedir. 

Döviz vaziyeti: 
Ticaret ve tediye muvazenelerinin gidişile ve 

bu muvazenelerin lehte inkişafile yakından il
gili olan döviz vaziyetimiz, alınan tedbirlerle, 
gayritabiî bir manzara ve mahiyet arzeylemek-
tedir. Tediye muvazenemizin ağır yükünü, ge-
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çen sene olduğu gibi, bu sene de haricî borçlarla 
eskiden gelen sermayelerin harice çıkarılmak is-
tenlien mühim temettüleri teşkil eylediğini söy
lemek hâdisata tamamen mutabık olacaktır. 

Döviz ihtiyacımızın ağır yükünü ticaret mu
vazenesinin lehe olan farkı ödemeğe kâfi gel
memesi tabiidir. Bu cihetten mevcud olan müş
külâtımızın mühim bir kısmını haricî mübadele
mizde kliring yolile ortadan kaldırmış bulunu
yoruz. 

Gümüş para: 
Geçen sene alınan bir kanuna müsteniden, 

Büyük Önderimizin resimlerile süslenen yeni gü
müş paralar basılmış ve tedavüle çıkarılmıştır. 
Mayıs 1935 sonuna kadar dörd milyon liralık 
kısmın tamamen basılması temin olunacaktır. 
önümüzdeki senede, elli ve yirmi beş kuruşluk 
gümüş paralar dahi tedavüle çıkarılacağı gibi; 
on ve beş kuruşluk nikel paralarla bunların ak
samının basılması da temin olunacaktır. 

Borçlar: 
1 - Haricî borçlar: Düyunu umumiye bütçe

mizin istikrazlara aid kısmında, İmparatorluk
tan Türkiye hissesine isabet eden haricî borçlar 
için, itilâfnamesi mucibince, tediye edilecek meb
lâğ 700 000 altının tam mukabili olmak üzere 
bütçemize konulmuştur. 

2 - Dahilî borçlar : Dahilî istikrazların faiz ve 
itfa karşılıkları tamamen ve mülga seyrisefain 
borçlan da dahil olmak üzere dalgalı borçlar 
için de 900 000 lira tahsisat ayrılmıştır. Kanun 
ve mukavelenamelerin istilzam ettiği borçların 
karşılığı tamamen bütçemiz de derpiş edilmiş
tir. 

Mahsubu umumî kanunile, millî Hükümet büt
çelerine aid borçların tasfiyesi ikmal edilmek ve 
senelerce devam etmiş olan bu muameleler katî 
safhasına girmek üzeredir. Kanunları mucibin
ce % 5 ve % 2 faizli tahvillere bağlanmakta olan 
bu borçların 1935 senesinde itfası lâzmıgelenlere 
aid tahsisat bütçeye konulmuştur. 

Devlet kredisi : 
Hazine işlerinin tutumu, tediyatm intizamı 

Devlet kredisini her gün biraz daha yükseltmek
tedir. Geniş nafıa programımız, Devlet kredisi
ne dayanan normal maliyetlerle idare ve temin 
olunmaktadır. Bu gibi krediler için evvelce 
% 10 faiz taleb edilmekte iken son senelerde ta
lihler, Türk Hazinesinin taahhüdat ve tediya-
tmdaki intizam karşısında, faiz miktarını % 5,5 
haddine kadar indirmişlerdir. Yüksek heyeti
nizden alman kuvvet ve direktiflerle vücud bu
lan bu f erahlı kredi vaziyetini sevinçle arzetmek 
vazifemdir. 

Bilvesile dahilî istikrazlar hakkında da ma
lûmat arzedeyim : 

Dahilî istikrazlar : 2463 numaralı kanun ile i 

% 7 faizli olmak üzere 30 milyon liraya kadar 
istikraz akdine mezuniyet verilmişti. 1934 se
nesinde bu kanuna istinaden 2 milyon liralık 
emisyon yapıldı. 1935 senesi için de dört mil
yon liraya ihtiyaç gösterilmektedir. 

Bu miktar da ayni şekilde temin olunacaktır. 
Ergani için 2094 numaralı kanunla yapıl

masına mezuniyet verilen 12 milyon liralık % 
5 faizli ve ikramiyeli istikrazın üçüncü tertibi 
olan 4 milyon liralık emisyonu da 1934 sene
sinde yaptık ve bu kanunla verilen 12 milyon 
liralık mezuniyet tamamen kullanılmış oldu. 

Antalya hattı için istikraz yapmıyoruz. Bu 
hattın inşasını fevkalâde membalardan aldığı
mız varidat ile karşılamaktayız. 

Muvaffakiyetle yaptığımız dahilî istikrazla
rın ödeme şartlarına göre lâzmıgelen karşılık
ları bütçemizde daima bulunmaktadır. İstik
razlara gösterilen rağbetin ve bunların tama
men satılmasının Devlet kredisile ve bu kre
dinin sağlamlığile olan alâkasını memnuniyet
le arzeylerim. Tasarruf sahibleri paralarını bu 
kadar emniyetli bir surette yatırmaktan müs
terih olacak mevkidedirler. 

Sayın heyetinizi uzun tasdi etmeyeyim. 
Bitirmek üzere bulunduğumuz malî yılı, Bü
yük Meclisin daima hadisatı önleyen isabetli 
irşadları ve kararları ile nasıl muvaffakiyetle 
bitirmekte isek yeni seneyi de Yüksek heyetini
zin çok yerinde ve hiç yanılmayan direktifleri 
ve yardımlarile ayni suretle geçireceğimize 
inanmak gerekir. 

Sözüme nihayet verirken bütçeyi dikkatle 
incelemiş, ihtiyaç ve imkânlara uygun surette 
denkleştirmiş olan Bütçe encümenine teşekkür 
etmeği kendime borç bilir ve sunulan bütçenin 
onaylanacağından umutlu olduğumu arzeylerim 
(alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar; 

benim görüşüme göre memleketimizin beynelmi
lel siyaset ve buhran karşısındaki vaziyeti, ihti
yaçları hususî ve mahallî cebhelerden değil, 
umumî cebheden nazara almağa bizi icbar edi
yor. Niçin? 

Uzun asırlar imparatorluk hayatı yaşadık
tan, dahilde, hariçte uzun boğuşmalar yaptık
tan sonra nihayet mübarek ana yurdumuzun 
hududunda toplanmış bulunuyoruz. Buradan 
bir karış geri gitmemeğe, yalnız millî mevcudi
yetimiz için değil, mensub olduğumuz büyük 
ırkın şerefi namına borçluyuz. Büyük ırkm şe
refi, diyorum. Türk, seyri mevcudiyetinde öy
le devirler yaşamıştır ki, o devirlerde yalnız 
kuvvet ve kudretile değil, medeniyetile dahi o 
zamanki milletlerin üzerinde yaşamıştır. Bu
nu aramak için toprağın altına kadar gitmeğe 
lüzum yoktur. Toprağın üstünde ve Türkün 
bütün büyük güzergâhında bu gün o medeni
yetin şaheserleri yeryüzünü süslsemektedir. Ta-
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rihin ibtidaî devrine değil, daha yakınlara bak-
sak dahi, meselâ Selçuk devrini, meselâ Osman
lıların itilâ devriolan iki buçuk asırlık zamanı 
ele alsak, yurdumuzun her tarafı bilhassa bü
yük merkezler Türkün dehai medeniyettinin 
şaheserlerile dopdoludur. Geçenlerde bir müte
hassıs mühendisten şu suali sormuştum: Dedim 
ki, büyük âbideler, meselâ Süleymaniye, Yeni-
cami, Sultan Ahmed hakikaten, denildiği gibi, 
yüksek bir kıymeti mimariyi temsil ediyor mu? 
Bu mütehassıs zatin vermiş olduğu cevab şu 
olmuştur: Onlar Türkün dehasını temsil eden 
şaheserlerdir. îlim, fen, bu gün de, yarm da, 
müebbeden onların önünde huşu ile, tazimle 
eğilmeğe mecburdur (Alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar; Türkün bu seyri medenisi 
ne gibi şerait altında bulunduğu zaman bütün 
milletlerin üstünde bir mevcudiyet göstermiş, 
ne gibi avamille tevakkuf etmiş ve gerilemiş
tir ve bu gün yeni hızla nasıl medenî bir sa
vaşla yürüyor ve ne gibi şerait altında bulunu
yor? Buna dair kısa fakat hututu umumiyesile 
mukayeseli bir çerçeve yapmama, müsaade eder
seniz, önünde bulunduğumuz muazzam vazife 
ve ondan tevellüd eden umumî cebhe nazarınız
da tebarüz edecektir. 

Niçin Türkün seyri medenisi o devirlerde en 
üstün bulunmuştur Çünkü o devirlerde Türk, 
mukadderatına tamamile sahibti. Onun başbuğu 
milletin ve ordunun içinde yaşardı. Henüz din, 
amme hidematı üzerinde hâkim değildi. Bu nok
ta, bu çok krymetli olan millî tarihimizin bu 
noktası üzerine nazarı dikkatinizi celbederim: 
Yavuzun o zamanın büyük müftüsü olan Zem-
billi Ali Efendi ile bir muhaveresi vardır: Ka
çakçılıktan dolayı bir çok adamlar tevkif edi
liyor. Zembilli Ali Efendi Yavuzun huzuruna 
girerek diyor ki; bu hükümler şeriata mugayir
dir. Buna mukabil Yavuz diyor ki: hocam bun
lar Devlet işidir. Bunlara senin karışmağa hak
kın yoktur. Karışmak istiyorsan, istifa et. seni 
kadıassker yapayım. Bu muhavere o zaman da 
Devletle dinin nasıl ayrılmış olduğunu isbat 
eden çok güzel bir misaldir; ondan dolayı Tür
kün muhakemesi, Türkün zekâsı, Türkün seyri 
medenisi müstakil olarak inkişaf etmişti. O za
man daha kapitülâsyanların da tesiri yoktu. On
dan dolayıdır ki, o zaman Türk, medeniyetin en 
üstünde bulunmuştur. Ne gibi avamil bunu tev
kif etmiştir? Biraz da onu müsaaadenizle kısa
ca arzedeyim: 

Sultan Süleyman zamanında nizamı dev
letin hükümleri birer birer ihlâl edilmeğe baş
lamıştır. En mühimlerinden biri, damadlarm 
Devlet memeuriyeti alamaması idi. Hırvat Rüs-
tem Paşa ilk defa Hurrem Sultana damad ol
muştu, müsahib nüfuzu, saray entrikaları dev
letin bünyesinde tahribat yapmağa başlamıştı. 

Yine şayani dikkattir ki o zaman da nizamı 

Devlet mucibince Devlet işlerine karışmaktan 
ayrı olan büyük müfti, o zaman şeyhülislâm sı-
fatile ricali Devlet meyanma girmiş ve binaen
aleyh. dinin nüfuzu amme müessesatma tama
mile hâkim olmağa başlamıştır. 

tşte bu iki amildir ki Devletin bünyesini za
yıflatmış ve bu zayıflamalar bir çok mağlûbiyet
lere sebeb olmuş ve kapitülâsyonlar, ihsan ve 
âtıfat suretile verilmiş olan kapitülâsyonlar si
yasî muahedelerle kativet kesbetmiştir. Dinin 
amme müessesatma hâkimiyeti dolavısile Üni
versiteler skolastik mahivet almış ve Türkün ço
cukları 4 asır kale yakülünün üzerinde çörek-
lenib kalmışlardır. 

Şimdi arkadaşlar, bu çerçeveyi göz önüne 
alınca Atatürk, Büyük Gazi insanm güzünde 
yükseliyor ve o bütün yüksekliklerin üstüne çı
kıyor. Çünkü o. Atatürk tarihin bütün bu ha
kikatlerinden mülhem olarak büvük murahhası 
General İnönü vasrtasile Lozanda Devletler* ka
pitülâsyonların ilgasmı kabul ettirdi ve lâyik 
Cumhuriyetin ilânını da Büyük Meclise teklif 
ederek yeni Devletin bünvesini imoaratorlns-un 
inhilâlini mucib olan bütün avamilden temizle
di. Milletin başında bu gün ne kamtülâsvonlar, 
ne de saray hizmetkârlarının, ne de teokrasinin 
nüfustu var, bu suretle Devletin milletin önüne 
istiklâlden millî azemete giden büvük yolu aç
mıştır. Bu büvük yolu açtıktan sonra, 
hedefe nasıl yürüyeceğini, elde müsb*t. ilim 
meşalesi, muasrr medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkacağız sözü, bu suretle hem hedefi, hem meto
du göstermiş oluyor. Simdi arkadaşlar bu örün 
biz Türkler, burada toplanan Türkler mukadde
ratımıza tamamen sahib ve müstakiliz. Bence 
büyük vazife şudur: 

Türkün dehasının, tam ve sağlam kalan cev
herinin azamî inkişafını temin edecek serai+i 
yurdumuzda ihzar etmek. Bu şerait ilmî ve ik
tisadî cihazlardır. Fakat her şeyden mahrum 
bir vurd elimizde kalmıştır. Bin bir ihtivan için
dedir. Bu şeraiti tamamen kanatmak için Türk; 
p-arb muharrirlerinin de dediği sribi. ordu kök ha
linde bir kalabalıktan ibaret deeil, kudreti me-
denivevi haiz bir mevcud olduğunu isbat etmek 
Büyük Gazinin dediği gibi medenivet sahasın
da muarız medeniyet seviyesinin üstüne çıkar
maktır. Bu büyük vazifeyi ifa etmek için za
mana, vakta, nakte ihtiyaç vardrr. Fakat bu 
zamanı kazanmak için bence ihtiyacm umumî 
cebhesi burada tezahür ediyor. Her şevden evvel 
emniyet tertibatımızı süratle kurmak lâzımdır. 
Emniyet tertibatımız deyince, evvelâ ordu hatıra 
gelmek lâzımgelir, fakat orduyu lâzımerelen yer
lere süratle tahsit etmek manevrel irini ikmal 
için bir an evvel şimendiferler üzerinde, yollar 
üzerinde bütün vesaitimizi teksif etmeliyiz. 

Evet. Hükümetin. Meclisin bu husustaki dik
katini biliyorum. Çünkü içinizde yaşryorum ve 
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görüyorum. Fakat bence bu sene gerek bütçe 
fazlası ve gerek bütçeye konan yeni tahsisat 
ve gerek fevkalâde ilâvelerle 185 milyonluk 
bütçe Maliye vekilinin söylediği gibi 214 mil
yona çıkmıştır. Ben diyorum ki, ihtiyacımızın 
umumî cephesinde masrafları teksif edelim. 
Ordu teçhizatını tercih etmekle beraber bir an 
evvel şimendiferleri ve yolları bitirelim. Ni
çin? Arzedeyim: 

Arkadaşlar, Baldvin; İngiltere Muhafaza
kârlar partisi Başkanı ve denilebilir ki bugün 
bilfiil ingiltere Başvekili, Streza konferansının 
arifesinde söylediği bir nutukta diyor ki : (Av-
rupanm bugünkü vaziyeti bir timarhane hissi 
veriyor. Avrupayı bir yandan öbür yana insan 
gezecek olursa adeta timarhane koridorlarında 
cevelân etmiş bir doktor vaziyetini alıyor. Ken
di kendine sormak istiyor, acaba benim de 
aklım kaçmış mıdır? Avrupanın vaziyeti bu 
derece timarhaneye benziyor. Büyük Devletler 
harpten hasta çıkmıştır. Fakat Konvalesans, 
nekahat devri mütemadiyen kesilmeler, müte
madiyen rechutlerle teşevvüş halinde bulunu
yor. Vaziyet böyle olduğu halde kimse bu der
di umumiyi halletmek için çare düşünmüyor, her 
kes kendi kabuğunun içine çekiliyor ve bey
nelmilel mübadele günden güne daralıyor. Si
lâhları tahdid etmek diyorsun kimse yanaşmı
yor. Vaziyet böyle olduğu halde herkes yeniden 
silahlanmağa koşuyor. Çare diye alman şeyler 
hastalığı daha ziyade vahimleştiriyor. Katî 
tedbir almak üzere ne görüyorum? Serbest mil
letler bir takım diktatörlerin idaresine kendi 
boyunlarını teslim etmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar; önümüzde bulunan Avrupayı 
iyi anlamak için daha esaslı surette girmemiz 
lâzımgelir. Avrupa biliyorsunuz ki nüfusu mil
yonlarca artan bir memlekettir. Takibedilen 
sıhhî şartlarla Ölüm nisbeti azalmış, doğan ço
cukların hepisini yaşatmak için tedbirler alın
mıştır. Avrupanm bu yığıntısını vaktile döke
cek yeri açıktı. Amerika kapıları açıktı. Oraya 
milyonlarca nüfus gönderirdi. Sonra Avustural-
yaya da gönderirdi, intişar eden istatistiklere 
göre bir asır zarfında 25 - 30 milyon Avrupalı 
Amerikada, yerleşmiş oluyor. Bilhassa 1900 -
1910 arasında muhaceret çok olmuş. Beş buçuk 
milyon kadar Avrupalı gitmiştir. Şimdi Avus-
turalya ve Amerika ve diğer adalar muhacere
te karşı kapılarını kapamışlar, kendilerini mu
hafaza etmekle meşguldürler. 

Elektrik kuvvetinin çıkmasından sonra ma
kine kuvveti büyük bir kudret almış, bunun 
neticesi olarak amele için iş sahası gittikçe da
ralmıştır. Eskiden bin ekipin yaptığı işi şimdi 
bir kişi vapmaktadrr. İleride makine kuvveti
nin daha ne kadar artacağı belli değildir. 

Şimdi Avrupa tarafından istismar edilen 
memleketler, biz de dahil olduğumuz halde, git
tikçe sanayileşiyor. Bu suretle hem insan mah

reci, hem de eşya mahreci tıkanmış oluyor. 
Şimdi bu sıkışık vaziyette olan Avrupa nereye 
dökülecektir? Ya birbirinin üzerine, yahud bi
zim gibi karşısında bulunan memleketler üzeri
ne... Onun için bu, umumî vaziyet olmakla bera
ber memleketimizin coğrafî vaziyeti de, hususî 
vaziyeti de ayrıca nazarı itibare alınmak lâ
zımdır. Memleketimiz üç kıtanın mültekasmda 
bulunuyor. Biz, ufalmakla beraber büvük yolla
rın üzerinde bulunuyoruz. Binaenaleyh şunu da 
nazara almamız lâzımgelir ki burada kudretli 
bir Devletin teşekkülü bir çok Devletlerin de 
menfaatine muarızdır. Binaenaleyh millî vazife
mizi, ırkî vazifemizi, büyük ırkımız ffibi büvük 
olan vazifemizi. Türkün dehasını inkişaf ettire
cek umumî şeraiti temin etmek için her şeyden 
evvel emnivet şebekemizi kurmak lâzımdır. 
Onun için orduva tahsisat, şimendifere tahsisat, 
yola tahsisat lâzımdır. Diğer ihtivaclar bu umu
mî cephe karsısında, mübr^m ihtivaclar karsı
sında bira?; durmalıdır ve durabilir. 

Şimdi, iktisadî cepheden bevnelmilel vaziyet 
karsısında hususî vazıvetimize «"elivorum. 

Londrada Ökonomik ve malî konferans dağıl
dıktan sonra umumî bir surette n^nmî dörde 
cttre bulmak imkâm ortadan kalktıktan sonra, 
milletler kendi evinin düdenini kendileri Trn-ru-
maoa kovuldular. Bu vol^a alman tedbirler için
de kendi kendine kâfi .°elen, meselâ ingiltere, 
kendi aninin inince kalmış ve di<fer milletlere 
gümrük kapılarını kapamak ve duvarlarını yük
seltmek suretile kendi evi içinde ve kendi paza
rını canlandırmak maksadile tedbirler almıştır. 
ingiltere hakikaten bu yolda kendi ticaretini ge
nişletti ve kendi refahı, geçenlerde Malive vekil
lerinin söylediği gibi, eskiye nisbetle yüzde 80 i 
bulmuştur. Fakat arkadaşlar ingiltere böyle 
kendi başına tedbir alınca ve tarifelerini yüksel
tince onun alr. veriş yantiği Devletlerin iktisa
diyatı cok sarsılmıştır. Meseâl Almanya 1933 te 
avda 165 milyon fazla ihracat vapmışken 933 ten 
itibaren bu aktif vaziyeti kaybetmiş, pasif vazi
yete geçmiştir. Almanyanın üc aylık vaziyetini 
okudum: Burada son noksanlar 50 milyondan 
140 milyonu bulmuştur. 

Diğer taraftan ttalyada balansa düşmüştür. 
ve 33 de bir milyar olan acık 34 de iki milyardan 
fazladır. Fransanm vasiyeti aynile böyledeir. 
Son defa memleketi küçük fakat büyük endüs
triye malik olan Belçika da buna musab ol
muştur ve simdi altın esasını bırakarak Belçika 
başvekili, Rusluvelt gibi mütehassıslarla çevril
miş, Amerika gibi tedbirler almakla meşguldür. 
Binaenaleyh vaziyet, mübadelenin daralışı, her 
keşi tedbir almağa sevkettiği için herkes iş paza
rını canlandırmaktadır, iç pazarının canlan
dırmak için Hükümetimizin cok şayanı şükran 
bazı tedbirleri vardır. Birincisi, münakalât ta
rifelerinin indirilmesi suretile bu pazarın geniş
len m esine ve vatandaşlara gerek eşya ve gerek 
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emval ve gerek eşhas mübadelesi dolayısile ha- | 
reketlere yol açmasıdır. Bilhassa istihsal mal
larımızın maliyet fiati üzerinde epey hafiflik ol
muştur. Diğer taraftan klering mukaveleleri \ 
bir taraftan mahsulâtımızın sürümünü temin i 
etmekle beraber kontenjantuman tahdidatını 
% 78 indirmek suretile ithalât ticaretimize bü
yük mikyasta genişlik vermiştir. Bazı mahsulâ
tımız üzerinde yükselmeler yapmıştır. Fakat 
Başvekilin Meclis açıldığı zamanki beyanname
sinde söylediği gibi, kliring mukaveleleri o 
kadar esaslı bir istinatgah olamıyor. Çünkü mu
vakkat müddet için yapılıyor. Bu iki tedbirden 
dolayı Hükümete teşekkür etmek borçtur. Fa
kat iç pazarını canlandırmak için bence daha 
esslı tedbirlere tevessül etmek mecburiyeti var
dır. 

Filhakika bunun için ne yapmak lâzımgelir. 
Biraz onun üzerinde., sabrınızı tüketmiyerek, 
durmak isterim. îç pazarı genişletmek için müs
tahsilin, bilhassa çiftçinin dun olan maliyet fi-
atlerini dışardaki ucuz fiyata intibak ettirmek 
vaziyeti karşısında bulunuyoruz. Memleketimiz 
çeşidli mahsul yetiştiriyor. Bu mahsuller yegân 
yegân umumî istihlâkte büyük bir yekûn teşkil 
etmediği için satılabiliyor. Fakat fiatler ucuz
luyor ve aşağı yukarı mjaliyet fiatine iniyor. 
Çiftçinin maliyet fiati üzerindeki yüklerini, 
Hükümetin esasen üzerinde çalıştığı ve başla
dığı üzere bunda daha kati yürüyerek bunların 
üzerindeki yükleri hafifletecek olursak iştira 
kabiliyeti artacak, fabrikaların sürümü artacak, 
iştira kabiliyeti artınca hem istihlâk artar, 
hem de verginin sıkleti tahaffüf eder. Bunun 
için daha katî nfi yanmak lâzımdır, dedim,. Ge
cen sene bütçe müzakeresi esnasında Heyeti O-
lilenize izmir ve İstanbul borsalarından aldî^m 
cetvellere istinad ederek müstahsil yani çiftçi 
kıymetlerinin 930 danberi sukut temevvücatmı 
gösterir rakamlar arzetmis ve sonunda demiştim 
ki: para müstakar olduğuna, vergi müstakar 
olduğuna göre ve ticaret sahasında aldıoım en- j 
dekslerden göstermiştim ki, döşeme eşyası, yi- i 
vecek 930 danberi ne kadar düsmüs. Döşeme es- j 
yası % 10 - 19. nisbetinde düsmüs. fakat grıda 
% 50 - 60 nisbetinde düşmüştür. Binaenaleyh 
simdi çiftçinin bu bütçede vazivetini nazarı it.i-
bare almak lâzımgelir. Bir kere borç karşısında, 
bir kere vergi karsısında, bir kere muhtaç oldu
ğu eşya karsısında. Borç: bu mesele üzerinde 
bir cok arkadaşlar söz söylediler. Ben bu mesele 
üzerinde cok durmadım. fakat memleketimizin 
en zencin mmtakası her türlü mahsul yetiştiren 
Ege mıntakasıdır. v ine bilirsiniz ki haruten 
v«r\jy>T«. vTkılmTs bir rdemlekettir. Diğer bir ve
sile ile arzetmistim. Ege halkı harften sonra
ki müsaid zamanlarının verdimi verim İle harnten 
vanrp. yıkılmış olan - izmir de dahil olduğu hal
de - Avdın, Nazilli. Kasaba. Alaşehir filân, .filan 
ve aralarındaki bütün mıntaka, - gidenlerimiz 

görmüştür - bu gün oraları yeni mamureler ha
line koymuşlardır. Fakat biliyorsunuz ki her 
sene sergi zamanında orada halktan bir feryad 
kopar ve Ankaraya kadar gelir. Mebuslar ban
kalara, vekillere koşuşurlar. Çünkü o halk 
büyük gayretler göstermiştir, büyük fedakâr
lıklar yapmıştır ve tahminî olarak söylüyorum, 
kendi veriminden 150 - 200 milyon lira kadar 
para sarfederek bütün bu mamureleri kurmuş
tur. Fakat harpten sonra stoklar çok olduğun
dan mallar çok para ettiğinden ve krizin ge-
lib çatacağını kimse hesab etmediğinden fazla 
borçlar altına girildi. Kriz gelib çatınca herkes 
şaşırdı; bu tazyik altında mebuslar vekillere, 
bankalara koşuştular. 

Bir zengin mıntakamız da Adanadır. Ada-
nayı eidib görmedim. Umumî surette vaziyeti
ni biliyorum. Ziraat bankası bir aralık tediye 
muvazenesini karşılamak için çok dürüst bir 
kararla ihracat maddelerimizde krediyi teksifi 
düşünmüştür. Adanada geniş mikyasta pamuk 
ziraatine kredi vermişti. Adanalılar bundan is
tifade ettiler. Fakat buhran gelib çatınca on
lar da borçlarını vermekte müşkülât çektiler ve 
borç altında kaldılar. Kongrede Hükümet na
mına söylenen sözleri işitmiştim. Ziraat banka
sının krizden evvel aktedilen borçlar hakkında 
çiftçiye geniş nefes aldırmak için bir karar al
mak üzere bulunduğu söylenmişti. O kararın 
bir an evvel alınması da lâzımdır. Vergi yö-
nüna»''iî çiftçiyi hafifletmek meselesi bunda da, 
şimdi Bîaliye vekilinin de şöyle umumî bir söz
le ifade ettiği veçhile, Hükümetin tenzilât yo
lunda bulunduğu anlaşılıyor. Fakat ben zan
nediyorum ki memleketin umumî selâmeti ve 
umumî inkişafı namına çiftçinin yükünü hafif
letmek hususunda Hükümetin üzerinde bulundu
ğu ve Maliye vekilinin de şimdi söylediği veç
hile bu genişlik esasında bu; katiyet kesbetme-
li ve bir az da çiftçinin yükünü hafifletmelidir. 

Tuz meselesi üzerinde bilvesile geçenlerde 
arzettiöim gibi bu hususta Hükümeti tereddü
de düşüren şey şudur: Tuz istihlâki esasen şa
hıs itibarile mahdud olduğu için ucuzlatmakla 
istihlâki genişler bir madde değildir. Binaen
aleyh tuzda tenzilât yapmak bütçede fedakâr
lık yapmak demektir. Fakat arkadaşlar bugün 
vaziyet bu değildir, demin de arzettiğim gibi 
geçenlerde bir müşahede vesilesile arzetmistim; 
çiftçi ne hayvanının, ne kendisinin tuz gıdasını 
belki bir çoğu hiç alamıyorlar, alanlar da tam 
alamamaktadırlar. Binaenaleyh tuz üzerinde 
yapılacak tenzilât yine istihlâkâtı artıracaktır. 
Zannederim ki Devlet Hazinesinde bir şey kay
betmeyecektir. Onun için tekrar ediyorum ki 
bu tuz meselesi gerek hayvanat ve gerek çiftçi 
için çok ehemmiyetlidir. 

Çiftçinin iştira kabiliyetini arttırmak ve 
dahilî kudretini canlandırmak için vergi üze
rinde daha fazla durmayacağım. Esas kabul 
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edilirse zaten memleketin inkişafile çok yakın
dan alâkadar olan; çok candan bağlı olan Hü
kümet elbette tedbirlerini alacaktır. Ben bu
rada alınacak tedbirlerin hututu umumiyesi 
üzerinde söylüyorum. Sonra çiftçinin muhtaç 
olduğu eşya ile kendi giymeleri arasındaki mu
vazenesizlik meselesi... Ucuzlatma işinde anlaşıl
dığına göre Başbakan bizzat vaziyet etmiş bulu
nuyor. Bütün çiftçinin yani küçük halkm muh
taç olduğu eşya meselesi üzerinde başlamak ve 
süratle yürümek, bir de arzettiğim gibi çiftçi
nin iştira kabiliyetini artırmak ve ihtiyacını kar
şılamak için çiftçiyi teşkilâtlandırmak mesele
si vardır. Onun üzerinde de müsaadenizle bi
raz şeyler söylemek isterim. Çünkü bu mesele 
de mevzubahstir. Kanunu da Meclise gelmiş
tir. Çiftçiyi teşkilâtlandırmak meselesinde iki 
müşkülle karşılaşacağız: 

Birincisi; çiftçinin esasen ferdiyetçi olan 
ruhudur. Çiftçi kendi sürer, mahsulünü kal
dırır, ambarına götürür, hayvanına yükletir, 
satar. O. ötedenberi ferdiyetçidir. Çiftçinin 
bu ferdiyetçi ruhu toplanışın, içtimaî ve ahlâkî 
vaziyetini kavramaktan biraz uzaktır. 

İkincisi; çiftçiyi teşkilâtlandırmaktan mak-
sad; müstahsil ile müstehlik arasında bir sıra 
dizilen vasıtaları bertaraf etmek. Bunlar müss-
tahsilden ucuz almak, müstehlike pahalı satmak 
suretile her iki tarafı ransonne ederler. 

ikinci teşkilâtta bu suretle kendi menfaat
leri aleyhinde netice verecek bir teşekkül ol
duğundan bütün bu vasıtalar tarafından çıka
cak müşkülâtla mücadele savaşını nazrı dik
kate almak lâzımgelir. Onun için çiftçinin fer
diyetçi ruhuna göre basit işlerden ve elle tutu
labilecek kadar çiftçiye fayda verecek ihtiyaç
lardan başlamak zarureti vardır. Taki bun
ların faydalarını göre göre ferdiyetçi ruhları 
camia ruhuna doğru inkişaf edecektir. Avrupa-
da 19 ncu asrın nısfı ahirinden sonra biliyorsu
nuz, büyük endüstri hayatı başlamış ve serma
ye topluluğu olmuştur. Ona karşı çiftçiler es-

kidenberi sermaye birliklerinin istismarına karşı 
durmak için kendi kendilerine bir takım toplantı
lar yapmışlardır. Fakat asıl bu gün çiftçiyi teşki
lât içine alan onun bütün ihtiyaçlarını kendi 
vesaitile kendi içinde yaparak onun ferdiyetçi 
ruhunda camia ruhunu canlandıran teşkilât 19 
ncu asrın nısfı ahirine doğru başlamıştır. O da 
ziraî sandıklardır. Bunlar evvelâ çiftçinin fer
diyetçi ruhunun yavaş yavaş elle tutulur fay
dalar göstermek suretile camiaya doğru ilerle
yişini temin etmişlerdir. Bunların meslekî ih
tiyacı için lâzım olan eşyayı toplamak meselesi 
vardır. Bu da çiftçinin evvelâ gübresini, tohumu

nu ve ziraî aletlerini toplu surette alıp kendilerine 
dağıtmaktır. Çiftçi kendi hayatî ihtiyacına lâ-
zımgelen eşya meselesidir ki sendikalar buna da 
vaziyet etmiştir. Ondan sonra çiftçinin mahsvlâ-
tmı iyi satmak için kooperatifler gelmiştir. Ko-

, operatifleri ticarî zihniyetle idare etmek lâzım 
| geldiği için kredi meselesi doğmuştur ve bütün 
I bu teşkilât tedricen yapılmıştır. Satış koopera-
I tiflerini de fikri ticarî ile idare etmek lâzımdır. 
! Bilhassa dahilî pazarlarda bu lâzım olduğu gibi 
i haricî pazar satışını da müstehlikten müstahsile 
! varmak için daha ziyade ticarî fikirle hareket 
| etmek lâzımdır. Demin arzettiğim gibi vasıtala-
j rm bu suretle mücadelesine karsı muvaffak ol 

m ak lâzımdır. Satış kooperatiflerinde bilhassa 
I dahilî aİTş veriş için mahalli imt.iva^T haiv; mah-
ı suller üzerinde teksife başlandığı mbi hariçte de 
i mümtaz olan eşya üzerinde yürümüştür. Fa 
{ kat en az muvaffak olan ihracat, kooperaftile-
| ridir. Fakat arzettiMm, gibi çiftçinin fo.rdi-
| vetci ruhunu vavas vavas camia ruhuna do OTU 
I inkişaf ettirebilmek için. d ak» a -tımarlı ve daha 

doğru olabilecek yollarda JU ise oa slamak lâ-rm-
i rİT-. Biuaanabavh bu sendikalar yava^ ^avn/; bu 
I ihtiyaçları tatmin ederken di^er taraftan asis-
| tans. nrevovavre p'elmis vani çiftçinin marn?: ol-
j duo-u gerek hayvanını öldürmek ererek tabiatın 
| afeti olan dolu, vano'in ve saire pibi şevlere 
! karsı içlerinde ufak ufak si«mrta müesseseleri te-
ı sekkül etmiş, sonra mütekabil vardım kredileri, 
| ihtiyarlıklarında, hastalıklarında ve sair h™ ai-
'< bi hallerde kendilerine vardım edecek tesekküî-
i 1er olmuş, binaenaleyh bu teşkilat, bu sendika-
| 1ar yavaş yavaş federif bir vazivet alarak bu gün 

bütün çiftçinin iht.ivacmı karsılavacak .hatta en 
i ufak bir çiftçinin ihtiyacını karşılayacak husus

ları kendi teşkilâtı içine alarak genişletmiş ve 
I bu suretle bir sulhu içtimaî müessesesi olmuş. 
I çiftçinin ferdiyetçi ruhuna camia ruhunu vermiş, 

! ]-)nı mcıri^ia ıjrfpvînrjo nazar ı dîlrkati r^ lbe t '^ckt i r 
! "Hülâsa olarak sımn nr-Tre^ec^^i1^ • firt.Tsa ri 
I v"kâ.1<>t.ivvr^en. po'r v^rv-ı, (»•"•li V O T ^ ^ I , |FîatT« t n n ? i Q r ı . 
! ti fi eri iein yandan kan-'-ı-nn acele cırkcırt.TYiasTnla,r. 
j "Bütün bu sendika. te^kilat '^H1 m ah a İleri i" d e isle 
! visini /rörec^V ve tetkiir edecek ir>eal rahibi aenç-
: lerden 5 - 10 tane intihab ederek Frausaya, îs-
| vicreve, Almanva^a, bilhassa Danimarkava - ki 
| sırf ziraî bir memlekettir. Göndersinler Hic ol-
i massa bir sene staj yaptırsınlar. Onlar bu staj es-
j nasında yalnız mevcudu değil bunun tekâmülü-
I nü. evolüsyonunu da tetkik etsinler. Bu ise ne-
| reden başlamışlar, ne yoldan gitmişler. Bunları 
i da tetkik etsinler. Sonra, bu teşkilâtın mebdein-
1 den itibaren bütün kısmı kavrayacak şekilde ik-
i mal etmek üzere işe girişelim. Şimdi arkadaş-
; lar - hatırıma geldi - İncir meselesini belki bu se-
ı ne de halledebilirler. Çünkü 20 seneden beri bu 
[ işte feragat ve hulusla çalışan ve bunun militan

larını yaratan bir teşekkül vardır. Bu teşekkül 
20 senedenberi teşkilâtımı yapmıştır. Ordada 
kendi ocağında bir camia ruhu uyandırmıştır. 

• Şimdiye kadar onlar bu işte feragatle; hulâsa -
hulusla diyorum, çünkü bu kâr işi değildir, hulûs 
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olmak lâzımdır - çalışmaktadırlar. İktısad ve
kilinden bu işi de rica ediyorum. 

Hulâsatan şunu söylemek istiyorum ki arka
daşlar; Bu memleketin siyasî vaziyeti itibarile 
her şeyden evvel ordumuzu, emniyet şebekemizi 
ikmal etmek mecburiyetindeyiz. Onun için bü
tün kuvvetimizi ikinci ve üçüncü derecede olan 
ve uzun zamandan sonra irad verecek olan bir 
takım hizmetlere hasretmeyerek, dağıtmayarak, 
ordu, şimendifer ve yol üzerinde teksif edelim. 
Çiftçinin yüklerini hafifletmek suretile memle
ketin dahilî iktisadiyatını genişletmek yoluna ! 
hasredelim. Bütçemizi de bu esas dairesinde ye
niden tetkik edelim. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Tasnifinizi tam yapmak için ilâve edece
ğiniz bir nokta daha var. O da sanayi progra
mını unutmamaktır. 

HALİL MENTEŞE, (Devamla) — Müsaade \ 
buyurun, sanayi programı için eminim ki zati- | 
âliniz başka membalar bulabilirsiniz. Bulamaz- j 
sanız o vakit sanayi programını da yürütelim. 
Çünkü o da bir mevcudiyet meselesidir. Bunu j 
muhtelif vesilelerle arzetmiştim. Tabiî düyunu I 
umumiye mutlaka verilecektir. Muhacirin iskâ- ı 
nı meselesi memleketin emniyeti noktasından mü- ı 
himdir, bu da ihmal edilemez. Fakat demin 
arzettiğim gibi memleketin gerek siyasî gerek 
iktisadî vaziyeti gerek emniyet meselesi bizi bu
gün her nasılsa malgremuva - çünkü memleketin 
iktisadiyatının yeni yüklere mütehammil oldu
ğuna kani değilim. Onun için söylüyorum mal

gremuva. (Nedir sesleri). Madam ki, emrivaki
dir. hiç olmazsa toplananı memleketin umumî 
cephesine teksif edelim. Biran evvel yürüyelim. 
Hatta ben biraz daha ileri gideceğim. 

Arkadaşlar vilâyetlerin 1934 senesindeki yol 
vergisi vaziyetini almıştım. 1934 senesinde 13 
milyon küsur tutmuştur. Bunun 4,5 milyonu 
aynîdir, bedenîdir. Diğeri paradır. Bu paralar 
nerelere gidiyor bakınız. Nafıa daireleri masa
rifi, yol bekçileri 1 milyon lira,vilâyet yolları 
inşaatı 2 milyon lira ,vekâlet tahsisatı 830 bin 
lira, ve nafıa işlerinden gayri hizmetler için 
4 600 000 lira ayrılmıştır. Bu gösteriyor ki vilâ
yetler bütçesi kendi hizmetlerini ifa edecek va
ziyette değildir. İktisadiyatla, emniyetle alâka
dar olan yol işinde bedenî hizmeti ayıracak olur
sanız paranın üçte ikisi başka işlere sarfedili-
yor. Umumî cepheden bütün vesaitimizi teksif 
etmek üzere daha ileri gidiyorum demiştim. 
Bence meclisi umumileri, muhasebei hususiyeleri 
muvakkaten tecil edelim. Memleketin emniyet 
şebekelerini kuralım, Diğer işler bir az sonra da 
olsa yapılabilir. İşte hulâsatan arzedeceğim 
şeyler bunlardan ibarettir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi söz Bere Türkerindir. 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Say

gı değer arkadaşlarım; 
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Bendeniz sayın arkadaşım Halil' Menteşe ka

dar elegan bir hatib olmadığım için söyleyeceğim 
sözleri okumak suretile söylemek istiyorum. 
Müsaadenizi dilerim (Buyurun sesleri). 

Saygı değer arkadaşlar; bütçenin heyeti 
umumiyesi müzakere edilirken müsaade buyuru-
lursa memleketimizin menafime ve malî işlerine 
dair etraflı mülâhazatımı bu vesile ile arzetmek 
isterim. 

Vergilere dair noktai nazarım şudur: 
Hükümet memleketimizin mübrem ihtiyacatı-

na göre vergiler vazeder, ve mükellef bunu se
ve seve verir. Çünkü, bu vatanî bir borçtur. 

Yine Hükümet yeni ve mübrem bir ihtiyaç 
karşısında yeni bir vergi teklifinde bulunur. 

işte ben diyorum ki, Maliye bakanlığı vergi 
teklif ederken bir taraflı cebheden değil, iki 
taraflı cebheden yürümek suretile vergi tekli
finde bulunmalıdır. Yani her ne şekilde olursa 
olsun yeni vergiler teklif edilmezden evvel 
Maliye bakanlığı memleketimizin her tarafında 
arizü amik tetkikat yapmalı ve her sınıf mü
kellefin malî vaziyetini anlamalıdır. Meselâ, 
bir şehirde bir kaç dükkân kapanıyorsa, yahud 
başka bir yerde tüccar iflâs ediyorsa veyahud 
çiftçi borcunu ödeyemiyorsa bunların sebebleri-
ni araştırmalı ve ona göre tedbirler ittihaz et
melidir. 

Mükellef bir altın madeni ise, bu madenin 
randıman kabiliyetini etüd ederek anlamak lâ

zımdır. (Enquete sur place) yani yerinde tetki
kat yapılmaksızın mükelleflere aid vergi gelir
lerini tahmin etmek doğru değildir. Muhammen 
varidat sağlam esaslara istinaden gösterilmeli
dir ki, masrafı yapanlar müsterih olsunlar. 
Maliyede yeni teşkilât yapılıyor dediler. Bu 
meyanda daimî bir ranssenyiman bürosu teşkil 

I edilmelidir. 
Zaten başka memleketlere kıyasen bizim 

| yurdumuzda serveti şahsiye azdır. Binaenaleyh 
| mükellefin iştira kabiliyetini de göz önünde tut-
j mak lâzımgelir. 
j Saygı değer Maliye bakanı yeni vergiler tek-
j lif ederken bize: «Mükelleflerin vaziyetini tet-
I i kik ettim. Teklif ettiğim vergiler onların vazi-
II yetini sarsmayacaktır» derse, o vakit biz de müs-
| terih oluruz. 

Nafıa işlerimiz ve yeni tatbik edilen sanayi 
! programımız iktisadî faaliyetlerimizi canlandı

racak ve buhranın neticelerini hafifletecek, fa
kat bunlar oluncaya kadar tasarrufa, ökonomiye 

j çok riayet etmeliyiz, hesabla iş görmeliyiz. 
I Memleketimizin müdafaasına aid masraflar 

ve imar işlerine aid masraflar mukaddes masraf
lardır. Fakat bunlar nazarı itibare alındıktan 
sonra bütçenin masraf fasıllarında kabil olduğu 

i kadar tasarruf yapılmalıdır. Mademki masraf-
j tan bahsediyoruz. Uhdelerine mesuliyetli ve mü-
il him vazifeler verdiğimiz küçük memurların ma-
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aşından bahsetmek isterim. Bunların maaş mik
tarı ailelerinin ihtiyacını as çok tatmin edecek 
derecede olursa vazifelerini ifa ederken şahsî 
menfaatlerini değil, memleketin menafiini göz 
önünde tutarak iş görürler. 

Maliyeye aid işlerden bahsedilirken hatırıma 
gelen bir iki mesele üzerinde düşündüklerimi 
söylemek isterim. 

Kambiyo meselesi 
Görüyoruz ki Amerika, İngiltere ve Japonya 

gibi büyük memleketler ve bir kaç küçük mem
leket altın esasını bıraktıkları gündenberi ticarî 
işleri canlanmış, ötede Fransa, İtalya ve isviçre 
gibi altın esasını muhafaza eden memleketlerin 
ticarî işleri, turist işleri ise azalmış ve mucibi 
endişe olmuş. Biz, bizim paramızla ingiliz lirası
na bir kıymet vermek için altın esasını muhafaza 
eden Fransanın tesbit ettiği kambiyoya istinad 
ediyoruz. Bir Türk lirası 12 frank 6 santim ola
rak sabit bir esasta, Paris borsasında her gün 
ingiliz lirasına kaç frank kambiyo kıymeti tes
bit ediliyorsa onunla biz bir (partie) yapıyoruz 
ve burada bir ingiliz lirası şu kadar kuruştur di
yoruz. Yani tamamen Paris borsasını takib edi
yoruz. Netice itibraile şu oluyor; meselâ bir ec
nebi tüccar elinde ingiliz lirası olarak tütün al
mak için buraya geliyor. Biz bu ingiliz lirasını 
dun fiatla alıyoruz. Çünkü bizim fiatımız altın 
esası üzerinden tesbit edilmiş olduğundan ingi
liz lirasını düşük olarak mubayaa ediyoruz. 
Tüccar bu para ile as tütün alabiliyor. Ayni 
tüccar ayni ingiliz lirasın* Yunanistanda satar
sa eline daha çok drahmi geçiyor. Çünkü Yuna
nistan altın esasını bırakmış, ingiliz lirasının 
kıymetini korumuştur». Binaenaleyh mezkûr 
tüccar çok drahmi ile daha çok miktarda tütün 
alıyor. İhracat yapan tüccarlarımız ise istedikle
ri malın bedeli olan kambiyoyu burada Türk li
rasına tahvil ettikleri zaman ellerine az Türk 
lirası geçiyor. Acaba Malive bakanlığı bu mese
leyi tetkik etmiş midir? Hiç şüphe yok ki İsmet 
İnönü Hükümetinin en büyük eserlerinden biri 
de paramızın istikrarını temin etmektir. Fakat 
yukarıda zikrettiğim sebeblerden dolavı bn me
sele etüd edilmelidir ve paramızın istikrarına 
katiyen halel getirmeksizin memleketimizin ti
carî ve iktisadî ihtiyaçlarına göre kambiyo mua
melâtını tesbit etmeliyiz. 

Yine tekrar ediyorum. Paramısm istikrarını 
sarsmamak suretile memleketimizin menafiini 
göz önünde tutarak kambiyo işlerine dair etraflı 
bir etüd edilmesini faydalı görüyorum. 

İkinci göze çarpan bir mesele de hacmi teda
vül meselesidir. 

Memleketimizde tedavül eden paranın yekû
nu takriben 160 milyon Türk lirası iken bütçe
mizin yekûnu 195 milyona baliğ olmuştur. Bu ise 
malî noktai nazardan bir «muvazenesizlik» va
ziyetinin mevcud olduğunu gösteriyor. Daha 
doğrusu (Yorganımıza kadar ayağımızı uzatma

mış) olduğumuzu gösteriyor. Acaba bu mesek 
yi de sayın Maliye bakanlığı tetkik etmiş midir? 

Bana öyle geliyor ki ya bütçenin yekûnunu 
tedavül eden paranın miktarına kadar tesbit et
meli - ki bu şimdilik kabil değildir - veyahud 
Maliye ile Merkez bankası bu meseleyi etüd ede
rek malî bir kombinezonla işi düzeltmelidir. 

Sakın sözlerim yanlış anlaşılmasın Ben 
«İnflation» yakılsın demiyorum. Ben «İnflation» 
yapanların düşmanıyım. 

Benim teklifim sırf bir etüd teklifidir ve her 
memlekette olduğu gibi bizim Devlet bankası va
zifesini gören Merkez bankası bu işi Maliye ba
kanlığı ile tetkik etmelidir. Acaba bu gibi na
zik maddî işlerimizi Maliye bakanlığında bu
lunan muhterem ecnebi mütehassıslar da tetkik 
ediyorlar mı? 

Benim hatırıma gelen bir malî kombinezon 
vardır. Millî paramızın kıymeti yüksektir. Çün
kü Cumhuriyet Hükümetinin kredisi yüksektir. 
Çünkü mevkii tedavülde bulunan para memle
ketimizin ihtiyacına nisbeten azdır ve çünkü 
Hükümetimiz asla inflation taraftarı olmamıştır. 
Bunlar hep sağlamlık ve istikrar delilleridir. 
Binaenaleyh şimdi mevkii tedavülde bulunan ev
rakı nakdiyeye karşılık olarak altın istoku fay
dasız surette elde tutulmasına lüzum görmüyo
rum. Kısaca teklifim şudur 

Cumhuriyet Hükümetinin teessüsündenberi 
altın stokumuz mühim derecede artmış ve bu gün 
elimizde takriben 22 milyon lira kıymetinde 
altınımız vardır. İşte bu altın mevcudu hacmi 
tedavül ile bütçe yekûnu arasındaki muvazene
sizlik farkını izale etmek için yapılacak bir ma
lî kombinezona kuvvetli bir esas teşkil eder. 

Bu, muhtasar surette öne atılmış bir fikir, 
bir tekliftir. Yalnız bu nazik mesele etüd edi
lirken filân şey buna mâni teşkil eder dememe
li ve sırf memleketimizin menafii ne icab ediyor
sa ona göre davranmalı. Finansa aid işlerimiz
de de sağlam esaslara bağlı küçük bir inkılâb 
yapmalıyız. 

Malî işlerimizde Bay Ali Çetinkayadan ib
ret almalıyız. O Sayın bakan kapitülâsyonla
rın uyuşturucu ve sersemletici tesiri altında 
imiş gibi işe başlamadı. O, inkılâbcı • ruhu ile 
işe başladı ve çok muvaffa,k oldu ve memleket 
istifade etti ve edecektir. Biz memleketin me
nafiini her şeyin fevkinde tutarız. Biz malî kom
binezonlar yaparken, acaba piyasadaki yahud 
borsadaki adamlar ne diyecekler mülâhazası bizi 
işimizden alıkoymamalıdır. 

Görüyoruz ki kanunlarımız senelerden beri 
neşredilmiş ve bilhassa vergilere müteallik ka
nunlarımız mükerrer tadilâta uğramışlardır 
ve bugün filân meseleye aid kanunu mütalea 
etmek için bir çok kanun kitablarma müracaat 
etmek lâzımgeliyor ve bunun da tadilâtı hatır
layanlar yapabilirler. Meri olan bilûmum ka
nunları bir döküm (fonte) halinde tabettirmek 
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üzere acaba Maliye bakanlığı buna bir çare bu
lamaz mı? 

Memleketimizin atisine dair sarsılmaz kana
atim şudur: 

Hulâsa olarak söylemek isterim ki memle
ketimizin yüksek menfaatini göz önünde tutan 
Hükümetimizin vazettiği vergileri vermek va
tanî bir borçtur. Halk bu vazifeyi yapıyor ve 
daima yapacaktır. Yalnız benim temennim her 
şev etüd ve hesabla yapılsın. 

Ben bu memleketin atisini çok parlak gö
rüyorum. 50 senede yapılabilecek işler 10 se
nede yapılmıştır ve bunu eskiden olduğu gibi 
memleketin zararına imtiyazlar vererek para 
bulmak suretile değil, sırf kendi yağımızla kav
rulmak siyasetini takib ederek Türk ulusuna 
has olan azim, metanet ve çalışkanlıkla hari
kalar yapılmış ve yapılmaktadır. Sonra hep 
bunlar etrafımızı saran buhrana rağmen yapıl
mıştır. Bu ise Hükümetimizin değerini bir 
kat daha arttırıyor. Türk ulusu dünyanın en 
bahtiyar ulusudur. Çünkü başında bu asrın en 
büyük şahsiyeti olan Atatürk vardır, çünkü 
onun yaratıcı ve yapıcı ilhamları daima bu 
memleketin yükselmesine bir temel teşkil et
miş ve ediyor (Alkışlar). 

Yine Hükümetimizin başında İnönü kahra
manı îsmet İnönü vardır. 0 İsmet İnönü ki 
Lozanda dünyanın en açıkgöz diplomatlarını 
parmağının üzerinde oynattı (Alkışlar). O çok 
dirayetli bir Devlet adamıdır. 

Sayın Başbakanımızın yanında çalışkan ve 
uzağı gören bakanlar vardır ki bunlar memle
ketin ilerlemesi için geceli gündüzlü çalışıyor
lar. Sonra memleketimizin müdafaasını kendi
lerine teslim ettiğimiz kahraman askerlerimiz 
dünyanın en kıymetli askerlerinden daha üs
tündür, yılmaz ve yenilmez bir vaziyettedirler 
(Alkışlar). 

Memleketimiz ise herkesin kıskançlığını cel
beden bereketli güzel bir memlekettir. Yani 
yer yüzünde bir cennettir. 

Türk ulusu ise daima vatanî vazifesini ifa 
etmeğe hazır, fedakâr, çalışkan ve kuvvetli bir 
unsurdur. 

Binaenaleyh Büyük Öndere karşı beslediği
miz tükenmez iman, Başbakan İsmet İnönüye 
karşı hissettiğimiz güven, hepimizi çalışmaya, 
tasarrufa ve fedakârlığa sevkedecek ve bu geçi
ci, buhranlı senelere göğüs gereceğiz. Hulâsa 
bu güzel memleket daima ileri gidecektir. İşte 
benim sarsılmaz kanaatim (Alkışlar). 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

Her sene bütçesi memleketin o seneki hareket 
ve faaliyetinin miyarı telâkki edilirse - ki az çok 
böyledir-1935 senesi bütçesini şükran ve kıvançla 
karşılamak lâzımgelir. Çünkü 1931 senesinden be-
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ri yürütülen bir mülâhaza vardır. O da buhran do-

| layısile dar bir bütçe çevresi içerisinde yürümek 
I zaruretidi. Bu mülâhazanın bu bütçede yer tut

madığını görüyorum. Bütçe yekûnu, sayın Ba
kanın söylediği gibi 214 milyona baliğ olduktan 
sonra bunu 1930 senesi bütçesile karşılaşmış gör* 
inek neticesine varıyoruz ki, o sene buhran baş
lamış olmakla beraber biz de mevcudiyeti res
me kabul edilmemişti, bütçemiz kabarıktı. Şu 
halde buhranın memleketimizde hemen yok de
necek kadar azaldığı kanaati teessüs etmiş de
mektir. Temenni olunur ki bu zan ve zehab fi-
liyat ile tetabuk etsin. 

Demiştik ki, bütçe hareket ve faaliyetin az 
çok miyarıdır. Çünkü tabiatile bütçeye dahil 
olan erkanım bir kısmı maaşattır ki, neticede pi
yasaya dağılacaktır, bir kısmı Nafıaya ve diğer 
tesisata sarfolunmak suretile işçinin yüzünü gül
dürecektir. Yalnız bu hareket ve faaliyetin 
münhasıran hayırlı netice verebilmesi mükellef
lerin bu vergileri kolaylıkla . ve kazançlarından 
vermelerile kabil ve bununla beraber yürümesile 
meşruttur. Eğer mükellefler bunları zorlukla 
veriyorsa, kazançlarından değil, mevcudiyetle
rinden bunu ödüyorsa binnetice bu kazanç ve 
vergi kaynakları duçarı zâf olur. Gelecek se
neler bunun zararı görülebilir. Onun için vari
dat rakamları üzerinde çok hassas davranmak 
icab eder. İşte ben de bütçenin bu rakamları 
üzerinde biraz tevakkuf edeceğim: 

Bunların birincisi; Bütçe encümeninin çok 
iyi bir liste tanzim etmiş, burada 1933 senesinde 
varidat ne miktar tahmin edilmiş ve bunun ne 
kadarı tahsil edilmiştir. 1934 senesinin ise on 
bir ayı zarfındaki tahsilatın muhammenata kar
şı nisbeti gösterilmiştir. Bir rakam vardır ki 
çok şayanı dikkattir. Bu da kazanç vergisidir. 
Kazanç vergisi 9 500 000 lira tahmin edil
mişken bu gün tahsil edilen miktar 4 milyon 
980 bin 424 liradır. Yani yekûn itibarile yüzde 
51 tahsil edilebilmiştir. Bu netice feci diye tav
sif edilebilir. Demek ki kazanç erbabı o kadar 
zayıflamıştır ki kendilerinin verebilecekleri zan
nedilen paranın ancak yarısını ödeyebilmişler
dir. Bu müessif neticenin sebeblerini aramak ge
rektir. Senelerdenberi devam eden buhran, 
mübadele darlığı tüccarın takatini kırdı. Avru-
panm kontenjan dolayısile kesilmiş olan mal 
kredisi iş hacmini çok azaltmıştır. Bizini tüc
carımız zaten kâfi derece sermaye sahibi değil
dir. Bir de bu mal kredisi kalkınca birinci el 
tüccar azaldı. İkinci ellere de peşin para ile mal 
satmağa başladı. Bir de ticaret büyük emniyet 
ve istikrar isteyen bir şeydir. Gerçi güvenlik 
dediğimiz asayişin bizim memlket kadar teessüs 
etmiş bir yer yoktur. Fakat ticarî istikrar ve 
emniyet memlekette gittikçe azalmıştır. Arasıra 
çıkan karışık kanunlar para sahihlerini korkutu
yor. Bu noktaların da büyük tesiri vardır ve niha-
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ondan sonra geçen sene kazanç kanunu mevzu 
bahs iken söylemiştim: Bu kanundaki hedefler
den birisi de kazanç vergisini mükelleflerin le
hine tenzil etmek idi. Siz iradı gayrisafi icar 
yerine koymak suretile mükelleflerin aleyhine 
yürüdünüz. Binaenaleyh nisbetleri indirmiş ol 
makla vergiyi azaltmış olmadınız. Faraza % 45 
den % 35 e indirilmiş gibi görünen nisbet haddi 
zatinde icarla iradı gayrisafi arasındaki fark ba~ 
zan yüzde yüz olduğu için bu % 35 vergi nisbeti 
yüzde 70 e çıkmış demektir. Maalesef bu sözü
mün sıtkı bu neticei filiye ile sabit olmuştur. 
Şunu da ilâve edeyim ki bundan, bu müessif 
neticeden maliye teşkilâtının haberdar olmadığı
nı anlıyorum. Buna delâlet edecek söz bütçe lâ
yihasında yazılıdır. Hükümet diyor ki: Beyan
name usulünün tahdidinden beklenen verim şu 
suretle tahakkuk yoluna girmiş bulun
maktadır. Verim fazlalaşmış. Çünkü beyanna
meyi tahdid ettik. İradi gayrisafi üzerine koy
duk Binaenaleyh verim fazlalaştı. Halbuki ra
kamlar bunun tamamile aksini gösteriyor am
ma vekâletin bu hatayı irtikâb etmesinde hakkı 
vardır. Çünkü işçiden, ameleden, memurdan alı
nan yekûn fazlalaşmıştır. İkisini birden top ye
kûn hesab ettiği için yekûnde fazlalık vardır. 
Maliye teşkilâtının vergi kaynaklarını ayırdet-
memesi böyle hatalar irtikâb etmesine sebeb 
olmuştur. Netice şudur. İradı gayrisafi üze 
rine konan vergi nisbeti mükelleflere ağır gel
miştir. Bir çok mükellefler dükkânlarını kapa
mışlardır. İzmirin yalnız mühim ticarî bir mm 
takasında 1200 dükkândan 230 ü kapatmıştır. 
Bu neticeler karşısında elbetteki muhammenat 
tahsil edilemez. Maliye vekâleti diyemez ki er
babı ticaretin kazanç vergilerini alacağız, fakat 
ihmal ettik. Kazanç vergisi en ziyade kolaylıkla 
kabili tahsil olan bir vergidir. Vergisini ödeme
yenlerin Mallarını memuurlar alır ve piyasada 
kaça kaça satar. Binaenaleyh bir ticaret sahibi 
kabil değildir ki tam manasile duçarı aczolma-
dıkça kazanç vergisini vermesin ve aykırı yol
lara sapsın. Çünkü malı meydandadır ve Hükü
met tarafından emvali menkulesi gayet kolay
lıkla elde edilir ve satılır. Şu halde maliye teş
kilâtı bütün kuvvetlerini sarfettikleri halde 
aldıkları netice bu. 

Bu noktada bizim gördüğümüz sebebler bu
dur. Fakat Hükümetin vesaiti elindedir, daha iyi 
görürler. Yalnız bu netice müsbettir. Buna göre 
ne yapmak lâzımdır, lütfen bize izah buyursun 
lar. 

Varidat faslında temas edece»ku ikinci nok
ta hayvanlar vergisidir. Hayvanlar vergisi, da
var, deve kısmında büyük bir fark yoktur. % 
97 tahsilat var. Fakat diğer hayvanlarda % 11 
noksan. Bu % 11 belki azdır denecek. Fakat su 
nu hesab edelim ki 2 - 3 senedenberi bundaki 
muhammenat gittikçe azaltılmaktadır. Meselâ 
$31 senesinde 11 750 000 lira, 933 senesinde 

10 500 000 lira. Bu sene 11 aylık 10 200 000 iırâ 
tahsil edilmiş. Buna nazaran 2 - 3 sene zarfında 
hemen iki milyona yakın bir tenezzül vardır. Bu 
tenezzülün taallûk ettiği hayvanların cinsi de 
şayanı dikkattir. Bunlar bizim çiftçinin nakli
yat işini gören, her işinde kendisine yardım eden 
at, eşek, Öküz gibi, inek gibi ve nihayet gıdasını 
teşkil eden bu hayvanlarda vukubulan bir te
nezzüldür ki memleketimizin vaziyeti iktısadiye-
sinde çok müessir olacak bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlar, dikkat edersek görü
rüz ki ırkımızın kendisine has meziyetlerinden 
biri de bütün müşkülât karşısında irkilmeden 
ve mütemadi mesai ile her müşkülâtı yenmektir. 
Türk ayni zamanda çok hamuldür. Kendisinin 
çok yıprandığı göz önüne alınırsa zannedilir ki, 
i'stihsalât azalmıştır. Halbuki köylü bilâkis ser
veti milliyeyi korumak için var kuvvetile çalış
mış olduğunu ispat etmiştir. 929 senessinde 
1 milyon 600 bin tona baliğ olan istihsalât 934 
de iki milyona çıkmıştır. Eğer para farkı ol
masa idi yani eşya fiati sukut etmeseydi bu 
gün memleket bu himmetle azamî refaha kavuş
muş olacaktı demektir. Böyle alın teri sart'e-
derek serveti milliyeyi çoğaltmakta olan köylü
müz acaba neden hayvanlarını noksanlaştırmış-
tır. Bu verginin ağırlığı bu işten kendisini so
ğutmuştur ve bundan dolayı hayvan miktarı 
azalmıştır. Eğer vergi bu kadar ağır olmasa 
idi hayvanlar da mahsulât nisbeti dairesinde ço
ğalacak ve binnetice bu gün şimdikinden daha 
çok vergi almak imkânı tahassül etmiş olacak
tı. Hayvan vergisinin tenzil edilmeyeceği yo
lunda Hükümetin bir mütaleassı vardı, fakat 
sonra bundan sarfı nazar etmişlerdir zannedi
yorum. Kongrede; Maliye vekili bu seneye teş
mil edilmemek üzere bu vergiyi indireceğiz de-
mişlrdi. Bu kararda sebat etmelerini ve bir 
an evvel lâzım gelen tadilâtı yaparak hiç ol
mazsa bundan sonra halkın hayvanlarını ço
ğaltmak için çalışmalarına meydan vermelerini 
temenni ederim. O vridat rakamları üzerinde 
tevakkuf edilecek noktalardan üçüncüsü güm
rük yekûnudur. 934 bütçesinde gümrük 36 mil
yon lira tahmin edilmiş 29, 5 milyon lira tah 
sil edilmiş, yani % 81 i tahsil olunmuş demek
tir. Geçen sene bütçesinde kontenjan tahdida
tına nihayet verileceği öne sürülmüş, daha fazla 
malın içeri gireceği düşünülmüş ve gümrük ha
sılatı da ona göre 36 milyon lira olarak kabul 
edilmişti. Bu neticenin çıkmaması şübhesiz ki, 
halkımızda kabiliyeti iştiraiyenin çok azalmış 
olduğunun en bariz alâmetidir. Eğer memle 
kette alım kabiliyeti olsaydı tabiatile daha, 
fazla mal gelir, gümrük varidatı tahmin edilen 
miktarı bulurdu, Buna nazaran bu gümrük va
ridatını biraz daha çoğaltmak memlekette iş
tira kabiliyetini tezyid etmek neye mütevak 
kıf ise Hükümetin nazarı itibare alması lâzım 
dır. 
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Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi kle-

-Tink mukavelelerine rağmen henüz kredi üzeri
ne iş cereyan etmiyor. Ekseriyetle paralar 
mrkez bankalarında bloke edildiği için para iş
leri bir türlü çabuk gidib gelemiyor ve bundan 
dolayı da kredi fazlalaşmıyor. îktısad vekili 
muhteremi buna bir çare bulsa ve memlekete 
daha kolay bir kredi ile mal getirmek imkânını 
bahsetse çok faydalı olur. Acaba bu imkânın 
husulü yine esas kaideler, yani tediye muvaze-
nesindeki ehemmiyet, döviz vaziyeti göz önün
de bulundurmak şartile kabil değil midir? Çün
kü görülüyor ki, verilen müsaadeden halk ta-

'mamile istifade edemiyor, kabiliyeti iştiraiyesi-
nhı noksanlığı dolayısile. Şu halde bu hususta 
biraz serbesti vermekte bana mahzur yok gibi 
geliyor. 

4 ncü rakam madenler vergisidir. Geçen se
ne 300 şu kadar, bin hâsıl olmuş. 600 000 lira 
düşünülüyormuş. Bir kanuna temas edilerek 
Heyeti- Vekilenin kararnamesile nisbî vergi azal
tılmıştı. Bu defa Maliye vekâleti o kolaylığı 
nihayete erdiriyor. Yani nisbî vergiyi haddi as
lisine irca ediyor. Bilmem ne derece doğrudur. 
Çünkü yine Parti kongresinde hatırımda iyi 
kalmışsa Muhterem îktısad vekili dedi ki, ma
denlerimiz hasılatından 12 milyon lira ihraca
tımız yerine 18 milyon lira ihracat yapılmıştır. 
Şimdi 280 000 lira için ihracatı engellemek ve 
daraltmak do«ru mudur? Böyle 6 milyon lira 
gibi mühim bir paranın memlekete girmesi ne 
demektir. Memlekette bir çok işçiler işlemiş, 
bir çok nakil vasıtaları bundan istifade etmiş, 
nihayet memlekete döviz girmiş. Böyle bir va
ziyet 280 000 lira gibi az bir para için feda edi
lir mi? Mademki yüksek bir görüşle görüyo
ruz, hatta çimentodan 150 bin liralık fedakâr
lıkta bulunuyoruz - aslî 450 bin lira deniliyor. 
Fakat bir kısmı Devlet hissesi olduğu için hesab 
edilmiyor - o halde Hükümetin iktisadiyatımı
za çok kıymet verdiği göz önüne alınırsa ehem
miyetini tasriha hacet olmayan maden işletme
sine mani olması doğru mudur? 

Varidat fasıllarından arazi vergisi geçen 
seneye nazaran lehe bir fark gösterdiği ke
mali memnuniyetle görülmüştür. Arazi vergi
sinde memnuniyeti mucib olan bu vaziyet iki 
sebebe istinat edebilir: Birisi, buğdayın ko
runması dolayısile çiftçinin az çok iyileşmiş ol
ması, ikincisi de geçen sene bazı vergilerin af 
ve tenziline dair çıkardığımız kanuna at-
fedilebiliyor. Bunlar hakkında istatistikler 
mevcudsa bizi tenvir ederlerse müteşekkir 
kalırız. Yalnız, arazi vergisine temas et
mişken sunu da arzedeyim : Bu verginin 
tarhı tahrire istinad etmesi icabederken 
memleketin bir çok yerlerinde bu usul tatbik 
edilmiyor. Buna sebebde bazı yerlerde yangın
lar ve sair sebebler dolayısile kayidlerin bulun
mamasıdır. Tevzii bir şekil alan bu vergi hal-
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| kımızı çok izrar ettiği gibi mesaiiyi de işkâl 
! etmektedir. - Geçen sene arzettiğim ve misal ola-
İ rak aldığım Aliağa ve Bursanm Yenişehir na

hiye ve kazası bu husus nazarı dikkate alın
mış ve iyi bir neticeye varılmıştır. Yenişehir 
66 bin lira arazi vergisi verirken bu sene 29 bin 
liraya inmiştir. Bundan anlaşılıyor ki evvelce 
halktan % 80 a yakın fazla bir para alınıyor -
muş. Zaten halk İktisadî buhran dolayısile 
sarsılmıştır. Bu şekilde gayri âdilâne vergi al
mak doğru değildir. 

Hükümet tahrir için halâ Meclise müracaat 
etmemiştir. Evvelce yapılan tecrübe tahriri ka
nunu da geri alınmıştır. Görüştüğümüz bazı 
vali ve kaymakamlar bundan müştekidir. 
Maliye vekâleti bu hususta bir karar 
ittihaz etmiş midir, etmemişmidir? Çünkü 
köylüyü toprak sahibi etmek suretile terfihini 
düşünen Hükûmettimiz böyle vergi sistemle
rinde tahriri lâyikile görmediği halde tahrir
den büsbütün başka bir tarzda bir nizamname 
ile bu işin halledilmesi doğru değildir. Bir an 
evvel Önüne geçilmesi lâzımdır. 

Varidat rakamlarında görülmemekle beraber 
lâyihanın bir maddei mahsusası mucibince ora
ya ithal edilmesi icab eden bir rakam üzerinde 
tevakkuf edeceğim. O da buğdayı koruma ver
gisidir. Bu vergi dolayısile iki bidat icad edil
miştir. Bu tadatlardan birisi şudur: Malûmu 
âliniz, biz bu vergiyi kabul ederken sırf çiftçiyi 
korumağı gaye ve hedef tutmuştuk. Zaten ta
bir de buğdayı korumadır. Bundan istifadeyi 
de doğrudan doğruya çiftçiye hasretmiştik. Şim
di burada bir şey yapılıyor, deniliyor ki, bu 
paradan üç milyon 500 bin lira almak imkânı 
vardır. Binaenaleyh biz bunu alalım, bazı mas
raflara sarf edelim, tahsisat olarak koyalım. Ger
çi buna verilecek cevab vardır. Denilecektir 
ki, biz bu parayı alacağız, bazı ziraî, ilmî mü
esseselere sarfedeceğiz, sanat mekteblerine vere
ceğiz. Bütün bunlar çiftçiyi alâkadar eden 
masraflardır. 

Zaten Devlet teşkilâtında hangi masraf var
dır ki, diğer vekâletleri yahud doğrudan doğ
ruya halkı alâkadar etmesin. Nafıaya yol yap
mak üzere para verdiğimiz zaman elbette bun-
dn köylü müstefid olacaktır. Halk bundan is
tifade edecektir. Fakat bizim bu kanundan is
tihdaf ettiğimiz gaye, bu paranın ayrı bir şekil
de tahsil ederek ayrı bir yerde depozito edilme-
sile de sabittir. Takib ettiğimiz gaye bu para
nın doğrudan doğruya çiftçinin yükselmesi için 
sarf edilmesidir. Cevaben denilebilir ki; fazla 
para vardır. Bunu tamamile çiftçiye sarfetme-
ğe imkân yoktur, biz fazlayı bu cihetlere sarfe-
diyoruz. Buna karşı da derim ki; köylüden buğ
dayı 3, 11 ilâ 3, 80 kuruşa alıyoruz. Alış yeri
ne uzak mesafeden gelen köylü için bu para az
dır, nakliyeye tekabül edecek bir şey ilâve et
meli,. ondan sonra da çiftçiyi doğrudan doğruya 
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alâkadar eden vergiler vardır. Maliye vekili I 
Parti kurultayında sayım vergisinin tenziline I 
taraftar olmakla beraber bu sene bunu j 
tatbik edemiyeceğiz. Masraf bütçelerinin hazır
lanmıştır diye söylenmişti, işte pekâlâ elimizde | 
bir para vardır. Lâzımgelen tenzilâtı vapm. | 
Hayvan vergisini tenzil edin. Halka da ileriye I 
atılmak için yeni bir hız aşılayın. j 

Sonra arkadaşların temas ettikleri tuz vergi- j 
si vardır. Bunun da çok ağır olduğunu hepimiz I 
kabul ettik. Hükümet senelerdenberi tetkikat 
yapıyor. Bu tetkikatm neticesi ne oldu. Şimdi 
mademki Hükümetin elinde bir para vardır. Bu 
paradan çiftçiyi müstefid etmek imkânları var 
demektir. Bu parayı neden başka bir yere sar-
fedelim. Eski bir tabirle bu parayı mavuzale-
himin gayrısma sarfetmiyelim. ikinci bidat şu- I 
dur. Maliye vekâleti bu parayı başka yerlere I 
sarfetmek için bütçeye bir madde ilâve etmiş. 
Muhterem arkadaşlar; bizim en mühim vazife- I 
miz halktan alman paraların sarfı hususatmı I 
tetkik etmektir. Bu paranın başka taraflara sar
fına izin verilirse bütçeye geçirelim ve sarf ma
hallerini gösterelim, yoksa toptan Heyeti Veki-
lenin emrine verilmesi doğru değildir. 

" Buğday meselesine temas etmişken buğday ı 
hakkında Hükümetten bira? malûmat isteyece
ğim. Buğday Ziraat bankası vasıtasile alınıvor. 
Bu muamelenin hacmi ne kadardır, ne miktar I 
para sarfedilmistir, ne kadar masraf yapılmış- I 
tır. Sonra gazetelerde hepimiz okuduk. îstan-
bulda bir suiistimal meselesi vardı? Bunun ne
ticesi ne oldu? Hükümet bu işi daha mazbut bir | 
şekilde ele alraak nivetinde midir, deoil midir? 
Bu hususta biraz izahat verirlerse müteşekkir 
kalırım. Ayni zamanda bu kanundan her taraf 
çiftçilerinin favda grörmesi için alış yerlerini co-
pultmalıdır. Varidat hakkında söyleyeceklerim 
bundan ibarettir. 

Masraf için de haizi ehemmiyet gördüğüm 
iki nokta vardır. Bunların biricisi acık maaşla-

, rmm çokluğudur. Gecen sene vani iki ay evvel 
bize bir kanun geldi. Bir münakale kanunu idi. 
yekûnu 170 000 idi. Bunun 130 bini acık ma- ı 
aşları içindi. Bu miktar nazarı dikkatimi cel-
betti, tetkik ettim. Geçen sene bütçede bu açık | 
maaşları için 350 bin lira sarfedilmistir. Bu çok 
bir paradır. Mukabilsiz verilen bir para demek
tir. Bunların bir kısmı kadro harici kalmış kim
selerdir. Kanun vardır. Bunların hemen tav- ! 
zifi lâzımdır. Demek ki kısmı azamı bunlar de
ğildir. Bunlar olsaydı Hükümet ona göre büt
çeye tahsisat kordu. Bu tahsisat 150 bin lira 
kadardır, demek ki vekâlet emrine alman arka
daşlara verilen paradır ki, fazla bir yekûn tu- I 
tuyor. işten çektirilib tahtı muhakemeye alınan \ 
memurların açık maaşı alabilmeleri beraet et- ! 
melerile meşruttur. Açık maaşını tahminden j 
fazlaya çıkması kendilerini mahkûm ettirecek l 

I sebebler yok iken muhakeme altına alındıklarını 
I gösteriyor. • Bundan dolayı müfettişlerin işten 
I el çektirmelerde azamî dikkat ve itina gösterme

leri lüzumuna işaret ederim vardır. Yoksa iş 
j yapayım diyerek ceffel kalem bir karar verir -
! se ve memuru hakikaten mahkûm edebilecek bir 

delil de meydanda yoksa neticede hem memur 
I mağdur olur hem de Hazine zarar görür. Onun 

için müfettişleri daha tecrübedide ve olgun kim-
j seler arasından tefrik etmek muvafık olur kana

atindeyim. 
Masarifat yekûnunun ikincisi memurlar maa -

sidir. Iktrsad, Müdafaa ve Adliye vekâletlerini 
ve Jandarmayı nazarı itibare almıyorum. Diğer 
vekâletlerin maaş tahsisatı için bu sene bir mil
yon liradan fazla bir para vardır. Iktısad ve-

[ kâletine bakmadım. Sebebi de son sene fazla 
I teşkilât yapmıştır. Adliyeye de itirazım yok

tur. Maaşlar bihakkin çoğaltılmıştır. Millî Mü
dafaa da keza. Doğrudan doğruya üzerlerinde 

j işlenmesi lâzımgelen vekâletleri koydum. Bir 
milyon lirayı geçiyoruz. Bu, fazla bir paradır. 
Benim görüşüme göre buhran, muvazene, kazanç 
vergilerinin memurlar üzerinde yaptığı tesiri te
lâfi için bilhassa merkez teşkilâtı üzerinde yürü-

I tülen, yürünmekte olan bir yoldur. Bundan an
cak yüksek tabaka istifade eder. Küçük taba
ka yine zararlı bir şekilde kain*. Bu bir milyon 
küsur lirayı Hükümet bütçeye koymasaydı ya-
hud Bütçe encümeni tenkis etseydi bence daha 

I muvafık olurdu. 
I Masraf bütçelerinden urlunu olarak söyleye

ceğim bunlardır 
| Şimdi, geçen sene halkı sevindiren ve Hükü

mete bir kat daha bağlıyan Hükümetin bazı ic
raatı vardır ki onları arkadaşlar söylediler, ben 
de söylemekten kendimi alamıyorum. Bilhassa 
nakliyat işinde gösterilen azamî ucuzluğu, ben 
hem bir Türk vatandaşı hem de izmirli olmak 
itibarile teşekküre lâyik bulurum. Çünkü izmir 
sergisi için yapılan hususî tarife üzerine tzmire 
binlerce vatandaş geldi ve bu suretle hiç olmazsa 
izmirlilere 2 - 3 milyon lira bıraktı. Bundan do
layı Hükümete teşekkür etmek vazifemdir. 

| Sonra istanbul ve memlketin diğer yerleri 
için - Bilhassa Istanbulu tasriha değer görüyo-

I rum. - nakliyatta yapılan ucuzluktan dolayı halk 
I istifade etmiştir. Otelcilerden olsun; diğer bazı 

esnaftan olsun edindiğimiz malûmat oralardaki 
alışverişin ve işlerin biraz canlandığı yolunda-

ı dır. Binaenaleyh, bu yaratıcı hizmeti yapan 
I bakanlığı ve Hükümete teşekkür ediyorum. 

Sonra yine arkadaşlar işaret ettiler. Mem
lekette mahsulâtın para etmesini temin eden 
Iktısad vekâletine ve Türkofisin yaptığı hiz-

I metlere de teşekkür ederim. Bunlar memleket-
' te çok derin minnet hissi uyandırmıştır. Hatta 
! bu sene ihracatımızın 933 senesininkini dahi aşa-
! r?k 932 senesininkine vardığını gazetelerde gör^ 
l dük. 
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Yalnız şayanı dikkat bir nokta vardır. Böy

le ihracatımızın fazla olduğu halde memlekette 
son aylarda, bilhassa ramazan bayramından 
sonra harekâtı ticariyede durgunluk görüldü. 
Gezdiğim yerlerde temas ettiğim kimseler di
yorlar ki; iş yok, bu acaba bir yanlış görüş 
müdür? Fakat kazanç vergisi de tamamile bu
nu gösteriyor. Şu halde memlekette bu işsizliği 
giderecek teşebbüsleri almak Hükümet için en 
mühim vazife olmak lâzımgelir. Hükümet için 
dedim, çünkü her şey, Hükümetin elindedir. 
Bilhassa tktısad vekâleti elemanlarının elyevm 
kıymetli mütehassıslardan mürekkeb olduğunu 
Bütçe encümenimiz de kabul etmiştir. Şu halde 
durgunluğun sebebini tetkik ettirmeli, işsizlik 
nedendir, bunu giderecek sebebler bulunmaya
cak mı? Ben de biraz kafa yordum. Kendi ka
naatimce bu meselelerden ilk önce gelenini Bay 
Halil kardeşimiz söylediler ve hakikaten bu se
ne köylü eline geçmiş olan para tam manasile 
piyasaya dökülmüş olsaydı, piyasa canlılığı bir 
iki ayda bitmez, daha fazla devam ederdi. 
Bütün bu paralar alacaklılar eline geçtiği için 
köylü yine sıfırülyed kaldı ve pazara çıkama
dı. Şu halde köylünün borcunu derhal hallet
mek mecburiyeti katiyesindeyiz. Bu geçen se
ne bir kanaat şeklinde mutlaka olacak diye te
bellür etmişti, fakat bu şekil köylünün zara
rına oldu, çünkü Ziraat bankası derhal hare
kete geçti ve kabil olduğu kadar köylüyü hır
paladı, halkın mevcudunu alacağına mahsuben 
aldılar. Buna hukukî noktai nazardan bir şey 
denemez. Fakat memleketle alâkadar bir mü-
essesei miliyenin bu tarzda hareketi doğru de
ğildir. Halkı biraz yürütecek şekilde kullan
mak, korumak lâzımdır. Binaenaleyh bu işi 
bir an evvel yapmak lâzımdır. îş hacminin dar
lığına bir sebebten, bence, az ücret alan ge
rek memur ve gerek ecir vatandaşların kazanç, 
buhran ve muvazene vergilerile mükellef tu
tulmalarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bunlardan bir kısım var 
ki zaten asgarî maişet haddim tutmayan ka
zancından bu vergileri de verince tabiatile is
tihlâke gidemiyor. Çünkü istihlâke sarfedeceği 
parayı Hükümete veriyor . 

Büyük memurlarda bu hal aynen varid de
ğildir. Çünkü o memurlar az çok nihayet bir 
kısım tasarruf yapabilecek vaziyettedirler. Fa
kat küçük memurlar ellerine geçen bütün pa
rayı piyasaya verir, en iyi müstehlik onlardır. 
Bunların paraları kesilince iş hacmi daralır. 
Ben bu mebdeden yürüyerek Hükümetten bir 
dilekte bulunacağım. Bizim barem mucibince 
bazı vatandaşlar 10 lira, bir kısmı da 150 
lira maaş alır. Demek ki biz bir taraftan mem
lekette 10 lira ile yani 4 misli olan 40 lira ile 
geçinme imkânı tasavvur ediyoruz, diğer ta
raftan da bazı vatandaşlara ancak 150 ki 4 

I misli olan 600 lira ile geçinebileceğini kabul edi-
| yoruz. Bu, büyük bir farktır. 
; Arkadaşlar, eğer yükseği çok görmezsek 
; aşağıdaki yükseltmek mecburiyetindeyiz. He-
I le bunlardan bir kısmı ailesi çok olan kimseler-
I dir. Küçük tabakanın ekseriyetle ailesi çok-
| tur. Zürriyeti çok olan bu halkı meselâ beş ki-
! siden ibaret bir aileyi 40 lira ile geçindirmek 

mecburiyetini üzerine alan bu vatandaş 
bunu yapabilir mi? Böyle bir vatandaş
tan ne hizmet beklersiniz? Sorarım sizlere. 

40 lira maaş verdiğiniz ve zihni beş kişinin 
maişetile tarımar etmiş olan bu vatandaş sizin 
işinizi mi görür? Binaenaleyh bu derece az ma
aş sahibleri ayni zamanda kesirülâyal olursa ko
runması lâzımgelir. Bu Hükümetin diğer şirket
lere misal olacağı bir nümunei icraatı olur. 

Hükümetin barem üzerinde işliyeceğini işiti
yorum. Hükümet barem üzerinde işlerken yal
nız hizmetlere göre parayı değil, biraz da o işi 
deruhde eden adamın nafakasını üzerine yük-
lendiğ ikimselerin adedini dahi nazarı dikkate 
alarak ve her mıntakanm vaziyeti iktısadiyesini 
düşünerek onları tavzif etmesi lâzımdır. Vakıa 
bu biraz zordur. Fakat bu zorluk bizi bu işi 
yapmaktan menedemez. Çünkü aksi takdirde 
bunlardan hizmet beklemek abestir. Hükümet 
bunun üzerinde tevakkuf ederek hayırlı bir ne
tice alırsa nüfus siyasetinin inkişafına da yar
dım etmiş olur. Hepimiz bilriiz ki bilhassa şehir
lerde oturanlar şehir hayatının sıkleti altmda 
evlenemiyorlar. Bunları evlendirmek için refah
larını temin etmek lâzımdır*ve bu şekilde kolay
lık göstermek kabildir. Söyleyeceoim şeyler 

i bundan ibarettir, epeyce başınızı ağrıttım (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Söz Refik Şevket İncenindir. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arka

daşlar, her senenin bütçesi, geçmiş senenin he
sabını, milletten alman paranın evvelce verilmiş 
söz üzerinde durularak sarfedildioini gösterir ve 
yeni bütçede gelecek sene için yapılması Hükü
metçe düşünülen tasavvurlar ve programları ifa
de eder. O noktadandır ki verilen izahat istik
bale muzaf değil, ondan evvel gecen seneye aid 
olmak üzere vaki oluyor ve bu dahi kafalarımız
da hal ile istikbali ve mazi ile hali memzucen 
muhakeme etmeğe medar oluyor. 

Bir defa bütün dünyanın bin bir çesid 
buhranları içerisinde Türkiyenin kendi yağile 
kavrulmak siyaseti ve hiç kimseye en ufak bir 
ihtiyaç temayülü göstermeksizin kendi esaslı 
islerini, ulusal işlerini kurmak yolundaki mu
vaffakiyetini şükranla kaydetmeği vazife bili
yorum. Hiç şüphesizdir ki, bir taraftan mazi
nin bize açtığı boşlukları doldurmaka, diğer ta
raftan halin omuzlarına yüklettiği vazifeyi yap
mak ve esaslı olarak bütün bu yüklerin üzerin
de istikbale aid işleri yapmak bu zaif bütçenin 
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içerisine giriyor. Gönlümüz çok isterdi ki, yü
reklerimizi dolduran her şeyi defaten yapmak ve 
az zamanda başarmak arzusuna tekabül edecek 
şekilde bu 195 milyon liralık bütçemiz, iki mis
li, üç misli olsun. Fakat her hâdiseyi kaydü 
icabla ölçmek ve en nihayet her vazifeyi kendi 
kuvvetile nazarı dikkate almak, her şeyde ol
duğu gibi millet işinde de esas olduğundan do
layı bu 195 milyon içerisine halin icaplarını ve 
istikbalin zaruretlerini de sokmak lâzımgeli-
yor. Ondan dolayı ben kendi hesabıma bunu 
yapmak için yüreğimde yanan ateşin bu güne 
bir kısmını tatmin edilmemiş görüyorum. Fakat 
ne yazık ki, imkân buna müsaid değildir. 

Bütün bütçeler içerisinde en ehemmiyetli ola
rak ve en eski devir ile yeni devri birebirinden 
ayıran farika, Hükümet denilen müessese ile 
münasebette bulunanların Hükümetten asla ala
caklı olarak kalmamaları, bilâkis Hükümetin 
diğerlerinden alacaklı vaziyette bulunmasıdır. 
Tediyatı muntzam bonolarla vaktinden evvel 
yapan ve yaptıktan sonra muhtelif teklifler kar
şısında bulunan, tahvilâtın faizlerile beraber 
anasmı ödeyen Hükümetin, her halde vatand-
daş nazarındaki mevkii şükran ve muhabbetle 
karşılanmaktan ibarettir. Bu noktaya bilhassa 
ehemmiyet veren Maliye bakanı, Devletin çıkar
mış olduğu bonoların itibarda olduğundan bah
setti ve tabiatile bu lisanı resmî bize ayrıca kuv
vet verdi. Bu münasebetle Hükümetten bir şey 
daha rica etmek istiyorum. Hükümetin imzası 
şu veya bu şekilde olsun, bir şahsiyeti maneviye 
addedilmesi itibarile çok mühimdir. Onun için
dir ki, piyasa dahilinde dahilî tahvilât, Ergani 
tahvili ve diğer Hükümetin imzasmı taşryan tah
villerle gene ayni imzayı taşıyan gayrimübadil 
bonolarmm krymeti bir değildir. Vatandaşlar
dan mühim bir kısmını ifade eden gayrimüba
dil bonolarmm üzerinde bir tesir yapılmalıdır. 
Nitekim ismet inönü, bundan evvel, bu bono
ların ve gayrimübadillerin meselesini hallerece-
ğini bu kürsüden ifade etmişti. Beş seneden-
beri gene Devletin damgasını taşryan bu bono
lar yüzde 30 - 40 - 50 düşmesinden mütevellid va
ziyetin düzeltilmesini ve bu bonoların yüksek 
mevkie getirilmesini, Hükümetin muntazam ma
lî siyasetine güvenerek ayrıca rica ediyorum. 

Arkadaşlar; ana hatlarını şükranla kaydet
tiğimiz iktisadî faaliyetin bende, bir vatandaş 
sıfatile uyandırdığı iyi neticelerini, burada ifa
de etmekten vicdanî zevk duyuyorum ve haki
katen teknik, modern teşkilâtın, eskisinden eser 
kalmayarak yeni bir ruha, yeni bir harekete 
geçmesile memlekette bir millî iktısad yolu açan 
iktısad vekili arkadaşımızın bu yoldaki hareke
tinin, inşaallah zaman geçtikçe, gerek sanayi 
sahasında, gerek malî sahada muvaffakiyetli se
merelerini göreceğiz. 

Hüsnü arkadaşımızın da temas ettiği veçhi-

I le bu faaliyet sahasını krediler noktasından ge
nişletmek, memlekette dörd, beş sene zarfında 
vücud bulan serbest mesaiyi ve ticaret hayatmı 
iade etmek yolunda aldıkları teşebbüsü genişlet
melerini kendilerinden rica ederzi. Arkadaşlar, 
bir hakikati içtimaiye olarak ifade etmiş olmak 
lâzımgelir ki, bundan dörd sene evvel kendisine 
bir memuriyet teklif edilirken şu veya bu şekil
de istiğna gösteren bir çok anasır, bu gün muz-
tar kalarak Hükümet kapılarına müracaat edip 
memuriyet istiyorlar. Çünkü avukat, mühendis, 
ressam, doktor, muallim gibi adamlar, yani alnı
nın, bileğinin ve dimağının faaliyetile ekmeğini 
kazanan adamların ekmekleri, ancak mütekabil 
şekilde hayat makinesinin işlemesinden husule ge
len semereye bağlıdır. Fakat böyle münasebetler 
olmadığından dolayı şu veya bu ticarette bulu
nanlar doktorluk, avukatlık ve inşaat olmadığın
dan mühendislik yapılamıyor. Hastalık tedavi
si için dahi lâzımgelen fedakârlığı yapacak kud
rette bulunmadığından hayatı dahi idame etmek 
yolundaki gavrete noksan gelir. Onun içindir ki 
bir taraftan Devletin müdahalesile içine bir çok 
anasırı alarak yaşattıran müesseselerin yanı ba

sında diğer umumî ana hatları dahi bilhassa kredi
den dolayı muamelâtı tevsi etmek yolunda Celâl 
Bayarın ihtisas ve vukufundan beklenen teşebbüs
lerin yakm bir zamanda semere vermesini dile
rim. Maliye vekili arkadaşımızın tekrar tekrar, 
partimizin proorammın ana hattı olan (Vatan
daşın iktisadî kudretile mütenasib vergi almak) 
esasını ifade etmesi elbette ehemmivetlidir. Bu 
noktaya lüzumu kadar elbette dikkat ederler. 
Onun içindir ki fferek Hükümetin esbabı mucibe-
sinde ve ererek Bütçe encümeninin esbabı muci-
besinde, mevcud kanunların tatbikatında şu ve
ya bu eksikleri telâfi etmiş olmak için, vatandaş 
üzerindeki tazyikatını telâfi etmek için ye
ni bir yolda teknik modern kanunlar ih
zar olunacağı yolunda ve iktisadî faaliyeti halel
dar etmeyecek şekilde kanunlar yapacağı 
yolundaki temniatı, Hükümetin ve partinin 
faalivet mümessilleri olan zevatm teminatı ola
rak kabul eder ve yakın zamanda gelecek olan 
kanunların da bize faydalı olmalarını dileriz. 

Yalnız bir meseleyi söylemek isterim. Malî 
kanunlar doğrudan doğruya efradı alâkadar eden 
kanunlar olduğu için üzerinde çok ihtisaslı bir 
şekilde islenmesi lâzımgelir. 

Arkadaşlar; iktısad, Adliye, Müdafaai Mil
liye, Nafıa, Dahiliye vekâleti diye Maliye vekâ
letinden maada bütün vekâletler heyeti mecmu
asının faaaliyeti bu vekâletlerin vatandaşa kar
şı yaptıkları hizmetin borcunu Maliye vekâ
letine ödetmesi içindir. Binaenaleyh memleket
te yaşayan, teneffüs eden, memleketten isti
fade eden her unsurun borcunu tediye dairesi 
olan Maliye vekâleti, her ferdle temas etti-

I ğinden dolayıdır ki, onun kalbine emniyet ve 
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inşirah telkin etmek mevkiindedir. Bu da ancak 
kanunlarla olacağına gör - mütehassıs raporun
da da söylendiği gibi - yapılacak malî kanunla
rın çok ince, çok dikkatli ve çok vakıfane ol
ması ve bilhassa yine Maliye vekilinin ve Büt
çe encümeninin söyledikleri veçhile vergilerin 
gerek alınması zamanında ve gerek efrad ile 
olan münasebetin mukabili vaziyetleri halinde 
halkm yüreğine rahatsızlık vermeyecek surette 
açık ve sarih hükümlere istinad ettirilmesi lâzım-
gelir. Mademki mütehassıslar getirilmiştir, bu 
raporları da okuduk. Ehemmiyeti mahsusa ile 
rica ederim ki, o raporların filân ve filân par
çalarını alıb tatbik etmek ve diğerlerini tatbik 
etmemek gibi bir vaziyetten kurtulalım. Öyle 

tahmin ediyorum ki, onları malî kanunların heyeti 
mecmuasını kül olarak alalım ve onlarm hü
kümleri dahilinde hareket edelim. Bu şekilde 
yapılacak kanunlarla bizim memleketimizde her 
zaman değişen, tadil gören, tefsir ve ekle de
ğişen malî kanunların önüne geçilmiş olacaktır 
ki, bu da memlekete yapılan hizmetlerin başını 
teşkil eder. 

Arkadaşlar, Hüsnü arkadaşımız, maaş üze
rinde ufak tefek tevakkuf etti. Ben 1935 senesi 
bütçesini ihtiva eden masrafların nisbeti üzerin
de meşgul oldum. Aldığım netice şudur: 

Münhasıran maaş, bütçenin % 42, 83 nü; üc
ret, hakkı huzur yevmiye, ecnebi mütehassıslar, 
açık maaşı, tekaüd ikramiyesi, % 1, 86. Bunla
rı da maaş telâkki edersek mecmuu % 44,69 
eder. Tediyesi mecburî olan % 2,47 la kurul
muş olan müessesatın masarifi umumiyeleri 
% 3,55. Teferruattan sarfı nazar dahilî ve hari
cî borçların senelik taksiti % 14,78. Ordu iaşesi 
teçhizat ve melbusatı vesaiti sıhhiyesi şu veya 
bu % 20,94. Umuru nafıa % 5,15 müteferrik di
ğer masraflar da vardır. 

Şimdi arkadaşlar, dikkat gözünüzü bilhassa 
çekmek lâzımgelen bu kısmı memurlara verilen 
% 42,83 den maada ayrıca 1,86 da ki mecmuu 
% 44,69 maaş miktarı üzerine bir maliyeci gibi, 
diğer Devletlerin maaşat nisbetleri üzerinde meş
gul olmuş bir adam sıfatile değil fakat Devlet 
varidatının % 44,69 nisbetinin maaşata verilmiş 
olmasını ben kendi hesabıma yapıcılık noktai 
nazarından pek muvafık bulmuyorum. Diğer 
Devletlerdeki nisbet nedir, diye bir kaç arkada
şa sordum: Bazıları, % 20, bazıları % 25, bazı
ları % 30 dediler. Eğer hakikat öyleyse bizdeki 
çoktur. 

Fakat bu demek değildir ki, Hüsnünün dediği 
gibi demek değildir ki 10 lira maaş alanla 150 
lira maaş alanı mübadele edelim. 

Arkadaşlar, bu memlekette maaş meselesi 
defaatle mevzubahs oldu. Salâhiyettar Maliye 
vekilleri, maaşlar üzerinde o kadar çok iştigal 
edecek bir şey olmadığından nihayet 150 Ura 
alanların mahdud miktardan ibaret bulunduğun
dan, bunların dahi uzun seneler Devlet hizme-
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tinde hayatlarını yıprattığından, bahsetmişler 
ve verilen paranın çok görülmemesini ileri sür
müşlerdir. 

Nerede kaldı ki buhran, kazanç, muvazene, 
sonradan çıkardığımız vergilerle bunların aldık
ları maaş barem mucibince almaları lâzım gelen 
maaşın yarışma iniyor. İçtimaî hayatlarını 
tanzim eden adamların nihayet kut lâyemut ge
çinmelerine medar olan bu vaziyetleri bozul-
mamalıdnv Düsturu şu olmalıdır: 

îdarei merkeziyedeki Devlet teşkilâtı nazarı 
dikkate alınmalı. İnşaallah Maliye vekâletinin 
yapmakta olduğu teşkilât - yalnız Maliye vekâ
leti için söylemiyorum, bütün Hükümet teşkilâ
tı için söylüyorum - bilhassa Maliye vekâletinin 
memur ordusunun adedini haddi tabiiye indi
recektir. Maliye vekâleti memurlarının çoklu
ğunu Maliye vekili arkadaşlarıma her zaman 
söylemişimdir. Diğer Devlet devairinde bilhassa 
merkezde adedin azaltılması ve kazanılacak pa
ralarla Devletin diğer hizmetlerinin ifası kabil
dir. TJfacık bir mukayese ile memur maaşları 
üzerinde yine bütçelerden aldığım nisbet olduk
ça nfizan dikkati celbedebilir. 

1926 senesinde memur maaşları 62 milyon 902 
bi n küsur liradır. 1927 senesinde 61 729 000, 
928 senesinde 75 660 000 küsur, 929 senesinde 
80 70C5 000 küsur, 935 senesinde de bu gün için 
ft7 111' 000 küsur liradır. Görülüyor ki, Devlet 
hiriemı ıtmda kullanmakta olduğumuz memurla
rı n mataşatı 926 dan itibaren mütezayiden git
mektedir. Bu tezayüdü memurların adedinde 
bulmak lâzımdır. Mümkün olabildiği kadar az 
memur kullanarak fakat iyi vererek, havale-
ciliğin önüne geçerek - pek tabiidir ki, fazla
lıktan doğar - halkın işini kolayca görmeye me
dar olacak şekilde fırkamızın programında da 
yer altın, Devlet idaresinde tasarruf kısmı
nın tat bikı temenni edilecek hususattandır. Her 
senenin. bütçesini okurken gerek Hükümetten, ge
rek Bü içe encümeninden aldığımız direktif ve 
malûm.' ıft, tahminimizin isabetli olduğudur. El
bette d Ipğrudur ve buna şahid oluyoruz, ve ye
kûn iti fearile de aldanmış olmuyoruz. Halbuki 
hatırla; rainiz ki, her sene nihayetinde, son zaman
larında 3 - 4 milyon lirayı geçen münakaleler 
oluyor. Bundan şunu anlıyoruz ki, varidatı 
umumi yemizin tayininde aşağı yukarı aldanmı-
yoruz, fakat bu paralarm sarfiyatmd lüzumu 
kdar ı ısul ve meleke sahibi değiliz. Hükümetten 
gelen Mtçe heyeti umumiyesi, kendisini ve 
Meclir i bundan sonra münakalelerle uğraştırma
yacak surette iyi takdirli ve isabetli bir şekilde 
gelme ilidir. 

A rkadaşlar; bütün bu naçiz gözümüzle ve 
idraJ imizle görüb ifade ettiğimiz şeylerin hu-
lâsas i, yürümekte olduğumuz yolun üzerinde 
muv; ıf fakiyet temin etmiş olmak için, hâdiselerin 
bize vermiş olduğu derslerden istifadeye matuf
tur. Bu istifade de evvelâ Devletimizin şeref ve 
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haysiyeti, sonra efradımızın hayat şerefi mevzu
bahistir. Çok ümidvarım ki, bu senenin bütçe
sinde aynen söylendiği veçhile gelecek senenin 
kanunları minküllülvücuh bizi daha ziyade sa
adete eriştirecek mahiyette gelmiş olsun. 

MAZHAK. MÜFÎD KANSU (Denizli) — Ba
yanlar, Baylar; Benden evvel söz söyleyen arka
daşlarımın fikirlerinden ve mütalealarından ha
kikaten istifade ettik. Ben çok söyleyip te sab
rınızı tüketmiyeceğim. Yalnız varidat ve mas
raf hakkında bir iki ufak mütaleam vardır, ar-
zetmek isterim. 

Varidatı temin eden vergiler ağır mıdır, de
ğil midir? 

Malî ilimde bir verginin ağır veya hafif oldu
ğuna hükmetmek için bazı kaideler vardır. Me
selâ denilir ki eğer vergi, serveti milliyenin % 
10 nu geçerse o vergi ağırdır. Denilir ki millî 
varidatın yüzde 25 ni tecavüz ederse o vergi 
ağırdır. Bu tarifat noktasından almakta olduğu
muz vergilerin yekûnu birinciye göre yüzde 10, 
ikinciye göre yüzde 20 farzedersek, bu tarifata 
göre bu vergilere pek ağır dememek lâzımgelir. 
Farzedelim ki vergiler ağırdır.. Ağır olması ta
biidir, olması lâzımgelir. Zira pekâlâ biliri.? ki 
yangın yerinde bulduğumuz bu memlekette ne 
yol vardı, ne tren vardı, ne halkın namusunu, 
şerefini muhafaza edecek bir teşkilât vardı. Bir 
arkadaşm dediği gibi 10 sene zarfında neler 
yaptık: Cumhuriyetimizin, şayanı dikkattir ki, 
hariçten 10 para almadan yaptığı işlerin haddi, 
hesabı yoktur. Binaenaleyh zevkü safaya sarfe-
dilmeyen bu parayı vermökten vatandaş hiç bir 
zaman kaçınmaz. Bu gün vatandaşın bu ağır 
dediğimiz vergilerden bir tek şikâyeti vardır: 
O da vergilerin tarzı tevzi ve cibayetidir., Yani 
mükellef tutulmaması icab eden bir adama bil
mem hangi kâtibin keyfi için vergi tarhetmek, 
gene hiç evi yokken bir adama müsakkafat ver
gisi tarhetmek hâdiseleri olmuştur. Gerçi bu 
paralar sonradan tenzil olunabilir. Fakat bu işle 
altı ay uğraşmak lâzımgelir. Bir arkadaşımın 
anlattığına göre, bir adam, harap bir evini yıka
rak üzerine yeniden ev yaptırmıştır. İşin garibi
ne bakın ki bu adamın eski evi için bir vergi, 
yeni evi için de ayrı bir vergi tarhedilmiştir. 
Vakıa yanlışlık anlaşılmış, tarhedilen verin ten-
zli edilmiştir amma, aradan altı ay geçtikten son
ra. îşte vatandaşı bıktıran bu cihetlerdir. Bina
enaleyh mademki Finans bakanlığımız mütehas
sıslar getirmiştir, teşkilât yapmaktadır, ümid 
ederim ki bu gibi meseleleri refedecek ça:relere 
tevessül edecek ve halkın bu şikâyetini izale 
edecek tedbirleri alacaktır. 

Masrafa gelince: Bütçenin maasat kısmından 
bahse lüzum görmüyorum. Vakıa 926 dan itiba
ren yavaş yavaş bu gün seksen altı milyooı li
raya çıkması, nazarı dikkate alınacak bir şey
dir. Fakat bu demek değildir ki memur maaşı 
tezyid edilmiştir. Adet çoğalmıştır. Memurla

ra maaş kâfi değildir. Mümkün olsa bunlara 
zammetmek lâzımdır. Fakat bu, kemiyet ve 
keyfiyet meselesidir. Meselâ bin, bin beş yüz, 
iki bin kuruşlu 80 efendi kullanılıyor. Bu ma
aşı alanların bin türlü maişet düşüncesi vardır. 
Bunlardan istifade gayrikabildir. Bir dairede 
80 efendiye yirmişer lira verileceğine beş kişiye 
ikişer yüz lira versek daha iyi olur. Daha iyi 
çalışır. Bir şey daha söyleyeceğim, Finans ba
kanından diliyorum. Barem kanunu yapıldığı 
zaman pek iyi hatırlıyorum, eski Maliye baka
nı esbabı mucibe olarak demiştir ki: Memur, 
eline geçen parayı bilmelidir, biz öyle bir ka
nun yapıyoruz ki memura alacağı paranın mik
tarını gösterecektir... Halbuki şimdi ne görü
yoruz? Yüzde şu kadar buhran, yüzde şu ka
dar kazanç, yüzde bilmem ne kadar şu. Görü
lüyor ki o esbabı mucibe büsbütün başka şekle 
girdi. Bugün her hangi bir memura ne alırsın 
dediğiniz zaman bilmem der. Bana da ne alır
sın diye sorsalar bilmem. Sonra nisbetler mü
savi değil. Şu kadar liraya kadar bu nisbet, 
buna yüzde otuz, buna yüzde elli. Bunlar, 
bordro tanzimi işini de çok güçleştiriyor. Nis
betler muayyen değildir. Herbiri bir kalem teş
kil eder. Birisi yanlış oldumu, haydi istirdad. 
Ben zannediyorum ki bu muameleler biraz uzun 
sürüyor. Ne olur, baremi yaptığımız zaman 
o vaktin Maliye vekilinin dediği esbabı muci
be gibi bugünkü Maliye bakanımız da bu es
babı mucibeyi kabul etse. Soruyorum, maaşın 
kaç? 400 amma elime geçen 300. Vakıa bu mu
vakkattir diyorlar. Fakat memurun eline geçen 
miktar malûm olsun. înşaallah ileride malî vü
sat hasıl olursa yine maaşına zammederiz. Ben 
diyorum ki bir memur aldığını bilsin. Bunları 
ıslah etmek, muamele meselesinden kazanmak, 
kırtasiye meselesinden kurtulmak demektir. Be
nim maaşlar hakkında söyleyeceğim budur. 

Bütçeyi az çok tetkik ederek gördüm, bunu 
her sene de .söylerim. Tenvir, teshin, kırta
siye, mefruşat, evrakı matbua aşağı yukarı 
10 milyon liradan fazladır. Bunlar bu gün ma
aş gibi masarifi mukannene meyanma girmiş
tir. Her dairenin kaloriferi var. Kaç ton kö
mür yaktığı malûmdur. Senelerin verdiği bir 
tecrübe vardır, neden geçen sene ayni daire 
faraza 300 ton kömür alsın da bu sene 400 ton 
alsın? Sebeb nedir? Sonra 25 odadan müte
şekkil olan bir vekâletin tenvir ve teshini 40 
lira da 80 odalı bir vekâletinki 30 lira. Arada 
nisbet yoktur. Ne oluyor, bu teshin ve tenvir 
neticesi? Burada defaatle söylenmiştir ve zan
nederim Muhterem vekil de biz fikirdedir. 

Tevhidi mübayaat meselesi arkadaşlar. Ne
den muhtelif vekâletler aynı malzemeyi muhtelif 
fiatlarla alsm, niçin birisi mesela kömürü 22 li
raya alsın da diğeri 15 liraya alsın. Tevhidi mü
bayaat lâzımdır. Bunu bu sene de tekrar ediyo
rum. Tevhidi mübayaat için vaktile biz bir adîm 
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atmıştık. Kırtasiyede yaptık, ilk seneler hoş gö
rülmedi amma sonraları faidesi görüldü. Tevhidi 
mubayaat olursa eminimki bunda tasarrufat ola
caktır. 

Arkadaşlar: Amelî olarak arzedeyim, mefru
şat meselesi biliriz ki resmî devair mefruşatı ile 
ev mefruşatı arasında dağlar kadar fark vardır. 
Resmî daire mefruşatı klasiktir. Evlerde bile 
divarlara halı aşılmazken, devairde bunun mânası 
nedir.? Bu resmî devairin mehabetile mütenasib 
değildir. Bu gün dünyadaki resmî dairelerden 
hangisini tetkik ederseniz ediniz, göreceksinizki 
mefruşat klasiktir. Ben de istemem, meselâ kırık 
bir masa, rengi solmuş bir çuha, kırık bir iskem
lede oturarak çalışan bir memurla temiz 
bir masa başında iş gören bir memur 
arasmda elbette çok fark vardır. Mese
lâ, odaya 150 mum lâzım. Bunun için 
5 bin liralık avize de alınır, 50 liralık ta alınır. 
Devairde avizeye ne lüzum var.? Binaenaleyh 
mefruşat hususunda bunlara dikkat edilmek lâ-
zımgelir. Resmî devairde kübik bir tablonun 
ne lüzumu var. Resmî devair, mehabetile müte
nasib klasik bir mefruşat ister. Bu takib edil
melidir. Zannederim ki bunda tasarruf olabilir. 
Sonra denilebilirki tenvir, teshin, kırtasiye bunla 
rm mecmuundan ne kazanılır? Benim dediğim gi
bi tevhidi mubayaat yapılırsa, vaktile kırtasive 
bir elden idare edilmezken ne veriliyordu, tevhid 
edildikten sonra ne veriliyor, bunun mukavesesi 
yapılarak ne kazandığımız görülürse burada da 
onu kazanacağız. 

Bir de harcırah meselemiz var. 
Bunu açık olarak söyleyeyim. Her memur, 

bilhassa îstanbulla alâkaları olan memurlar ta
bidir ki bir ayda, üç ayda, altı ayda bir işi,olur 
îstanbula gidebilir. Fakat îstanbula gittiği za
man bir de tetkik seyahati unvanı verilerek 3, 
5, 6, her neyse yevmiye almasın. Çok işidiriz. 
Palan daireden falanca îstanbula gitti. Niçin 
gitti? Belki işi vardır, susu vardır, busu vardır. 
işini görsün fakat bir de tedkik seyahati ekle
meğe ne lüzum var?. 

Tedkik seyahati yalnız îstanbula mı olur? 
Niçin bizim vilâyete, Denizliye olmuyor, niçin 
Konya ya olmuyor? Ben gitmesinler demiyorum. 
îzin verilmesin demiyorum. Fakat hususî işi için 
giderken bu gibi zevata tedkik, seyahat yevmi
yesi deye bir şey verilmesin diyorum. Bundan 
ne çıkar? denilebilir. 

Hulâsa olarak şunu söyleyeyim ki arkadaşlar, 
10 paranın kıymeti bilinmedikçe mütevazin bir 
bütçe yapılamaz. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Hüsnü Kitapçı. 
HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Bakanlardan 

sonra söyleyeyim. 
BAŞKAN — Celâl Bayar. 
İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 

— îktısad vekâletini alâkadar eden işlere sayın 

hatibler temas ettiler. Kendilerine cevap vermek 
için kürsüye geldim. 

İzmir saylavı Bay Halil, satış ve kredi koope
ratiflerinden bahsettiler. Kanun lâyihası Îktısad 
Encümenindedir. Bu devrede çıkarmak için 
çalışmaktayız. Gayret gösteriyoruz. 

Kıymetli arkadaşım Refik İnce köyler için 
faydalı teşkilâttan bahsettiler. Bizim esas kana
atimiz güttüğümüz ve takib ettiğimiz yolda, ik
tisadî yolda köy ökonomisine vâsıl olmaktır. Ya
ni müstahsil için mutlak surette refah temin et
mektir ve şimdiye kadar bilvasıta ve bilâvasıta al
dığımız tedbirler köylünün intifamı temin etmek 

maksadına matuf dur. Hepimiz biliyoruz ki köylü
müz çok çalışkandır. Fakat bu çalışkanlığına nis-
betle maişet seviyesi düşkündür. Bu hususta ayni 
fikirdeyiz. Bu işi ba^armadıkça iktisadî sahada 
verimli bir iş yaptık diyemeyiz. Tekrar ediyorum 
bu niyetle ve bu azimle çalışmaktayız ve çalışa
cağız. 

Kitabcı Bay Hüsnü arkadaşımız, ticarî kredi
den bahsettiler ve ticarî kredinin hariçten te
mini hususunu söylediler. Bunu yalnız bir ceb 
heli düşünmeye imkân yoktur. Ayni zamanda 
kredi veren memleketlerin şeraiti iktısadiyesini 
nazarı itibare almak vo müsaid şerait bulmak 
lâzımdır. Bu böyle olmakla beraber daha evvelki 
senelere aid maalesef elimizde rakam yoktur. 
1933 senesinde temin edilen kredi üç milyon lira 
raddesinde iken 1934 senesinde 12 milyona çık-
mıştrı. Bunun C. Merkez bankasının verdiği ma
lûmatla tevsik ediyoruz. Krediler üzerinde ça-

j lışmak için ticaret hayatında yözetmek istedi-
i ğimiz istikrarın büyük kıymeti vardır. 
j Kontenjan sistemimizin kliring sistemine 

bağlanmış olması bu kredilerin artmasında baş
lıca âmil olmuştur denilebilir. 

Madenlerimiz üzerinde alınacak resmî kara
rın geciktiğinden bahsettiler. Bu kararın bir an 
evvel alınıp madenlerin korunmasını ve istihsa-
lâtımızı artırmamızı söylediler. Kendilerine ta
mamen taraftarız. Bu günlerde Heveti Vekileden 
karar çıkmak üzeredir. Bu kararname sene ba
şında meri olmak kaydini ihtiva etmektedir 
(Bravo sesleri) . 

Memleketin alış, yani iştira kabiliyeti üze
rinde tereddüd gösterdiler. Bizim görüşümüz 
şöyledir: Memleketin alış kabiliyeti 1934 sene
sinden itibaren azalmamıştır. Hatta geçen sene
lere nisbetle çoğalmak istidadını göstermiştir. 
Bunu da elimizdeki rakamlarla teyid edebilirim. 

1933 senesine nazaran 1934 senesinde memle
ketimize 12 milyon liralık fazla ithalât olmuş
tur. Hiç kimseden bu ithalât fazlasından dolavı 
bir şikâyet işitmedim. Buna ilâve edilecek di
ğer önemli bir nokta vardır ki, bundan daha 
mühimdir. Bazı memleket dahilinde istihsal etti
ğimiz maddelerin hariçten ithali çoğalmakla be
raber dahilden ithali de çoğalmaktadır. Fakat 
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hiç stok kamlamış, hepsi de sarf ve istihlâk 
edilmiştir. 

Bu günlerde haricî ticaretin durgun olduğu
nu söylediler. Zaten bu mevsim durgun bir mev
simdir. Frenklerin tabirile (la saison morte) tur. 
Bizde ihracat faaliyeti ağustos nihayetinde, ey
lül iptidalarında başlar. İçinde bulunduğumuz 
mevsim işsizlik mevsimidir. Bu işsizliğe aid de 
elimizde bir liste vardır. Geçen senenin kânu
nusani, şubat, mart aylarına aid üç aylık itha
lât ve ihracat geçen seneye nazaran iki milyon 
lira fazladır. Demek ki geçen seneye nazaran 
bu aylarda da durgunluk yoktur. Bunun daha 
çok artmasını kendilerile beraber ben de temen
ni ederim. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz ga
yet kısa arzedeceğim. 

Mazhar Müfid arkadaşımız, vergiler ağır 
değildir, demeseydi bendeniz sizleri taciz et
meyecektim. Şimdi bilerek kabul edersek ve 
umumî vaziyeti göz önüne alırsak memleketin 
mevcud umumî serveti her noktada artmıştır. 
Bendenizin tahminime göre hemen milyar ka
dardır. Beri tarafta muztarib insanlar var 
demek havsalaya sığmıyor. Fakat arkadaşlar 
hakikaten müstahsil sınıf tamamen muztarib-
dir. Hükümetin sanayi durumunda aldığı ted
birlerden istifade edemeyen menatık için, Hü
kümetimizin, Meclisi'Âlinin, Partimizin her 
halde esaslı bir tedbir alması üzerinde tevak
kuf edecek bir noktaya geldiğine bendeniz ka
niim. Bugün 20 lira maaş alan bir odacı köyü
ne gittiği zaman o köyün eski ağalar gibi en 
zengini sırasındadır. Bunu isbat edebilirim. Bu, 
köylünün bugünkü voziyetini gösterir. 

Arkadaşlar, hayvan resmi ve hayvanların 
adedi noksanlaşmadı diye bir fikir vardır. Bir 
kere kış olmamıştır, saniyen köylünün yapacak 
başka bir işi yoktur. Bilhassa Orta anadolu 
yaylasında. Yapacağı iş muayyendir. Buğday 
ve hayvan işi ile meşgul olacaktır. Mahsulü
nü değiştirerek, meselâ zeytini bırakıb incire 
gideyim, yahud inciri bırakayım da tütüne gi
deyim diye bir şey yoktur. Memleketimizde ha
kikaten Cumhuriyet Hükümetinin tahayyül da
hi edilemeyecek feyizli inkişafına Türk mille
tinin içinde gezib görmeden dahi iştirak etme
yecek bir adama tesadüf etmiyorum. Bu inki
şaf ne imiş, bu kadar alınan vergiler nereye 
gidermiş, Türk milleti bugün bu kadar kudre
te malik iken, altı yüz sene bu toprakta hü
küm süren Devlet neden iyi bir eser bırakma
mış? Bunu en basit bir köylü bile görebiliyor 
ve gözümüzün önünde hep iftiharla gördüğü
müz millî müesseselerimiz dev adımlarile iler
lemektedir. Belki on sene sonra yüz milyon 
liralık Sümer bank, iş bankası, Emlâk ban
kası, Ziraat bankası göreceğiz. Bütün bu var
lıklar kuvvetini nereden alıyor? Esasında 
vardır. Bazı insanlar hayatı anlayayım diye 

fazla masraflara alışmıştır. Bugün gerisin geri
ye eski haline gelmişlerdir. Bugün başındaki 
derd kaldırılırsa kendi basit halini kurtaracak, 
kendi haline de razıdır. 

Arkadaşlar; Bu memleketin her vilâyetini 
tek, tek gözden geçirmek mesuliyet ve mecburi
yetindeyiz. Elimeze Izmiri aldığımız vakit onun 
tütününe nasıl müşteri bulacağız, Adanayı eli
mize aldığımız vakit pamuğunu ne yapacağız, 
nasıl müşteri bulacağız, bunları düşünmek mec
buriyetindeyiz. Bunların arkasında, aldığımız 
bu tedbirin haricinde kalan yerlere de hususî bir 
imkân aramak lâzımdır. Bendeniz bunun heyeti 
mecmuasını 7 - 8 milyon lira arasında görüyo
rum, Bu 7 - 8 milyon liraya bu sene de taham
mül eder. Halkımız düşman ne demek olduğunu 
bilir. Bunu hepimiz tatmışızdır. Fakat millet 
her halde bizden bir şey bekler. Senin derdin 
nedir? Bunun sorulmasını bekler. Mazhar 
Müfid arkadaşımızın dediği gibi, vergiler ağır 
değildir, dersek herkes bize gücenir. Onlara 
diyebiliriz ki, ister misiniz babalarımız, dedele
rimiz gibi iktisadî esarete mahkûm olalım ve 
fakir düşelim. Biz bu vergileri senden bunun 
için alıyoruz. Fakat seni yaşatacağız. Bu ver
gileri senden aldık mı, sen artık son nefesine 
geldin, gelecek sene senin için tedbir alacağız. 
ben bunu söylemek mecburiyeti vicdaniyesinde-
yim. Bu şudur; sayımı yarı yarrya indirmek, 
buğdayı beş kuruşa almak, bütün Anadolunun, 
hattâ sahillerimizin davar sahihlerinin derdi bun
dan ibarettir. O bu kararımızdan çok kıvanç 
duyacak böyle hasis bir miktar için 12 - 13 mil
yon halkı niye ezelim. Bunların istedikleri bu
dur. Şekeri indireceğiz diyoruz. Zaten o biçare 
şeker yiyemez. Şekeri indirme. O adamın is
tediği ; biraz tuzdan indirin. Buğdayını beş ku
ruşa alın ve sayımını da yarı yarıya indirin ... 
Bu yapıldı mı bu adamları nereye sevk edersen 
et güle güle, hoplaya hoplaya, giderler. Maal
esef ne bileyim ben işte ifade etmek kabiliyetim 
olmadığı için bendeniz bu derdi yakından bildi
ğim halde kendim de içten malûl olduğum için 
arzedemiyorum. Sayım vergisi nedir? Sayımı 
yarryarıya indirsek bütçe nihayet dört milyon 
azalır. Buğdayı 5 kuruşa alsak bu da ancak 
4 milyon lira tutar. Buğday vergisi yaptık. 
Bundan hasılat alıyoruz, hasılatın hepsini iste
miyorum. Bunun 4 milyon lirasını buraya sar-
federsek köylüyü çok memnun ederiz. Şunu da 
arzedeyim ki, vergi, yükseldikçe azalır, 
indirildikçe bereketlenir. Geçen gün bir 
gazetede okudum, İngilterede bütçe açı
ğına çare bulamamışlar, bir nazır ge
tirmişler bu 800 kalem vergi üzerinden % 8 ten
zilât yapmış. Bu adam çıldırdı, açık azalacak 
yerde çoğalacak demişler. Bu % 8 tenzilâttan 
sonra varidat 92 kalması lâzımgelirken neticei 
hasılat 103 olmuş. 

Biz de cesaret edib bu 4 milyonu gözümüze 
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alıversek sirkatin azalması, hayvanatın çoğal
ması yüzünden bu 4 milyon belki 2 milyona ine
cektir. 

Hazır bir bütçe, iradı, masrafı karşılaşmış. 
Buna dair bir şey diyeceğimiz yok. Zaruretle
ri görüyoruz. Makineyi yürüteceğiz. Şudur, 
budur. Intihab dairelerimize gittiğimiz vakit 
daima müvekkillerimize diyoruz ki, arkadaşlar 
biz, sizin halinizden ne kadar ıstırab duyu
yorsak, Hükümet yüz kere, bin kere daha 
fazla ıstırab duyuyor. Fakat memleketin mü
dafaası lâzım. Hariçten herifin biri bir nutuk 
veriyor ve diyor ki, bize bir saatlik yoldasınız. 
Bunun karşısında Hükümet dursun mu? Senin 
istikbalini korumak için çalışıyor. Sırasında 
her vaziyetini düşünüyor. Bunu söyleyerek ıs-

BAŞKÂN — Celse açılmıştır. Söz Maliye ve-
kilinindir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ve
kilden evvel söz söyleyeceğim. 

Sayın arkadaşlar, para meselesi mevzubahs 
olmasaydı söz almayacaktım. Arkadaşlardan bi
ri paranın düşürülmesi lâzımdır dediler. Hatta 
bazı Devletler bunu düşürmüş ve havlıca isti
fade etti denildi. 

Arkadaşlar, parayı düşürmek demek mem-' 
leketi anarşiye sürüklemek demektir. Belki di
ğer Devletler paralarını düşürmüş olabilirler. 
Fakat İngiltere ve Amerika gibi Devletlerin 
mukabili altın olan ihtiyat akçeleri vardır. 
İstediği zaman parayı istediği noktada tutabi
lir. Bizde para meselesi çok mühimdir. Rüz
gârdan nem alır. Karşılığı altın olmadığı için 
parayı düşürmeye karar vermek değil, düşü
receğiz hissini vermek bile anarşiye yol açar. 
İsmet İnönünün en mühim tedbirlerinden biri 
de paranm istikrarını temin meselesidir. Bu 
hepimizce şayanı tebrik ve tebcildir. Hayatı 
Devlet, hayatı ferd gibi değildir. Hayatı Dev
lette ebedî düşünmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, istikrazı dahilinin kıymetini 
artırmasaydık ikinci istikrazı yapmak mümkün 
olabilir mi idi? Evrakı nakdiyenin kıymetini 
düşürmek memleketi felâkete sürüklemek de
mektir ki, bu gayet fena bir şeydir. Emin Sa-

tırabınm tehvinine vesile oluyorduk, biz de fe
rahlıyorduk. Hakikat te budur. Fakat artık 
derdin ihmal edilmesi zamanı geçmiştir. Ken
dilerine demeliyiz ki; buğdayınızı koruduk, 
4 - 5 milyon size hasredeceğiz. Sayımınızı yarı
ya indireceğiz. Bunu diyebilmeliyiz. Halk bu
nu işitmeğe muhtacdır. Bu sene için vazgeçtim. 
Maliye vekilinden ricam, gelecek sene bunu 
yapacağını va'detmesini istiyorum. Biz de ken
dilerine bu müjdeyi götürebilmeliyiz. Fevkalâ
de zamanlarda ellerinden bu servetlerini alabi
liriz. Yani bunun malları fevkalâde zamanla
rın ihtiyatlarıdır. İşte bu malları korumak için 
taahhüdde bulunmamız lâzımgelir. 

BAŞKAN — 15 dakika aram. 

Kapanma saati : 17,15 

zağın arzusu budur, amma olamaz. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI ( Elâziz ) — 

Beyanı mütalea eden arkadaşlardan Maliyeyi 
alâkadar eden kısımlara arzı cevab edeceğim. 

Halil Menteşenin müdafaa ve nafıaya ehem
miyet verelim, diğerlerini şu zamanda ikinci 
plâna bırakalım yolunda bir temennileri var
dır. Bugün bütçe muhassasatmm sureti tevziini 
arzettiğim sırada bütçenin yekûnuna nazaran 
müdafaaya yüzde 30,5 nafıaya yüzde 12,5 ayrıl
mış olduğunu işaret etmiştim. Binaenaleyh zan
nediyorum ki bu nisbetler kendi arzularının 
hasıl olduğunu göstermektedir. Bütçenin tevzi-
inde, arzettiğim gibi, Maarif, İktısad, Sıhhat, 
Ziraat için ve Nafıa için konulan tahsisat büt
çenin % 28,4 ünü teşkil etmektedir. Bu % 28,4 
ün 12,5 u Nafıanın, geri kalanı diğer dörd ve
kâletindir. Bir kısım da Düyunu umumiyeye 
ayrılan miktar da % 17 dir. Halkm emniyeti 
noktasından mühim olan jandarmaya % 4,7 
ayrılmıştır. Geriye kalan masraflar bütçenin 
% 19 nu teşkil eder. Bana öyle geliyor M, bu 
nisbet kendilerinin dahi arzu buyurdukları tar
za muvafık bir tevzidir. 

Berç Türker arkadaşımızın taleblerini, eğer 
anladıysam, üç noktada hulâsa edebilirim: 

Birincisi (Vergi kanunları yapılırken iki 
taraflı tetkikat yapılmalı ve verginin verilme
mesinin sebebleri araştırılmalıdır). Emniyet ede-

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,55 

BAŞKAN — Mustafa Abdülhalik Renda 
KÂTÎBERL : Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zırh (Çoruh) 
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bilirler ki bakanlık bu noktaya bütün dikkatini 
atfetmektedir. Hatta bu nokta için getirmiş 
olduğumuz ecnebi mütehassısları ve bilmünasebe 
defaatle arzettiğim gibi, vergiler üzerinde tet 

kikat yapmak için ayrıca teşkil ettiğimiz bir büro
yu çalıştıryoruz. Bu büro sırf bunlarla iştigal et
mektedir. Ecnebi mütehassıslarımız vilâyetlere 
dahi giderek oralardaki varidat işlerini tetkik 
edeceklerdir. Şurasını da arzedeyim ki bütçele
rimiz tasdik edildiği anda nasıl mütevazin ise 
tatbik neticesinde, masraf ve varidatın kati he
sabında dahi ayni suretle mütevazindir. Bina
enaleyh mükellefin kazancını değil, sermayesini 
de tecavüz etmek suretile vergi cibayet etmekte 
olduğumuzu söyleyebilmek için çok kuvvetli 
deliller lâzımdır. 

İkincisi: (Millî paramızın altına istinad eden 
Fransız frangına göre kıymetini muhafazadan 
vaz geçilerek İngiliz lirasına istinad edelim, 
bunun hakkında tetkikatta bulunsunlar). Bun
dan sonra diyorlar k i : Paranın istikrarına şid
detle taraftarım. Bunu söyledikten sonra her 
gün hatta mevsim, mevsim tahavvül gösteren 
bir paraya millî paramızın istinadını istemekle 
beraber beri taraftan istikrara taraftarlık gös
termek zannederim ki gayri kabili teliftir. Ma
liye vekâleti bu mevzu üzerinde çok hassastır 
ve hassasiyetini daima muhafaza edecektir. 
Paranın istikrarı millî tasarrufun büyük bir teş
vikidir. Cumhuriyet Hükümeti millî tasarruflar
la işe başlryarak muvaffak olmuştur ve bundan 
sarfınazar edemeyiz. 

BÜTÇE En. BAŞKANI M. ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Yani istikrarı bozmağa niyetiniz 
yoktur? 

FİNANS BAKANI FUAD AĞRALI (Devam
la) — Hayır; maksadım onu tezahür ettirmek
tir. 

Üçüncüsü tedavül hacminin darlığından bah-
• settiler. Tedavüldeki evrakı nakdiyenin karşılı
ğı altın stokunun faydasız durmasından bahset
tiler. Ayni zamanda enflâsyon yapmanın da en 
birinci düşmanıyım dediler. Af buyursunlar iyi 
kavrıyamadım. Tedavül hacminde darlık yoktur. 
Bir, iki sene evvel işler daha vâsi iken bu para 
kâfi idi. Şimdi fiatlar düşmüş iken nasıl oluyor 
da darlıktan bahsediliyor. Bu gün bankalardaki 
paranın miktarına baktığımız zaman tedavülde 
genişlik olduğu kanaatindeyiz. Mevcud olan al
tınların mühim kısmının karşılığı başabaş kâ-
ğıd para tedavüle çıkarılmıştır. Enflâsyon ko
kusu olan her hangi bir hareket malî itibarımı
za zarar verir, tedavülde darlık görmüyoruz. 

Bir de malî kanunların tabını istemişlerdi. 
Matbaada tabediliyor. Tevzi edilecektir. 

Bay Hüsnü arkadaşımızın bu kere bütçe 
yekûnunu niçin arttırdınız diyorlar. Buna kar
şı cevabım, yapılması zarurî ve mübrem olan ih
tiyaçlardır, diyeceğim. Ne suretle tevzi edil
diğini de şimdi arzettim. 

Kazanç vergisine itiraz ettiler, diyorlar ki, 
kazanç vergisi üzerindeki çıkarılan 9 aylık cet
vele bakıyorum, orada görüyorum ki, benim en
dişem tamamile yer bulmuştur. Bu vergi tut
mamıştır. Bendeniz elimdeki 11 nci aylık tahsi
sat cetvelini okuyacağım. Yani Bütçe encümeni 
bütçeyi tetkik ettiği zamanda elde bulunmayan 
bir cetveldir. Burada kazanç vergisinden yapı
lan tahsilatın 11 650 000 lira olduğu anlaşılır. 
Binaenaleyh arzettiğim gibi bu, tahminden çok 
dün miktarda kalmış değildir. 

Hayvan miktarının azalmış olduğundan ba
his buyurdular. Bilmiyorum, mehazları neresi
dir? 935 sayımı olmak üzere, yani bundan 15 -
20 gün evvel yapılmış olan tadadın neticesini 
arzedeceğim: 

Bu ikisi müstesna olmak üzere bütün hayvan
lar adedinde geçen seneye nazaran tezayüd var
dır. Miktarları şunlardır: 

934 senesinde koyun : 10 496 352 
935 » » 12 150 177 
Artma farkı : 
934 de kıl keçisi : 
935 » » 
Artan miktar : 
934 de tiftik keçi 
935 » » 
Artma miktarı : 
934 de deve: 
935 » » 
Fark : 
934 de manda : 
935 » » 
Tenakus : 
934 de sığır : 
935 » » 
Fark : 
934 de at : 
935 » » 
Fark : 

1 653 325 dir. 
6 216 389 
6 575 825 

359 446 dır. 
257 968 

2 704 621 
132 652 dir. 

87 249 
92 620 
5 371 dir. 

536 044 
335 365 

679 dur. 
5 133 896 
5 290 295 

156 399 dur. 
555 915 
591 045 
35 130 dur. 

Eşek; geçen sene 940 142, bu sene 964 720, 
tezayüd miktarı; 24 578 (Gülüşmeler). Katır; 
geçen sene 50 817, bu sene 50 595, tenakus mik
tarı 222. Cinsleri biribirine mezcederek yekûnu 
itibarile söylemek lâzımgelirse şu rakamlar el
de edilir. Geçen sene sayımında baş itibarile 
26 588 772, bu sene sayımında 28 955 273, ara-
yerdeki tezayüd 2 366 601 dir. 

Maden vergileri; bütçede resmi nisbiyi artır
mayı gerçi esbabı mucibesinde Hükümet söyle
miştir. Fakat kendilerinin dahi izahlarında işa
ret ettikleri ve İktısad bakanı arkadaşımın söy
lediği gibi resmi artırma tarafına gitmeksizin sırf 
ihracatın tezayüdünden dolayı bu miktarı tuta
cağımızı tahmin ederek onun için bu resmi 
600 000 olarak tahmin ettik. Yoksa resmi ço
ğaltacak değiliz. 

Arazi vergisi gayriâdilâne oluyor dediler. 
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Bunu bendeniz zannediyorum ki kongredeki 
maruzatım münasebetile açık olarak izah ettim. 
Orta yerde yapılmış olan arazi kanunu bu ver
gi hakkındaki şikâyetlere cevab verecek mü
kemmeliyette olduğunu söylemekle beraber ye
ni bir tahrire ihtiyaç olduğunu ve bu tahrir 
için de teşebbüsatta bulunulduğunu arzetmiştim. 
Tahrir hususunda bu eldeki kanunda mükelle
fin lehine konmuş belli başlı hüküm şudur: 
Her hangi bir mükellef yeni kanuna göre tar-
hedilen verginin % 20 fazla olduğunu iddia 
ederek tadile taleb hakkı verilmiştir. Maliye 
vekâleti eğer zamanında bunu tetkik etmezse 
ertesi sene % 20 ve ikinci sene de % 50 bir 
tenzilât otomatikman yapılır. Bu suretle kanu
na hüküm konduğu gibi geçen sene kabul edi
len tasfiye kanunile de yeni tahrir görmüş ara
ziden % 40 tenzilât yapıldı. Bunları arzdan 
maksadım bunlarla iktifa edilsin demek iste
miyorum. Biddefaat arzettiğim gibi mükellefin 
lehine böyle hükümler koymakla beraber tah
rir için de hazırlanmaktayız. Önümüzdeki se
ne vasıtasız vergileri, arazi, kazanç, hayvan 
vergileri hakkında daha fazla tetkikatla huzu
ru âlinize geleceğimi ümid ediyorum. 

Buğdayı koruma vergisinin muhtasuniley
hinden gayriye sarfı tecviz olunuyor, buyurdu
lar. 

Muvazene kanununa böyle bir madde kon
muştur. Orada bu verginin mahalli sarfı ol
mak üzere gösterilen hususatın içinde belli 
başlı olarak iskânı muhacirin vardır. Ziraî ve 
ilmî olan ve müstahsili koruma esasına uyan 
yerlere sarf için mezuniyet istenilmiştir. Bu 
kanunun da muhtasunileyhinden gayriye sarfı 
anlatan bir şey olmadığına kaniim. Bunların 
hepsi de birdir ve lâzımdır. Buğday hakkında
ki sui istimal ve bu için ne suretle başarılaca-
ğı hususunda arzu ettikleri malûmatı Ziraat 
vekili arkadaşım vereceklerdir. 

Açık maaşının miktarına göre vekâlet em
rine alınanların bir çokları beraet etmekte ol
dukları anlaşılıyor, müfettişler biraz daha tem
kinli davransın buyurdular. Bu maaşat bütçe
lere fazla konulmuş ise, yani açık maaşı için 
fazla tahsisat konulmuşsa bu, bütün bankaları 
alâkadar eder. Kendi vekâletime aid olan kı
sımları arzedeyim: Şimdiye kadar meri olan 
hükümlere göre memur işten el çekmiş ise mu
hakeme neticesine kadar yerine kimse tayin 
olunamaz. Amma lüzum görülür de yerine baş
ka bir memur tayin edilmek üzere vekâlet em
rine alınırsa buna da maaş tahsis ediliyordu. 
Binaenaleyh bir kısım maaşm artması bundan 
ileri geliyor. Bundan sonra işten el çektirilmiş 
olan bir memura evvelce kabul buyurulan bir 
kanunla beraet edinceye kadar vekâlet emrinde 
kaldığı müddet zarfındaki vekâlet emri maaşı 
verilmiyecektir. İkincisi Maliye hakkında söyle
diler. Geçenlerde îstanbulda yaptığımız gibi bir 

tasfiye yaparak icab edenleri vekâlet emrine 
aldık. Fakat elimizdeki bir kanuna göre bunları 
tayin etmek istirarmda kaldık. Bizim bütçemiz-
deki tahavvül de bundan ileri geldi. Sonra ma-
aşata gelince, bu bir milyon lira kadar bir fazla
lık gösteriyor. Bu fark arzettiğim gibi bütün 
vekâletleri alâkadar eder. Bizim vekâleti alâka
dar eden kısım ise, arzettiğim gibi, yeni teşki
lât kanununu getirmiş olmaklığımızdandır. Fa
kat gene bu farkın mukabillerini bulduk ve maz
batada işaret ettik. Diğer vekâletlerdeki farka 
gelince, her vekil kendi bütçesi müzakere edilir
ken kendi bütçesini alâkadar eden bu cihet 
hakkında izahat verir. Yalnız müdafaa için ka
bul buyurduğunuz bir kanan mucibince bir zam 
yapılmıştır. Ondan ileri gelmiştir. Onun haricin
de ne gibi zam varsa tabiî vekil arkadaşlarım 
izah ederler. 

Barem kanunu hakkında bir tadilât yapılı
yormuş. Hükümet burada maaşların tertibinde, 
memurların evli olup olmadıklarını, icrai memu
riyet ettikleri mıntakaları nazarı dikkate alsm 
buyurdular. Baremin tadili hakkında bir kanun 
projesi yapıldı. Takdim olunmak üzeredir. Fa
kat buyurdukları nokta yoktur. Memurlar evli 
ise şu yapılsın, bekâr ise bu yapılsın, şu mınta-
kada ise şu olsun; bu olsun, bunlar nazarı itiba-
re alınmamıştır. Bunun Devlet siyasetile ne de
receye kadar kabili telif olduğunu kanunu mü
nakaşa ettiğimiz zaman görecemiz. Arzu ederse
niz onu da ilâve edersiniz. Yalnız arzedeyim ki bu 
günkü barem derecelerile on. on iki, on dörd. on 
altı. on yedi, yirmi iki liralık dereceleri kaldrr-
dırk. Maaşları beser beser atlamak üzere dere
celeri tertib ettik, bu suretle küçük memurlar 
hakkmda bir terfi esası gözettik. 

Refik înce arkadaşımız, g-ayrimübadil bono
larının düsgünlüS-ünün telâfisini temenni etti
ler. Şurasını söyliyevim ki Hükümetin verdiği 
bu vesikalara bono denmektedir ve Maliye veki
linin imzasını taşımaktadır. Fakat, hakikatte hiç 
bir vakit Devletin kredisine taallûk eden bono
larla kabili krvas delildir. Bunlar muavven 
malların müzayedesine iştirak hakkını veren 
bir vesikalardır. Bunların elden ele tedavülü için 
nama deşil, hâmiline muharrerdir, tedavülünü 
temin için adına bono denilmiştir. 

Bunlar istihkaklarının % 47.5 na mukabil 
na,Md ve bono tevziatı yakılmıştır. Bunların isle
ri Ziraat bankası tarafından tedvir edilmekte 
idi. Bize müracaat ettiler, kendilerinin de dahil 
olacakı bir komisyonca satış islerinin verilmesini 
istediler. Biz de bunu muvafık bulduk, banka
dan aldık ve kendilerine verdik. Devrettiğimiz 
emlâk kendi ellerindedir. Binaenaleyh kendile
rine devredilmiş olan emlâki bir an evvel satı
lığa çıkarıb haklarını tasfiye etmeleri icab eder. 
Amma hakikatte vaziyet şudur ki bu işlerde 
sipekülâsyon olmuştur, bir çokları bono top-
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lamıştır. Bu Devleti doğrudan doğruya alâka
dar eden bir mevzu değildir. Bunlara muhtas 
emlâki ve ele geçen paraları istihkak sahiblerine 
tevzi etmek üzere verdik. Hattâ firari Rum
lardan îstanbulda mühim miktarda emlâk da 
verdik. Binaenaleyh, bunlar biran evvel o em
lâki satılığa çıkararak satmaları icab eder. Fi
rari emlâki olarak kendilerine verilen emlâkin 
kıymeti de 10 milyon liraya yakmdır. Kendi
leri buna müteşekkir ve minnettardırlar. Tah
rirî ve resmî olmak üzere her talebleri vekâletçe 
yerine getirilmiştir. Fakat arzettiğim gibi hu
susî bir takım menfaatlerin girmiş olmasından 
dolayı halledilemeyen bu işe ne yapılabilir. 
Hükümet cephesinden yapılması mümkün olan 
her şeyin yapıldığı kanaatindeyim. 

Malî kanunların hazırlanması vergi kanunun-
larmın bir an evvel Meclise getirilmesi ve çok iyi 
tetkik edilmesi temennilerine maalmemnuniye 
iştirak ederim. Evvelce de söylediğim gibi 
yüzümüzü ağartacak malî kanunlarla karşınıza 
gelirirz. 

Maaş hakkında bazı nisbetler buyurdular. 
Nereden bulduklarını bilmiyorum. Bizim nisbet-
lere hiç tevafuk etmemektedir. 1929 dan itiba
ren sırası ile maaş ve ücret miktarlarını ister
seniz ayrı ayrı arzedeyim. Hatta size bu maaş
ların birinci, ikinci veya kaçıncı derece olduğu
nu söyleyeyim. (Yekûn söyleyin kâfi sesleri). 

Lira 
1929 da mülkî ve askerî devair 

maaş ve tahsisatı yekûnu 52 502 591 
Ücret : 6 392 883 
Mecmuu: 58 835 673 
1930 da maaşat yekûnu 54 132 132 
Ücurat yekûnu 6 792 831 
Yekûn 60 924 983 
1931 de maaşat yekûnu 48 741 448 
Ücurat yekûnu 6 396 406 
Yekûn 55 137 854 
1932 de maaşat yekûnu 48 114 885 
Ücurat yekûnu 6 085 413 
Yekûn 54 200 298 
1933 de maaş yekûnu 49 531 551 
Ücurat yekûnu 6 256 780 
Yekûn 55 588 331 
1934 de maaşat yekûnu 53 161 749 
Ücurat yekûnu 7 279 482 
Yekûn 60 441 231 
1935 de arzettiğim gibi askerî maaşatm 

1 200 000 lira zammı vardır, Bu da dahil olmak 
üzere 1935 inki 2 milyon farklıdır. Sebebi müna
kalelerde dahi manzuru âlileriniz olduğu veçhile 
bazı devairin maaşat faslma koymuş olduğu 
tahsisatın ademi kifayetinden bahsile münakale 
yapmak mecburiyetinde kalınmıştır. Maaşat 
için konulması lâzımgelen miktar malûmu âli
niz teadül kanunu mucibince her vekâlette kad
rolarla sabittir. Bu iki iki daha dörd gibidir. 

Yalnız kadro mucibince 12 aylık maaşatm ko
nulması lâzımgelirken bazı devairde görüldü ki 
bu kadro mucibince konulması lâzımgelen tah
sisat konulmuyor ve münakaleler de bundan 
ileri geliyordu. Bu sene bunun ısrarla tatbikına 
geçildi. Binaenaleyh maaşat ve kadrolarda gö
rülen fazlalık bundan ileri gelmektedir ki bu 
esasta fazlalık değil noksanların ilâvesinden 
mütevelliddir. Kadro mucibince konulması lâ
zımgelen 12 aylık tahsisatın tamamen konulma
sından ibarettir. 

Münakalalerin çokluğundan şikâyet ettiler. 
Yani bütçenin muhammenatı vaktile muvazeneli 
olmakla beraber tahsisatın tertibinde iyi ve 
isabetli olarak yürütülmediği neticesine varıl
mak isteniliyor. Buna sureti katiyede hükmet
mek pek te doğru bir şey olmaz. Bir kere büt
çenin tanzimi esnasında tasavvur edilen işin, 
hacmi, tarzı ifası, bedeli aylardan sonra her han
gi bir suretle değişmek çok ihtimal dahilindedir. 
Vakıa münakaleler çok görülüyor, fakat yekûn 
itibarile bakılacak olursa zannetmiyorum ki % 
4 veya beşi tecvüz etsin. Binaenaleyh bu cihe
tin de mümkün olduğu kadar tanzimi şayanı ar
zu olmakla beraber, arzettiğim gibi, tahsisatın 
mutlaka iyi düşürülmediği neticesine varmak ta 
biraz haksızlık olur. 

Mazhar Müfid Kansu arkadaşımız vergilerin 
tarzı cibayetindeki usullerin ıslahından bahset
tiler. Misal olarak ta kayidler çıkarılmadı bu
yurdular. Eğer bir şikâyetleri varsa tetkik eder, 
icabını ifa ederiz. Fakat vergilerin ıslahına ça
lışmaktayız ve önümüzdeki sene geleceğiz. 

Maaşların yekûnu tedrici olarak artmıştır, 
dediler. Şimdi arzettiğim gibi.. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — Ben 
böyle bir şey söylemedim. Bilâkis azlığından bah
settim. 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI (De
vamla) — Yani memur adedi kemmiyet itibarile 
arttı, kayfiyet itibarile azaldı dediler. 1929 la 
1934 arasında bir mukayese yapacak olursak: 

Birinci derecedeki 20 imiş, 22 olmuş. 
İkinci derecedeki 41 imiş, 51 olmuş. 
Üçüncü derecedeki 97 imiş, 125 olmuş. 
Üçüncü derecedeki 98 imiş. 129 olmuş. 
Dördüncü derecedeki 105 imiş, 253 olmuş. 
Yani büyük bir tezayüd yoktur. Maahaza 

onu da arzedeyim ki yeni teadül kanununun 
münakaşası esnasında bir değişiklik varsa dü
zeltiriz. Sonra dediler ki; maaşat üzerindeki ver
gileri tenzil ederek asıl maaş neyse onu vere
lim. Biz bunun aksini düşünmekteyiz. Çünkü 
bunların muvakkat olduğu hakkındaki hükme 
sadık kalmaktayız. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Denizli) — Te
şekkür ederim, bu sözlerinizi sened ittihaz edi
yorum. Bu söz memurların lehinedir. 
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MALÎYE BAKANI FUAD AĞRALI (De

vamla) — Biİâlüzum memur izamile harcırah 
tahsisatının israf edildiğine gelince : Benim 
böyle bir hâdiseden malûmatım yoktur. Eğer 
benim vekâletimde böyle bir hâdise mevcutsa 
lütfen söylesinler, müsebbiblerini derhal teczi
ye edelim. Diğer vekâletlerde varsa onu da 
alâkadar vekiller izah ederler. 

Tenvir, teshin ve saire gibi masarifi mu-
kanneneye gelince, bunlar artmamıştır. 

Bay Emin Sazak arkadaşım memlekette 
hayvanlaı- tenakus ediyor dediler. Zannederim 
okuduğum cetvel kendilerine cevab teşkil eder. 
Öyle bir tenakus mevzubahs değildir. Maru
zatım bundan ibarettir. 

HÜSNÜ KlTABOI (Muğla) — Sözüme baş
larken bütçeyi niçin arttırdınız demedim. Büt
çenin kıvanç ve şükrana lâyık bir yekûnu ih
tiva ettiğini söyledim ve ancak varidat rakam
ları üzerinde mütalea yürüttüm. Dörd kalem
den bahsettim ve kendi gösterdikleri rakamla
ra göre bunların gayrikabili tahsil olduğunu 
söyledim. Şimdi burada kazanç vergisi üzerin
de bazı şeyler okudular, ben de Bütçe encüme
ninin mazbataya dercettiği rakamlara istinad 
ediyorum. 

Bütçenin 21 nci sayıfasma meraklı arkadaşla
rın dikkat buyurmalarını rica ederim. Orada 
deniliyor ki: 

Ruhsat Karne : 500 000 lira. 
Bu tahmini yapmışlar. Halbuki 316 500 li

ra tahsilat olmuş. Çünkü bazı ticarethaneler 
ruhsat tezkeresi almamış. Yani kapanmış. Bu
nun noksanı neyi ifade eder. Tabiî bazı ticaret
hanelerin kapandığını, 

İkinci : (Diğer kazanç). Yekûn 4 908 424 
lira. Halbuki muhammenat 9 500 000 lira. Ya
ni tahsilat nisbeti % 51.6. On bir ayın sonuna 
kadar. Yani kendilerinin ifade ettikleri son aya 
kadar. 6 aylık, 8 aylık değil. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Nereden aldınız? 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Bütçenin 21 
nci sayrfasmı okursanız sözümün mahzı hakikat 
olduğunu görürsünüz. Zaten kendi söyledikleri 
rakam budur. Fakat ecir ve memur olanlardan 
alınan para ile birleştiriyorlr. Çünkü onlardan 
4 500 000 lira tahmin edilmiş. Bundan çok faz
la tahsilat yapılmış. Zaten biz ecir olanların 
fazla para verdiklerini kabul ettik. Memlekette 
anladık ki, maden işleri, smaî işler çoğalmış. 
Elbette bunlar bir çok işçilere lüzum göstermiş
tir ve elbette bundan dolayı miktarları ve ver
dikleri vergi çoğalmıştır. Fakat o adamlar ki, 
doğrudan doğruya icrayi ticaret etmiştir. Ya 
esnaftır, tüccardır veyahud serbest meslek er
babıdır. îşte bunlarda tenezzül vardır. Zanne
diyorum ki bu rakamm belâgati karşısında yi
ne ısrar etmezler. Asıl istiğrabnnı mucib olan 
şey bu noktaya temas ettikten sonra dahi bu 

meselenin anlaşılmamasıdır. Demekki Maliye 
teşkilâtı vergilerin neticeleri üzerinde maale
sef tetkikatta bulunmuyorlarmış. 

Hayvan adedi 935 te arttı dediler. Olabi
lir ben 935 senesi hayvan artımı hesabını elin
de tutan bir kimse değilim. Fakat bütçenin 
yazmış olduğu erkama bakıb anladım ki davar 
ve deveye diyacek yok, tahminata yakın, fa
kat diğer hayvanlarda büyük bir tenakus var. 
Eğer bu söyledikleri rakamlar doğru ise şaya
nı şükrandır. O vakit bütçeye bu rakamları ko
ruz. Yalnız geçende kabul ettiğimiz kanun bu 
sayımın artmasında müessir olmuştur zanne
derim. Çünkü bu kanunla kuzular üzerindeki 
istisnaiyet kısmen kaldırılmıştı. 

Madenler meselesinde bizi kabul ettiler ve 
dediler ki biz de vaz geçtik fakat yine yekûnu 
600 000 tuttu. İnşaallah ne kadar fazla çıkarsa 
o kadar iyi olur. Yalnız benim temas ettiğim 
nokta, yekûnun fazlalaşması için nisbî vergiyi 
yüksek tutsalardı emin' olabilirdik ki maden 
ihracatımız duracaktı. 

Arazi meselesi; işi dağıtmanın manası yok. 
Bugün vekâlet valilerin, kaymakamların res
mî şikâyetlerine elbette vakıftır. Bunlar bir, 
10 kazadan defti 100, 200 kazadan gelmektedir. 
Şu halde umumî bir derttir. Bunun senelerce 
devam etmesi, kangren olması doğru değildir. 
Derhal önüne geçmeliyiz, çünkü halk muaz-
zebdir. 

Açık maaşlar meselesinde ben noktai naza
rımda musırrmı. Çoktur, verilen paraya dik
kat etmeli, yok yere Hazineye girmiş olan para 
fazla sarf olunmamak. Maaşlar hakkında kanun 
gelecek buyurdular. Zemini müsaid bulursam 
orada fikrimi arzederim. 

Celâl Bayar burada görünmüyor. Zaten ek
seri noktalarda mütaleamı kabul buyurdular, 
tebşiratta bulundular. Yalnız bir söz var ki 
tashihi lâzımdır, kendi bütçesinde söylerim. 

BAŞKAN — Refik înce. 
REFÎK İNCE (Manisa) — Gayrimübadil va

tandaşların hukukuna taallûk etmek üzere söz 
söylememin sebebi, elinde Devlet imzasını ta
şıyan bonosunun borsada 100 kuruşluk nisbe
ti 17 kuruş, mübadilin 100 kuruşu 40 kuruştur. 
50 kuruştur, 60 kuruştur, istikrazı dahilî % 100 
% 99 olduğundan bahsile muvazenesizliği telâfi 
etmek için söylemiştim. Devletin imzasmı taşı
yan her şeyin itibarının mutlaka bulunması lâ
zımdır. Maliye vekili arkadaşım, bunun bizimle 
alâkası yoktur dediler. Vekilin bu ifadelerini 
işittikten sonra gayrimübadil yurddaşlarnn-
dan özür dileyeceğim. Çünkü bu sözden sonra 
gayrimübadiller bonosunun kıymeti büsbütün 
düşecektir. Maliye vekilinin, imzasını taşıyan bu 
bonolarla, bizim alâkamız yok demesi doğru mu
dur? Halbuki bu Devletin isim ve kredisini ta
şır. Arkadaşlar ortada halledilmesi lâznngelen 
bir keyfiyet vardır. 10 milyon liralık mal veril-
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mistir. İşitmekten kulaklarımız dolduğu ve her 
zaman gördüğümüz gibi bunların kıymeti gün
den güne düşmektedir ve 1928 senesinde ismet 
inönü gayrimübadillere aid olan hukuk ve ih
tilâf halledilecektir demişti. Aradan yedi sene 
geçtiği halde bunlar tamamen yapılmamıştır. 
Mübadillere bunlar verilmişse, Devletin, vatan
daşların hukuku üzerindeki velayeti ammesine 
istinaden verilmiştir. Ziraat bankasına bunu bı
rakmak doğru değildir. Bunlar vatandaşların 
hakkmı ihkak noktasından, Devletin lâkayd ka
lacağı bir mesele değildir. Bunlar üzerinde si-
pekülâsiyonlar, şu veya bu hareketler varsa bu
nun dahi önüne geçerek malıma mukabil aldı
ğım bonolara sahibim, diyen vatandaşların ha
kikaten mallarına sahib olduğu zehabını ver
mek, Devletin esaslı vazifelerindendir. Onun 
için Maliye vekili arkadaşımdan rica ediyorum, 
(Beni alâkadar etmez) meselesi yoktnr, bunu 
yalnız Maliye vekâleti noktai nazarından değil, 
Devlet namına halletmeli, orada malını bırak
mış olan vatandaşların kredisini muhafaza et
mek neye mütevakkfısa yapmalıdır. Yüz kuruş
luk bono üzerinde Maliye vekili Fuad imzasını 
taşırken, benim malî vazifem dahilinde değildir, 
diyemeyiz. Tekrar tekrar arzettim; falsolar var
sa, sipekülâsyonlar varsa bunlar halledilsin. 
Sekiz senedenberi halledilemeyecek bir mesele 
değildir jzannederim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar; bendeniz iki malî mesele orta
ya attım ve dedim ki, bu iki meseleyi Maliye 
vekâletile Merkez bankası tetkik buyursunlar. 
Hiç memul etmiyordum ki yarım saat içinde baş
tan savma bir cevab ile bu iş bertaraf edilecek
tir. Diyorlar ki bendeniz paramızın kıymetini 
düşürmek istedim. Haşa, bendeniz diyorum ki, 
ingiltere; Amerika, Japonya gibi büyük memle
ketlerde paralarının kıvmetleri biraz kımıldatıl
dı.. Bunların ticareti ileriledi. 

Fransa, italya gibi muannid memleketler, 
altm esasini tutmak istediler, ticaretleri daima 
geri gitti. Biaenaleyh bendeniz diyorum ki bu 
mesele iyice tetkik edilsin, etüt edilsin böyle 
baştan savma cevab verilmesin. Paramızın istik
rarı daima murakabe ile olur. Bu murakabeyi de 
Devlet bankası pek alâ yapar. Sonra bir de chan-
ge diriğe usulü vardır. Meselâ ingiliz lirası 610 
kuruş iken banka memleketin iktisadî vaziyetini 
göz önüne alarak, bunu 700 kuruşa stablize 
eder. Nasıl ki bendeniz banka müdürü bulundu
ğum esnada kambiyo biz tesbit ederdik. Yani 
her sabah yüzlerce adam gelir, bankadan ingiliz 
lirasının fiatını sorardı. Binaenaleyh, şimdide 
change diriğe usulünü Merkez bankası tatbik 
edebilir. Memleketin ticarî ihtiyacı ne istiyorsa 
onu yapalım. Paramızın kiymetini indirmek be
nim aklı hayalimden geçmemiştir. Bendeniz bu 
saçımı değirmende ağartmadım. 40 senelik bir 
tecrübeye istinad ederek bunları söyledim. Kötü 

bir maksatla söylemedim, memleketimizin ve 
ticaretimizin iyiliği için söyledim. Bunu çok saygı 
değer Maliye Bakanı ve Bay ismail Kemale açık
ça söylemeği bir borç bilirim. 

tnfilasyona gelince: Infilasyon vaktile Al-
manyada olduğu gibi Devlet matbaası Maliyenin 
emrinde bulunuyor ve ihtiyaç oldukça ve iskam
bil kâğıdı gibi boyuna banknot çıkarır.. Nasıl ki 
Osmanlı bankasının % 33 altun istoko üzerine 
banknot ihraç etmişti, bendeniz de diyorum ki 
bütçe yekûnu ile hacım tedavülün arasındaki far
kı doldurmak isterlerse elimizde bulunan altun is-
tokonu bu şekilde istimal etsinler. Bunu söylerken 
kemali vatanperveri ile söyledim. Başka bir mak
satla söylemiyorum. Bunu sevgili arkadaşlarım
da bilsinler. Yine rica ediyorum ki acele ile 
yapılmasın. Soğuk kanlılıkla Maliye vekâleti ve 
Merkez bankası, ve başka bankalar etüt etsinler. 

Madam ki bendenizi kürsüye getirdiniz, bir 
meseleden de bahsedeyim. Bay Mazhar Müfid ar
kadaşımız mesraflardan bahsettiler. Yani her 
vekâletin masrafları vardır. Hepsini birleştire-
lim. Birisinde sekiz milyon lira ötekinde bir 
milyon lira olmasın buyurdular. Bendeniz Büt
çe encümeni reisi arkadaşımızdan sormak iste-
yorum. Berayi malûmat anlamak isteyorum ki 
acaba bütçe encümeni vekâletlerin bütçelerini 
tetkik ederken şirketleride murakiblik vazifesini 
ifa eden adamlar gibi vekâletlere gidib arizamik 
tetkikatte bulunuyorlar mı? Yoksa vekâletin 
gösterdiği maaş şu kadar, tenvir ve teshin şu ka
dar diye gösterdiklerile mi kalıyorlar? Bu ga
yet mühim bir meseledir. Bütçe encümeni ale
lacele vekâletler bütçelerini tetkik ediyor. Mu
rakabe vazifesini yapamıyor. Bütçe encümeni 
azalarının her biri vekâletlere gidib te Mazhar 
Müfid arkadaşımızın buyurdukları şeyler var
sa onları tetkik edib vekillerile, kritik sureti-
le değil; ikaz suretile bir fikir verebilsinler. 

Sonra, yine bu vesile ile bir şey daha arzede-
ceğim. Saygı değer Maliye vekilinden bir şey 
soracağım. Takdiri kıymet komisyonları teşek
kül etmiş. Eskiden maliye vergi adamlarına 
bahşiş veriyorlarmış. Onlar da binanın kıymeti
ni bahşişle takdir ediyorlarmış. Maliye vekâ
leti pek haklı olarak böyle komisyonlar teşkil et
miş. Böyle haksızlıkları izale etmek istemiş. 
Meselâ; vaktile 1000 lira irad getiren bir eve 200 
lira koymuşlar. Yani maliyenin aleyhine bir 
netice oluyormuş? Bunu anlamak için komisyon
lar teşkil etmiş. Bu komisyon evlere gidiyor. 
Bendeniz Adada gördüm. Adada hiç bir zaman 
evler senelik kiraya verilmez, altı aylık verilir. 
Bazısına 4000, bazısına 5000 lira irad getirir gi
bi muamele yapmışlar. Benim eve 2500 lira. 
Maliye vekilinin evine 2000 lira kira iradı 
koymuşlar, itiraz buyurdular. Sonra böyle ço
cukça sebeblerden dolayı iş sürüncemede kalı
yor. itiraz ettik, itiraz komisyonu gönderili-
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yor, o da çocukça bir cevab verirse bilmem ne
reye gidiyor. Böylelikle hem komisyon memur
ları maaş alıyorlar, hem de işler sürüncemede 
kalıyor. * Saygı değer Maliye vekilinden rica 
ediyorum, bu komisyonlar lâğvedilsin, aklı ba
şında (Bravo, gülüşmeler) bir kaç kişi konsun 
da bu işler de bir an evvel halledilsin ve Mali
yenin vergiye aid isleri düzelsin. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Hüsnü arkadaşımızın sorduğu bir kaç 
suale cevab vereceğim. 

Ziraat bankasının ne kadar buğday aldığı; 
Ziraat bankası 300 milyon kilo buğday almıştır. 
Bunun 100 milyon kilo kadarı harice gönderil
miştir. 100 milyon kilosu istoktur. Buna bağ
lanmış olan para miktarı 6 - 7 milyon lira ka
dardır. 

istanbul tahkikatı : Tahkik heyeti işini bitir
miş, fezlekesini vermiştir. İdare heyetine ver
dik, Şûrayi devlete göndereceğiz. 

Buğday alım yerlerinin çoğaltılması: Bunun 
için Kurultayda uzun uzadıya izahat vermiştim. 
Buğday alım yerlerinin çoğaltılmasında önümüz
deki devir için daha fazla genişletmek yolunda 
lâzımgelen tedbirleri alacağız. 

REMZİ ÇINER (Sivas; — Sayın arkadaş
lar, bendeniz Bay Berç Keresteciyan Türkerm 
paramız meselesi hakkındaki sözlerine kısaca 
cevab vermek istiyorum. Okudukları sözlerini 
dinlediğim zaman... 

Gl. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Ona Maliye vekili cevab versin. 

REMZİ ÇINER (Devamla) — Affedersiniz, 
cevab değil kendi fikrimi arz ile noktai naza
rımı müdafaa etmek istiyorum. Yanlış söyle
dim. Bendeniz de okudukları sözlerini dinledi
ğim zaman tıpkı muhterem Maliye bakanımız 
gibi anlamıştım. Bir taraftan diyorlardı M 
altın esasından ayrılan memleketler var, bun
dan istifade etmişler. Dio-er taraftan; paramı
zın istikrarına çok ehemmiyet vermeliyiz di
yorlardı. Bundan anladığım şudur ki hem pa
ramızın istikrarını temin edelim, hem altın 
esasından ayrılalım. Sonra izah ettiler, dedi
ler ki, hayır ben paramızın kıymetini düşürelim 
demiyorum. İngiltere, Amerika ve Japonya 
altın esasından ayrılmışlardır, paralarını dü
şürmüşlerdir. Bundan ticaretleri istifade etmiş
tir. Burada tekrar bir tezad görüyorum. Ken
dilerine şunu hulâsatan eöylemek isterim ki bu 
hususta çok yanılıyorlar. Çünkü bizim para
mız düşeceği kadar düşmüştür. Bir altın muka
bilinde 10 kâğıd olacak kadar düşmüştür. On
ların paraları altınla başabaştı, zarar görüyor
lardı. Ondan dolayı düşürmüşlerdi. Belki de 
bundan istifade ettiler. Bizim paramızın düşe
cek hali kalmamıştır. Paramız o derece düş
tükten sonra yine düşürürsek teessüs etmiş olan 
iktisadî nizamı altüst ederiz. Keza Fransızlan 
misal gösteriliyor. Fransızlar bunu yapmadık-
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lan için zarar görüyorlar diyorlar. Kendileri 
de pek iyi biliyorlar ki bunların parası da dü
şeceği kadar düşmüştür. Şimdi ancak bugünkü 
vaziyette tutmak için çalışmakladırlar (Müza
kere kâfi sesleri). 

MALİYE V. FUAD AĞRALI — Müsaade
nizle bir noktayı arzedeyim. Beni, Türkerin 
sözlerinden ziyade Refik incenin söylediği söz
ler kürsüye gelmeye mecbur etti. 

Ben, gayrimübadiller için hiç bir alâkam 
yoktur demek istemedim, istirham ederim, bu
nu diyemem. Hükümet elinden gelen her yar
dımı yapmıştır. Yapılan itilâf mucibince He
yeti Vekile kararile 10 milyon liralık daha mal 
verildi. Bunu ilk defa Ziraat bankası yapıyor
du. Fakat son zamanlarda, biz bunun kendi
mizden olan bir teşkilâta verilmesini istiyo
ruz dediler, biz de arzularını yerine getirdik. 
Arzu ettikleri teşkilâtı yaptılar. Bugün mal
larını da Ziraat bankasından devralmışlardır. 
Bunlar için şimdi en iyi çare mallarını süratle 
müzayedeye çıkarmak ve fiatlerini yükselt
mektir. Fakat her hangi bir hususî menfaatle
ri dolayısile bunu yapmıyorlar veyahud ağır 
yapıyorlarsa buna Maliye vekâleti ne yapsın? 

! Nihayet benim yapacağım, bir müddet daha 
i intizar etmek; eğer kendi teşkilâtları da bunu 
! becereraiyorsa, şikâyet varsa bunları değiştirib 
| başkasını getireceğim. Kastım budur. Hükû-
j met alâkadar olmuyor, değildir. Yapacağımı 

yaptım. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bu kaç milyonluk 

iştir? 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 

10 milyon, 12 milyon. Ne ise. Meselenin ruhu 
almış oldukları malm süratle müzayedeye çı-
karılıb, çıkarılmamasıdır. Oradaki hususî men
faatler de bunun içinde mündemiçtir. 

Berç Türkerin sözleri hakkında fazla iza
hat vermeyeceğim. Mademki kendileri de para 
istikrarı üzerinde bizimle beraberdirler. Diya-
ceğim ki, para meselesi üzerinde Maliye vekâ
leti hassastır, hassas kalacaktır. Arzu ettikle
ri bir şev varsa söylesinler, tetkikatta bulunu
rum (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mü
zakereyi kâfi görenler... Görmeyenler... Müzake
re kâfi görülmüştür. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul olunmuştur. 

1935 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1935 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (195 011 053) 
liralık tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — A cetvelinin müzakeresine geçi
yoruz: 
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A — Büyük Millet Mealini bütçesi 

BAŞKAN" — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F, Lira 
1 Tahsisat 2 181 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Harcirah 93 640 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Memurlar maaşı 142 788 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Müstahdemler ücreti 153 960 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Muvakkat tazminat 21 624 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Mefruşat 9 600 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Levazım 19 680 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
8 Muhtelif masraflar 53 280 

BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
9 Millî saraylar masrafı 115 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Riyaset otomobili masrafı 12 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
11 Mütenevvi masraflar 8 110 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
12 Memurlar harcırahı 3 360 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Resmî telefon masrafı 3 550 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Ücretli muhabere ve mükâleme 

bedeli 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Matbaa işletme masrafı 6 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Kütüphane masrafı 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Beynelmilel Parlamantolar ittiha
dına iştirak hissesi 1 630 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 İnşaat ve tamirat 52 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Tesisat ve demirbaş 1 920 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 

20 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 2 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Geçen sene borcu 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Eski seneler borçları 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 1934 senesine aid tahsisatız borç
lar 2 590 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B — Riyaseti cumhur bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
27 Reisicumhur tahsisatı 173 760 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
28 Memurlar maaşı 39 744 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
29 Yaverler ve daire müdürlüğü vazi

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

30 Muvakkat tazminat 3 096 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Müstahdemler ücreti 54 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Masarifi umumiye ve müstahdem
ler iaşesi 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G — Divanı muhasebat bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

F. Lira 
35 Memurlar maaşı 453 924 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Müstahdemler ücreti 19 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Muvakkat tazminat 56 992 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Mefruşat ve demirbaş 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 Levazım 16 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Müteferrika 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Mütenevvi masraflar 12 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Harcırah 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 Resmî telefon masrafı 1 530 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masarifi 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 Kitab bedeli ve tercüme masarifi 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Staj için Avrupaya gönderilecek 
murakıblerin tahsisatları ile azimet 
ve avdet harcırahları 6 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Meremet 5 470 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
49 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 Geçen sene borcu 90 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

D - Başvekâlet bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Fasıllara geçilmiştir. 

F. "* Lira 
55 Başvekil tahsisatı 8 400 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
56 Memurlar maaşı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
57 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

59 Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

60 Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

61 Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

62 Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

63 Başvekâlet otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

64 Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BQ Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

67 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68 Matbaa masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

69 Tahssiatı mesture \ 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Muhtelif evrak hazinelerinin tas
nif ve tevhidi ücret ve umumî 
masrafları 17 390 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Muh
telif evrak mahzenlerinin tasnif ve tevhidi 
meselesi. îstanbulda tarihî bir takım mahzenler 
daha vardır. Onların dahi buraya getirilmesi 
bunda dahil midir.? Yoksa maksad yalnız bura
daki Devlet dairelerinin mahzenlerimidir.? 

BAŞVEKÂLET MÜSTEŞARI KEMAL GE-
DELEÇ — Bu masraf îstanbulda Başvekâlete 
merbut olan Hazinei evraktaki evrakın tasnifi 
masrafıdır. Diğer dairelerde mevcud olan evra
kın tasnifine kâfi gelmediği için yalnız bunlarla 

idare ediyoruz. 
BAŞKAN — Başka soracağınız var mı?. 
REFİK ÎNCE (Manisa) — Hayır, teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
71 788 numaralı kanunun tatbiki mas

rafı 3 984 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

72 Geçen sene borcu 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E -— Şûrayı devlet bütçesi 

F — İstatistik umum müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakmda söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F. Lira 
95 Memurlar maaşı , 64 602 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
96 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd 
ikramiyeleri 1 008 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 148 

1 

2 900 

7 299 

1 440 

720 

960 

9 600 

1 050 

1 440 

1 720 

290 

7 040 

1 200 

BAŞKAN — Şûrayi devlet bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen varmı.? (Hayır 
sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Et
meyenler.. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lira 
187 320 

F. 
81 

82 

Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ik
ramiyesi 5 073 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

83 Müstahdemler ücreti 4 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

84 Muvakkat tazminat 11 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

85 Mefruşat ve demirbaş 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Levazım 3 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 Müteferrika 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 Mütenevvi masraflar 1 330 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

89 Harcırah 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Resmî telefon masrafı 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Kitab ve risale mubayaa bedeli 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 788 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 185 — 



î : 27 22-5 1935 C : 2 
P. Lira 
97 Müstahdemler ücreti 12 780 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
98 Muvakkat tazminat 11 832 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
99 Mefruşat ve demirbaş 3 360 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
100 Levazım 4 030 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
101 Müteferrika 1 920 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
102 Mütenevvi masraflar 3 170 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
103 Harcırah ' 1 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
104 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

105 Resmî telefon masrafı 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Kitab ve risale masrafı 44 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Beynelmilel İstatistik enstitüsüne 
yardım 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Beynelmilel kongrelere iştirak mas
rafı ' 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Umumî nüfus sayımı ve nüfus an
keti ücret ve mütenevvi masraf
ları 410 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 1 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Geçen sene borcu 290 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G -— Diyanet işleri reisliği 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 

115 

116 

Memurlar maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
514 248 

000 

F. 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsi
satı fevkalâdesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kuranı Kerim ve ahadisi şerife 
tercüme ve tefsir ücretlerile bun
ların ve hutbelerin tabı ve neşir 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen sene borcu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski seneler borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 440 

15 660 

5 268 

31 700 

480 
960 
580 
290 
2 110 

1 060 

5 660 

1 920 

90 

50 

15 360 

1 880 

960 

2 900 

Bugünkü bütçeler bu kadardır. Yarın vari
dat kanunlarımız vardır. Eğer tensib buyurur
sanız evvelâ varidat kanunlarını müzakere ede
lim. Ondan sonra bütçenin müzakeresine geçe
riz (Muvafık sesleri). O halde yarın saat 14 te 
toplanılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

T. B. M. M. Matbaası 
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S. Sayısı: 113 
1935 malî yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası 

hakkında 1/3 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. a 
Başvekâlet 28-11-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/393 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28-11-1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı/kararlaştı
rılan 1935 malî yılı bütçesine aid kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte 
Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
/- İnönü 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyetin 12 nci yılı umumî masraf ve varidatını gösteren bütçe, lâyihası 
denk olarak tanzim ve teşkilâtı esasiye kanununun tayin ettiği müddette Yüksek 
Kurultayınıza takdim edilmiştir. 

Bu yıl için teklif etmekte olduğumuz masraf bütçesi 194 882 727 lira ve varidat 
bütçesi de bu masarif i tamamen karşılamak üzere 194 923 000 liradır. 

1934 yılı için kabul etmiş olduğunuz masraf bütçesi yekûnu 184 075 636 lira ol
duğuna göre 1935 umumî masrafları için yaptığımız teklifler 10 807 091 lira mik
tarında bir fazlalık arzetmektedir. 

Umumî hizmetlerin yürütülmesi ve Cumhuriyet Hükümetinin büyük bir dikkat 
ve ehemmiyetle takib etmekte olduğu demiryol inşaat programının tatbiki ve yur
dumuzun bayındırlığı yolunda alınmış olan sair tedbirlerin istilzam ettiği masraf 
bu tekliflerimizde darpiş edilmiş bulunuyor. 

İktisadî hayatımızın inkişafında mühim bir rol oynayacak olan ve bu günden el
de edilen neticelerile bu gayelerin tahakkuku imkânlarını belirtmeğe başlamış bu
lunan yurdumuzun sanayileşdirme programımı) tatbiki için de 3 000 000 lira tahsis 
olunmuş ve 1935 yılı içerisinde yapılması mukarrer umumî nüfus sayımı işleri 



için de 4D0 000 lira ayrılmıştır. Bunlardan başka ilmî ve ziraî mevzular için ayncâ 
2 000 000 liralık bir tahsisat temin edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf bütçesi f azlalığmın geri kalanı ise diğer bakanlıkların muhtelif ihtiyaç
larına ve bu meyanda memleket müdafaasının gösterdiği ihtiyaçlar dahi lâyik ol
duğu ehemmiyetle derpiş olunarak bu ihtiyaçların giderilmesine tahsis olunmuştur. 

Umum hizmetlere tahsis olunan bu masarifi karşılayacak olan ve tahmin esas
ları varMat bütçesi esbabı mucibesinde taf silen arzedilen umumî varidatımıza ge* 
linçe: 

Gelir kaynaklarımızın geçen sene ve bu senenin ilk sekiz ayı içindeki verimini 
göz önünde bulundurarak 1934 tahsilatının 190 000 000 liraya baliğ olacağı umul
maktadır. 

Bu miktara 2 000 000 liraya yakın bir kısmı bütçe haricinde muamele gören 
bazı iratların bütçeye alınması ve iki milyon küsur bin lirası da halkımıza yeni hiç 
bir külfet tahmil etmeyecek surette mevcut gelir kaynaklarımızda yapılacak bazı 
İslahat ve cüzî tadilât ile elde edilecek kısım ilâve edilmek suretile bütçemizin denk 
olması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf bütçelerinin Devlet dairelerine tevzii şekli aşağıda gösterilmiştir: 
Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet reisliği 
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 umu mmüdürlüğü 
Jandarma umum kumandanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî nıııavene vekâleti 
Adliye vekâleti 
Maarif vekâleti 
Nafıa vekâleti 
îktısad vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
Harita umum müdürlüğü 

2 859 682 
386 792 
565 500 

1 159 879 
218 193 
580 852 
611 986 

12 784 179 
46 291 293 

1 153 530 
5 003 913 
4 347 908 

95 944 
4 137 499 
8 909 621 
3 262 140 
4 892 184 
8 788 478 
8 948 445 

12 643 607 
4 053 150 
5 150 511 

48 087 816 
5 017 060 
4 308 600 

623 965 

194 882 727 
(S. Sayısı: 113) 
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SÜKÜMETÎN VARİDAT ESBABI MUCÎBESİ 

1934 yılının sekiz aylık tahsilatı, 1933 yılının ayni devresine nisbetle on beş mil
yon altı yüz seksen dörd bin lira bir fazlalık göstermektedir. Vakıa, bu fazlanın 
bir kısmı 1933 de mevcud olmayan yeni vergilerin hasılatından ve bazı vergilerin 
de, 1934 senesinde tadile uğramamasından ileri gelmekte ise de, tahsilatın 1934 
tahminlerini tahakkuk ettirecek bir inkişafla yürümesi, bu sene geçen senekine gö
re daha kabarık bir tahminle yüksek Kurultayın huzuruna gelmek imkânını ver
miştir. 

1934 bütçe tahminleri 184 081 000 lira idi. Bu seneki tahmin tutarı 194 923 000 
liradır. Tahminde, değişiklik göstermeyen daimî vergiler için 1933 tahsilatı esas 
tutulmakla beraber 1934 tahsilatının yürüyüşü de göz önüne alınmış, 1934 de ihdas 
edilen vergilerle randımanı fazla değişen vergilerde ise 1934 tahsilâtına bakılmış ve 
önümüzdeki sene içinde tahsilata tesir edecek vaziyetler de düşünülmüştür. Ka
zanç ve muhtelif maddelerden alman istihlâk gibi bazı vergilerde yapılacak tadiller 
de hesaba katılmıştır. 

İktisadî hayat üzerinde alman Devlet tedbirleri sayesinde .memlekette ziraî, sı
naî ve ticarî muamelelerde bir hareket ve inkişaf temin edilmiş, istihsal ve müba
dele unsurları, evvelki senelere nazaran daha fazla mubayaa ve istihlâk kudretini 
iktisab eylemiş bulunmaktadır. Umumî iktisadiyatın bu yeni istikameti, Devlet 
varidatında hayırlı semereler vermiştir. 1934 senesi muhammenatımn, sene so

munda tecavüz edileceği ve bütçenin varidat fazlasile kapatacağı muhakkaktır. Bu 
vaziyet ve umumî inkişaf seyri, 1935 senesi için tahmin olunan varidatın da, tahak
kuk edeceğine dair bize kuvvetli ümid vermektedir. 

Varidat işlerinin iktisadî hayatla birlikte ve onun inkişaf ile hem ahenk ola
rak yürümesi ve vergilerimize iktisadî inkişaf istikametine aykırı olmayacak bir ve
cih verilmesi ve bu maksatla, yeni senede, varidat işleri üzerinde çok esaslı bir faa
liyete geçilmesi başlıca hedefimizdir. 

Gelirlerden her birinin tahminine esas olan düşünceler aşağıda arzedilmiştir. 

BİRİNCÎ KISIM 

Vasıtasız vergiler 

Birinci fasıl : Arazi vergileri 

Birinci madde : Arazi vergisi 

Arazi vergisinin 1933 tahsilatı 4 785 810 lira 74 kuruştur. Muhammenatına na-
(S. Sayısı : 113) 



zaran fazlalık vardır. 1934 senesinin sekiz aylık tahsilatı 1933 senesinin ayni 
devresindeki tahsilata göre 504 323 lira fazlalık gösteriyor. Bu fazlalıktan ötürü 
1934 sonundaki tahsilattan 1933 de alman miktarı aşacağı göz önüne alınarak 1935 
için beş milyon lira tahmin edilmiştir. 

Memleketimizde tahrire müsteniden bulunan kıymetler üzerinden hesab edilmek
te olan arazi vergisi, vergi sistemimiz içinde en sakat bir manzara ve mahiyeti gös
termektedir. Bu verginin istinad eylediği tahrir kıymetleri pek eski ve günün ihti
yaçlarına mutabık değildir. 1340 senesindenberi arazinin yeniden kıymetlerinin 
tahriri için yapılan tecrübeler isabetli neticeler vermemiş ve hatta, bu devrede ya
zılan kıymetlerden % 40 nisbetinde tenzilât yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Her memlekette arazi vergileri, vergi sistemleri içinde kıymetini seneden sene
ye kaybeylemektedir. Bilhassa son senelerde, ziraî mahsullerin devamlı bir su
rette kıymet düşkünlüğüne uğraması, bu vergide menfi tesir yapmaktan hali kal
mamış ve tahririn eskiliği de bu vaziyeti bir kat daha bozmuştur. Şimdiye kadar 
yapılan tetkİkattan vâsıl olunan neticelere göre, arazi vergisini tahrire müstenit bir 
vergi olarak muhafaza eylemekteki zaruret tahakkuk eylemiştir. Bu sebeble ta
sarruf hakları için yapılmakta olan kadastro tahrirleri ile, arazi tahrirlerini, seri 
bazı usullere müracaat suretile, tevhiden idare eylemek ve vergiyi hasılat ile daha 
fazla alâkalandırmak mümkün olub olmayacağı, meşgul olduğumuz işlerden biridir. 

İkinci madde : Hususî ormanlar 
Muhammen miktar : 100 000 lira 

1933 tahsilatı miktarına göre, 1934 tahminini değiştirmeğe lüzum görülmemiştir. 

İkinci fasıl: Binalar vergisi 
Muhammen miktar : 4 500 000 lira 

Bu verginin 1933 tahsilatı 4 147 093 lira 70 kuruştur. 1934 senesi sekiz aylık 
tahsilatı ise 2 646 992 liradır. 

1933 tahsilatında, muhammenata göre bir eksiklik görülmekte ise de 1934 tahsi
latı 1933 senesinin ayni devresine nazaran 257 398 lira bir fazlalık gösterdiği ve 
1935 de yeni inşaattan bir kısmının muafiyet müddetinin hitam bulacağı göz öiıüne 
alnıarak 1935 tahmini 4 500 000 lira olarak konulmuştur. 

Kıymet yerine irad üzerinden vergi almak esasına istinat eden 1326 tarihli mü
sakkafat kanununa göre tahriri yapılmayan yer kalmamıştır. Ondan sonra iratları 
bu günkü vaziyete göre tesbit maksadile yeni tahrirler yapmağa başlanmış ve 391 
kazanın tahriri yapılmıştır. 1934 de de 5 kazanın yeni tahririnin yapılması dü
şünülmektedir. Iratlarm şu suretle tedricen bu günkü vaziyete uydurulması hem 
mükellef, hem de Hazine için müsaid neticeler verecektir. 

( S, Sayısı : 113 ) 
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Üçüncü fasıl, hayvanlar vergisi 

Muhammen miktar 10 650 000 lira 

Bu verginin 933 tahsilatı (10 730 911) lira 86 kuruştur. 

934 senesi sekiz aylık tahsilatı (9 603 780) liradır. 

Geçen senenin ayni devre tahsilâtına göre (113 474) lira eksiklik vardır. 

Buna göre, 1934 sonunda 1933 tahsilatının elde dilemeyceği düşünülerek 1935 
tahmini 10 650 000 liraya indirilmiştir. 

Hayvanlar vergisi, köylü sınıfının vermekte olduğu hemen yegâne vasıtasız bir 
vergidir. Bu vergiyi ağırlaştıran âmil, hayvan ve hayvani mevad kıymetlerinin 
düşkünlüğü idi. Umumî iktisadiyat ile alâkadar olan bu vaziyet, bu gün, geçmiş 
senelerdeki manzarayı haiz değildir. Hayvani mahsulâtın bilhassa yünün, sınai-
leşme hareket ve faaliyeti ile bir misil derecesinde kıymetlendiği ve binnetice ver
ginin ağırlığı hakkındaki şikâyetlerin durduğu muhakkaktır. Gelecek senede, daha 
filî bir sahaya girecek olan fabrikalarımızın ihtiyaçları, kıymet meselesini nor
mal bir seviyeye yükselteceği tabiidir. Bu itibarla, hayvanlar verdisinin nisbetleri 
üzerinde bir tahfife gitmek ihtiyacı duyulmamaktadır. Yalnız, tatbikata aid bazı 
ve inzibatî tedbirleri ihtiva edecek bir lâyihai kanuniye, bu sene takdim edilecektir. 

Dördüncü fasıl: "kazanç vergisi 
Muhammen miktar 15 600 000 lira 

Kazanç vergisinin 1933 tahsilatı 11 709 180 liradır. 1934 senesinin sekiz aylık 
tahsilatı ise geçen senenin ayni devresine nazaran 498 648 lira fazlasile 8 885 624 
liraya çıkmıştır. 

Millî Müdafaa gibi bazı dairelerin kazanç vergisi tevkif atı henüz irada geçme
miş olduğundan tahsilat hakikatta bu miktarı da aşgmdır. Beyanname usulünün 
tahdidinden beklenen verim şu suretle tahakkuk yoluna girmiş bulunmaktadır. 
Beyannamede mükelleflerin teklif noktasından daha müsaid vaziyette bulunduğunu 
gösteren bu netice, gayrisafi irad karinesi üzerinden vergi verenlerle, beyannameli-
ler arasında vergi müsavatının daha iyi bir şekilde tesisini temin maksadile be-
yannameli mükellefleri, zahirî karinelere müstenid asgarî bir mükellefiyete tâbi 
tutmak düşüncelerini vermiştir. 

Gerek bu mükellefiyetin tesisinden, gerekse serbest meslek erbabının teklif tar
zında yapılması tasavvur edilen değişikliklerden ve 601 sayılı kanunla kabul edil
miş olub idamesine ihtiyaç kalmayan kazanç muafiyetinin kaldırılmasından bir 
milyonu aşkın bir gelir beklenildiği ve 1935 senesinde de yeniden açılacak sınaî 
müesseselerin mühim miktarda işçiye iş temini suretile yeni matrahların elde edil
mesine imkân vereceği cihetle 1935 tahmini 15 600 000 lira olarak konmuştur. 

( S. Sayısı : 113 ) 
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Beşinci fasıl : Madenler rüsumu 

Muhammen miktar 600 000 lira 

1933 tahsilatı 312 533 liradır. 1933 senesinin altı aylık tansilâtı ise (269 358) 
lira 69 kuruş olmasına göre bu resmin hasılatında düşüklük vardır. Bu düşüklük 
1794 numaralı kanun mucibince alınmakta olan nisbî resim hadlerinde, evvelki se
ne yapılan tenzilâtın fazlalığından ileri gelmektedir. Nisbetlerin hali asliye ircaı 
zarurî telâkki edildiğinden bu fasla 1935 senesi için 600 000 lira konmuştur. 

Altıncı fasıl : Vcrancl ve intikal vergisi 
Muhammen miktar 500 000 liradır, 

Bu verginin 1933 tahsilatı (456 728) ve 1934 sekiz aylık tahsilatı 222 859 lira 
dır. Verginin tahakkukundaki müşkülât, veriminin azalmasını intaç etmektedir. 
Vergi tahakkuka tını kolaylaştıracak şekilde tadilât yapılmak suretile bu müşkü
lâtın kaldırılması mukarrer olduğundan 1935 senesi için 500 000 lira tahmin edil
miştir. 

ÎKÎNCI KISIM 
Vasıtalı vergiler 

Birinci fasıl : Gümrük vergileri 

• Birinci madde : Gümrük resmi 
Muhammen miktar : 33 milyon lira 

İkinci madde : Ardiye resmi 
Muhammen miktar : Üç yüz bin lira 

1934 senesi için gümrüklerden 36 (500 000 lira alınacağı tahmin olunmuş ise de, 
sekiz yaılk tahsilat miktarına ve mütebaki dört ayın mıüıtemel hasılatına göre, 
mıılıammenatının tamamen tutulaımyacağı neticesine varılmaktadır. Kontenjan 
konsolidasyon ve kliring vaziyetierile alâkadar bulunan gümrük hasılatı, idarî 
tedbirlerle, icab ve ihtiyaç derecesinde daraltılmakta ve genişletilmektedir. 1935 
senesi için tahminatta bulunurken, bu fasla, dahilde hali faaliyete geçecek fab
rikaların istihsalâtı da nazarı dikkate alınarak 35 milyon lira konulmakla iktifa 
olunmuştur. 

( S. Sayısı r 113 ) 
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îkinci madde : Ardiye resmi 

Aynı sebebe binaen 1935 tahmini 300 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde : 2456 numaralı kanun mucibince gümrüklerde gösterilecek ba : 

yannemelerle manifesto ve barnamelere yapıştırılacak müdafaa pulu hasılatı 

1934 tahmini 350 000 liradır. Sekiz aylık tahsilatı 63 087 liradır. Buna göre 
1935 senesi için 100 000 Ura konmuştur. 

Sekizinci fasıl: Muamele vergisi 
Muhammen miktar 16 000 000 lira 

Birinci madde: İthalât muamele vergisi 

İkinci madde: Sınaî müesseselerin muanıele vergisi 

i Üçüncü madde: Banka ve sigorta şirketleri muamele vergisi 

1933 tahsilatı 13 147 618 lira 54 kuruştur. 1934 sekiz aylık tahsilatı 10 280 589 
liradır. Hesaben ŝene sonunda 15 420 883 lira tutar. 

Gümrük vergisinin seyri, ithalât muamele vergisine de müessir olacağı cihetle 
1935 için 16 000 000 lira konmuştur. "• , :. 

Dolmzuncu faısl; Dahilî istihlâk vergileri 

Birinci madde: Şeker ve glikoz istihlâk resmi 

Memleketin şeker ihtiyacı, dahilî fabrikalarımızın mamulâtile temin olunmakta
dır. Şeker istihlâki, filhal, senevi elli milyon kilo itibar edilmektedir. Bu vaziyette 
kilo başına 12 kuruş üzerinden alman vergiden altı milyon lira hasılat olacağı 
aşikârdır. Şeker fabrikalarının idarelerinin tevhidi ve şeker maliyet fiatinin dü
şürülmesi bu hesabı bozmayacaktır. Çünkü maliyet fiatine müessir olan unsurlar 
arasında vergiden de bir miktar tenzilât yapılması mukarrer olmakla beraber 
bu vaziyet, istihlâki çoğaltmak suretile beher kilodaki vergi zayiatını herhalde 
telâfi edecektir. Binaenaleyh bu fasıldan alınması iktiza eden altı milyon liranın 
tebdiline mahal görülememiştir. 

(S. Sayısı :• .113.) 
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İkinci madde: Elektrik ve havagazı istihlâk resmi 

I 

193İ sekiz aylık tahsilatı 918 266 lira olmasına göre seneliği 1 377 399 lira tu
tacaktır. Elektrik tesislerinde ve sarfiyatında inkişaf bulunduğundan 1935 için 
1 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

Üç üncü madde: Ham petrol ve ondan çıkarılan ma ddeler 
İstihlâk resmi 

1934 sekiz aylık tahsilatı 1 462 048 liradır. Seneliği 2 193 072 ]İra tutar, bu
na nazaran 1935 için 2 150 000 lira tahmin edilmiştir. 

Dördüncü madde : 2458 numaralı kanun mucibince muhtelif mad
delerden alınacak istihlâk vergisi 

1934 sekiz aylık tahsilatı 4 385 030 liradır. Hesaben seneliği 6 577 545 lira tut
maktadır. Sanayi programının tatbikma halel vermeyecek şekilde, mahdud bir 
kaç tarife maddesinin daha, istihlâk vergisine tâbi tutulması düşünülmekte ve 
bundan iki milyon lira kadar bir gelir elde edilmesi ümid edilmekte olduğundan 
1935 sejaesi için 8 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Onuncu fasıl : Oyun aletleri resmi 
e 

1933 tahsilatı nazarı dikkate alınarak 1934 tahmini ipka edilmiştir. 

On birinci fasıl : Kara ve deniş avlan 

1933 muhammenatı 450 000 lira, tahsilatı ise 316 057 lira 70 kuruştur. Tahsilatın 
eksikliği ve bu sene yapılmakta olan ihalelerde bedellerin düşüklüğü nazarı dik
kate alinarak 1935 tahmini 1934 den 50 bin lira noksan yapılmıştır. 

On ikinci'fasıl : Naldiyat vergisi 

1934 sekiz aylık tahsilatı 476 464 liradır. Seneliği hesaben 714 696 lira tutabi
lecektir. Tarifelerdeki tenzilâttan dolayı yolcu nakliyatında görülen inkişaf na
zarı dikkate alınarak h\\ fasla 750 000 lira konmuştur. 

On üçüncü fasıl : Sefineler rüsumu, 

1933 mııhammeııatı 120 000 lira, tahsilatı ise 321 250 liradır. Tahsilatın yüksek
liği göz önüne alınarak 1935 senesi için 300 000 lira tahmin edilmiştir, 

( S. Sayısı : 113 ) 



On dördüncü fasıl : Damga resmi 

İ934 sekiz aylık tahsilatı 4 294 807 liradır. Seneliği 6 442 210 İira tutar., Yal
nız, buğdayı koruma karşılığı kanununun ilk tatbiki sıralarında buğdayı koruma 
pulu bastırılmcaya kadar damga pulu kullanıldığı cihetle bu tahsilata buğdayı ko
ruma hasılatı karışmış olduğundan 1935 için 6 250 000 lira konmuştur. 

On beşinci fasıl : Tapu'harc ve kaydiyeleri 

1933 tahsilatı 1 162 912 lira ve 1934, sekiz aylık tahsilatı 775 339 liradır. Buna 
göre senelik miktar 1 163 008 lira tutacaktır. 

Kadastro tahriri dolayısile tahakkuk ettirilen harçlardan tahsilat vaki oldukça 
bu fasla geçirildiği ve bu harçların tahsilatında da inkişaf görüldüğü cihetle 1935 se
nesi için 1 300 000 lira konmuştur. 

On altıncı fasıl : Mahkeme harçları 

1933 tahsilatı 908 423 liradır. 1934 sekiz aylık tahsilatı ise 829 009 liradır. He-
saben bu miktar sene nihayetinde 1 243 513 lira tutacaktır. Bu tezayiid, harçları 
artıran ve yeni harçlar ihdas eden harç tarifesi kanununun tatbikmdan ileri gel
mektedir. 

1934 senesinin son aylarındaki aylık tahsilatının 100 000 lirayı geçmekte olması
na göre bu artmanın 1935 de daha ziyade inkişaf edeceği düşünülerek bu fasla 
1 700 000 lira konmuştur. 

On yedinci fasıl .-Pasaport ve kançılarya 
Muhammen miktar: 700 000 lira 

1934 sekiz ^ylık tahsilat 548 236 liradır. Bir seneliği 822 354 lira tutar. Geçen 
seneki tahmin ipka edilmiştir. 

On sekizinci fasıl : Noter harçları 
Muhammen miktar : 500 000 lira 

1933 tahsilatı 504 8^8 lira 87 kuruştur. 1935 için 550 000 lira konmuştur. 

( S*; Sayısı : 113 ) 



s. Dokuzuncu fastl: Diğer harçlar 

Birinci madde: Nüfus muhammen miktar 120 000 lira 

îkinci madde; Eczahâne ve ecza deposu ve tıbbî müstahzarlar 106 000 lira 

Üçüncü madde: İh t ri a beratı 5 000 lira 

Nüfus harçlarının 1933 hasılatı 92 289 lira 30 kuruştur. 

1934 senesinin altı ayında 61 348 lira tahsilat olmuştur. Bu nisbet dairesinde 
1935 senesi için 120 000 lira tahmin edilmiştir...İkinci maddede ispençiyari ve tıb
bî müstahzarlar için yeniden tesbit olunacak nisbette alınacak resimden 106 bin lira 
hasılat üıuid edilmektedir. 

Üçüncü madde: 1933 senesi tahsilâtına nazaran 5 000 lira konmuştur. 

Yirminci fasıl: Hayvan sağlık zabıtası resmi 
Muhammen miktar 100 000 lira 

1933 tahsilatı 96 523 lira 49 kuruştur. Buna güre; 1935 muhammenatı 1.934 de 
olduğu gibi 100 000 lira olarak konmuştur. 

, Yirmi birinci fasıl: Mülga vergiler bakayasından 
* Muhammen miktar i 100 000 lira 

1934 esnesinde altı ay içinde 49 489 lira tahsilat olmuştur. Harb kazanelarile 
ihale aşarından ve iltizam bedellerinden mevcud borçların muayyen kısımlarının 
1934 ve 1935 de Ödenmesi takdirinde bakiyesi terkin edilmek ve umumî istihlâk ve 
eğlende ve hususî istihlâk vergilerinin tahsilinde de buna benzer muamele tatbik 
olunmak suretile gösterilen kolaylıkların, tahsilatı tahrik edeceği nazarı dikkate alı-

* na rak l935 senesinde 100 000 lira tahsilat olacağı ümid olunmaktadır. 

( & Saytst : 113 ) 



DÖRDÜtfCÜ KİSİM 
İnhisarlar safi hasılatı 

Muhammen miktar 

22 nci fasıl: Tütün ve saire 20 000 000 

23 ncü fasıl: Tuz 7 000 000 

24 ncü fasıl: İspirto ve ispirtolu içkiler 4 100 000 

31 100 000 

1933 bilançosuna göre inhisarların safi kârı 31 080 130 liradır. 1935 tahmini 
1934 senesinin tahsilat nisbetine göre hesab edilmiştir. 

1935 senesinde de ayni miktarın elde edilebilmesi için icab eden tedbirler alınaca
ğından 1935 tahmini olarak 31 100 000 lira vazedilmiştir. 

Yirmi dÖrdünncü fasıl : A - 2460 numaralı hanım mucibince tütün 
ve müskirattan alınacak müdafaa pulu hasılatı 

Muhammen miktar : 2 800 000 lira ; 

1934 de sekiz aylık tahsilatı 2 150 000 liradır. Bu nisbet dairesinde verginin se
nelik miktarı 3 200 000 liraya baliğ olacaksa da sekiz aylık tahsilatta, stoklara 
ajd pul sarfiyatının mevcudiyeti de göz önüne alınarak 400 bin lira eksik de kon
muştur. 

Yirmi beşinci fasıl : Kibrit ve çakmak 

Muhammen miktar 

Birinci madde : Kibrit ve çakmak hasılatı 1 225 000 
İkinci madde : Maktu miktar 0 035 000 

1 260 000 

Gecen sene mukavele mucibince konmuş olan miktar ipka edilmiştir. 

Yirmi altıncı fasıl 
Muhammen miktar 

Revolver ve fişek ve mevaddı infilâkiye 50 000 

Bu inhisarın işletilmesinden 1935 senesinde 300 000 lira kadar hasılat alüiacağı 
( S. Sayısı : 113 ) 
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ümid edilmekte ise de idarenin ödemek mecburiyetinde olduğu borçlar bulundu
ğundan 50 000 lira konmakla iktifa edilmiştir. 

Yirmi yedinca fasıl 

Muhammen miktar 

Oyun kâğıdı . 30 000 liradır. 

1934 tahmini ipka edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Devlete aid emlâk ve emval hasılatı 

Yirmi sekizinci fasıl : Devlet ormanlar 
Muhammen miktar 1 800 000 lira 

1933 tahsilatı .1 858 399 lira 29 kuruştur. 1935 için de 1 800 000 tahmin edil 
mistir. 

Yirmi dokusuneu fasd : İşletilen, emlâk hasılâü 

Muhammen miktar 

Birinci madde ; Arazi hasılatı 30 000 
.İkinci madde : t ca r bedelleri 200 000 

230 000 

Otıfzuıım fasıl ; Kmval ve emlâk satış ha&üâtı 

Muhammen miktar 

Birinci madde : Emval satış bedeli 250 000 
ikinci madde : Emlâk satış bedeli İ 000 000 

1 250 000 

1934 tahsilatının eksikliği göz önüne alınarak 1935 tahmini elli bin lira noksan 
^yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 113 ) 



Otuz birinci fasıl : Devlet demiryolları \ •" 

Otuz ikinci fasıl : Posta, telgraf ve telef on 

Mülhak bütçe ile idare edilen bu müesseseler varidatı, sarfiyatından noksan ol
duğu cihetle 1935 bütçesine bir rakam konmamıştır, 

Muhammen miktar 

1 000 

25 000 

1 000 

70 000 

50 000 

Otuz üçüncü fasıl : Darphane hasılatı 

Otuz dördüncü fasıl : Resmî- matbaalar 

Otuz beşinci fasıl : Madenler 

Otuz altıncı fasıl ; Madenlre 

Otuz yedinci fasıl : Diğer müesseseler 

1933 tahsilat miktarları, nazarı dikkate alınarak tahmin edilmiştir. 

, Otuz sekizinci fasıl : Klavuzluk ve römorkör cülük hasılatı 
Muhammen miktar 200 000 liradır 

1934 senesindeki altı aylık tahsilat nisbetıne bir miktar zamla 200 000 lira kon
muştur. 

Otuz dokuzuncu fasıl ; Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından 
Davlet hissesi 

Birinci madde : İmtiyazlı demiryollarından 
İkinci madde : İzmir rıhtım şirketinden 
Üçüncü madde : Fenerler hasılatından 
Dördüncü madde : Mükerrer sigortalar sandığından 
Beşinci madde : Cumhuriyet merkez bankasının kambiyo mu
rakabesi -masrafı mukabili alman 

Altıncı madde : İstanbul Rıhtım şirketinden 

? ( S. Sayısı : 1*3) 

Muhammen miktar 

00 000 
80 000 
750 000 
200 000 

50 000 
250 000 

1 330 000 
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İkinci madde : 80 000 lira alınacağı tahmin edilmektedir. 

Üçüncü madde : Tahsilat miktarı nazarı dikkate alınmıştır. 

Dördüncü madde : Tahsilat miktarı nazarı dikkate alınmıştır. 
Beşinci madde : Maktu miktar olub aynen ipka edilmiştir. 

Altıncı madde : İstanbul Rıhtım idaresinden 250 bin lira varidat alınacağı tah
min edilmektedir. Bu miktar aynen masraf bütçesine de konmuştur, 

Kırkıncı'fasıl : Müteferrik varidat 

Muhammen miktar 

Birinci madde : Askerlik mükellefiyeti 1 500 000 

İkinci madde : Devlete aid esham ve tahvilât faiz ve temettüleri 1 000 000 

Üçüncü, madde : Şirketlerden ve müteahhitlerden teftiş mukabili 

alınan •; 250 000 

Dördüncü madde : Faiz ,. 150 000 

Beşinci madde : Akçe farkı ,100 000 

Altıncı madde : Kıymetli evrak 200 000 

. Yedinci madde •: Tavizattah istirdad ' " 15 000 

Sekizinci madde : Tayyare resmi 2 500 000 

Birinci madde: 1934 senesinin sekiz aylık tahsilatı 1 070 122 liradır. Önümüz
deki sene bir davet olacağından 1935 sene si için tahsilat nisbeti derecesinde, 
1 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

2, 6, 5 ve 7 nci maddelerin tahminlerinde hesabi vaziyetler nazaıı dikkate alın
mıştır. 

Üçüncü madde: 1933 tahsilâtına göre konmuştur. 

Sekizinci madde: 1934 tahmini ipka, edilmiştir. 

« " • ( S. Sayısı : 113 ) 
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Kırk birinci fasıl: Cezalar 

Birinci madde: Para cezaları 250 000 
ikinci madde: Zam cezaları 1 000 000 

1 250 000 

1933 senesinde birinci maddeden 182 576 lira tahsilat olmuştur. Sabıka tahakku-
katı da nazarı dikkate alınarak 1935 için 250 bin lira kabul edilmiştir. 

İkinci maddeden 1934 sekiz ayında 657 524 lira tahsilat olmuştur. 

1935 tahmini, bu tahsilat nisbetine göre hesab edilmiştir. 

Ktrk ikinci fasıl: Müteferrik hasılat 
Muhammen miktar 1 500 000 lira 

1934 senesinin sekiz aymda bir milyon altı yüz on dokuz bin dörd yüz yirmi iki 
lira tahsilat vardır. 1935 tahmini bu nisbete müstenittir. 

Ktrk ikinci fasıl: (A) İstanbul Ünievrsitesi hasılatı 
Muhammen miktar 50 000 lira 

Gteçen seneki tahminden 67 000 lira noksan konmuştur. 

Kırk üçüncü fasıl: Mukavele Mucibince Musul petrollerinden 
Muhammen miktar 500 000 lira 

Mukavelename mucibince konmuştur. 

Kırk dördüncü fasıl : Teberrüat 

Bu fasla rakam konmamıştır, 

(S. Sayısı: 113) 
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Kırk beşinci fasıl: îktısadî buhran vergisi 

Muhammen miktar 

Birinci madde : 1890 numaralı kanun mucibince maaş, ücret ve 
saire ". 9 000 000 

İkinci maddde : 1996 numaralı kanun mucibince binalardan 1 500 000 

Üçüncü madde : 2416 numaralı kanun mucibince kazanç erba
bından ' 1 750 000 

12 250 000 

Bu üç kısımdan 1934 senesinin sekiz ayında vaki tahsilat 7 437 455 liradır. 
Kazanç vergisinden müstesna bazı müesseselerin 2416 numaralı kanun mucibince 
buhran vergisinden de istisnasının kaldırılması ve 1935 senesinde açılacak sınaî 
müesseselerin yeni matrahlar vereceği nazarı dikkate alınarak 1 250 000 lira fazla 
tahmin edilmiştir. 

Kırk altıncı fasıl : Muvazene vergisi 
Muhammen miktar : 15 000 000 

1934 senesinin sekiz aylık tahsilatı 9 681 765 liradır. Buhran vergisi için ya
zılan esbaba binaen geçen senekinden bir milyon lira farkla tahmin edilmiştir. 

( S. Sayısı : 113 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 15 -Y -1935 
Karar No. 67 
Esas No. 1/3 

Yüksek Reisliğe 

1935 malî yılı umumî bütçesi hakkmda hazırlanarak Başvekâletin 28 şubat 1935 
tarih ve 6/393 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ve encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası ve buna bağlı cetveller encümenimizce Maliye vekili Fu-
ad Ağralı ve her bütçenin müzakeresinde; alâkadar vekilleri hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu. 

Hükümetçe 1935 malî yılı için masraf tahsisatı 194 923 727 lira olarak teklif 
ve varidat miktarı da 194 923 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1934 malî yılı varidatı 184 081 000 lira olarak tahmin edilmişti. 1935 malî yılı 
için Hükümetçe 1934 malî yılı varidatına nazaran fazla varidat tahmin edilmesi bir 
taraftan 1934 varidat tahminlerine nisbetle tahsilatın fazla olacağının geçmiş aylar
daki hasılata göre anlaşılmasından ve ayni fazlanın önümüzdeki malî yıl içinde de 
umulmakta olmasından ve Yüksek Meclise sunulmuş yeni kanun lâyihaları muci
bince demir ve bakırın istihlâk resmine tâbi tutulmasından ve diğer istihlâk res
mine tâbi maddelerdeki vergi nisbetlerinde bazı değişiklikler yapılmasından ve be
yannameye tâbi olan mükelleflerin kazanç vergilerinin asgarî vergi esasına müste-
nid bir mükellefiyet şekline tâbi kılınmasından ileri geldiği anlaşıldı. 

Masraf hacmini irada uydurmak ve her halde bütçe denkliğini her işten üstün 
tutmak hususunda çok hassas olan encii menimiz masrafın tahmininde tahsisatı 
lâzım ve en çok randıman verecek işler için koymağa ve bunun için de evvelâ varida
tın tahmininde en büyük bir samimiyet ve ihtiyatî ölçü olarak kullanmağa bilhas
sa dikkat ve itina etmiştir. 

Hükümet; varidat tahminlerini 1934 malî yılının sekiz aylık tahsilatı yekûn
larına göre yapmıştır. Encümenimiz ise ayni senenin 10 aylık tahsilat yekûnla
rını tahmine esas tutmuş ve bu suretle bu tahminleri yaparken elde daha geniş 
ve sağlam donneler mevcud bulunmuştur. 

Maliye vekilinin de huzurile yapılan tetkikler neticesinde Hükümetin varidat 
tahminleri üzerinde encümenimizce aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

{Ö. Sayısı : İ İ â ) 



Varidatın nevi Fazla Noksan 

Arazi vergisi 
Bina » 
Kazanç » 
Veraset ve intikal vergisi 
Gümrük vergileri 
Dahilî istihlâk vergileri 
Pasaport ve kançılarya 
Noter harçları 
Mükerrer sigorta sandığından Devlet hissesi 
Kambiyo murakabesi karşılığı 
Askerlik mükellefiyeti 
Faiz 
Tayyare resmi 
Para cezaları 
Zam » 
Müteferrik hasılat 
İktisadî buhran vergisi 
Muvazene vergisi 

Yekûn 

100 000 
119 000 

0 
0 
0 

1 615 000 
100 000 

0 
50 000 
6 000 

200 000 
200 000 

0 
0 
0 

650 000 
220 000 
180 000 

3 440 000 

0 
0 

1 500 000 
100 000 

1 000 000 
0 
0 

50 000 
0 
0 
0 
0 

500 000 
100 000 
100 000 

0 
0 
0 

3 350 000 

Buna göre 1935 malî yılı varidatının Hükümetin tahminine nisbetle 90 000 lira 
fazlasile 195 013 000 liraya varabileceği anlaşılmıştır. 

Bütçe tetkikatınm encümenimizee intacından sonra malî teşkilâttan telgrafla alı
nan malûmat üzerine Maliye vekâletince hazırlanıb encümenmıize verilen 1934 malî 
yılının 11 aylık mukayeseli tahsilat cetveli aşağıda gösterilmiştir: 

( â. Sayısı : İ lâ ) 



1933, 1934 maH yılları bütçe muhammenatı ile on birinci ay sonu itibarile gelirlerinin miktarl 
muhammenata nisbetini gösterir cetveldir. 

Varidatın ne 

Arazi 
Binalar 
Davar, develer 

Diğer hayvanlar 

Ruhsat, karne 
Diğer kazanç 
Hizmet erbajbı 

Veraset ve intikal 
Gümrük ve ardiye 
Gümrük Müd. 
ithalât Mua. 
Sınaî müessese 

Diğer Mua. 

Şeker Glik. 
Elektrik, havagazı 
Ham petrol istih. 

- - . . — : . 

Diğer maddeler 

İVİ 

vergisi 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

P. 
Vergisi 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

1933 senesi 

Muha.mmenat 

4 700 000 
4 400 000 

11 250 000 

12 000 000 

600 000 
45 250 000 

0 

12 000 000 

3 450 000 

0. 

Tahsilat 

4 313 956 
3 651 147 

10 546 497 

10 923 508 

399 002 
33 866 577 

0 
f 9 139 553 

3 526 853 

4 347 896 

0 

% Nisbeti : 

91.8 
82.9 

93.7 

91.0 

66.5 
75.0 

0 

105.6 

• . -

126.0 

D 

1934 

Muhammenat 

4 650 000 
4 300 000 

' 6 480 000 

4 320 000 

10 800 000 
500 000 

9 500 000 
4 500 000 

14 500 000 
550 000 

36 250 000 
350 000 

8 170 000 
6 700 000 

400 000 

15 270 000 
5 800 000 
1 000 000 
1 200 000 

8 000 000 
4 800 000 

senesi 

1 

1 

2 

1 
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1934 malî yılı sonuna kadar varidat tahsilatının muhammenata nisbetle tahak

kuk edeceği anlaşılan 5«milyon lirayı mütecaviz fazlalığı bir taraftan geçen sene ye
ni konulan istihlâk vergilerinin encümence tahmininde gösterilen ihtiyattan ve di
ğer taraftan da vatandaşların vergilerini vermesini kolaylaştıran iktisadî âmiller
den ileri gelmiştir. Ayni âmillerin 1935 malî yılında da devam etmeyeceğini gösteren 
bir alâmet şimdilik görünmediğinden 1935 malî yılı tahsilatının varidat tahmin
leri yekûnunu tutacağını çok kuvvetle ummak doğru olur. 

Vergi sistemimizde esaslı ıslahat yapmak ve vergilerin memleketin malî oldu
ğu kadar iktisadî inkişaflarına daha uygun bir hale konulmasını temin etmek 
için Hükümetçe başlanan tetkiklere devam edilerek peyder pey hazırlanacak lâyi
haların Yüksek Meclise sunulacağı hususunda Maliye Bakanı tarafından Encüme
nimizde söylenen sözler memnuniyetle karşılanmıştır. 

Masraf kısmına gelince: Malûm olduğu veçhile bu günkü Devlet ihtiyaçları 
pek çok artmıştır. Devlet; vatanın selâmetini, yurddaşm hak ye emniyetlerini te
minden başka onun maddî, manevî kuvvetlenmesini, yükselmesini ve memleketin 
bayındırlığını artıracak bir çok vazifeleri üstüne almıştır. 

Asırlarca ihmal gören ve uzun harplerle sarsılan memleketimizde bu ihtiyaç ve 
vazifelerin genişliğini kavramak güç değildir. 

Bundan başka bütün hakları mahfuz oldukça sulhun istikrarından başka 
emeli olmıyan Cumhuriyetimiz için Uluslar arası münasebetlerin nezaketini; mil
letlerin bir birine karşı olan emniyetsizliklerle silâh kuvvetlerini artırdıklarını göz 
önünde tutarak müdafaa vasıtalarımızı tamamlamak en esaslı bir vazifedir. 

Bu itibarla bütçemizin bu günkü ihtiyaç ve icaplara uygun olarak tanzimi 
halinde tahsisat yekûnlarının neye baliğ olacağı kolayca tahmin olunabilir. 

Fakat bu ihtiyaçları bütün şumulile takdir etmesine ve memleketin ilerlemesi 
için en kuvvetli adımlar atmakta katî kararlar almış olduğu eserlerile meydanda 
olmasına rağmen Hükümet senelik faaliyet sahasını irada uygun olan 194 882 727 
liralık tahsisat ile tahdit etmiştir. 

Encümenimizce yapılan tetkikler neticesinde tahsisatın ihtiyaçlara göre iyi bir 
tarzda tevzi edildiği ve Devletin 1935 malî yılı içinde ödenecek taahhüdlerinin derpiş 
edildiği ve yalnız bazı dairelerin maaş ve ücret fasıllarına kadroların dununda tah
sisat konulduğu anlaşılmıştır. 

Bir taraftan bütçe esaslarının samimiyetini bozan ve diğer taraftan varidat ye
kûnunda tahmine nisbetle her hangi bir sebep ve suretle hâsıl olabilecek eksikliği 
karşılaması lâzımgelen umumî tasarrufları ortadan kaldıran bu vaziyetin mahzuru 
zahirdir. Bunu göz önüne alan Hükümet Millî Müdafaa bütçesindeki rakamlarda 
yeniden tadilât yapmış ve encümenimiz daire bütçelerini tetkik ederken maaş ve 
ücret fasıllarına konan rakamların tam kadro ve ihtiyaçları karşılayacak miktara 
çıkarılmasına itina etmiştir. 

Bu sebeble jandarma bütçesinin maaş tertibine 495 970 ve Maarif bütçesimn 
ayni tertibine de 129 000 lira tahsisat ilâve edilmiştir. Bundan başka Maliye büt-
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çesiniıı maaş tertibinin 101 000 lirası geeeıı sene 2475 numaralı kanunun muvakkat 
2 nci maddesi mucibince talisi s edilen karşılıktan temin edildiğinden bu miktar; 
tahsisata ilave edilmiş ve mezkûr muvakkat maddenin ilgasına dair encümenimiz-
ce kanun lâyihasına bir madde konmuştur. 

Hükümetçe Maliye vekâleti teşkilât kanunu lâyihası hazırlanarak Büyük Mec
lise sunulduğundan bu lâyihanın kabulü halinde önümüzdeki sene içindeki tatbika
tı için /kanunun hükümleri dairesinde sarf edilmek üzere karşılığı ayrıca temin 
edilmek suretüe Maliye vekâleti bütçesinde açılan hususî bir fasla 500 000 liralık 
tahsisat konulduğu gibi 1934 jandarma, bütçesindeki iaşe tahsisatının yetmiyeceği 
ve sene sonunda 150 000 liraya yakın bir borç kalacağı anlaşıldığından bu bütçede 
ayrıca açılan fasla muktazi tahsisat konulmuştur. 

Devlet hizmetleri arasına alınamamış ve fakat ulusal ve kültürel hayattaki bü
yük faydaları açıkça görü İra ekte bulunmuş olan Halkevleri, gençlik, spor teşek
külleri, Türk dili tetkik heyeti ve Türk tarihi tetkik heyeti gibi müesseselere yar
dım olmak üzere; Maliye bütçesine 559 000 lira konmuş ve Iktısad vekâletinin tahsi
satı eksik konan 716 neı faslına da 100 000 liraya yakın bir tahsisat ilâve edilmiştir. 

îkt ısad vekâleti teşkilâtının bu günkü ihtiyaçları karşılayacak derecede geniş
letilmiş olması ve bu teşkilâtın Âli iktısad meclisine aid vazifeleri de ifa edebilecek 
bir vaziyette bulunması sebebi!e bu teşekkülün lâğvi muvafık olacağından Hükümet
le encümenimiz arasında mutabakat hâsıl olduğundan Başvekâlet bütçesinden bu 
teşekküle aid tahsisat kaldırılmış olmakla beraber kanun lâyihasına da bu yolda bir 
hüküm konulmuş ve bazı daire bütçelerinde bir kısım ücretlerin arttırılması şeklin
de görülen zam teklifleri ve bunlara aid tahsisat bu sene için encümenimizee kabul 
edilmemiştir. 

Bundan başka bütçenin tanzim ve takdiminden sonra Hükümetçe encümene 
teklif olunan bazı değişiklikler tetkik edilerek bunlardan lüzumlu görülenler kabul 
olunmuş ve bütçenin masraf yekûnu 195 011 053 liraya varmıştır. 

Gelecek sene için aşağıdaki noktaların Hükümetçe tetkikini faydalı görmek
teyiz : 

1 -—Devlet daireleri ile Hükümet müesseselerinin, Devlet mallarının sigorta sis
teminde bir birine benzemeyen usul ve esaslar takib ettikleri görülmekte olduğun
dan bu hususta işlerin mahiyetine göre muttarit ve umumî bir usul takib edilebil
mesi için Hükümetçe lüzumlu olan tetkiklerin yapılması ve buna dair hazırlanacak 
kanun lâyihasının önümüzdeki yıl içinde Büyük Meclise sunulmasını encümenimiz 
muvafık görmektedir. 

2 — Düyunu umumiye bütçesinin mazbut emlâkle yurtluk ve ocaklık mukabili 
olarak konan maaş tertibinin kaldırılmasını temin için bu maaş sahihlerine on se
nelik istihkaklarına mukabil 1331 senesinde kayidli kıymetleri üzerinden arazi veril
mesine 1943 sayılı kanun mucibince devam edilmiş ise de şimdiye kadar bu işin arka
sı alınamamıştır. Bu kanunun tatbikındaki müşkülât sebebile bu istihkakların ta
mamen tediye ve tasfiyesi için mezkûr 1943 sayılı kanuna ek bir lâyihanın hazır
lanması Hükümetten temenni edilmiştir. 

( - ' ' 
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3 — Menafii umumiyeye hadim bazı cemiyetlere yardım mahiyetinde umumî 

bütçeye birer miktar tahsisat konulmaktadır, 387 sayılı kanun mucibince Hükümet 
esasen her nevi cemiyetlerin idare ve hesaba aid işlerini her zaman teftiş edebilece
ğinden bu gibi müesseselerden bilhassa yardım görenlerin muamelelerinin Maliye 
vekâletince muntazaman teftişe tâbi tutulması encümenimizce yerinde bir tedbir sa
yılmaktadır. 

4 — ötedenberi bir çok dairelerde mevcud olan matbaalar bütçenin maaş ve 
ücret ve ayrıca masraf tertiblerine konan tahsisatla işletilmektedir. Hangi daireler 
rin matbaa tesis veya işletebileceği hakkında bir kanun mevcud olmadığı gibi bu 
matbaaların tasarruf bakımından kârlı olup olmıyaeağı da derhal kestirilemiyece-
ğinden bunların birleştirilmesi veya kaldırılması mı, yoksa halile ibkası mı, lâzım-
geleceğinin Hükümetçe esaslı olarak tetkikile bir kanun teklif olunması faydalı gö
rülmektedir. 

Muvazene kanunu lâyihası: 

Bu lâyihanın bazı maddeleri esasen mut ad ve zarurî olan bazı formülleri ih
tiva ettiği ve mütebaki maddelerile sonradan Encümenimize teklif olunan diğer 
bazı hükümler şu yolda izah ve tahlil olunabilir: 

2005 sayılı kanun mucibince ortamekteb ve liselerin leylî talebesinden alınacak 
pansiyon ücretleri ve pansiyon hizmetinden dolayı ilâveten istihdamına lüzum 
görülen, memurların kadroları Maarif vekilinin huzurile uzun uzadıya tetkik edil
miş ve Maarif vekilinin izahatı dinlenmiş ve Hükümetçe geçen seneye göre çocuk 
velileri lehine daha müsait olarak tertip edilen (M) cetvelinde yeniden bazı indir
meler yapılmıştır. 

2466 ve 2463 sayılı kanunlar mucibince tahsil edilen paralardan tefriki müm
kün olabileceği anlaşılan 3 500 000 liraya kadarının îskân, sanat mektebleri, Me
rinos koyunları, deniz işleri, traktör tazminatı gibi kısmen taahhüd edilmiş ve 
kısmen edilecek lüzumlu hizmetlere tahsisi için Hükümete salâhiyet verilmiş 
olduğu gibi fevkalâde membalardan hâsıl olacak paralardan 1934 malî yılı umumî 
muvazene kanununun 18 inci maddesile kabul olunduğu şekilde 1935 malî yılında 
da 5 milyon liranın Millî Müdafaa işlerine tahsisi, yine ayni membalardan hâsıl 
olacak paradan Afyon - Antalya ve Eilyos - Ereğli hatlarile; şube hatlarının 1935 
senesindeki inşaat masraflarının - ki takriben 4 milyon liradır - karşılanması ve 
yine ayni membalardan elde edilecek paralardan Ankarada bir mezarlık yapılma
sı, Mülkiye mektebinin inşası ve Jandarma ile Polis mektebleri tesisatı ve masa
rife aid diğer bazı hizmetler için 780 000 liranın sarfına mezuniyet verilmesi mu
vafık görülmüştür. 

Bu suretle bütçe kanun lâyihasının birinci maddesi mucibince tesbit edilen 
195 011 053 liralık, tahsisata yukarıki rakamların baliğ olduğu 13 280 000 lira 
ilâve edildikte; hususî kanunları mucibince şose ve köprüler; pansiyon ücretleri gi
bi nâzım varidat yolu ile bütçeye tahsisat kaydedilen paralar hariç olduğu halde 
Devlet hizmetlerine 1935 malî yılı için 208 291 053 lira tahsis ve bunun da kar
şılıkları temin edilmiş ve tatbikatının da geçen seneler olduğu gibi mütevazin 
bir netice vereceği kanaatine varılmıştır. 
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Lâyihanın izah dranduğu üzere sağlam bir denklikle huzurunuza arzolunabil-

mesi Başbakan îsmet înönünün kıymetli yardımları ve Maliye bakanı Euad Ağ-
ralmm encümenle birlikte çalışması sayesinde mümkün olmuştur. 

Hükümetimize bu münasebetle derin saygı ve şükranlarımızı sunar ve Maliye 
bakanı Ağralı arkadaşımıza da teşekkürler ederiz. 

Sözümüzü bitirirken Başbakan îsmet 'înönünün bütçe denkliğinin ve malî selâ
metin ; Millî Müdafaa kuvvetine nasıl bir dayanak olduğunu, memleketin ökono-
mik yapısına ne kadar büyük yer yaptığını her iktisatçı ve maliyeciden daha de
rin ve daha geniş bir surette kavramış olduğunu ve malî yürüyüşümüzdeki selâme
tin en büyük teminatı da ta kendileri bulunduğunu şurada yeniden söylemekle en 
büyük bir vicdan huzuru duymaktayız. 

1935 umumî muvazene kanun lâyihası Umumî Heyetin tetkik ve tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis ReisV. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Trabzon îstanbul Balıkesir Bayazıd 

M.Ş.Özkan Mükerrem Unsal Sırrı D ay E.öymen E. Adak an İhsan T av 

Çorum Diyarbekir Edirne Erzurum GKimüşane îstanbul 
M.Gantekin R.Bekit F. Kaltakkıran A. Akyürek D.Sakarya S.TJraz 

îzmir îzmir Kastamonu Kırklareli Malatya Malatya 
H. Çakır K. İnanç T. Coşkun Ş. ödül M. öker O. Taner 

Manisa Mardin Muş Sivas Sivas Tokad 
T. Türkoğlıı R. Erten Ş.Çüoğlu Rasim Basara Remzi Çiner S.Genca 

Yozgad 
S.tçöz 
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1985 malî yı!t muvazenei umumîye kânunu lâyihası 
HÜKÜMETİN T E K L l F l 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1935 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (194 882 727) liralık tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1935 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (194 923 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — 1935 malî yılı zarfında 
vilâyetler hususî idareleri nam ve hesa
bına olarak umumî vergiler üzerinden 
hususî kanunlarla tayin olunanlardan 
maada munzam kesirler tarh ve tahsil 
edilemez. 

MADDE 4 — 1935 malî yılı zarfın
da Osmanlı bankasile olan Hazine he
sabı carisinden maada kısa vadeli avans 
ve hesabı cariler akit ve küşadma ve 
azami bir yıl vadeli Hazine bonoları ih
racına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususî kanunların verdiği salâhiyetler 
hariç olmak üzere tedavülde bulunacak 
Hazine bonoları hiç bir zaman (10) mil

yon lirayı tecavüz edemez. 
Hazinede mevcud millî esham ve tah

vilât karşılık gösterilmek suretile te
min olunacak krediler veya bunların 
satış bedellerile uzun vadeli Devlet tah
villeri mubayaasına veya bu bedellerle 
Hazinenin ortaklığı bulunan şirketler
deki iştirak hisselerini ödemeğe Mali
ye vekili mezundur. 

MADDE 5 — Dairelerin, maaşatm 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanunun mevzuu haricinde ka
lan memurlarile ücretli müstahdemleri 
ve nakil vasıtaları kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1935 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (195 011 053) liralık tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil 
dairelerin 1935 malî yılı masraflarına 
karşılık olan veridat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (195 613 000) 
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 da
imî hizmetler için şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanılmaz. 

«..-•• Muvakkat veya senenin muayyen bir 
mevsimine mahsus hizmetlerle müstesna 
ve zarurî ahval dolayısile kadro dahilin
deki memur ve müstahdemlerle ifası 
mümkün olmayan hizmetler için kadro
ya dahil olmaksızın şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanmak ca
izdir. 

Bu kabil müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyeleri münhasıran aid oldukları 
daire bütçesindeki muvakkat müstah
demler tertibinden verilir. Fasıl numa-
ralarile unvanları bağlı (E) işaretli cet
velde münderiç masraf tertiblerinden 
idaresi zarurî görülen hizmetler için 
kezalik şehrî ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadroları îcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile tatbik ve müteakib yıl bütçesi ile bir
likte Büyük Millet Meclisine takdim 
olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden 
müstesnadır. Masraf tertiblerinden ida
re olunacak hizmetler kadrolarının 
bütçede mevcud diğer bir hizmetin ifa
sına müteallik kadrolara ilâve mahi
yetinde bulunmaması şarttır. 

MADDE 7—Muhasebei umumiye 
kanununun 29 ncu maddesi mucibince: 

1 - Varidat nevilerinden her birinin 
müstenid oldukları hükümleri gösteren 
(C) cetveli, 

2 - Hidematı vataniye tertibinden ka
nunla muhassas maaşların müfredatı
nı havi (Ç) cetveli, 

3 - Gelecek yıllara sari mukavelât 
aktine mezuniyet verilen hizmetlerin 
nevilerini gösteren (G) cetveli, 

4 - Maliye bütçesine konulmuş ihti
yat tahsisatından nakli caiz olan ter-
tibleri gösteren (P) cetveli, 

5 - Gümrük tarife kanununun 14 ncü 
maddesi mucibince kabulü muvakkat 
usulünden istifade .edecek eşyaya aid 
(î) cetveli, 

Bu kanuna bağlanmıştır. 
(S. Sayısı s 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 



MADDE 8 — İsveç grubuna ihale 
edilmiş olan Demiryollar inşaatı mü-
teahhidlerinden mukaveleleri mucibince 
sıhhiye hizmetleri için 1935 malî yılı ni
hayetine kadar tevkif edilib bu tarihe 
kadar yapılan sarfiyattan artarak Hü
kümete verilecek olan paralarla şirke
te mütedavil sermaye olarak verilmiş 
paradan ayni tarihe kadar şirketçe ia
de edilecek miktar bir taraftan varidat 
bütçesinin (42) nci faslına irad ve di
ğer taraftan Nafıa vekâleti bütçesinin 
(640) ncı faslının 13 ncü maddesine tah
sisat olarak kaydolunur. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mekteb pansi
yonları hakkındaki 1838 sayılı kanu
nun bazı maddelerini muaddil 2005 sa
yılı kanunun 2 nci maddesi mucibince 
pansiyoner talebeden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 10 — 1935 - 1936 ders yılı 
zarfında ücret ve masrafları Devlet ta
rafından verilmek üzere pansiyonu bu
lunan mekteblerde leylî meccanî okut
turulacak talebenin adedi (1000) olarak 
tesbit olunmuştur. 

Bu mekteblerde okutturulmak üzere 
ders yılı zarfında Devlet hesabına ve 
915 sayılı kanunun 2 nci maddesi 
hükümlerine tevfikan alınacak leylî 
meccanî talebenin Maarif vekâletince 
tensib edilecek bir kısmı umumî müsa
baka ile, bir kısmı da lise olmayan vi
lâyetlerde imtihana talib olan ve ka
nunu mahsusunun tayin eylediği şart
ları haiz bulunan talebelerden müsaba
ka imtihanında ayni vilâyet talebeleri 
arasında en çok muvaffak olanlardan 
tefrikile bu vilâyetlere de talebe isabet 
edecek şekilde alınır. 

Her iki suretle alınacak talebe, üc
reti 225 lira veya bundan aşağı olan 
pansiyonlara gönderilir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayısı $ 113) 
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• MADDE İ l — Bütçelerde geçen se

ne düyunu tertibine mevzu tahsisat ki
fayet etmediği takdirde işbu düyun taal
lûk ettikleri hizmetlere teakbül etmek 
üzere cari sene bütçelerine mevzu tahsi
sattan mezkûr tertibe Maliye vekâleti
nin muvafakatile naklen tesviye oluna
caktır. 

Muhtelif dairelerin 1929 -1932 sene
lerine aid olup ta karşılıkları taallûk 
ettiği sene bütçelerinde mevcud borçlar 
mezkûr dairelerin 1935 senesi bütçeleri
nin masraf tertibleri tasarruf atından 
düyun fasıllarına Maliye vekâletinin 
muvafakatüe naklen tesviye olunur. 
1932 senesi bütçesinden mütevellid talı-
sisatsız borçlar yedi senede ifa edilmek 
üzere % 5 faizli tahvil verilmek suretile 
ödenir. 

MADDE 12 — Maaşların tevhid 
ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanunla zeyillerine bağlı cetvellerde ya
zılı memuriyetlerden işbu kanuna bağlı 
(L) işaretli cetvelde derece, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1935 
malî yılı zarfında mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 13 — 1508 sayılı kanunun 
birinci ve 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
maddeleri mucibince her yıl muvazenei 
umumiye kanunlarına bağlanması lâ-
zımgelen kadrolar bağlı (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14 — Sovyet Rusyada bu
lunan elçilik ve konsolosluk memurla
rından 5 liraya kadar temsil tahsisatı 
olanların temsil tahsisaltarına 2, beş li
radan fazla temsil tahsisatı olan bu kı
sım memurlarla Ateşamiliter ve muavi
ni temsil tahsisatlarına 1,5 misle kadar 
Millî Müdafaa ve Hariciye vekâletlerin-
ce zam yapılabilir. Bu zamlar memur
ların memuriyet mahallerinde bilfiil 
ifayi vazife ettikleri müddete münha
sırdır. 

MADDE 15 — 459 sayılı mahsubu 
umumî kanununa ve 2248 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasına 
tevfikan tahvil ile ödenecek borçlarla 

MADDE 11 — Bütçelerde geçen 
sene borçları tertibine mevzu tahsisat ki
fayet etmediği takdirde işbu borçlar ta
allûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek 
üzere cari yıl bütçelerine mevzu tahsisat
tan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunacaktır. 

Muhtelif dairelerin 1928 -1933 yılla
rına aid olup ta karşılıkları taallûk et
tiği yıl bütçelerinde mevcud borçlar dai-
erlerin 1935 yılı bütçelerinin masraf 
tertibleri tasarrufatmdan borç fasılla
rına Maliye vekâletinin muvafakatile 
naklen tesviye olunur. 1932 ve 1933 yıl
ları bütçelerinden mütevellid tahsisatsız 
borçlar yedi senede itfa edilmek üzere 
% 5 faizli tahvil verilmek suretile öde
nir. Bu tahvillerin ilk taksitleri 18 ma
yıs 1935 tarihinden itibar olunur. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
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19321malî yılı muvazenei umumiye ka
nununun 11 nci maddesi mucibince tah
vile raptolunacak tahsisatsız borçların 
10 liradan noksan olan kesirleri nakten 
ödenir. 

MADDE 17 — 2466 ve 2643 sayılı 
kanunlara tevfikan tahsil edilib Ziraat 
bankasında hususî bir hesapta toplanan 
paradan 3,5 milyon lira kadarı bir ta
raftan varidat bütçesine irad, diğer ta
raftan îcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak ilmî ve ziraî ve iktisadî mevzu
lardan mütevellid borçlar ve bunlara 
müteallik hizmetlere ve muhacir iskânı
na sarf olunmak üzere alâkadar vekâlet
lerin bütçelerine tahsisat olarak ilâve 
olunur. 

MADDE 18 — 1933 ve 1934 malî yıl
larında Hazine hesabı carilerine faiz 
olarak tahakkuk ettirilen ve bankalar-

A ca'Hazineye zimmet kaydedilmiş olan 
mebaliğ yılları hesabı katilerinde hususî 
bir fasılda gösterilmek suretile tediye 

j ve mahsub olunur. 

MADDE 19 — Vatanî hizmet terti
binden maaş alanların istihkakları 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 69 ncu maddesine tevfikan üç aylık 
olarak peşinen tediye olunur. 

MADDE 20 —1338 -1933 yılları mu-
•*.'•- vazenei umumiye, avans ve muvakkat 

bütçe kanunları maddelerinden hüküm
leri 1935 malî yılı zarfında dahi devam 
edecek olanları bağlı (H) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

i 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 16 —1336 yılından 1931 ma
lî yılı nihayetine kadar irad ve masraf 
mahiyetinde olan sarfiyat yılları bütçe
lerinde tahsisat bakiyesi aranılmaksı-
zın Maliye bütçesinde (Eski yıllar mah-
subatı) adı altında açıalcak bir fasla 
masraf ve mukabili varidat bütçesinin 

# nâzım varidat kısmında (Eski yıllar 
mahsubatı) adı ile açılacak bir fasla 
irad kaydolunur. 
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MADDE 21 — Daire bütçelerinde 
seferberlik adile birer rakamsız fasıl açı
lır. Bu fasıllara seferberlik hizmetleri 
için icab eden tahsisat icra Vekilleri He
yeti kararile diğer fasıllardan münakale 
yapılmak suretile temin olunur. 

MADDE 22 —.2337 numaralı kanım
la aktedilmiş olan istikraz hâsılından 
1934 malî yılı sonuna kadar sarf edilme
yen kısım 1935 yılı bütçesine devir ve 
tahsisat kaydolunur. 

MADDE 23 — Hazinenin feshedilen 
Türkocaklarmdan olan alacakları 459 
ve 1513 sayılı kanunlar mucibince çıka
rılan Hazine bonolarile mahsub olunabi
lir. 

MADDE 24 — Fevkalâde membalar-
dan temin olunacak paralardan 780 000 

lirası Ankarada mezarlık ve Mülkiye mek
tebi inşaatı ile Jandarma ve polis mek-
tebleri tesisat ve masarifi işleri için sar-
folunabilir. Bu para varidat bütçesinde 
fevkalâde varidat adile açılacak bir fas
la irad ve îcra Vekilleri heyeti kararile 
tayin edilecek vekâlet bütçelerine tahsi
sat olarak kaydolunur. 

MADDE 25 — 15 haziran 1927 tarih 
ve 1170 sayılı kanun ile 1452 sayılı 
kanuna bağlı 2 sayılı cetvelden Âli iktı-
sad Meclisi kadrosu kaldırılmıştır. 

MADDE 26 — 31 mayıs 1934 tarih 
ve 2475 sayılı kanunun muvakkat ikin
ci. maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 27 — 2550 sayılı kanunun 
3 ncü maddesi mucibince altın ve güm
rük kaçağı vakalarında verilecek tazmi
nat karşılıkları, kaçak olarak müsadere 
olunan altınların değerile gümrük kaça
ğı eşya bedellerinden ve cezalarından 
yukarıda sayısı yazılı kanunun 2 jıci 
maddesine göre ayrılacak % 20 lerin 
iradından sonra diğer taraftan Gümrük 
ve tnhisarlar vekâleti masraf bütçesin
deki tazminat tertibine tahsisat kaydo
lunmak suretile temin olunur. 

( S. Sayısı : 113 ) 
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* MADDE 21 — Bu kanun 1 haziran 
1935 tarihinden muteberdir. 

MADDE 22 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye vekili memurdur. 

* Bş. V. Ad. Y. M. M. Y. 
/ . İnönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da.Y. . Ha.Y. Mal. V. 

ı j$. Kaya Dr. T. Rüştü Araş F. Ağralı 
Mf. Y. Na. Y. îk. Y. 

Ab. özfnen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. î . M. Y. Gh Î .Y. 

Dr. R. Saycfam Rana Tarkan 
Zr. Y. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 28 — 1935 malî yılı içinde 
fevkalâde membalardan 5 milyon liraya 
kadar tahassül edecek paralar ile 1934 
malî yılı bütçe kanununun 18 nci mad
desi mucibince ayni membalardan hu
sule gelen paralardan 1934 malî yılı zar
fında sarf edilmemiş kısmı 1935 yılı büt
çesinde bir taraftan irad ve diğer taraf
tan îcra Yekilleri Heyetince tesbit edi
lecek hizmetlere sarf edilmek üzere Millî 
Müdafaa vekâleti bütçesine tahsisat ola
rak kaydolunur. 

Kezalik 2134 ve 2214 sayılı kanun
lar ile yapılmasına izin verilmiş olan 
Afyon - Antalya ve Filyos - Ereğli hat
ları masraflarını temin için 2520 sayılı 
kanunla verilmiş olan tahsisatın 1934 
malî yılı içinde sarf olunamayan kısmı 
ile 1935 malî yılı zarfında birinci fık
rada yazılı membalardan husule gelecek 
paralar bir taraftan 1935 malî yılı vari
dat bütçesine irad ve diğer taraftan bu 
hatlarla 2611 sayılı kanun mucibince ya
pılacak hatların bütün inşaat masraf
larının ve, istihdam edilecek memur 
ve müstahdemler ücretlerinin tesviyesine 
karşılık olmak üzere îcra Yekilleri He
yetince Nafıa bütçesinde açılacak fasla 
tahsisat kaydolunur. 

MADDE 29 — 2300 sayılı kanunun 
birinci maddesi mucibince satılan bina
ların satış bedelinden 1934 malî yılı so
nuna kadar sarfedilmeyen miktarı 1935 
Maliye bütçesinde hususî bir fasla tah
sisat olarak kaydolunur. 

MADDE 30 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 31 — Avnen kabul edilmiş 
tir. 
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A- Cetveli 
S.No. 

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 

Dairelerin isimleri 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticümhur 
Divanı muhasebat 
Başvekalet 
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 vekâleti 
Nafıa vekâleti 
İktısad vekâleti 
Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara) 

» » » (Hava) 
» » » (Deniz) 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 

Lira 

2 895 712 
400 880 
593 366 

1 099 072 
217 813 
563 072 
610 616 

13 799 114 
46 492 563 

1 134 770 
4 947 659 
4 316 744 

111 398 
4 112 003 
9 289 752 
3 220 480 
4 820 587 
8 716 208 
9 058 540 

12 440 005 
4 079 150 
5 079 251 

44 130 678 
4 862 270 
4 198 374 
3 206 155 

614 831 

UMUMİ YEKÛN 195 011 053 
—- 1 m • 
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B- Cetveli 
t. Varidatın nevi Lira 

Birinci krsım - 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 35 569 000 

İkinci kısım - İstihlâk ve muamele vergileri 

7 Gümrük vergileri 
8 Muamele vergisi 
9 Dahilî istihlâk vergisi 

10 Oyun âletleri resmi 
11 Kara ve deniz avları 
12 Nakliyat vergisi 
13 Sefineler resmi 
14 Damga resmi 
15 Tapu hare ve kaydiyeleri 
16 Mahkeme harçları 
17 Pasaport ve kançılarya 
18 Noter harçları 
19 Diğer harçlar 

; 20 Hayvan sağlık zabıtası resmi 

İkinci kısım yekûnu 

34 400 000 
16 000 000 
19 365 000 

30 000 
350 000 
750 000 
300 000 

6 250 000 
1 300 000 
1 700 000 

800 000 
500 000 
231 000 
100 000 

82 076 000 

Üçüncü kısım 
21 Müİga vergiler bakayasından 100 000 

5 200 000 
4 619 000 

10 650 000 
14 100 000 

600 000 
400 000 
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P. Varidatın nevi Lira 

Dördüncü kısım - İnhisarlar safi hasılatı 
» # 

22 Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, revolver, fışenk ve me-
vaddı infilâkiye 31 150 000 

23 2460 numaralı kanun mucibince tütün ve müskirattan alına
cak müdafaa pulu hasılatı 2 800 000 

24 Kibrit ve çakmak 1 260 000 
25 Oyun kâğıdı 30 000 

1 800 000 
230 000 

1 250 000 

3 280 000 

Dördüncü kısım yekûnu 35 240 000 

Beşinci kısım - Devlete aid emval ve emlâk hasılatı 

26 Devlet ormanları 
27 İşletilen emlâk hasılatı 
28 Emval ve emlâk satış hasılatı 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Devletçe idare edilen müesseseler 
29 Devlet demiryolları 
30 Posta, telgraf ve telefon 
31 Darphane hasılatı 
32 Resmî matbaalar hasılatı 
33 Umumî mektebler hasılatı 
34 Madenler hasılatı 
35 Diğer müesseseler hasılatı 
36 Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
37 îzmir rıhtım şirketinden 
38 İstanbul rıhtım şirketinden 

Altıncı kısım yekûnu 

Yedinci kısım 
39 Umumî müesseseler ve şirketler hasılatından Devlet hissesi 1 056 000 
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1 000 
25 000 
1 000 
70 000 
50 000 
200 000 
80 000 
250 000 

677 000 



F. Varidatın nevi Lira 

Sekizinci kısım 
40 Müteferrik varidat 
41 Cezalar 
42 Müteferrik hasılat 
43 İstanbul Üniversitesi hasılatı 

Sekizinci kısım yekûnu 

5 615 000 
1 050 000 
2 150 000 

50 000 

8 865 000 

Dokuzuncu kısım 
44 Mukavelenamesi mucibince Musul petroUarından alınan 500 000 
45 Teberrüat 
46 İktisadî buhran vergisi 12 470 000 
47 Muvazene vergisi 15 180 000 

Dokuzuncu kısım yekûnu 28 150 000 

Onuncu kısım 
48 Kâzım varidat 

ÜMÜMÎ YEKÛN 195 013 000 

M «•» fc+-

( S. Sayısı : 113 ) 



% 

t 



Masraf bütçeleri 
[Vekâlet ve daire bütçelerinin «1934 malî yılı tahsisatı» sütununda görülen 

tahsisat miktarları muhtelif kanunlarla 15 mayıs 1935 tarihine kadar 
bütçelerde yapılmış olan değişiklere göredir]. 
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1 - BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
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1 
fc 

© 

s 
Muhassasatm nev'i 

2 

5 

Birinci hmm - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Tahsisat, harcırah 

Tahsisat 
Riyaset tahsisatı 
Aza tahsisatı 
Divanı Riyaset azası tazminat 
[Tediye 1757 numaralı karnın muci
bince yapılır] 
Muvakkat tazminat 
[Toptan verilebilir] 
Murakıb ücreti huzuru 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Aza harcırahı 
Beynelmilel Parlamantolar it
tihadı konferansına iştirak ede
cek olan murahhaslar harcırahı 
Beynelmilel Parlamantolar 
Türk grubunun masarifi müte
ferrikası 
[Bu para grub reisinin emrine verilir] 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekunu 

İkinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

îkinci bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

10 500 
1 765 050 

27 000 

498 600 
_ 2 250 
2 303 400 

130 925 

6 500 

1 510 

138 935 
2 442 335 

125 457 
151 650 
21 135 
298 242 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 
1 800 

2 181 000 

83 348 

12 450 

1 750 

97 548 
2 278 548 

142 788 
155 340 
21 624 
319 752 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 400 
1 671 600 

21 600 

477 600 
1 800̂  

2 181 000 

80 010 

11 950 

1 680 

93 640 
2 274 640 

142 788 
153 960 
21 624 
318 372 



- 8 -

fe x Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 
1—-

Riyaset diva-
nrnııı teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6 

7 

8 

9 

1 0 

Üçüncü bab - Masarif 

Mefruşat 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Müteferrika ve gayrimelhuza 
Ziyafet ve merasim masrafı 
Bahçeler daimî masrafı ve mu
vakkat amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Millî saraylar masrafı 
Masarifi umumiye 
Tenvir, merasim ve fevkalâde 
masraflar 
Sarayların tamir ve boya mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Riyaset otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

8 000 

8 000 
11 000 
1 500 
20 500 

28 000 
1 500 

22 920 
52 420 

60 000 

30 000 

90 000 

8 000 
2 500 
6 000 
16 500 

10 000 

8 000 
11 000 
1 500 
20 500 

32 500 
2 500 

23 000 
58 000 

70 000 

30 000 

20 000 
120 000 

4 000 
2 500 
6iJ)W 
12 500 

9 600 

7 680 
10 560 
1 440 
19 680 

28 800 
2 400 

22 080 
53 280 

67 200 

28 800 

19 200 
115 200 

3 840 
2 400 
5 760 
12 000 



55 Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisat 

Lira 

1935 malî senesi için 

Kiyaset diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
ka»bul edilen 

Lira 

1 1 

1 2 

1 3 

14 

1 5 

16 

17 

18 

Mütenevvi masraflar 

Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Sigorta 

Fasıl yekûnu 

Memurlar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Miikâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve miikâleme bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îhinci kstm - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Matbaa işletme masrafı 

Kütüphane masrafı 

Beynelmilel Farlamantolar ittihadına 
iştirak hissesi 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat ve tamirat 

2 000 
4 250 
1 700 
7 950 

3 950 

200 
3 000 
3 200 

250 
_202J7TO 
2 943 347 

4 500 

6 000 

1 700 
12 200 

22 000 

2 000 
4 750 
1 700 
8 450 

3 500 

200 
3 500 
3 700 

250 
236 JjOO 

2 835 200 

7 000 

6 000 

ıjoo 
14 700 

1 920 
4 560 
1 630 
8 110 

3 360 

190 
3 360 
3 550 

2 ^ 
_225 020̂  
2 818 032 

6 720 

5 760 

1 630 
14 110 

75 000 52 800 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

19 

O 

O 

2 0 

2 2 

2$ 

O 

O 

Tesisat ve demirbaş 

Beynelmilel Parlamantolar ittihadı
nın 30 ncu kongresi hazırlık masrafı 

tstanbulda toplanacak Beynelmilel 
Parlamantolar ittihadmm 30 ncu kon
gresinin masarifi umumiyesi 

ikinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

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 borcu 

Eski seneler borçları 

1934 senesine aid tahsisatsız borçlar 

îcar 

İstimlâk bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1935 malî senesi için 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 500 

110 000 

48 350 
183 850 
196 050 

2 500 

2 500 

3 500 

500 

2 875 

480 

70 000 
79 855 

3 219 252 

2 000 1 920 

77JXX) 
91 700 

54 720 
68 830 

2 500 

500 
3 000 

3 000 

500 

500 

7 000 
2 933 900 

2 400 

500 
2 900 

2 880 

480 

2 590 

8 850 
2 895 712 
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27 

28 

29 

30 

31 

3 2 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Reisicumhur tahsisatı 

Asıl tahsisat 
Fevkalâde tahsisat 
1452 numaralı kanunun 16 ncı 
maddesi mucibince verilecek 
tazminat 

Tüsû yekûnu 

Memurlar maaşı 

Yaverler ve daire müdürlüğü vazife
sini ifa eden memur tahsisatı [1] 

Muvakkat tazminat 

Müstahdemler ücreti [2] 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Masarif 

Masarifi umumiye ve müstahdemler 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

60 000 
84 000 

29 760 

TİZ 760 

42 654 

388 502 

60 000 
84 000 

29 760 

173 J60 

39 744 

60 000 
84 000 

29 760 

173 760 

39 744 

[1] Daire müdürlüğü vazifesi ynmşlı memurlardan birine, ifa ettirilebilir. Bu takdirde kendiune 
Şehri (70) lira tahsisat verilir. 

[2] Riyaset divanınca tasdik olunacak kadroya göre sarf edilir. 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

3 5 

3 6 

3 / 

3N 

3 9 

4 0 

41 

4 2 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1883 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

t 

Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraf 

Mefruşat ve demirbaş 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1935 malî senesi için 

418 248 

6 200 
19 260 
58 992 
502 700 

3 000 
3 000 
6 000 

3 000 
6 000 
8 500 
17 500 

5 000 

200 
11 000 
1 800 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

13 000 

453 924 

6 432 
19 620 
56 992 
536 968 

3 000 
3 000 
6 000 

3 000 
5 640 
8 500 
17 140 

5 000 

200 
11 000 
1 800 
13 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

453 924 

6 000 
19 260 
56 992 
536 176 

1 920 
2 880 
4 800 

2 880 
5 410 
8 160 
16 450 

4 800 

190 
10 560 
1 730 
12 480 
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43 

44 

45 

46 

47 

48! 

49 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme masa
rifi 

îkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab bedeli ve tercüme masarifi 

Staj için Avrupaya gönderilecek mu-
rakıblerin tahsisatları ile azimet ve 
avdet harcırahları 
[Beherine ayda 150 lira tahsisat ve
rilir] 

Meremet 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masarifi 
Açık maaşı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

200 
1 400 
1 600 

50 
46 150 
548 850 

1 000 

7 000 

5 700 
13 700 

1 500 
1 250 

3 000 

200 
1 400 
1 600 

50 
45 790 
582 758 

1 000 

7 000 

5 700 
13 700 

1 500 
0 

2 880 

190 
1 340 
1 530 

50 
42 990 
579 166 

480 

6 720 

5 470 
12 670 

1 440 
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! Muhassasatın nev'i 

G-eçen sene borcu 

Eski seneler borçlan 

Üçüncü, kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

150 

50 
2 950 

565 500 

1935 malî senesi için 

Riyaset diva
nının teklifi 

Lira 

100 

1 600 

598 058 

Encümence 
kaimi edilen 

Lira 

90 

593 366 
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Muhassasatm nev'i 

5 5 
5«| 

ı 
57İ 

58j 

5 îti 

0 0 

0 1 

02 
O;J 

Birinci hsım - Cüzlerde müş-
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Başvekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Başvekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Fasıl yekûnu 

8 400 
59 

1 

124 

296 
15 000 
7 
91 

704 
524 

T 500 
500 

2 000 

200 
150 
400 
750 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 000 

2 000 
8 000 

10 000 

1 000 
500 

1 500 

200 
150 
400 

750 

1 000 

2 000 
8 000 

10 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 400 
59 124 

1 
15 000 
7 704 
90 229 

8 400 
53 148 

1 
12 900 
7 299 
81 748 

960 
480 

1 440 

190 
140 
390̂  

720 

960 

1 920 
7 Ü80 

9 600 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî sonesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

f [ükûmetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

64 

05 

06 

67 

68, 

ÜÖ 

Mütenevvi masraflar 

Def ati r ve evrakı matbua 
Melbıısat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

îkinci bab yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

îkinci kısım - Cüze m ahms 
muhassasat 

Matbaa masrafı 

Yevmiye ve işletme masrafı 
Demirbaş ve mubayaa ve tamir 
Mevaddı ibtidaiye 
Pul, posta, ve sevk masrafı 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı mesture 

100 
1 000 
1 100 

2 000 

100 
1 700 
1 800 

300 
__.J-8.950_ 
110 474 

• 

24 000 
2 000 
26 000 
1 000 
53 000 

1 040 000 

100 
1 000 
1 100 

1 500 

100 
1 700 
1 800 

90 
960 

1 050 

1 440 

90 
1 630 
1 720 

300 
17 950 
108 179 

290 
17 220 
98 968 

24 000 
2 000 
22 000 
1 000 
49 000 

970 000 

23 040 
1 920 
21 120 

960 
47 040 

931 200 

http://__.J-8.950_


— 16 — 

PH İTİ 

7 0 

Muhassasatm nev'i 

7 1 

7 2 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve 
tevhidi ücret ve umumî masrafları 

îkinci kısım yekûnu 

Âli iktısad meclisi masrafı 

Mütenevvi masraflar 

Harcırah 

Aza hakkı huzuru 

Kitab ve risale masrafı 

Üçüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masraf i 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
L ıra 

15 000 
1 108 000 

500 
900 

1 400 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 

147 
2 047 

1 223 321 

17 J500 
1 036 500 

17 390 
995 630 

950 
500 
500 
850 

550 
* 
3 000 

9 000 

750 

0 
0 
0 
0 

500 
900 

1 400 

500 

1 900 
1 159 879 

480 
3 504 
3 984 

480 

4 464 
1 099 062 
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Muhassasatm nev'i 

81 

82J 

83 

84 

85 

86 

87 

88İ 

8 9 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nd mad
desi mucibince verilecek tekatid ik
ramiyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir 
Teshin 
Krtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

183 552 

6 000 

4 680 

12 060 
206 292 

1 900 

500 
2 000 
1 250 
3 750 

600 

1 000 
390 

1 390 

842 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

187 320 

5 073 1 

4 680 

J .1 880 

208 953 

1 000 

500 
2 000 
1 250 

3 750 

1 500 

1 000 
390 

1 390 

1 000 

Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

187 320 

5 073 

4 680 

11 880 

208 953 

960 

480 
1 920 
1 200 
3 600 

1 440 

960 
370 

1 330 

960 



— ı a -

Fa
sı

l 

9 0 

91 

9 2 

M
ad

de
 

| 

1 
2 

1 

Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısmı yekûnu 

îkinci kısım- Cüze mahsus 
muhassasat 

Eitab ve risale mubayaa bedeli 

Üçüncü hısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Tedavi ücreti ve yol masarifi 
ile Devletçe tedavi ettirilmekte 
iken vefat edenlerin cenaze 
masrafı 

Eski seneler borçlan 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

8 482 

214 774 

200 

200 

3 019 

218 193 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

50 
150 

200 

8 840 

217 793 

200 

200 

218 193 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 
140 

190 
8 480 

217 433 

190 

190 

217 813 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1936 malî seuesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

95 

9« 

97 

98 

9 9 

100 

101 
102 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyeleri 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Levazım. 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

64 274 

1 908 

12 780 

11 700 
90 662 

2 500 
5 000 
7 500 

700 
1 700 
3 500 
5 900 

2 000 

1 500 
200 

1 700 

64 602 

1 008 

12 960 

11 832 
90 402 

64 602 

1 008 

12 780 

11 832 
90 222 

1 000 
2 500 
3 500 

700 
1 500 
2 000 
4 200 

2 000 

3 000 
300 

3 300 

960 
2 400 
3 360 

670 
1 440 
1 920 
4 030 

1 920 

2 880 
290 

3 170 
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104 

105 

100 

107 

108 
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Muhassasatın nev'i 

Harcırah 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 
İkinci bab yekûnu 

Birinci kıseim yekûnu 

İkinai kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Kitab ve risale masrafı 

Kitab ve risale mubayaa ve abo
ne bedeli 
Tersim, tercüme, telif, tabı ve 
neşir masrafı 
Makineleri tahrik masrafı 

Fasıl yekûnu 

Beynelmilel İstatistik enstitüsüne yar-

Beynelmilel kongrelere iştirak mas
rafı 

Umumî nüfus sayımı tecrübeleri mas
rafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
lira 

2 000 

200 

100 
200 
300 

19 600 
110 262 

1 500 
36 492 

250 
38 242 

900 

30 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 500 

200 

50 
200 
250 

14 950 
105 352 

1 000 

45 000 
200 

46 200 

900 

2 000 

1 440 

190 

50 
190 
240 

14 350 
104 572 

960 

43 200 
190 

44 350 

860 

1 920 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

TTmumî nüfus sayımı ve nüfus anketi 
ücret ve mütenevvi masrafları 

Ücret 
Mütenevvi masraflar 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısmı yekûnu , 

Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masarifi ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

69 142 

600 
500 

i'ıöo 
o 

1 100 
180 504 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
375 000 
425 000 
474 100 

600 
500 

J. 100 

1 400 
580 852 

50 000 
Jİ600Q0_ 
410 000 
457 130 

580 
500 

1 080 

1 370 
563 072 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

I 15 

İ l l i 

i l 

118 

1 19 

120 

1 2 1 

i'2'2 

124 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Bir inc i bab - Maaş, ücre t 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1688 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Çerkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 

Bi r inc i bab yekûnu 

î k i n c i bab - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenv i r ve teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

514 248 

500 

600 
400 

1 000 

600 

300 

514 248 514 248 

5 000 

4 080 

14 940 

5 268 

32 800 
576 «336 

5 000 

4 440 

15 660 

5 268 

31 700 
576 316 

5 000 

4 440 
15 660 

5 268 

31 700 
576 316 

500 

600 
400̂  

1 000 

480 

580 
380̂  
960 

600 

300 

580 

290 
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127 
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Muhassasatm nev'i 

Vüâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

îcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Besmî telef on masrafı ve mükaleme 
bedeli 

Ücretli muhabere ve mükaleme mas
rafı 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kıstım - Güze mahsus 
muhassasat 

Kuram Kerim ve ahadisi şerife tercü
me ve tefsir ücretlerile bunlarm ve 
hutbelerin tabı ve neşir masrafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1 800 
400 

2 200 

1 100 

5.700. 

5 000 
500 
400 

5 900 

2000 

100 

50 
8 050 

'. 590 086 

16 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

1 800 
400 

5 700 

5 000 
500 
400 

5 900 

2 000 

100 

50 
8 050 

590 066 

16 000 
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Üçüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

778 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Tedavi ve yol masraf ile devlet
çe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 
1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » 

3 
4 

1931 
1930 
1929 

» 
» 
» 

Üç 

» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 
iincü kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

400 
1 500 
1 900 

1 000 
750 
500 

1 000 
750 

4 000 

5 900 
611 986 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

400 
1 500 
1 900 

1 000 

1 000 
750 
500 
770 

3 020 
^92£ 

611 986 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

l'ıl 

142 

143 

144 

145 

140 

147 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

4 800 

6 356 277 

37 OviO 

190 260 
16 600 

206 860 

461 880 
43 000 

504_880 

_182_700 

7 262 517 

2 000 
7 000 

9 000 

4-8f-0 

6 480 852 

25 000 

166 740 
22 000 

188 740 

543 660 
43 420 

587 080 

156 264 

7 442 736 

6 000 
2 000 

8 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

6 582 624 

25 000 

166 740 
17 800 
134 540 

543 660 
43 420 
587 080 

156 264 
7 540 308 

5 760 
1 920 
7 680 



- sı -

03 
T3 rt Muhassasatm nev'i 

1934 
Mali senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabııl edilen 

1 4 8 

ı4î» 

1 5 0 

151 

152 

153 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Vilâyat levazımı 

Fasıl yekûnu 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

7 000 
6 900 
6 000 
19 900 

6 000 

1 500 
4 400 
5 900 

15 000 
25 000 
40 000 

45 000 
30 000 
75 000 

26 000 
181 800 

7 000 
9 400 
6 000 
22 400 

6 000 

500 
3 000 
3 500 

25 000 
15 000 
40 000 

45 000 
30 000 
75 000 

30 000 
184 900 
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Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler refakatindeki me
murlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Tadilât ve tahrir memurları 
harcırahı 
Defterdar, varidat müdürleri 
ve malmemurlarınm teftiş ve 
devir harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

41 000 
60 000 
171 000 
3 870 

275 870 

135 000 

87 000 

45 000 

20 000 
287 000 

400 
6 500 
6 900 

10 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 000 
138 550 
150 000 

3 870 
332 420 

105 000 

15 000 
87 000 

45 000 

20 000 
272 000 

400 
5 000 

5 400 

6 000 

38 400 
133 010 
144 000 

3 710 

319 120 

100 800 1 

14 400 
96 000 

43 200 

19 200 1 
273 6001_| 

960 
5 760 
6 720 

* 

9 600 
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Muhassasatm nev'i 

Mukannen masraflar 

Mukannen aidatı beyiye 
Nisbeti kanunla muayyen aidat 
ve ikramiyeler 
Reddiyat 
Mahkeme harçları 
Devlete aid bina ve arazi ver
gileri 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Vergi ve tasfiye işlerile iştigal eden 
komisyonların masrafı 

Komisyonlara, memur gayrimu-
vazzaf aza ve ehli vukuf ücreti 
Kazanç ve bina temyiz komis
yonları 
Muvazzaf tetkiki itiraz komis
yonları 
Kazanç, bina ve muamele vergi
leri hesab mütehassısı ve eks
perler 
Tasfiye komisyonları 
[2339 numaralı kanunun hükmü 1513 
ve 2266 numaralı kanunlar mucibince 
hizmet göreceklerden hizmetin görül
düğü mahalde aslî vazifesi olan memur 
ve müstahdemler hakkmda tatbik edil
mez. Bunlar hakkmda 1452 numaralı 
kanunun 15 nci maddesinin son fıkra
sı hükmü tatbik olunur] 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 000 

400 000 
350 000 
30 000 

40 000 
1J20000 
1 799 770 
9 244 087̂  

70 000 

102 900 

42 360 
22 000 

237 260 

400 000 

400 000 
350 000 
30 000 

40 000 
1 220 000 
1 835 820 
9 463 456 

70 000 

66 720 

104 880 

42 360 
22 000 

305 960 

384 000 

384 000 
336 000 
28 800 

38 400 
1 171 200 
1 780 240 

__!.508_608_ 

70 000 

66 720 

124 880 

42 360 
10 000 

313 960 
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Muhassasatm nev'i 

Cibayet masrafı 
Kıymetli evrak ve levazım bede
li ile tabı masrafı 
Vazifeleri haricinde cibayet iş
lerinde istihdam edilecek güm
rük memurları aidatı 
Maaşlı olmayan emlâki milliye 
tahsildarları aidatı 
Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz ve satış ve ilân ve 
menkul malların nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

Muamelâtı nakdîye 

Faiz ve aciyo 
Para nakliye ve bendiyesi 
Evrakı nakdiye muhafaza mas
rafı 
1567 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 
2245 numaralı kanunun tatbiki 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

2265 numaralı kanunun 23 neti mad
desi mucibince verilecek yem bedeli 

Birinci bab yekûnu 

tkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Tahrir masrafı 

Ücret 
(rayrimuvazzaf aza ücreti hu
zuru 
Masarifi idare 
Alât ve edevatı fenniye muba
yaa, muhafaza ve tamir masrafı 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talöb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 

4 500 

5 000 

3 040 
42 54£ 

1 085 196 
4 000 

1 320 

50 000 
11 400 

1JMJ06 

38 400 
1 470 116 

100 020 

30 000 
19 500 

500 
150 020 

30 000 

5 000 

5 000 

5 900 
45 900 

1 140 000 
4 000 

50 000 

11 400 
1 205 400 

48 000 

5 000 

5 000 

5 660 
63 660 

1 094 400 
3 840 

56 000 

10 940 
1 165 180 

38 976 
1 596 236 

_38J76 
1 581 776 

100 020 

30 000 
22 000 

500 
152 520 

100 020 

30 000 
21 120 

480 
151 620 
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İstimlâkin gayri surette tef evvüz olu
nacak emval bedeli 

Ecnebi mütehassısı ye tetkikat bürosu 

lAvrupaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı 

Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek maliye memurlarının tahsisat 

il ve harcırahları 

1f>8 IjKavanin ve nizamat ve mukarreratı 
maliye telfik ve tertib masrafı 

I Kitab ve mecmua masrafı 

Tetkikatı maliye masrafı 

170 Mekteb ve kurs masrafı 

Muallim ücreti 
Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbolunacak memur
la r yevmiyesi 
İstanbul memurları kursunun 
tedris ücreti 
Mekteb kitablarmın tahrir ve 
tabi masrafı 

Fasıl yekûnu 

îkâjci bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

10 000 

60 000 

18 000 

20 000 

1 100 

3 500 

1 500 

14 340 

2 000 

14 000 

1 300 

800 
32 440 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

296 560 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 000 

60 000 

18 000 

40 000 

2 000 

1 000 

1 500 

14 340 

2 000 

14 000 

1 300 

800 
32 440 

317 460 

9 600 

35 000 

17 28Q 

38 400 

1 920 

960 

0 

14 340 

1 920 

14 000 

1 300 

760 
32 320 

287 100 
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171! 
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1 7 3 

174! 

Üçüncü bab - Millî emval 
masrafı 

Irad getiren millî emval masrafı 
İnşaat ve tamirat 
Ambar icarları ve nakliye mas
rafı ve sair masraflar 
Mahlulat ve mektumat ihbari
yesi ve ferağ masrafları 
Sigorta ücretleri ve belediye re
simleri 

Fasıl yekûnu 

trad g-etirmeyen millî emval masrafı 
İnşaat 
Tamirat 

Fasıl yekûnu 

MiHı emval müşterek masrafları 
Masarifi idare ve ilânat 
Tahmin, satış ve tesbit komis
yonları azası hakkı huzuru ve 
masarifi zaruriyeleri 

Fasıl yekûnu 

İstimlâk bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 

y 

1934 
Matf senesi 

tahsisatı 

Lira 

20 000 

500 

1 000 

2 500 
24 000 

100 000 
126 500 
226 500 

11 000 

12 000 
23 000 

24 500 
298 000 

2 064 676 

1935 malî senasi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

EncümjL^g 
k a b u İ ^ d i ! e n 

20 000 

500 

1 000 

4 000 
25 500 

9 600 

480 

960 

3 840 
114 880 

100 000 
125 000 

96 000 
İ20 000 

225 000 216 000 

12 000 j n 250 

12 000 
24 000 

12 000 

23 250 

JL4 m*; 13 92Q 

289 600 268 050 
2 JÖ2 696 ; 2 136 926 
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Üçüncü hısım - Müessesat 

Damga matbaası 

İşletme masrafı ve amele ücreti 
Demirbaş eşya bedeli ile tamir 
masrafı 
Mevaddı iptidaiye 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım - 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 borcu 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Müruru zamana uğramayan 1928 ve 
1929 seneleri borçlan 

Dördüncü kısım yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

30 000 
13 700 
93 700 

15 000 
115 000 
130 000 

ı 

100 000 
50 000 
10 000 
5 000 
5 000 

170 000 

300 ÖOÎT 

50 000 

30 000 
13 700 
93 700 

15 000 
40 000 
55 000 

100 000 

54 815 
5 000 
5 000 
5 000 

69JS15 

10 000 
""""'234"8lT 

48 000 

28 800 
13 150 
89 950 

14 400 
40 000 
54 400^ 

86 400 

• 

52 620 
4 800 
4 800 
4 800 

67 020 

207 820 
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Beşinci ksıını - İstisnaî mas
raflar , 

Masarifi gayrimelhuza 

Darüşşafakaya muavenet 

Çocuk esirgeme kurumuna yardım 

Kızılay kurumuna yardım 

tdman cemiyetlerine yardım 

Gençlik teşkilâtına ve halkevlerine 
yardım 

Gençlik teşki lâ t ına ya rd ım 
Halkevler ine ya rd ım 

Fasıl yekûnu 

Muhtelit mübadele komisyonu mas
rafı 

.1351 numaralı kanun mucibince sar-
folunacak Ankara şehri imar masrafı 

161, 239, 484 numaralı kanunlar mu
cibince istimal olunacak kereste rüsu
mu karşılığı 

Ford mukavelenamesi mucibince veri
lecek prim karşılığı 

ihtiyat tahsisatı 

Van gölü mülhak bütçesine yardım 

Ajans telgraf ücreti 

Sergi binası inşası için millî iktısad ve 
tasarruf cemiyetine yardım 

Evkafa muavenet 

Mülkiye mektebine yardım 
[Kanununda gösterilecek' tertiblere 
nakledilecektir] 

1934 
Malî senesi 

tahsisata 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

50 157 
15 000 
20 000 
678 000 
105 000 

60 000 

164 512 

5 000 

50 000 
54 000 
70.000 

48 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

40 000 
15 000 
20 000 
3 000 
80 000 

164 512 

5 000 

1 000 
50.000 
54 000 
70 000 

100 000 
20 000 

76 800 
14 400 
19 200 
2 880 

177 600 

120 000 
96 000 
216 000 

157 930 

4 800 

960 
48 000 
51 840 
70 000 

38 400 
96 000 
48 000 
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Dahiliye evinin inşaat bedeline veri
lecek bono mukabili 

Ankara belediyesine ikraz 

Türk tarihi tetkik heyetine yardım 

Türk dili tetkik heyetine yardım 

Meclise sunulan teşkilât kanunu lâyi
hasının kabulü halinde işbu kanunda 
gösterilecek tertiblere nakledilecek 
tahsisat 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

250 000 

1 569 669 

.13 272 132 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen . 

Lira 

167 000 

789 512 

12 784 179 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

167 000 

16 000 

150 000 

500 000 

1 855 810 

13 799 114 
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Birinci hısım - Dahilî borçlar 

Birinci bab - istikrazlar 

% 5 faizli istikrazı dahilî 

l^aiz ve senelik itfa 
Komisyon 

Fasıl yekûnu 

2004 numaralı kanun mucibince çıka
rılan ikramiyeli dahilî istikrazın faiz 
ve itfa bedelleri ile komisyon, sigor
ta ve sair masrafları karşılığı 

3468 numaralı kanun mucibince çıka
rılan tahvilâtın faiz ve itfa bedelleri 
ile komisyon, sigorta ve sair masraf
ları karşılığı 

İkramiyeli Donanma piyangosu 

İkramiye ve amorti bedeli 
Komisyon 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Dalgalı borçlar 

1710 ve 1962 numaralı kanunlar mu
cibince Ziraat bankasına verilecek 
traktör tazminatı 

1885 numaralı kanun mucibince İstan
bul mecburî istimlak bedeli 

1904 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 078 656 
2 700 

1 081 356 

1 132 938 

30 000 
75 

30 075 
2 244 369 

750 000 

179 484 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

1 147 938 

191 786 

30 000 
75 

30 075 
2 453 925 

150 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 078 656 
5 470 

1 084 126 

1 147 938 

191 786 

30 000 
75 

30 075 
2 453 925 

150 000 
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Mahsubu umumî kanunu mucibince 
verilecek tasfiyei düyun tahvillerinin 
1932, 1933, 1934, 1935 faiz ve amor-
tismanlarile nakden verilecek tahvil 
kesirleri ve komisyon, sigorta ve sa
ir masrafları karşılığı 

1932, 1935 muvazene kanunlarının 11 
nci maddeleri ile 2248 numaralı kanun 
mucibince verilecek tahvilâtın 1932, 
1933, 1934, 1935 faiz ve amortisman-
larile bono ve nakden verilecek tah
vil kesirleri komisyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 

Cumhuriyet Merkez bankası hesabı 

Evrakı uakdiye itfa karşılığı 
Merkez Bankasınca demhde 
edilen evrakı nakdiye mukabili 
verilmiş olan bonoların faiz ve 
amortismanları ve sermayenin 
tam teminatı 

Fasıl yekûnu 

ikinci bab yekûnu 

Birinci kısım, yekûnu 

İkinci hısım - Haricî borçlar 

Birinci bab - Sakıt impara
torluk borçları 

Düyunu umumiye senelik müretteba
tı ve meclisi idare masarifi olarak isa
bet eden 
Komerçiyale taksiti 
1740 numaralı kanun mucibince ve
rilecek taksit 

Birinci bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

68 000 

660 000 

1 822 530 

1 500 000 
3 322 530 
4 980_014 

7 224 383 

5 456 937 
209 433 

38 100 

5 704 470 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

100 000 

700 000 

100 000 

1 929 53: r»Q9 

900 000 

1 930 802 

1 480 000 1 480 000 
3 409 532 3 410 80| 
4 359 532 i 4 560 802 
6 813 457 7 019 727 

6 529 668 
212 808 

6 52a 668 
212 808 

6 742 476 6 742 476 
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ikinci bab - Haricî istikrazlar 
1722 numaralı kanun mucibince kib
rit istikrazı faiz ve itfa mürettebatı 

Üçüncü bab - Mütenevvi 
borçlar 

2248 numaralı kanun mucibince ve
rilecek paralar 

Seyrisefain idaresi borçları 
Denizyolları idaresine verilecek 
tekaüd ve yetim maaşları 
Akay idaresine verilecek tekaüd 
ve yetim maaşları 
Fabrika ve havuzlar idaresine 
verilecek tekaüd ve yetim ma
aşları 

Fasıl yekûnu 

944 ve 1091 numaralı kanunlar muci
bince çıkarılan hazine bonoları 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 numaralî 
kanunlar mucibince çıkardan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar 

2309 numaralı kanun mucibince 
mir rıhtım şirketi taksiti 

îz-

2665 numaralı kanun mucibince İstan
bul rıhtım şirketi taksiti 

2580 numaralı kanun mucibince Sü
mer banka verilecek taksit 

1934 muvazene kanununun 4 ncü mad
desi mucibince çıkarılan bonolardan 
ödeneceklerin faiz ve karşılığı 

Üçüncü bab yekunu 

îkinei kısım yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1 040 659 

600 000 

27 203 

15 868 

7.15 
643 786 

2 984 574 

8 866 372 

63 161 

12 557 893 
19 303 022 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

488 396 | 

27 203 i 

15 868 j 

715 | 

532 182 

64 000 

250 000 

500 000 
14. 927 472 

22 804 056 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 lj34 108 i 1 134 108 

488 396 

27 203 
15 868 

715 
532 182 

3 007 712 I 3 007 712 

7 573 578 7 573 578 

64 000 

250 000 

3 000 000 ! 3 000 000 

500 000 
14 927 472 
22 804 056 
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19Ş4 
Malî, senesi 

tahsisatı 
Lira 

2 1 9 

220 

2^1 

222 

O 

Üçüncü hısım - Zatî maaşlar 
ve tahsisatlar 

Vatanî hizmet mukabili maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri 

Mütekaid, dul, yetim maaşları ve tah
sisatları 

551 numaralı kanun mucibince harb 
malûllerine verilecek arazi bedeli 

Muhtelif borçlar 

Mazbut emlâk, yurtluk, ocak
lık maaşı mukabili verilecek 
emlâk ve arazinin mahsubu kar
şılığı 
Mahkûmünbih borçlar 

Fasıl yekûnu 

Bonoların tecilinden doğan masraflar 

Üçüncü kısm yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

38 226 

16 500 000 

40 000 

10 000 
24 373 
34 373 

6 000 

16 618 599 
43 146 004 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

33 780 

16 500 000 

80 000 

10 000 
50 000 

60 000 

16J73J780 

46 291 293 

33 780 

16 500 000 

80 000 

10 000 
50 000 

60 000 

16 673 780 

46 492 563 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

atmmmmmmp« 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

225 
22<» 

227 

228i 
<22î>! 

2 3 0 

2 3 1 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1083 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi • 
Merkez müstahdemleri ücreti 

Da iö î müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vijâyat müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 

.m 
Merkez mefruşat ve demirlisi 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

596 304 

5 520 

m aoo 
1 440 

602 628 

ö 232 

43 440 

51 300 
14 000 
710 564 

1 000 
1 500 

1 440 
46 500 

51 360 
14 000 
719 720 

2 500 

250 
50 

1 500 
1 800 

1 000 
500 

1 500 

250 
50 

1 500 
1 800 

602 628 

6 232 

45, 060 
1 440 
46 500 

51 360 
14 000 
719 720 

960 
480 

1 440 

240 
50 

1 440 
i 730 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

232 

234 

235 

236! 

İ2 37) 

23 S 

239 
i 

Di 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yektan 

Vilâyat müteferrikası 

i k inc i bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
î ca r bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Defter teclidi 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon mükâleme bedeli 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

1 000 
5 000 

5 250 
3 000 
8 250 

3 000 
21 550 

6 450 
300 

9 000 
2 250 
750 

18 750 

21 300 
21 000 
42 300 

350 
50 
300 

61 750 
793 864 

1 000 
5 000 

5 000 
3 000 
8 000 

3 500 
20 800 

960 
4 800 

4 800 
2 880 

7 000 

10 500 
2 500 
750 

20 750 

7 680̂  

3 360 
19 970 

6 720 

10 080 
2 400 
720 

19 920 

22 000 
21 000 
43 000 

600 
300 

64 650 
805 170 

21 120 
20 160 
Üj2§0= 

580 
290 

62 070 
801 760 
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240! 

241i 

242 

2 4 3 

İkinci hısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Kadastro ve tahdid heyetleri masrafı 

Masarifi idare 
Alât ve levazımı fenniye bedeli 
ve tamir masrafı 
Belediye ve köy mümessilleri ta
rafından intilıab olunacak ko
misyon azaları ve vukuf erba-
Mle amele ve muvakkat jaloncu 
yevmiyesi 

Fasıl yekûnu 

İstinsah, münakale, kroki yapmak ve 
kayitlerle dosyaları ayırmak için is
tihdam olunacak muvakkat memurlar 
ücreti 

İskândan müdevver muamelâtın Tapu 
kayitlerini çıkarmak için istihdam edi
lecek muvakkat memurlar harcırahi-
le ücret ve sair masrafları 

tapu ve kadastro tatbikat kursu 

Masarifi idare ve imtihan mas
rafı 
Mektebe celbedilecek memurlar 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekunu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Encümence 
kabul edilen 

Lira i Lira 

193 660 
7 630 

800 

4 400 

206 490 

19 820 

22 318 

600 

20 050 

20 650 

269 278 

213 960 
8 500 

4 000 

22 000 

248 460 

15 000 

20 000 

5 600 

21 300 

26 900 

310 360 

213 960 
8 160 

3 840 

21 120 

247 080 

14 400 

19 600 

5 380 

20 450 

25 830 

306 910 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

244 

O 

2 4 5 

2 4 6 

O 

Üçimcü 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 

Kongre ve staj masrafı 
Kadastro kongrelerine iştirak 
edecek murahhaslar yevmiye-
sile harcırah ve sair masraf ı 
Staj için Avrupaya gönderile
cek memurlar ve müfettişlerin 
ve îsviçreden getirilecek müte
hassısın tahsisatile harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 
Eski seneler borçlan 
1933 senesi borçları karşılığı 
1932 
1931 
1930 
1929 

Fasıl yekûnu 

Pariste toplanacak fotogrametri kon
gresine gideceklerin harcırah ve yev
miyeleri 

Üçüncü kısım yekunu 
UMUMÎ YEKÛN 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb e<Jilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

1450 
18 320 
19 770 

i .'• 

- T - • -

2 500 
1 500 
800 
500 
500 

5 800 

2 400 
27 970 

1 091 112 

2 000 
16 500 
18 500 

1 500 

10 000 
11 500 

2 000 

2 200 
2 000 
1 500 
300 

6 000 

38 000 
1 153 530 

İ 920 
16 500 
18 420 

1 920 

2 110 
1 920 
1440 
290 

5 760 

• 

26 100 
1 134 770 





11 - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 



5 4 -

M 

fe 

4> 
T3 
T» 
etf 
S 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

2 5 1 

2 5 2 

> 5 ; Î 

254İ 

2 5 r»! 
I 

25<> 

2 5 7 

2 5 8 

2591 

Birinci "kısım - Vekâlet 

Bir inc i bab - Maaş, ücret , 
tahs isa t 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri 

Daimî müstahdemler 
Muvakka t müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

B i r inc i bab yekûnu 

i k i n c i bab - 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 müteferrikamı 

4 800 
1 286 922 

39 800 

42 300 
0 

42 300 

40 200 
45 300 

1 459 322 

3 000 
300 

3 300 

2 000 
3 000 
3 400 
8 400 

3 500 

4 800 
1 584 000 

6 900 

40 740 
0 

40 740 

17 760 
46 566 

1 700 766 

3 000 
1 000 
4 000 

2 000 
3 000 
3 400 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 
1 584 000 

6 900 

40 200 
1 000 
41 200 

17 760 
46 566 

1 701 226 

2 880 
960 

3 840 

8 400 

2 500 

1 920 
2 880 
3 260 
8 060 

2 400 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 
200 

201 
202 

26a 

264 

2G5 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 

İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
[Gümrük kolcularının melbusatı da 
dahildir] 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Yüksek tahsilini bitirmiş ve bir 
ecnebi diline sahib olan ve güm
rük muamelelerini bilenlerden 
yabancı memleket gümrükleri
ne staj için gönderileceklerin 
harcırahları 

Fasıl yekûnu 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 
1 3 000 

3 500 

28 900 

24 500 
10 000 
34 500 

13 400 
95 500 

37 108 
11 500 

1 24 000 
• 1 100 

73 708 

44 792 
20 000 

| 64 792 

500 
3 000 
3 500 

22 000 

25 000 
10 000 
35 000 

jyL22!L 
86 400 

38 000 

22 200 
17 020 

77 220 

45 000 
30 000 

5 000 
.80 000 

1 

480 
2_880İ 
3 360 

20 160 

24 000 
9 600 
33 600 

10 560J 
81 980 

36 480 

21 310 
16 340 

74 130 

43 200 
28 800 

4 800 
76 800 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

260 

2<i7İ 

268İ 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

209 

270 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme maş. 
raft 

Mukannen masraflar 

Mahkeme harçları 
Reddiyat 
Msbeti kanunla muayyen ikra
miyeler 

J [1018 sayılı kanunun 61 nci maddesi] 
2550 sayılı kanunun ikinci mad
desi mucibince verilecek tazmi
nat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Daimî mas
raflar 

Gümrük ambarlarında zayi olan eşya 
tapnlnatı 

Mütenevvi masraflar 

Kimyahaneler makine, alât ve 
levazımı bedeli ve tamirleri 
masrafı ve hariçte yaptırılacak 
tafhlil ve kimyager ücreti 

11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 9 neu maddesi mu
cibince satın alınacak eşya be
deli 

1935 malî senesi için 

Ilükûmetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

450 
2.000 

2 450 

200 
2 000 

2 200 

2 400 

6-600 
1 000 

4 500 

J2J00 
155 450 

3 000 

1 000 

4 500 

500 

_ § J S 9 L 
168 420 

500 

6 026 

50 

500 

6 000 

300 

19C 
1 920 

t 

2 880 

960 

4 320 

480 

5 760 

161 680 

480 

5.76Ö 

290 
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Muhassasatm nev'i 

Nümurıehaneler için alınacak 
numune bedeli 
Gümrük idaresine aid olanlar
la tahtı muhafazasında bulu
nan ve kaçak olarak yakalanıb 
gümrük idaresine sevk ve tes
lim olunan bilumum eşya ve em
valin nakliye ve bondiyeoi ve 
kaçak olarak yakalanan hay
vanların iaşe, bakım ve koruma 
masrafı 
1918 numaralı kanunun 21 nci 
maddesi mucibince kaçak eşya 
müzayede satışında hazır bulu
nacak azaya ve eşyanm mahi
yet ve kıymetini tayin ve tak
dir için davet olunacak ehli hib-
reye ticaret ve sanayi odaları 
nizamnamesi mucibince ve ti
caret odası bulunmayan yerler
de belediyece takdir olunacak 
nisbet ve miktar üzerinden ve
rilecek ücretler 

Fasıl yekûnu • 

Muharreratı umumiye ve sair matbu
aların tabı, teclid, kâğıd ve sair leva
zımı masrafı 

Tarife repertuvan ve izahnamesi mas
rafları 
[2339 numaralı kanunun hükmü, bu 
hizmeti görenlerden hizmetin görül
düğü mahalde aslî vazifesi olan me
mur ve müstahdemler hakkmda tat
bik edilmez. Bunlar hakkmda 1452 
numaralı kanunun 15 nci maddesinin 
son fıkrası hükmü tatbik olunur] 

Dördüncü bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb ©dilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 

11 000 

500 
17 626 

S 850 

2 729 

26 705 

300 

10 000 

500 
17 100 

5 500 

3 250 

26 350 

290 

i 

9 600 

480 
16 420 

5 280 

3 120 

25 300 
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Muhassasatın nev'i 

27' 

Beşinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Tartı aletleri mubayaa ve tamir mas
rafları 

İnşaat ve tamirat 

[Satın alınacak arsa ve bina bedelle-
rile harçları ve ev olmayan yerlerde 
memurların ikametleri için yaptırıla
cak binalarm inşaatı dahildir. Bu bi
nalardan istifade edecekler hususî ka
nununa tâbidir] 

Tatbikat kursuna celbedilecek memur
lara 1615 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi mucibince verilecek yevmiye 

Beşinci bab yekûnu 

Altıncı bab - Müteferrik 
masraflar 

788 sayılı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafile Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

10 750 

53 900 

6 500 
71 150 

2 000 
14 650 
16 650 

10 000 

58 900 

6 500 
75 400 

2 000 
8 000 
10 000 

4 000 

9 600 

56 540 

6 240 
72 380 

1 920 
8 000 
9 920 

3 840 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

278 

281 

282 

28;'> 
284 

285 

286 

287 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 
1931 
1930 
1929 

» 

» 
» 

» 

» 

Fasıl yekûnu 

Altıncı bab yekûnu 

Birinci kısım yekunu 

İkinci hısım - Gümrük mu
hafaza umum kumandanlığı 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

1107 numaralı kanun mucibince 
dikli küçük zabitlere verilecek 
zammı 

ge-
aile 

648 numaralı kanunun 2 ve 4 ncü 
maddeleri mucibince gedikli küçük za
bitlere verilecek maaş zammı ve 
nakdî mükâfat karşılığı 

1918 numaralı kanunun 70 nci mad
desi mucibince verilecek ihtisas ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

3 000 
3 000 
250 

1 500 
2 000 
9 750 

jjgjgjO 
1 834 527 

1 699 507 

13 392 
404 720 

1 800 

29 10Ö 
4 710 

2 153 229 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 200 
5 400 
3 000 
1 200 

MJ25L 
jgjjOO, 

2 086 136 

1 511 115 

3 000 

421 560 

600 

720 

26 324 

4 608 

4 990 
5 180 
2 880 
1 150 

14 200 

27J60 

2 070 526 

1 967 927 

1 511 115 

3 000 

418 860 

600 

720 

26 324 

4 608 

1 965 227 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

2 8 8 

2 8 9 

2 9 0 

2 9 1 

ikinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir ve tesbin 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

îcar bedeli 
Maznun sıfatile askerî mahke
melere eelbolunacak zabit, kü
çük zabit, nefer, memur ve müs
tahdemlerle sivil eşhasın ve 
muhafızlarının yol masrafları 
ve ihtisas mahkemelerine eelbe-
dileeek şahidlerle ehli vukuf ve 
hibrenin yol masrafları ve üc
retleri, cürmün zahire ihracı 
için ihtiyarî zarurî masraflar 
ile askerî ihtisas mahkemelerin
ce sürgün cezasile mahkûm ola
cakların ve bunları götürecek 
muhafızların yol masrafları 
Defatir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve ede -
vat ve mevaddı müstehlike mubayaa 
ve tamir bedeli, kütüb ve resail ve 
harita mubayaa, teclid ve kornej 
masrafları dahildir] 
Odacı melbusatı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

36 258 

4 200 
6 400 

40 200 

5 800 
8 000 

165 
47 023 

34 000 

90 
54 090 

I 
30 000 | 

I 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
16 324 

5 376 

8 472 

4 000 j 
i 

4 720 | 

6 660 1 

3 840 

4 530 

6 390 

38 590 

5 570 
7 680 

90 
51 930 

28 800 
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Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Miikâleme bedeli 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas-( 
rafı / 

îkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - "Daimî masraflar 

Kara ve deniz vesaiti ile hizmet ve na
kil vasıtaları masrafları 
[Alelûnmm nakliye vasıtaları, pırıl
dak, ışıldak, telefon, dürbün, parato
ner, motopomp ve saire ile 2449 numa
ralı kanun mucibince almacak binek 
hayvanı ve kara, deniz kuvvetlerinin 
her nevi levazım ve mühimmatı harbi-
yesi dahildir] 

Mubayaa bedeli 
Tamirat bedeli ve tamirhane 
masarifi ıımumiyesi 
[Tüfek ve muhabere atelyelerile ka
ra ve deniz vasıtaları ve atelyeler 
için lüzumunda alınacak yedek aksam 
ve atelyeler haricinde tamir ettirile
cek kara ve deniz vasıtaları ile esliha 
tamir ve tathir masrafları dahildir. 
Tamiratın fazla olduğu ve tamirat 
atelyesindeki ustaların kâfi gelmediği 
günlerde hariçten tutulacak ustaların 
yevmiyeleri dahi bu tertibden verilir] 

Vesaitin işletme, tahlisiye 
nakliyesi 

ve 

350 

__2JŞ0] 
121 795 

1 
300 

301 

2 750 

102 521 

1 
290 

291 

63 5&'2 

25 000 

2J40 
98 421 

40 000 

25 000 

38 400 

24 000 

S 

200 085 171 350 164 490 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî selesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb ©dilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2t )6 

0 

Vesaitin bilûmum levazım ve 
müteferrika, fenniye, mefru
şat ve demirbaş masrafı 
[Kara vasıtalarının lâstikleri dahil
dir] 

Vesaitin levazımı fenniyesi 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 

1615 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince verilecek ye
meklik bedeli 
1615 numaralı kanunun birinci 
maddesile 1931 yılı bütçe kanu
nunun sekizinci maddesi muci
bince muhafaza teşkilâtının atlı 
memurlarına verilecek hayvan 
yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Tamir ve tazmin masrafı 

Takibde kullanılmak için hariç
ten tutulacak vesaiti nakliyenin 
kira, tamir ve tazmin masrafı 
1841 numaralı kanuna göre za-
bitan ve muhafaza teşkilâtının 
atlı memurlarından vazife dola-
yısile ölen ve sakatlanan hay
vanlarının tazmin bedeli 

Fasıl yekûnu 

16 254 

710 
305 611 

18 312 

135 008 

153 320 

200 

1 405 
1 605 

17 000 

253 350 

17 000 

135 408 
152 408 

1 000 

500 
1 500 

16 320 

243 210 

16 320 

129 990 
146 310 

960 

480 

1 440 
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O 

O 

Umumî masraflar 
Harbiye talebesi, efrad ve mu
hafaza memurlarile deniz vesa
iti müstahdemlerinin melbusatı 
[Muayene komisyonlarının muayene, 
tahlil masraflarile muayene alât, ede
vat ve ecza masrafları dahildir] 
Harbiye talebesile kıta, asker ve 
muhafaza memurlarının teçhi
zatı 
[Hayvanların eyer takım ve semerle
rinin mubayaa ve tamirleri, velense 
ve muytabiye dahildir] 
iaşe, tenvir, teshin ve mahrukat 
masrafı 
[Harbiye talebesinin ve efradm iaşe-
sile fırınlarda kullanılan alât ve ede
vat ve levazım bedeli, amele yevmi
yesi, fırm kiraları, zahire üğütme mas
rafları, değirmen ve fırm mubayaa 
ve tesis masrafları, levazım muayene 
komisyonlarınm muayene ve tahlil 
masrafı, muayene alâtile edevat ve 
ecza masrafları, hastahane ve revir
lerde bulunacak efrad için her nevi yi
yecek, yakacak ve sabun masrafları 
ve 1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitlere verilecek bir ne
fer zam tayini, arpa, kırma masraf
ları, arpa kırma makinaları mubayaa
sı, soba, mangal ve teferruatının satm 
almması ve tamirleri bu tertibe da
hildir] 
Muhafaza memurlarile deniz 
vesaiti müstahdemlerinin mel
busatı 
Muhafaza memurlarının esliha 
ve cebhane ve kılıflarınn mu
bayaa, tamir ve temizleme mas
rafları 
Zabitan ve efradın tedavi ve yol 
masrafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

42 922 96 850 92 980 

22 016 

142 463 

48 013 

1 000 

1 500 

21 240 

161 280 

20 390 

154 830 

3 000 2 880 
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300 

Efrad, muhafaza memurlarile 
deniz kapdan ve mürettebatının 
ecza ve malzemei sıhhiyesi 
Kıtaat hayvanatının ecza ve 
malzemei baytariyesi 
Hasta zabit, talebe ve neferlerin 
tedavi ve iaşeleri için Millî Mü
dafaa emrine 
Muhafaza memurlarile deniz 
kapdan ve mürettebatının mal
zemei sıhhiyesi 
Efraddan vefat edenlerin ve 
müsademede vefat eden muha
faza memurlarının teçhiz ve 
tekfin masrafı 
Talim ve terbiyede kullanılacak 
malzeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

İstihbarat masrafı 

Nakliyat 

[Esliha, mühimmat, eşya, malzeme, 
drzak, mahrukat" ve bilcümle mevad-
dm nakliye, tahmil re tahliye masraf
ları, askerî talebe, efrad ve hayvana
tın her nevi vesaitle nakliye masraf
ları, tedavi ve muayene ve tebdilhava 
zrmnmda bir yere gidecek zibitan, as
kerî memur, talebe ve efradın yol ve 
tedavi masraflarile memleket dahilin
deki ücretli müesseselerde tedavi mas
rafları ve yürüyüş halindeki kıtanın 
zabitan ve askerî memurlarile efradın 
ibate ve bunların hayvanlarının ahır 
masrafları, ardiye, bendiye, istalva 
masraflarile ümera ve zabıtanın ni
kâhıma mahsus hayvanat hakkındaki 
24 mart 330 tarihli nizamnamenin 13 
neü maddesince verilecek hayvan nak
liye ücreti bu tertibe dahildir] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

'2 400 

500 

1 500 

750 

300 

263 364 

70 000 

16 600 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

3 000 

600 

1 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 880 

580 

960 

500 
287 470 

75 000 

21 000 

480 
275 980 

72 000 

20 160 
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1934 
Malî senesi 

Tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30I1 

:i02 

:HKî! 

Tercüme ücreti 

tnşaat ve tamirat 

înşaat 
[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve teffiz mua
melâtında pul, muhammin ücretleri, 
etüd, proje ve ablikasyon masrafları] 
Tamirat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü bab - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masra
fı ve askerî teşkilâtın teçhiz ve tekfin 
masrafı 

Tedavi ve yol masraflarile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat eden memurların ve efrat
tan ölenlerin cenaze masrafı, 
müsademede şehid düşen zabit, 
küçük zabit, nefer ve muhafaza 
memurlarının teçhiz ve tekfin 
ve kabir inşa masrafları 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » »' 

Fasıl yekûnu 

1 140 

6 000 

17 000 
23 000 
834 640 

2 000 
2 604 
4 604 

2 000 
3 703 
5 703 

1 000 

30 000 

13 370 

835 098 

2 500 
1 085 
3 585 

1 000 

3 140 
4 506 
7 646 

960 

28 800 

12 840 
41 640 
801 700 

2 400 
1 08& 
3 485 

960 

3 010 
4 330 
7 340 
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Muhassasatın nev'i 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti ile 
Gümrük muhafaza umum kumandan
lığının 1933 yılında ödenemeyen te-
kaüd ikramiyesi 

Dördüncü bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 436 

15 743 

3 125 407 

4 959 934 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talob edilen 

Lira 

12 231 

2 917 777 

5 003 913 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

11 785 

^ 2 877 183 

4 947 659 

\ 
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Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi ve 1700 numaralı kanunun 
3 ncü maddesi mucibince verilecek 
ikramiye 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanun mucibince mül
kiye mektebi mezunlarına verilecek 
avans 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

-i X 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
ta leb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

3 059 254 

8 000 
2 

10 000 

4 800 | 4 800 

3 217 080 3 2l)7 080 

28 000 

22 620 

180 900 

40 884 

2 000 
_J3_338£58 

18 000 

33 660 

180 900 
40 884 

2 000 
3 497 324 

18 000 

33 660 

180 900 

40 884 

2 000 
3 497 324 

108 000 
2 000 

110 000 

103 680 
1 920 

105 600 
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322j 

323 

324 

3 2 5 

Merkez levazımı 
Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

ikinci bab vekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 500 
3 000 
6 000 
14 500 

3 500 

1 000 
3 000 
4 000 

1 000 

20 000 
25 000_ 
45 000 

3 000 
81 000 

43 390 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 000 
7 000 
6 000 
22 000 

1 500 

1 000 
3 000 
4 000 

1 000 

20 000 
25 000 
45 000 

8 640 
6 720 
5 l60-
21 120 

3 000 
186 500 

30 300 
50 

12 000 
1 040 

30 300 

10 000 
3 034 
43 334 

1 440 

960 
2 880 

3 840 

960 

19 200 
24 000 
43 200 

2 880 
179 040 

29 090 

9 600 
2̂ 910_ 

4; 600, 
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Muhassasatm nev'i 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Dahilde ve hariçte olacak idarî ve ma
hallî kongreler masraf ve gönderile
cek veya getirilecek memurlar harcı-
rahı 

Resmi telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Miikâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Devir harcırahı 

Valiler 
Kaymakamlar 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

66 000 
44 000 
110 000 

2 000 

1 000 
1 200 
2 200 

3 000 

_50^ 
160 640 

3 580 098 

9 000 
20 000 
29 000 

70 000 
44 000 

67 200 
42 240 

114 000 109 440 

2 000 

1 000 
1 200 

1 920 

960 
1 150 

2 200 2 110 

3 000 

164 534 
3 84.8 358 

9 000 
20 000 
29 000 

2 880 

157 950 
3 834 314 

8 640 
19 200 
27 840 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

; t :n 

3 3 2 

;*33i 

3 3 4 

3 3 5 ! 

2510 numaralı iskân kanunu mucibin
ce yapılacak sevk, ibate, iaşe, teshin 
ve tedavi masraflarile hariçten geti
rilecek muhacirlerin celb masrafları, 
arazi ve emlâk ve tohumluk ve alâtı 
ziraiye ve hayvanların mubayaa be
deli ve mevaddı iptidaiye ve nakdî 
sermaye ve muhacirler için yapılacak 
ev ve köylerin inşa ve tamir ve arazi 
bedeli ve bu hususlar için istihdam 
edilecek muvakkat memur ve amele 
ücretlerile harcırahları ve diğer bilû
mum masarifi 

Nüfus masrafı 

Nüfus defterlerinin ve evrakı
nın mubayaa, tabı, tamir ve tec
ildi masrafları 
Nüfus tahriri 

Fasıl yekûnu 

Mecmua masrafı 

Tabı ve klişe ücreti 
Kâğıd, tahrir ücreti, nakliye ve 
müteferrika masrafı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Umumî mü
fettişlikler 

Müstahdemler ücreti 

İdare masrafları 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

355 480 

5 000 
5 000 

305 480 

10 000 

5 000 
5 000 

3 000 

3 000 
1 6 000 

400 480 

41 520 

7 500 

10 000 

3 000 

3 000 
6 J)00 

350 480 

41 520 

5 000 

293 260 

4 800 
4 800 
9 600 

2 880 

2 880 

41 520 

4 800 
I 
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Harcırah 

Otomobil ve nakil vasıtaları masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Mütefer
rik 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 borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçlar ı karş ı l ığı 
1932 » 
1931 » 
1930 » 
1929 » 

Fasıl yekûnu 

Mebus seçimi masraafı 

iskân edilmiş ve edilecek muhacirle
rin masarifi umumiyeti ve bunun için 
dahilde ve hariçde kullanılacak me
murların ücret, yevmiye ve harcırah
ları 

1934 
Malî senesi 

tahsisat 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

2 000 
14 540 
16 540 
72 560 

2 000 
60 000 
62 000 

23 200 
12 000 
7 300 
4 500 
2 000 
49 000 

30 000 

400 000 

7 000 

2 000 
16 000 
18 000 
71 520 

2 000 
30 000 
32 000 

22 550 

10 000 
6 000 
5 000 
2 000 

23 000 
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Muhassasatın nev'i 

İskân işlerine aid 1933 yılınm tahsi
satsın harçları 

İnşaat 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

20 000 

611 000 

4 664 138 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

, 

_ 77 550^ 

4 347 908 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

75 650 

4 316 744 

\ 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

mm 
1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

351 

352 

353| 
354 
355 

356 

357 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

Ücret 

Muvakkat tazminat 

Mefruşat ve demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 
Neşriyat, propaganda, telif, ter
cüme, kâğıd, klişe, tabı ücret ve 
masrafları 
Abone ve kitab bedeli 

Fasıl yekûnu 

UMUM YEKÛN 

5 208 

43 800 

1 080 

100 

50 
5 000 

5 050 

1 850 
57 088 

35 000 
3 856 

38 856 

95 944 

5 208 

43 800 

1 080 

1 100 

50 
4 000 

4 050 

1 850 

57 088 

35 000 
3 856 

38 856 

95 944 

5 208 

43 800 

1 080 

2'020 

50 
3 840 

3 890 

1 780 

57 778 

49 920 
3 700 

53 620 

111 398 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

361 

3 6 2 

3 6 3 

3f>4 

3 6 5 

366 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek mulıassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

3 6 7 

1 
2 

1 
2 
3 

i 

3681 

36:> I 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

3 336 280 

10 001 

8 070 

47 668 

94 144 

3 496 163 

2 000 
0 

2 000 

800 
1 400 
2 000 
4 200 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

2 600 

6 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 334 820 

5 001 

16 440 

47 668 

94 144 

3 498 073 

3 334 820 

5 001 

16 440 

47 668 

94 144 

3 498 073 

2 000 
200 

2 200 

2 000 
3 000 
2 000 

7 000 

4 800 

7 000 

1 920 
190 

2 110 

1 920 
2 880 
J.JJ20 
6 720 

4 610 

6 720 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

Vilâyat ikramiyesi 

îkınci bab yekûnu 
Üçüncü bab - Müşterek mas

raflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 
i 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme be
deli 

Üçüncü bab yekunu 
Birinci kısım yekûnu 

23 000 
5 000 
28 000 

2 500 

1 000 
46 300 

35 560 
7 500 
998 

44 058 

47 500 

150 
1 500 
1 650 

6 000 
99 208 

3 641 671 

25 400 
6 000 
31 400 

3 000 

1 000 
56 400 

28 950 
8 000 
998 

37 948 

48 000 

650 
1 500 
2 150 

6 000 
94 098 

3 648 591 
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Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım - C?i2e mahsus 
muhassasat 

Levazım 

Zabıta memurlarının melbusat 
masrafı 
Silâh, ve cehhane ve teferruatı 
mııbavaa masrafı 

37 S 

3 7 9 

;i80 

3 8 1 

3 8 2 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 

Vazife esnasında yaralanan ve 
hastalanan memurların teda
visi ve kazazedelerle mecruhla
rın müdavatı evveliye masrafı 
Tahtı nezarette bulunan ve hu-
dud haricine çıkarılanların sevk 
ve iaşe masrafı 

Fasıl vekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Polis telefonlarının tesis, tamir ve iş
letme masrafı 

Polis karakollarının tamir masrafı 

İstihbarat masrafı 

1934 
Malî senesi 
tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

119 000 

" 500 

119 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

130 000 

2 500 

132 500 

3 900 

800 
4 700 

27 000 
2 000 
8 000 
37 000 

1 500 

4 000 

200 000 

4 200 

800 
5 000 

7 000 
2 000 
9 000 
18 000 

2 000 

4 000 

180 000 

124 800 

2 400 

127 200 
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38;* 

3 8 4 

3 8 5 

38<^ 

3 8 7 

3 8 8 

38î>! 

Polis mecmuası tabı, mevaddı iptidai
ye ve müteferrik masrafı 

1475 numaralı kanun mucibince veri
lecek tazminat 

Beynelmilel müessesata iştirak mas
rafı 

Polis mektebleri masrafı 

Pol is namzedler i iaşe ve ibate 
masra f ı ve harç l ık la r ı 
Masar i f i idare ve aşçı ücret i 
H u k u k fakültesinde okut turu
lacak 10 talebe masra f ı 

Fasıl yekûnu 

1700 numaralı kanunun ikinci mad
desi mucibince Avrupaya staj için 
gönderilecek memurların harcırahı ve 
tahsil 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 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 000 

1 000 

600 

2 000 

6 878 

50 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

2 500 

600 

27 000 
5 000 

6 000 
38 000 

8 878 

50 000 

4 800 

2 400 

580 

25 920 
4 800 

5 760 
36 480 

8 520 

48 000 

7 500 
4 500 
12 000 
444 178 

15 000 
16 200 
31 200 
477 678 

14 400 
15 550 
29 950 
458 570 
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1934 
Malî senesi 

tahsisat i 
Lira 

;*;>(>! 

3 Î H 

3S>2| 

Üçüncü kısım - 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 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 500 
1 750 
3 250 

5 000 
1 000 
1 000 
800 
600 

8 400 
11 650 

4 097 499 

1 500 
1 750 
3 250 

5 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 440 
1 750 
3 190 

4 800 

1 000 
800 
600 
600 

3 000 

960 
770 
580 
580 

1 

2 890 

11 250 | 10 880 
4 137 499 I 4 112 003 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

3 9 3 

3 9 4 

31)5 

39C>| 

397 

3 9 8 

399i 

4001 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek mtıhasmsat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Kumandanlık otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 341 196 

22 800 

22 500 

17 500 
2 403 996 

50 980 
20 

51 000 

1 500 
6 000 
1 000 
8 500 

1 1 000 

250 
1 500 
1 750 

2 343 134 

15 000 

27 900 

21 456 
2 407 490 

1 000 
20 

1 020 

2 000 
6 000 
1 300 
9 300 

1 500 

2 500 
200 

1 500 
4 200 

2 839 104 

15 000 

34 020 

21 456 
2 909 580 

1 

960 
20 
980 

1 920 
5 760 
1 250 
8 930 1 

. 1 440 

2 400 
190 

1 440 
4 030 1 
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401 
402 

403 

404 

405 

406 

"1 
2 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshiri 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

îkinei bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 

î ca r bedeli 
Masarifi muhakeme 
Befatir ve matbu evrak 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

22 610 

116 500 
15 600 
132 100 

15 500 
232 460 

80 000 
150 

15 000 
95 150 

169 000 
12 000 
181 000 

1 000 
1 000 
2 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 000 

120 500 
17 000 
137 500 

12 500 
184 020 

75 000 

17 000 

150 000 
24 000 
174 000 

1 250 
1 750 
3 000 

17 280 

115 680 
16 320 
132 000 

12 000 
176 660 

72 000 

16 320 
92 0001 88 320 

144 000 
23 040 
167 040 

1 200 
1 680 
2 880 
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Muhassasatm nev'i 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

ikinci hısım - Cüze mahsus 
mvJıassasat 

Tayinat 
îaşe bedeli 
Hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
[Odacı elbiseleri dahildir] 
Teçhizat 
Zabitan hayvanlarından maada 
hayvanların muytabiye, nal ve 
mıh mubayaa bedeli ve nallama 
masrafı 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
niye 
[Hayvan mubayaası, zatî ve mirî ef-
rad bineği, eğer takımları, her nevi 
araba, semer ve koşum mubayaa ve ta
miratı, mevcud olan veya yeniden te
sis edilecek telefon, helyosta (pırıl
dak) malzemelerinin mubayaa, tesis 
ve işletme masrafları, boru ve trampet, 
atış levazımatı mubayaası, tüfek kayı
şı, palaska takımı, kürek, balta kılıfı 
gibi harb teçhizatı] | 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 000 

20 

1 279 170 
2 915 626 

3 657 512 
500 000 

4 157 512[ 

751 341 

115 000 

44 000 
910 341 

93 000 

1935 malî 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 000 

270 000 

2 861 510 

3 785 064 
580 000. 

4^365 064 

730 307 

90 000 

_ _ 35 000 ! 
855 307 ! 

119 800 

1 

i 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

i Lira 

960 

_25?..200_ 

3 345 440 

3 633 662 
556 800 

4 190J62^ 

695 220 

86 400 

33 600 1 
815 220 

115 010 

7* 
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9 Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Nakliyat 
[Eslüıa ve mühimmat, eşya ve mal
zeme, erzak, mahrukat ve bilûmum 
mevaddı askeriye nakliyatı ve amba
laj, tahmil ve tahliye masrafları, ef-
rad ve hayvanların her nevi vesait 
ile nakil masrafları, tedavi ve muaye
ne ve tebdilhava zımnında bir yere 
gidecek zabıtan ve mensubini askeri
yenin kanun mucibince verilecek har
cırahları ve yürüyüş halindeki kıtaat 
efrad, zabıtan ve memurin, mensu
bini askeriyenin ve hayvanların ibate 
masrafları] 

Hastalanan ve yaralanan efrad ve hay
vanların ve müsademede yaralanan 
zabitlerin tedavi masrafları, levazımı 
sıhhiye ve baytariye bedeli 

İnşaat ve tamirat ve bina mubayaa ve 
masrafları 

İkramiye ve tazminat 

1861 sayılı kanun mucibince te-
kaüd edilecek efrada verilecek 
ikramiye 
1475 sayılı kanun mucibince ve-
riecek tazminat 
1471 sayılı kanun mucibince ve
rilecek hayvan tazminatı 
1493 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
îsletme 

Fasıl yekûnu 

310 000 

40 000 

91 500 

3 000 

10 000 

7 000 

5 000 
25 000 

1 000 
4 000 
5 000 

350 000 

40 000 

75 000 

5 000 

8 000 

7 000 

5 000 
25 000 

5 000 
2 590 
3 450 
11 040 

336 000 

38 400 

72 000 

4 800 

7 680 

6 720 

4 800 
24 000 

4 800 
2 490 
3 310 
10 600 
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Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
ceklerin masrafı 

Spor masrafı 

Zabitana verilecek hayvan tavizi 

Ankarada yapılacak jandarma mek
tebi inşaat, tesisat ve saire masrafı 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü lasını - Müesseseler 

Jandarma mektebleri masrafı 

Matbaa masrafı 

Demirbaş mubayaa, t ami r mas
ra f ı 
İşletme 
İdare masrafı 

Fasıl yekûnu 

Satmalma komisyonları ve dikimevi 
ve ambar ve muayene heyeti masrafı 

Demirbaş malzeme mubayaa ve 
t a m i r masraf ı 
İ d a r e masra f ı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

' 2 200 

1 000 

! 15 000 

100 000 
5 750 553 

37 000 

500 
2 000 
1 000 
3 500 

200 
3 000 
3 200 

1 43 700 

1 000 

600 

15 000 

100 000 
5 957 811 

42 000 

500 
2 000 
1 000 
3 500 

300 
8 000 
8 300 

53 800 

960 

570 

14 400 

96 000 
5 713 622 

40 320 

480 
1 920 
960 

3 360 

1 

290 
7 680 
7 970 

51 650 1 
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Muhassasatm nev'i 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi/borçları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » . » 
1929 » » y> 

Fasıl yekûnu * 

1934 senesine aid iaşeden mütevellid 
karşılıksız borçlar 

1933 malî yılı karşılıksız borçlan 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

25 000 
8 000 
5 000 
1 000 

500 
39 500 

30 000 

• 69 500 
8 779 379 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 
v 

25 000 

5 000 

5 000 
1 000 

500 

11 500 

36 500 

8 909 621 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

24 000 

4 800 
4 800 

960 
4480 

11 040 

144 000 

179 040 

9 289 752 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

431 

432 

433 

434 

435 

430 

437 

438 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Elçilik ve konsolosluklar memurları 
maaş ve temsil tahsisatile akçe farkı 
ve merkez memurları maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekatid ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdem
leri ücreti ve akça farkı 

Muvakkat tazminat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Merkez masarifi 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 
Merkez için alınacak motosiklet 
bedeli 
Motosiklet tamir ve işletmesi 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 510 955 

1 500 

42 420 

278 965 

36 000 

1 874 640 

1 000 
1 000 

1 000 
0 

3 000 

4 000 
4 500 
2 000 
2 000 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

1 516 455 

1 500 

42 420 

278 965 

34 000 
1 878 140 

12 500 

1 000 
1 000 

İJ?00-
3 000 

4 000 
4 500 
2 000 
4 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

1 540 455 

1 500 

42 420 

284 965 

33 000 
1 907 140 

960 
960 

960 
2 880 

3 360 
3 840 
1 920 
2 880 

14 500 12 000 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 3 9 

440 

441 

4 4 2 

4 4 3 

Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf 
ve gönderilecek mektub ve paketler 
masrafı 

Merkez müteferrikası ve nakli nükud 

Vekâlet otomobili masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 
İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Elçilik ve kon
solosluklar masrafı 

Elçilik ve konsolosluk masrafı 

Bina icar, inşa ve satmalma be
deli 
Mefruşat, demirbaş, sigorta, be
lediye vergi ve resimleri, muka
velelerine tevfikan müsteciren 
ikamet edilen binalarla Hükü
met malı binaların meremet ve 
tamirleri ve melbusat bedeli, 
muhabere, mükâleme ücreti ve 
idare masrafı 
Ziyafet 
iane ve iade 
Fahrî konsolosluklar aidatı 

Fasıl yekûnu 

Elçilikler için mubayaa olunacak oto
mobil bedeli 

Üçüncü bab yekûnu 

43 000 

5 000 

2 400 
500 

3 000 
5 900 
69 400 

250 000 

170 000 
20 000 
8 000 
9 700 

457 700 

20 000 
477 700 

50 000 

6 000 

500 
3 000 
3 500 
77 000 

260 000 

0 

215 000 
20 000 
13 000 
11 000 
519 000 

20 000 
539 000 

48 800 

5 760 

480 
2 880 
3 360 
72 800 

249 600 

206 400 
19 200 
12 480 
8 640 

496 320 

19 200 
515 520 

I i 
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4 4 4 

4 4 5 

44<İ 

4 4 7 

4 4 8 

Dördüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Masarifi muhakeme 
Merkez melbusatı 
Harcırah ve kuriye masrafı 
Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükaleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Cüze.mahsus 
muhassasat 

• Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti ak
vama iştirak hissesite Cemiyeti akva
ma müzaheret cemiyetine yardım 

Mütenevvi masraflar 

Ecnebi elçiler ile misafirlerin 
ibate, izaz, ziyafet masrafları 
ile mihmandarların harcırah 
ve masrafları 
Balkan birliği cemiyetine yar
dım 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 000 
2 250 

112 500 

250 
7 000 
7 250 

123 000 

2 544 740 

132 700 

407 000 

28 000 
435 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 750 
110 000 

250 
7 000 

2 300 
105 600 

240 
6 720 

7 250 

120 000 j 

2 614 140 

6 960 

114 860 

2 610 320 

142 000 142 000 

160 000 

28 000 
148 800 

24 000 
188 000 172 800 
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4 4 0 

4 5 0 

4 5 1 

4 5 2 

Ecnebi misafirler otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Telifat ve neşriyat 
Bülten ve sair asar telif, tercü
me ücretlerile tabı ve neşir mas
rafı 
Grazete ve mecmualara abone 
bedeli, albüm ve klişe esmanı 
Kitab ve risale bedeli 

Fasıl yekûnu 

Matbaa masrafı 
Demirbaş eşya mubayaa ve ta
mir masrafı 
Mevaddı ibtidaiye 
İşletme 

Fasıl yekûnu 
Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Kongre, konferans, komisyonlar mas
rafı 

I 

Hükümetlerle muahede ve mu
kavele akdine memur edilecek
lere verilecek harcırah ve kon
grenin sair masrafı 
Beynelmilel temessükâtın ter
cüme ve tabı masrafları. 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talob edilen 

Lira 

Eneümence 
kabul edilen 

Lira 

2 400 
500 

1 500 
4 400 

1 000 

6 000 
2.000 
9 000 

500 
500 
500 

JM500 
582 600 

500 
2 000 
2 500 

1 000 

9 000 
2 000 
12 000 

480 
1 440 
1 920 

960 

7 680 
1 920 
10 560 

500 
500 
500 

62-000 
3 000 
65 000 

1 500 
346 000 

480 
480 
480 

1 440 
328 720 

100 000 

3 000 
103 000 

81 600 

1 920 
83 520 
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Muhassasatın nev'i 

453 

454 

455 

450 

457 

458 

459 

Hakem mahkeme ve heyetlerile uz
laşma komisyonları 

Muhtelit hakem mahkemeleri ücret 
ve masrafı 

Tahdidi hudud komisyonu ücreti.har-
cırah, idare masrafları ve kule mas

rafı 

Ajans tahsisatı 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım, ~ 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 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » 
1931 » 
1930 » 
1929 » 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

O 

40 300 

48 000 

150 000 
303 300 
885 900 

1 500 
8 000 
9 500 

500 
500 
000 
700 
300 

13 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

11 000 

5 000 

150 000 
271 000 L 
617 000 I 

1 920 

10 850 

4 900 

150 000 
251 190 
579 910 

2 000 
8 000 
10 000 

5 000 

3 000 
2 000 
1 500 
1 500 

1 920 
7 000 

• 8 920 

8 000 

4 800 

2 880 
1 920 
1 440 
1 440 

7 680 
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Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisat 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 0 0 

01 

Karşılıksız borç 
[Yabancı memleketlerdeki idarelere 
nakden ödenecektir] 

Dahilde ve hariçte satm almacak bi
na bedeli 

Üçüncü kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

3Jtö 000 
322 500 

3 753 140 

8 000 8 850 

31 000 
3 262 140 
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4 6 5 

4 6 6 

4 6 7 

4 6 8 

4 6 9 

4*70 

4 7 1 

472 

Muhassasatm nev'i 

473 

Birinci kısım -. Cüzlerde müş
terek muhossosat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

^Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

4 800 

1 363 026 

4 500 

159 660 

292 637 

26 712 

7 200 
1 858 535 

800 
700 

1 500 

500 
3 500 
2 000 
6 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

1 384 668 

3 000 

187 980 

340 937 

26 712 

7 200 
1 955 297 

800 
700 

1 500 

500 
3 500 
2 000 
6 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

1 386 648 

3 000 

189 480 

348 197 

26 712 

7 200 
1 966 037 

770 
670 

1 440 

480 
3 360 
1 920 
5 760 I 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

474 
475 

476 
477 

478 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

4 7 9 

480 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

tkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
icar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1 300 

500 
3 000 
3 500 

10 000 

9 200 
5 500 
14 700 

3 000 
40 000 

1 300 

500 
3 000 
3 500 

10 000 

10 000 
5 500 

1 250 

480 
2 880 
3 360 

15 500 

2 000 

9 000 
400 

9 000 
800 

19 200 

28 300 
16 500 
44 800 

39 800 

10 000 
0 

9 000 
800 

19 800 

28 000 
17 000 
45 000 

9 600 

9 600 
5 280 
14 880 

1 920 
38 210 

9 600 
0 

8 640 
770 

19 010 

26 880 
16 320 
43 200 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

' i ' T î - y 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 8 1 

4 8 2 

4 815 

ol 

4 8 4 

4 8 5 | 

48<i| 

487İ 

! 4 8 8 ' 
I i 
480! 

Ecnebi memleketlere gönderilecekle* 
rin harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masra f ı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Bi r inc i kısım yekûnu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Bi r inc i bab - Daimî mas
r a f l a r 

Sarî ve salgm hastalıklarla mücadele 
masrafı [1] 

Trahom mücadele masrafı [2] 

Zührevî hastalıklarla mücadele mas
rafı [3] 

Cüzzam mücadele masrafı [4[ 

Verem mücadele masrafı [5] 

Soma mücadele masrafı [6] 

4 000 

200 
400 

600 

1 400 

300 
70300 

1 968 835 

52 000 

163 000 

209 Ö00 

4 700 

39 500 

921 056 

4 000 

200 ! 
400 I 

3 840 

190 
380 

600 570 

1 400 

70 800 
2 065 897 

59 000 

170 000 

199 000 

5 000 

39 500 

926 056 

1 340 

67 960 
2_072_207 1 

I 

58 070 

168 430 

196 960 
4 800 

39 330 

914 076 

*, 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi içiu 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kahul edilen 

Lira 

4 9 0 

4 9 1 

492 

493 

Mütenevvi masraflar 

Mubayaa edilecek kitab, risale 
bedellerile telif ve tercüme üc
retleri, kanun, nizamname ve 
vesayayı sıhhiye tabı ve neşir 
ve alelûmum sıhhî propaganda 
masrafları, tersim malzemesi 
ve bunlara müteallik sair mas
raflar 
Sıhhat müdürlükleri ve Hükü
met tabiblikleri için alınacak 
tıbbî alât ve levazım mubayaa ve 
tamir ve tesisatı ibtidaiye mas
rafları 
Yüksek Sıhhat şûrası ve kava-
nini mahsusa ile teşekkül eden 
komisyonların azaları hakkı 
huzuru [7] 

Fasıl yekûnu 

Seyyar küçük sıhhat memurlarına 
1754 numaralı kanun mucibince veri
lecek yem bedeli 

Nakil vasıtaları masrafı 

Tamir 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 

4 000 

1 500 

•2 000 
7 500 

52 740 

300 
1 000 
1 300 

1 450 796 

224 000 

4 000 

1 500 

1 500 
7 000 

52 740 

300 
1 000 

JL529 
1 459 596 

84 471 

3 840 

1 440 

6 500 
11 780 

52 740 

290 
960 

1 250 
1 447 436 

65 980 
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1935 malî senesi için 

1-3 

494 

49 51 

Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

496 

497 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
-8 

9 
110 

Staj için ecnebi memleketlere gönderi
lecek doktor ve eczacıların harcırah
ları ve tahsil masrafları 

İçtimaî yardım 

Hususî cemiyetlere yardım 
Çok çocuklu ailelere yardım 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Umumî sıhhat işleri müesseseleri mas
rafı 

Hıfzıssıhha müzesi [8] 
Kuduz tedavi müesseseleri [9] 
Küçük sıhhat, memurları mek-
tebleri [10] 

Fasıl yekûnu 

İçtimaî muavenet işleri müesseseleri 
masrafı 

Çocuk hastanesi [11] 
Numune hastaneleri [12] 
Zonguldak hastanesi [13] 
Akliye ve asabiye hastane
leri [14] 
"\Teren sanatoryomu [15] 
Emrazı sariye ve istilâiye hasta
neleri [16] 
Muayene ve tedavi evleri [17] 
Sağır, dilsiz ve körler müesse
seleri [18] 
Leylî tıb talebe yurdu [19] 
Ebe talebe yurdu [20] 

Fasıl yekûnu 

4 800 

1 000 
7 000 

8J)00 
236 800 

1 687 596 

1 000 
19 000 

14 000 

34 000 

63 619 
435 863 

15 658 

273 000 
59 769 

30 000 

13 000 
166 700 

4 000 

1 061 609 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

8 000 

1 000 
14 000 
15 000 

J07 471 
1 567 067 

1 000 
19 000 

14 000 
34 000 

63 619 
315 363 
15 658 

292 000 
67 269 

65 273 
30 000 
15 000 
191 700. 
4 000 

1 059 882 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 680 

960 
13 440 
1£400^ 
88 060 

1 535 496 

960 
18 240 
13 440 
32 640 

61 070 
302 750 
15 030 

280 320 
64 580 

62 660 
28 800 
14 400 
184 030 
3 840 

1 017 480 

file:///Teren
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4 0 8 

4tlî> 

5 0 0 

5 0 ı 

Muhassasatm nev'i 

Doğum ve çocuk bakım evleri [21] 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masraflarile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Gecen sene borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçları karşılığı 

1934 
Malî seaesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1932 
1931 
1930 
1929 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 

155 844 
1 251 453 

800 
4 000 

1 4 800 

0 

2 000 
1 700 
1 200 
750 
550 

6 200 
ıı_ooç_ 

4 918 884 

1 

155 844 
1 249 726İ 

i 

800 
4 000 
4 800< 

2 000 

1 000 
750 
500 ;. 
444 

o \ 
2 694 
9 494 ! 

4 892 184 j 

__.. 

153 644 
1 203 764 

770 
3 840 
4 610 

1 920 

960 
720 
480 
430 
0 

2 590 
9 120 

4 820 587 1 

[1,2,3,5] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesisat, de
mirbaş (Makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçme-
vıekjlzere yapılacak tamiratı cüziye masraflarile sair masraflar ve trahom için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları. 

[4] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fenni tesisat, demir
baş, (Makine al ât ve edevat) malzeme, ilâç, id a re,vesaiti nakliye ve ayda beş yüz liranı gcçmnnck 
üzere yapılacak tamiratı cüziye, masarifi tesisiye ve cüzzamhlarm nakil masraflarile sair masraflar. 

[6] Memurlar ve müstahdemler ücret ve Jıarcırahları, amele yevmiyesi, iaşe, fennî tesisat demir
baş, (makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare ve vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçme
mek üzere yapılacak tamiratı cüziye, memleket dahil ve haricinde sıtma kursu ve staj görmek üzere 
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izam edileceklerle sıtmaya aid kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları. Adana sıtma 
enstitüsünün ikmali için gerekli olan inşaat. 

[7] Vekaletçe tayin ve takdir olunacak şekilde verilir. 
[8,9,10,11,13,14,15,17] İaşe, fenni tesisat, demirbaş (makim alât ve edevat ) malzeme, ilâç, idare ve 

vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye masraflarile sair 
masraflar. 

[12,16] îaşe, fennî tesisat, demirbaş (makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare vesaiti nakliye ve 
ayda beş y^z lirayı geçmsmek üzere yapılacak tamiratı' cüziye ve sair masraflarla ecnebi hemşirelere 
iaşelerine mukabil her ay maktuan verilecek para. 

[18] îaşe, fennî tesisat, demirbaş (makine 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. 

[19] îaşe, fennî tesisat, demirbaş, (makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye 
masrafları ve senevî on bin lirayı geçmemek üzere vekâletin takdirüe talebeye verilecek şehrî ücret. 
Hasta ve fakir talebenin memleketine iade masrafları, hastanelere azimet ve avdet eden talebe ve 
refaketlerindeki idare tabiblerinin tranvuay ve otobüs ücretleri ve ayda beş yüz lirayı geçmemek 
üzere yapılacak tamiratı cüziye vesair masraflar. 

[20] İaşe, fennî tesisat, demirbaş (makine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve 
ayda beş 'ypz lirayı geçmemek üzere yapılacak tamiratı cüziye ile senede beş yüz lirayı geçmemek 
üzere vekâletin takdirıle talebeye verilecek ücret, fakir ve muhtaç talebenin memleketlerine, iade mas
raflarile sair masraflar. 

[21] Memurlar ve müstahdemler ücret ve harcırahları, amele yevmiyeleri, iaşe, fennî tesisat, de
mirbaş (möjkine alât ve edevat) malzeme, ilâç, idare, vesaiti nakliye ve ayda beş yüz lirayı geçmemek 
üzere yapılacak tamiratı cüziye masraflarile sair masraflar. 
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5 0 5 

506İ 

50 7ı 
s 

i 

;08İ 

509 | 

510 

O 

O 

5 1 1 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yemi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

1437 numaralı kanun mucibince hiz
meti mecbureye tâbi hukuk mezunla
rına verilecek avans 
Ankara hukuku leylî mezunlarına 
altışar aylık itibarile şehrî elli lira
dan verilecek staj ücreti 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıljrekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

5 595 468 

63 800 

105 540 

105 540 

817 926 

60 032 

10 000 

_ 12J00 
6 669 566 

4 800 

5 660 468 

28 800 

121 080 
40 000 

15 250 
50̂  

15 300 

161 080 

817 926 

103 404 

6 776 478 

3 000 
5(0 

3 050 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

5 656 868 

28 800 

127 380 
40 000 
167̂ 380 

817 926 

103 404 

6 779 178 

2 880 
50̂  

2 930 
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512 

513 

514 

İ5151 

516 

517 

518 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb ©(111611 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
4 800 
4 000 
11 800 

1 000 

500 
3 000 
3 500 

55 700 

39 000 
65 000 
104 000 

8 00Q 
199 300 

47 400 
50 000 
•1 300 
98 700 

5 000 
12 000 
5 000 
22 000 

2 500 

6 000 
500 

3 000 
9 500 

56 000 

40 000 
64 000 
104 000 

8 000 
205 050 

49 000 
45 000 
3 800 
97 800 

4 800 
11 520 
4 800 
21 120 

2 400 

5 760 
480 

2 880 
9 120 

53 760 

38 400 
61 440 
99 840 

9 600 
198 770 

47 040 
43 200 
3 650 
93 890 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

Mü 

1935 malî senesi içiu 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 1 9 | 

5201 

5 2 1 

5 2 2 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Avrupa harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Üçüncü bab yekûnu 
Birinci kısım yekunu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Mütenevvi masraflar 
Cürmü meşhuda gidecek adlî 
memurların ve tabiblerin 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 masraf
lar 
Hukuk usulü muhakemeleri ka
nunu mucibince sarfolunacak 
müzahereti adliye masrafı 

Fasıl yekûnu 

120 000 
59 000 

179 000 

200 
2 000 

2 200 

1 500 
281 400 

7 150 266 

100 250 

600 
100 850 

159 000 
59 000 
5 000 

223 000 

500 
2 800 

3 300 

1 500 
325 600 

152 640 
56 640 
4 800 

214 080 

480 
2 690 

3 170 

1 440 

312 580 
7 307 128 i 7 290 528 

100 000 

1 000 
101 000 

96 000 

960 
96 960 
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52a 

524 

521 

520 

527 

528 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

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 
ihtisas mahkemeleri 

Maaş ve ihtisas ücreti 
Müstahdemler ücreti 
Mefruşat ve demirbaş 
Mahkemelerin diğer bilûmum 
masrafları 
[Harcırah ve ceraim masarifi dahil
dir] 

Pasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Adlf tıb 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 
Otopsi sandıkları ve adlî vazife 
gören tabiblere muktazi alât ve 
edevat 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için , 

Hükümetçe 
taleb edileıı 

Ldra 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

16 700 
500 

4 600 
21 800 

6 000 

6 000 

37 550 

266 880 
10 560 

500 

24 500 
302 440 
474 640 

4 800 
1 500 
11 000 

17 300 

500 
6 000 
6 500 

11 000 

8 000 

40 050 

183 480 
7 260 
500 

23 000 
214 240 
380 790 

4 800 
1 500 
6 500 

2 500 
15 300 

480 
5 760 
6 240 

10 560 

7 680 

38 450 

183 480 
7 260 
480 

22 080 
213 300 
373 190 

4 610 
1 440 
6 240 

2 400 
14 690 
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Hapishaneler masrafı 

Tayinat 
Tabib ve tedavi ücretleri ve ilâç 
bedeli 
Masarifi idare 
Mahkûm, mücrim ve mevkuf
ların sevk masraflarile sevka 
memur olanların harcırahları 
înşaat ve tamirat masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ankara leylî hukuk fakültesi masrafı 

îaşe 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 ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

5;«2 
5:s» 

1 
2 
3 
4 

Geçen sene borcu 
Eski seneler borçları 
1933 snesı 
1932 » 
1931 » 
1930 » 
1929 » 

L borçları karşılığı 
» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

1934 
\lalî senesi 

tahsisatı 

Lira 

584 000 

15 000 
93 000 

20 000 
147 000 

1935 malî senesi için 

859 000 

19 000 
23 000 
42 000 
918 300 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

630 000 

15 000 
105 000 

22 000 
j.47 00Q_ 
919 000 

19 000 
23 500 

42 500 
976 800 

8 442 
44 000 
52 442 

25 830 
21 100 
10 000 
3 000 
2 000 

61 930 

7 442 
19 000 
26 442 

37 318 

4 000 
2 000 
2 000 
2 000 

10 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

604 800 

14 400 
, 100 800 

21 120 
141 120 
882 240 

18 240 
24 480 
42 720 
939 650 

7 140 
19 000 
26 140 

29 100 

3 840 
1 920 
1 920 

! 1 920 

i 9 600 
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Temyiz mahkemesinin Ankarada ku
rulması için nakliyat, mefruşat, tesi
sat ve buna benzer masrafları 

Müruru zamana uğramayan 1928 yüı 
borçlan karşılığı 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

900 
115 272 

8 660 078 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

50 000 

123 760 

8 788 478 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

48 000 

112 840 

8 716 208 
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541 
5*2 
543 

544 

545 

54G| 

547İ 

548 

549 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birini bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra-
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

2517 ve 2624 numaralı kanunlar muci
bince verilecek ücretler 

Müdür ve muavin ücretleri 
Muallim ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

İkmal mektebleri müdür ücretleri 

2233 numaralı kanun mucibince asker
lik dersleri muallimlerine verilecek üc
retler 

Birinci bab yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

4 800 

3 395 870 

48 544 

26 378 

631 270 

81 500 

161 980 
186 880 
348 860 

5 670 

54 000 
4 596 892 

4 800 

3 537 870 

10 004 

26 378 

631 270 

81 500 

161 980 
186 880 
348 860 

5 670 

40 000 
4 686 352 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

3 667 512 

10 004 

26 378 

631 270 

81 500 

161 980 
186 880 
348 860 

5 670 

74 240 
4 850 234 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabııl edilen 

Lira 

5 5 0 

5 5 1 

552j 

55;* 

5 5 4 

5 5 5 

55<Ü 

îkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Pasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 
Mubayaa 

Pasıl yekûnu 

Vilayat mefruşat ve demirbaşı * 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilayat müteferrikası 

ikinci bab yekûnu 

900 
100 

1 000 

1 000 
3 000 
1 900 
5 900 

3 000 

500 
3 000 

3J500 

3 000 

3 000 
2 000 
5 000 

2 500 

23 900 

900 
100 

1 000 

1 000 
3 000 
1 900 
5 900 

3 000 

500 
3 000 
5 000 

860 
100 
960 

960 
2 880 
1 820 
5 660 

8 500 

4 000 

3 000 
2 000 
5 000 

2 500 
29 900 

2 880 

480 
2 880 
4_800 
8 160 

3 840 

2 880 
1̂ 920 
4 800 

2 400 
28 700 
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1934 
Malî senesi 

tahsisat' 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
t.aleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

.57 

5 5 8 

5 5 9 

Üçüncü bab - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

560 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 
Birinci kısım yekûnu 

13 787 
500 

4 000 
1 350 
19 637 

39 000 
18 000 
57 000 

50 
1 000 
1 050 

1 200 

50 
78 937 

4 699 729 

11 820 
0 

4 000 
1 350 
17 170 

39 000 
19 000 
58 000 

50 
1 000 
1 050 

1 200 

77 420 
4 793 672 

11.350 
0 

3 840 
1 300 
16 490 

37 440 
18 240 
55 680 

50 
960 

1 010 

1 150 

_74 330 
4 953 264 
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561 

562 

563 

5<*»4| 

565 

566 

567 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Teşvik ve muavenet 

Sanayii nefise sergilerinin kü-
şad masrafi ile mükâfat ve mu
bayaa olunacak asar bedeli 
Darüşşafakaya yardım 

Fasıl yekûnu 

Tetkik, ilmî rehberler ve mecmualar 
masrafı 

Tetkik ,ilmî rehberler telif ve 
tercüme ücreti 
[Müsabaka imtihanları tetkik ücreti 
dahil] 
Kitab, mecmua, gazete mubayaa 
ve abone bedeli ve mecmualar 
mükâfatı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıs ve muallimler üc
ret ve harcırahları 

Beynelmilel kongre, sergi ve müsaba
kalara iştirak ve ilmî tetkik için gön
derileceklerin harcırahı 

tik ve orta tedrisat muallimlerile ilk 
tedrisat müfettişleri kursları masraf, 
harcırah ve ücretleri 

Devlet kitablan mütedavil sermayesi 

Basma yazı ve resimleri derleme ka
nunu mucibince yapılacak kitab ve 
matbua toplama, bibliyografya ve ka
talog neşri masrafları ile sair masraf
lar 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

3 000 
15 000 

18 000 

9 100 

3 900 
13 000 

90 400 

2 000 

18 500 

20 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
15 000 
18 000 

2 880 
14 400 
17 280 

9 000 

3 900 
12 900 

90 400 

7 000 

10 000 
20 000 

8 640 

3 740 
12 380 

3 000 3 000 

95 400 

1 920 

9 600 
19 200 

2 880 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 6 8 

5 6 9 

5 7 0 

5 7 1 

Muvazenei umumiye haricindeki mes
lek ve sanat mekteblerine yardım 

Ecnebi memleketlere gönderilecek ta
lebelerin tahsil ve yol masrafları 

Maar i f vekâlet i [Hars ve meslek] 
Nafıa vekâleti 
tktısad vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti [Deniz 
kısmı] 
Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 
Harita umum müdürlüğü 
Adliye vekâleti 
Ziraat vekâleti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerde 
tişliği masrafı 

Harcırah 
Masarifi idare 
Muhabere 

talebe müfet-

Fasıl yekûnu 

Neşriyat masrafları 
Neşriyata yardım 
"Vekâletçe halka, müesseselere 
ve muallimlere parasız dağıtıl
mak üzere telif ve tercüme et
tirilecek kitablar, mecmualar 
tabı, telif ve neşir masrafı 

Fasıl yekûnu 

311 711 
24 864 
16 904 

7 845 

12 200 
11 854 
12 220 
19 460 
417 058 

7 500 
4 500 
1 500 
13 500 

38 000 

18 000 
56 000 

314 211 
26 364 
17 904 

7 845 

10 720 
12 554 
13 220 
21 J160 
424 278 

4 500 
4 500 
1 500 
10 500 

34 000 

17 000 
51 000 

2 

314 211 
26 364 
17 904 
7 845 

10 720 
12 554 
13 220 
21 460 
424 278 

4 320 
4 320 
1 440 
10 080 

32 640 

JL6J20 
48 960 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

572 

573 

574. 

575; 

57t> 

Lisan muallimi yetiştirmek için hu
susî mekteblere verilecek talebe üc
retleri 

Halkı tenvir hizmetleri masrafı 

Seyyar sinema mubayya ve da
imî masrafları 
Millet mekteblerine yardım 
Türk kültürünün neşir ve ta
mimi 

Fasıl yekûnu 

Tarihî eserlerin muhafaza masrafı 

Vilâyattaki abidatm muhafaza masrafı 

Aşiretler seyyar muallimleri maaş, 
ücret ve harcırahları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Mektebler ve 
müesseseler 

Yüksek muallim, orta muallim mek
tepleri ve Güzel sanatlar akademisi 
ve Riyaseticümhur Filârmonik orkes
trası 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualeeat, hayvan ye
mi, benzin, makine yağı ve lâs
tik bedeli ve tatil aylarında .ye
mek ücreti ve kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar, 
atelye, canlı modeller masrafı, 
meccani leylî talebenin kitab, 
defter ve sair ders levazımı ve 
akademi talebesinin müsabaka 
mükâfatı 

1935 malî senesi için 

105 860 

15 020 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Eneümence 
kabul edilen 

Lira 

1 
1 

3 998 
4 000 

10 000 

45 000 

1 
710 462 

1 
1 | 

3 998 : 
4 000 

10 000 

45 000 [ 
1 

.1: 
706 082 \ 

1 
1 

3 840 
3 842 

9 600 

43 200 

1 
698 624 

100 360 71 390 

15 020 12 500 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

578 

Melbusat 
Hamam, traş, leylî meccaanî ta
lebe harçlığı ve yol masrafı, te
lefon tesisat ve mükaleme be
deli ve talebe tetkik masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mülkiye mektebi 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan ye
mi, benzin, makine yağı ve lâs
tik bedeli ve tatil aylarında ye
mek ücreti, kamp masrafı 

Masarifi idare, lâboratuvar, 
atelye, meccani leylî talebenin 
kitab, defter ve sair ders leva
zımı 

Melbusat 

Banyo, traş, leylî meccani tale
be harçlığı ve yol masrafı, tele
fon tesisat ve mükaleme bedeli 
ve talebe tetkik masrafları 
Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastane ve bilûmum levazım, 
mefruşat ve demirbaş, alâtı der
giye bedeli 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
masarifi 
Nakliye vasıtaları, hayvan ve 
levazım bedelleri 
Kitab ve mecmua bedelleri ve 
bunlara aid masraf 
inşaat, tamirat masrafı 

Fasıl yekûnu 

15 000 

6-300 

142 180 

18 000 

6 300 

139 680 

13 440 

5 090 
102 420 

24 960 

1 920 

3 840 

960 

3 360 

480 

480 

2 020 
3 260 

41 280 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 7 9 

5 8 0 

5 8 1 

Lise ve orta mekteblerle ikmal mek-
tebleri 
Leylî teşkilâtına aid olmayan 
mahrukat, tenvirat, yem bede 
li ve benzin. Kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar 
masrafı, telefon tesisatı ve mü-
kâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Devletçe deruhde edilen ücret ve 
masraflar 
Meccanî talebenin pansiyon üc
retleri, melbusat, kitab ve sair 
masrafları 
Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak tenzilât 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Muallim mektebleri masrafı 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti. Kamp masrafı 
Masarifi idare, laboratuar mas
rafı, meccanî talebenin kitab, 
defter ve sair ders levazımı 
Hamam, traş, meccanî talebe 
harçlığı ve yol masrafı, telefon 
tesisatı ve mükâleme bedeli 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

73 000 

33 494 
106 494 

220 942 

12 000 
232 942 

316 939 

43 125 

25 770 
64 750 

450 584 

73 000 

33 494 

106 494 

230 000 

12 000 
242 000 

352 439 

43 125 

25 77ö 
64 750 

486 084 

70 080 

32 150 
102 230 

220 800 

11 520 
232 320 

338 340 

41 400 

24 740 
62 160 

466 640 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 8 2 

5831 

2 

Musiki muallim mektebi masrafı 

Mekûlât, mahrukat, tenvirat, 
tathirat, mualecat, hayvan yem 
bedeli, benzin ve tatil aylarında 
yemek ücreti. Kamp masrafı 
Masarifi idare, lâboratuvar 
masrafı, meccani talebenin ki-
tab, defter ve sair ders levazımı 
Hamam, traş, meccani talebe
nin yol masrafı, telefon, tesisat 
ve mükâleme bedeli ve talebe 
harçlığı 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Ticaret, kız sanat ve diğer meslek 
mektebleri ve enstitüler masrafı 
Mahrukat, tenvirat, tathirat, 
mualecat 
Masarifi idare, lâboratuvar, 
atelye ve temrin masrafı, mat
bu evrak ve def atir, meslekî ki-
tab, mecmua ve gazeteler muba
yaa ve abone bedeli, bina kira 
bedeli 
Telefon tesisatı 
bedeli 

ve mükâleme 

Melbusat 

Fasıl yekûnu 

30 880 

2 670 

1 700 

3 600 

38 850 

23 967 

27 638 

950 

3JX)0 

55 555 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
taleb edilen I kabul edilen 

Lira Lira 

30 880 i 

2 670 

23 967 

27 638 

950 I 

52 555 

29 640 

2 560 

1 700 | ' 1630 
3 600 ! A 4 6 0 -
38 850 i 37 290 

23 010 

26 530 

910 

50 450 
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584 

5 8 5 

Leylî meslek mektebleri masrafı (mes
lek muallim ve inşaat mektebleri) 

Mekûlât, mahrukat, tathirat, 
tenvirat, mualeeat, hayvan ye
mi, benzin, makine yağı ve lâs
tik bedeli, tatil aylarında ye
mek ücreti. Kamp masrafı 
Melbusat 
îdare masrafı, matbu evrak ve 
defatir, lâboratuvar, atelye ve 
temrin masarifi, meecanî tale
benin kitab ve sair ders levazı
mı, meslekî kitab, mecmua ve 
gazeteler mubayaa ve abone be
deli 
Hamam, traş, meccani talebe 
hançlığı ve yol masrafı, telefon 
tesisatı ve mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektebleri inşaat, tesisat ve 
tamiratı 

Muvazenei umumiyeye dahil bi
lûmum meslek, ticaret ve kız 
sanat mektebleri ve enstitüleri 
ve tesisatı, nakil vasıtaları mu
bayaası ve tamirat bedelleri ve 
meslekî kitablar telif ve tercü
me ve tabı masrafı 
Bu mekteblere müteallik inşaat 
ve istimlâk 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümenee 
kabul edilen 

Lira 

24 870 
3-850 

12 250 

2_050 
43 020 

45 381 

25 619 

71 000 

24 870 
3 850 

12 250 

2_050_ 
43 020 

30 381 

30 619 

61 000 

30 840 
3 700 

11 760 

1 91°_ 
48 270 

29 170 

29 400 

58 570 
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586! 

5 8 7 

588! 

Meslek ve ticaret kursları ve akşam 
mektebleri ücret ve masraflarile tica
ret, kız sanat ve bilûmum meslek mek
tebleri ve enstitüleri ilâve ders ücret
leri 

Meslek ve ticaret kursları ve 
akşam mektebleri muallim ve 
idare memurları ücreti 
Bu kurs ve mektebi erin bilû
mum masrafları 

Fasıl yekûnu 

Meslek mektebleri ecnebi mütehassıs 
ve mütehassıs muavinleri ve tercü-
manlarile ecnebi muallim ve usta ücu-
ratı ve bunların memleket dahilinde 
gidiş geliş ve seyahat harcırah ve yev
miyeleri 

Müesseseler masarifi 

Kütühhanelerin masarifi idare
si, telefon tesis ve miikâleme üc
reti, kitab, mecmua ve gazete be
delleri ve hademe elbisesi ve kü
tüblıanelerin nakil ve tevhidi ve 
yeni eserlerle takviyesi masarifi 
Rasathane masarifi idaresi, alât 
ve edevatı fenniye mubayaa, te
sis ve tamir masraflarile telefon 
tesis ve mükâlerae ücretleri ve 
hayvan mubayaa ve yem be
deli ve rasathane neşriyat ma
sarifi 

1934 
Malı senesi 

iaimsatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

35 700 

26 300 

62 000 

61 476 

35 700 

26 300 

62 000 

35 700 

25 250 

60 950 

61 476 61 476 

10 000 

13 100 

10 000 9 600 

13 100 12 580 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Eneümence 
kabul edilen 

Lira 

5 8 0 

5 0 0 

5 9 1 

5 0 2 

Müzeler masarifi idaresi ve alı
nacak asarı atika bedeli ve asarı 
atika ikramiyesi. Hafriyat ve 
müzelere eser nakil masrafları. 
Arkeolojik araştırmalarla haf
riyata gönderilecek memurla
rın harcırah ve yevmiyeleri, 
müze eşyası tamir masraflarile 
etnografya müzesi için alına
cak eşya bedeli, telefon tesis 
ve mükâleme ücretleri ve hade
me bekçi elbisesi ve müzeler 
katalog neşriyatı 
Mekteb müzesi ve terbiyevî ser
giler masarifi ile mekteb müzesi 
için satın alınacak eşya bedeli 
ve katalog neşriyatı, eşya ve ser
gi nakil masrafları ve seyyar 
sergilerde bulunacak memurla
rın harcırah ve yevmiyeleri 

Fasıl yekûnu 

Yeni ihdas edilecek inkılb müzesi için 
vesika toplama masrafı 

Kütübhanelerin tasnif ve nakil mas
rafları 

Arşiv tasnif, nakil ve tesis masrafı 

Prevantoryom masarifi 

îaşe ve melbusat 
Demirbaş alât, malzeme ve ede
vat mubayaa ve tamir bedelleri 
Masarifi idare 
Vesaiti nakliye 

Fasıl yekûnu 

38 850 

4 000 

65 950 

5 000 

3 000 

4 000 

18 000 

1 000 
4 000 
1 400 

24 400 

38 850 

4 000 

65 950 

5 000 

7 000 

500 

18 000 

1 000 
4 000 
1 400 
24 400 

37 300 

3 840 

63 320 

4 800 

6 720 

480 

17 280 

960 
3 840 
1 340 

23 420 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talob edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 9 3 

594 

595 

59li 

Levazımı tesisiye 

Dershane, yatakhane, mutfak, 
hastahane ve bilûmum levazım, 
mefruşat ve demirbaş, alâtı der-
siye bedeli 
Elektrik, havagazı, su tesisatı 
masrafı 
Nakliye vasıtaları hayvan ve le
vazım bedeli 

Fasıl yekûnu 

Mekteb kütübhanelerine almacak ki 
tab ve mecmua bedelleri ve bunlara 
aid masraf 

İnşaat ve tamirat 

Devlet malı olan binaların (500 
liradan yukarı) inşaat, tamirat 
ve su tesisatı masrafı 
Devlet malı olan binaların (500 
liraya kadar) inşaat ve tamiratı 
İstanbul rasathanesinin muad-
dile dürbünü binasının ikmali 
inşaatı 

Fasıl yekûnu 

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 

80 561 

18 274 

2 800 
101 635 

80 561 

18 274 

2 800 
101 635 

23 100 

188 332 

25 500 

10 000 

223 832 

1 715 018 

2 000 
10 000 

12 000 

16 100 

176 332 

25 500 

2 000 
10 000 

12 000 

74 980 

17 070 

2 210 

94 260 

13 440 

166 880 

23 620 

10 000 9 600 

211 832 ! 200 100 

1 725 576 1 668 436 

1 920 
10 000 

11 920 
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Geçen sene borcu 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - İstanbul 
Üniversitesi 

Maaş ve ücret 
idare heyeti maaşı 
îdare heyeti ücreti 
Tedris heyeti maaşı 
Tedris heyeti, lektörler ve ter
cümanlar ücreti 
Tedris heyetine dahil profesör
lerle yardımcılarına aid ücretler 
Müstahdemler ücreti 
Açık maaşı 
Konferans ücretleri 

Fasıl yekûnu 

Üniversite masraftan 

Mahrukat, tenvirat, telefon mü-
kâleme ve tesisatı 
Hastahanelere yapıacak yardım 
ve iaşe masraf arı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 000 
17 349 
2 141 
628 
382 

25 500 
37 500 

57 156 
23 220 
386 124 

70 600 

484 302 
90 000 
43 620 
8 000 

1 163 022 

50 000 

90 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

5 000 

10 000 
500 
500 
500 
0 

11 500 
28 500 

57 156 
23 220 
386 124 

76 800 

493 596 
90 000 
38 440 
13 000 

1 178 336 

50 000 

90 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

9 600 
480 
480 
480 
0 

11 040 
27 760 

57 156 
23 220 
401 124 

76 800 

520 596 
97 320 
38 440 
13 000 

1 227 656 

48 000 

98 800 
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Üniversitenin merkez masraf-
larie fakültelerin ve bunlara 
bağlı bütün müessese ve teşek
küllerin, lâboratuvarlarm ve ec
zacı ve dişçi mekteblerinin leva
zım, kırtasiye, müteferrika, 
matbu evrak, ilânat, tercüme, 
muhabere ve neşriyat, icar be
deli, nakil masrafları, mevkut 
ve gayrimevkut risale, mec
mua ve gazete aboneleri, kütüb-
hanelere alınacak kitab bedel
leri, sigorta, müstahdemin mel-
busatı, müesseselerin işletme ve 
idamesinden mütevellid borç
lar ve sair masraflar, ecnebi 
mütehassısların mukaveleleri 
mucibince kabul edilen bütün 
masrafları, alelûmum harcı
rahlar, fakir talebeye yardım 
ve diğer bütün masrafları ile 
temsil ve profesörlerle yardım
cılarının ve talebenin ilmî araş
tırma masrafları 
Üniversite merkez binasile fa
külteler ve bunlara bağlı bütün 
müessese ve seririyatlarda ya
pılacak tamirat, inşaat ve te
sisat ile alınacak alât ve edevat 
ve ders levazımı ve mefruşat ve 
sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Tetkik cemiyetine yardım 
Türk dili tetkik cemiyetine yar
dım 
Türk tarihi tetkik cemiyetine 
yardım 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

141 746 

200 000 
481 746 

40 000 

8 000 
48 000 

128 279 

200 000 
468 279 

40 000 

8 000 
48 000 

144 000 

192 000 
482 800 

0 

0 
o 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1932 malî yılmda tahakknk edib se
nevi bütçesinde tahsisat bakiyesi ol
madığından ödenemeyen yapsiyon 
ücreti 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 058 

1 694 826 

8 857 535 

1935 malî senesi için 

Hükûmetçf! 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 646 615 

8 948 445 

1 710 456 

9 058 540 
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1934 
Malî seıaesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

6iı| 

612 

61;J 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücretleri 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

2233 numaralı kanun mucibince asker
lik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Mecburî hizmete tâbi mühendis mek
tebi mezunlarına 1216 numaralı ka
nun mucibince verilecek avans 

1616 numaralı kanun mucibince mec
burî hizmete tâbi fen mektebi mezun
larına verilecek avans 

Birinci bab yekûnu 

4 800 

1 486 952 

15 000 

63 240 
2 860 
66 100 

504 

63 120 

53 284 

7 000 

4 _700_ 
1 701 460 

4 800 

1 401 576 

7 500 

87 960 
1 500 

89 460 

598 

101 460 

57 792 

6 600 

2J700^ 
1 672 486 

4 800 

1 401 576 

7 500 

88 020 
1 500 

89 520 

598 

101 700 

57 792 

6 600 

2 700 
1 672 786 
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6 2 0 

621, 

6 2 2 

623 

îkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Yeni vekâlet binasının tefrişi 
ve demirbaş masarifi umumi-
yesi 
Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Müteferrika 
[Müvezzi ve muakkiplerin şehir dahi
lindeki yol masrafları dahil] 
Resmî ziyafetler 
Asansör, işaret ve telefon tesi
satı motörlerinin cereyan, ta
mir ve işletme masrafları 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Fasıl yekûnu 

Vekâlet otomobili masrafı 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

65 000 
800 
800 

66 600 

4 000 
8 000 
4J)00 

16 000 

6 000 

0 

0 

6 000 

1 000 
3 000 
4 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 
2 000 
2 100 
34 100 

4 200 
8 000 
5 000 
17 200 

6 000 

2 000 

1200 
9 200 

6 000 
500 

3 000 
9 500 

28 800 
1 920 
2 020 
32 740 

4 030 
7 680 
4 800 
16 510 

8 640 

1 920 

1 150 
11 710 

5 760 
480 

2 880 
9 120 
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624 

625 

626 

62' 

628 

629 

630 

Motosiklet mubayaası, tamir ve işlet
me masrafı 

Vilayat mefruşat ve demirbaşı 

Vilayat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilayat müteferrikası 

îkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

2 000 
5 000 
7 000 

5 000 

107 600 

2 000 
5 000 
7 000 

7 000 

88 500 

1 920 
4 800 
6 720 

6 720 

87 840 

13 000 
5 000 
6 000 
2 100 
26 100 

67 500 
10 000 
77 500 

500 
3 000 
3 500 

1 500 

3 000 

1 440 

2 880 

4 300 

6 000 
3 440 
13 740 

4 130 

5 760 
3 300 
13 190 

65 000 
12 000 
77 000 

59 520 
11 520 
71 040 

500 
3 500 

480 
3 360 

4 000 3 840 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekinin 

İkinci kısım - (Iüsse mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Yollar ve büyük köprüler inşaat ve 
müstacel tamirat masrafı 

Müstahdemler ücreti 
[Bina işlerinde çalışacak ücretliler 
dahildir] 
Yollar ve büyük köprüler mas
rafı 
[îhaloten ve emaneten yapılacak etüd 
ve aplikasyon, inşaat ve tamirat be
del. ve masrafları, (E) cetveline dahil 
müstahdemler harcırahı ve amele üc
retleri ve istimlâk bedeli ve tabı üc
reti ve nakil vasıtaları, silindir ve bun
ların yedek alât ve levazımının mu
bayaa bedeli, tamir, işletme ve garaj 
masrafı ve makine alât ve edevatı, her 
türlü levazım, çadır mubayaa ve ta
mir bedeli ve nakliye masrafları ve 
tamirhaneler tesis ve işletme masrafı, 
iş mahallerine konacak resmî ve hu
susî sabit ve seyyar telefonların tesis 
ve işletme masrafları ve mükâleme be
delleri, amele çavuşları ve inşaat sür-
veyyanları yevmiye ve ücretleri] 

Fasıl yekûnu 

800 

500 

108 400 

1 917 460 

19 920 

278 000 

297 920 

1 000 

95 740 

960 

89 030 

1 856 726 I 1 849 656 

40\200 

507 720 

40 200 

487 410 

547 920 527 610 
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Sular masrafı 

[Ihaleten ve emaneten yapılacak in
şaat masrafı, amele ücreti, ihaleten 
ve emaneten yapılacak etüd ve apli
kasyon bedeli ve masrafları, tamiratı 
mütemadiye, istimlâk bedeli, nehir 
sahillerinin tahkimi için yetiştirile
cek ormanlara muktazi tohum ve fi
danların mubayaa ve yetiştirme mas
rafları ve bunların muhafazası için 
bekçi ücreti ve baraka inşaatı, mas
rafı, rasad merkezleri ve işaretleri te
sis masrafı, tabı masrafı, makine alât 
ve edevat ve her nevi levazım, ve çadır 
mubayaa, tamir, isticar ve sigorta be
deli ve nakliye masrafları, çatana ve 
sal, motor ve araba gibi vesait bede
li ile bunların işletme ve tamir, nak
liye masrafları, iş mahallerine kona
cak resmî ve hususî sabit ve seyyar 
telefonların tesis ve işletme masrafları 
ve mükâleme bedelile su istikşaf pos
taları, eczayi tıbbiye masrafı, ekska
vatör ile emsali makine ve alât ve ede
vatın ve kanalların hüsnü muhafaza
ları ve işletilmeleri için tutulacak ma
kinist bekçi ve bu kabil müstahdemin 
ücretleri ve garaj ve baraka kiraları 
veya inşaat masrafları ve bono ve faiz 
tediyatı karşılığı ve etüd ve istikşaf 
için çıkarılacak postaların yol ve za
rurî masrafları ile halkın yapacağı su 
işlerine yardım] 

Levazım ve alâtı mütenevvia 

Resim, alât ve edevatı fenniye 
levazımı 
Resim, hendese, rasad aletleri 
ve fotoğraf makineleri 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 100 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

3 000 

7 000 

1 400 000 1 393 000 

4 000 

4 000 

8 000 

3 840 

3 840 
7 680 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

635 

636 

637 

638 

639 

640 

Kitab ve fennî risaleler bedelile neş
redilecek fennî eserlerin ve haritala
rın tabı ve teclid masrafları ve alelû-
mum telif ve tercüme ve nafıa eserleri 
modelleri için verilecek ücret ve mü
kâfat 
Beynelmilel müessese ve cemiyetlere 
iştirak hissesi ve masrafı 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Muvakkat mas-, 
raflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercüman
ları 

Ecnebi memleketlere gönderilecek me
murlar harcırahı 

Staj için ecnebi memleketlere gönde
rilecek memurlar harcırah ve masraf
ları 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Limanlar ve 
demiryollar 

449, 625, 692, 787, 793, 1158, 2405 nu
maralı kanunlara göre yapılmakta 
olan hatlarla diğer müteferrik hat 
ve limanlar masrafı 

Müstahdemler ücreti 
Demiryollar inşaatına muktazi 
her türlü malzeme, muharrik ve 
müteharrik edevat ile alât ve 
eşyanın nakil ücretleri 

10 900 

100 

1 415 920 

40 000 

7 000 

3 000 

50 000 

1 465 920 

163 020 

331 650 

17 400 

100^ 

1 973 420 

16 700 

10Q_ 

1 945 090 

40 000 

5 000 

5 000 

_ _ 50 000 

2 023 420 

114 820 

300 000 

38 400 

4 800 

4 800 

48 000_ 

1 993 090 

150 820 

288 000 
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îstinılâk bedelleri ve alelûmum 
masrafları 
Alelıımum 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 mebaliğ 
Demiryollar ve limanları için 
ihaleten veya emaneten yapıla
cak istikşaf ve etiidler ve apli
kasyon masrafları 
2256 numaralı kanun mucibin
ce gümrüklerce tahsil edilen be
lediye hisseleri karşılığı 
İhaleten veya emaneten yapıla
cak her türlü inşaat, tesisat ve 
ameliyat, tamirat ve ferşiyat, 
teçhizat, inşaat, montaj, tazmi
nat masrafları ve ferşiyat ki
lometre ikramiyeleri ve (E) cet
veli haricinde kullanılacak ame
le ve müstahdemin ücret ve yev-
. miyeeri ve alelûmum lokomotif, 
vagon ve sair her nevi makine, 
alât ve edevat ve levazım ve mal
zeme ve mefruşat ve eşya ve 
hayvan, otomobil, kamyon ve 
kamyonet mubayaa, tamir ve 
teslim, muayene, tesellüm ve 
okspertis ve sigorta ve istarya, 
ardiye, şomaj ücret, bedel ve 
masrafları, faiz ve komusyon-
lar, inşaat işletmesi masarifi 
umumiyesi ve resimler 
Travers fabrikasının işletme 
masrafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe Encümence 
taleb edilen I kabul edilen 

91 300 

115 375 

155 550 

86 000 

93 000 

87 550 

928 569 

100 000 

Lira 

119 000 

56 000 

92 000 

100 000 

Lira 

62 200 

114 240 

53 760 

88 320 

96 000 

57 600 

59 710 

812 974 

150 000 

804 970 

144 000 

i 
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11 

12 

13 

14 

15 

6 4 1 

642 

6 4 3 

Vesaiü nakliyenin ve inşaat 
mahallerine konacak telefonla
rın mubayaa, işletme masraf
ları, taşra teşkilâtı tenvir ve tes
hin, ilân masraflarile icar be
delleri, inşaat ve ameliyat ma
hallerinde bulunan memur ve 
müstahdemlerin, amelenin ibate 
masrafı ve resmi küşad masraf
ları ve hayvan kiraları ve yem 
bedelleri 
Alelûmum harcırahlar ve iş yü
zünden malûl kalan inşaat me
mur ve müstahdem ve amelesi 
ile bunlardan vefat edenlerin 
varislerine verilecek tazminat, 
alelûmum mualece, tedavi, has
tan»}, teçhiz, tekfin ve tedfin 
masrafı 
îsveç grubuna senesi içindeki 
işler için verilecek mebaliğ 
İsveç grubu işleri için verilmiş 
olan poliçelere mukabil yapıla
cak tediy at 
Fe vzipaşa - Diyarbekir hattının 
diğer kısımları için verilmiş po
liçeler karşılığı 

Fasıl yekûnu 

2200 numaralı kanuna göre yapılmak
ta olan Sivas - Erzurum ve Malatya il
tisak hattı bilcümle ücurat ve masa
rifi karşılığı 

2214 numaralı kanuna göre yapılmak
ta olan Filyos - Ereğli hattı bilcümle 
ücurat ve masarifi karşılığı 

2134 ve 2611 numaralı kanunlara göre 
yapılmakta olan Afyon - Antalya ve 
Burdur - İsparta hattı bilcümle ücu
rat ve masarifi karşılığı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

\ Encümence 
kabul edilen 

Lira 

74 300 

32 500 

100 000 

3 298 663 

0 
5 657 477 

2 626 000 

0 

45 300 

13 500 

897 560 

1 704 625 

_JŞ00_000 
5 267 979 

43 490 

12 960 

797 560 

1 704 625 

___800 000 
5 216 055 

61 269 

972 000 

21 820 

960 880 

1 709 127 ! 1 662 410 
« 
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644 

6 4 5 ! 

01 

646i 

6 4 7 

2135 numaralı kanun mucibince veri
len bono ve poliçeler karşılığı 

2094 numaralı kanun mucibince Şef
katli - Ergani inşaat 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 

11 iaşe ve raelbusat 
21 Masarifi idare, kitab ve ders le

vazımı bedelleri, tabı ve teelid 
ücreti ve nakliye masrafı 

3[ Mükâfat ve fakir talebeye mu
avenet masrafı 

41 Fennî seyahat ve tatbikatı der-
siye masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nafıa fen mektebi tesis masrafı 

Kütübhane, dershane, yatakha
ne, mutfak ve diğer mekteb müş
temilâtı levazımı ve mefruşat ve 
demirbaş ve nakliye vasıtalarile 
hayvan bedeli ve levazımı 
Eektrik, havagazı, su tesisatı 
inşaat ve tamirat 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisat' 

Lira 

100 000 

150 000 
8 533 477 

22 500 

6 400 

200 

300 
29 400 

1 500 
200 

1 500 

3 200 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

200 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

200 000 

8 210 375 8 061 165 

22 500 21 600 

6 400 | 

500 ! 
i 

500 i 
29 900 i 

6 240 

580 
960 

29 380 

2 500 
200 

15 000 

17 700 

3 260 
190 

14 400 

17 850 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

648 

649 

650 

651 

652 

0 

Yüksek mühendis mektebine muave
net 

Şark demiryollarında yapılmış tevsi-
attan hükümet hissesi 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masraf i 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev-
letee tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borcu karşılığı 
1932 » 
1931 » 
1930 » 
1929 » 

Fasıl yekûnu 

Şoseler ve köprüler 

Beşinci kısım yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

332 850 

365 450 

2 000 
6 500 
8 500 

60 000 
15 000 
2 000 
1 000 
1_000 
79 000 

250 000 
_337^00 
12 619 807 

422 682 

804 
471 086 

2 000 
5 000 
7 000 

60 000 

10 000 
3 000 
1 000 
1 000 

12 643 607 

410 680 

804 
458 714 

1 920 
5 000 
6 920 

56 060 

9 600 
2 880 
960 
960 

15 000 

82 000 

14 400 

J7_380^ 
12 440 005 
. / 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

661 

662| 
663| 

664 

665İ 

666] 
66 7 j 

6 6 8 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince • verilecek tekaüd ik
ramiyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

4 800 

498 116 

6 100 

387 660 
3-684 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

391 344 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
2233 numaralı kanun mucibince asker
lik dersi muallimlerine verilecek ücret 

140 640 
1 000 

141 640 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Mefruşat 
Demirbaş 

Fasıl yekûnu 

35 400 

2 000 
1 079 400 

25 000 
1 500 
26 500 

4 800 

335 952 

3 000 

354 900 
3 684 

358 584 

4 800 

335 952 

3 000 

354 900 
3 684 

358 584 

60 780 
1 000 
61 780 

30 180 

1472 
795 768 

60 780 
1 000 
61 780 

30 180 

1 472 
795 768 

57 000 54 720 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

66i>| 

670 

671 

O 

6 7 2 

673İ 

! 67 4 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Pasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Defatir vıe evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

3 000 
5 000 
4 000 

12 000 

5 000 

850 
3 000 
3 850 

2 400 
1 000 
3400 

2 500 

53 750 

1500 
5 500* 
3 000 

49 500 

3 000 
5 000 
4 000 

12 000 

5 000 

850 
3 000 
3 850 

500 
50fr 

1 000 

1 000 
79 850 

5 000 

5 000 
2 500 

12 500 

2 880 
4 800 
3 840 

11 520 

4 800 

820 
2_880_ 
3 700 

480 
480 

960 

960 
76 660 

8 640 

4 800 
2 400 

15 840 
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O 

678 

Muhassasatm nev'i 

*.• t 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telef on masrafı 
Tesis masrafı f 
Mükâleme bedeli 

Fası) yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Dahilde ve hariçte sergiler açma ve 
sergilere yardım, iştirak ve numune 
tedarik ve teşhiri masrafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

39 000 
5 000 
8 000 
52 000 

2 000 
3 000 
5 000 

8 000 

1 000 

ÜB m KHÜ) 
1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

115 500 
1 248 650 

15 000 

30 000 
3 000 
20 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

53 000 

2 000 
3 000 
5 000 

7 000 

77 500 
953 118 

15 000 

28 800 
2 880 
19 200 
50 880 

1 920 
2 880 
4 800 

6 720 

78 240 
950 668 

14 400 
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879! 

680 

681 

682 

Telif at, neşriyat, propaganda 

iktisadî ve meslekî mecmualar, 
kitab, haritalar, telif, tercüme 
ücretleri, tabı, neşir bedel ve 
masrafları, film ve film makine 
mubayaa, ihzar ve kira bedeli, 
istihbarat ve propaganda mas
rafları ile bu maksadlara mü-
tef erri yardımlar 

Anadolu ajansına abone bedeli 

Fasıl yekûnu 

Kongreler ve beynelmilel müessese 
masrafı 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Kongrelere gönderilenlerin har
cırahı 
Kongrelerin tesis ve idare ve 
sair masrafları 

Fasıl yekûnu 

Sigortalar tetkik heyeti huzur hakkı, 
harcırah ve tabı masrafı 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

mmm 
1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

16 000 
ıo_opo. 
26 000 

Encümence 
kabııl edilen 

Lira 

15.360 
9 600 
24 960 

106 000 
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68 

689 

Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

EJfthilde tahsil ettirilen talebelerin 
njekteb ve yo! masrafı 

J. İkinci bab yekûnu 

|: İkinci kısım yekunu 
r. 

^Üçüncü hısım - Müesseseler 

| Birinci bab - Maadin işleri 

Tjahlilhane masrafı 

avzai fahmiye ve diğer madenler 

Jtavzai fahmiye 
İfftğer madenler 

i Fasıl yekûnu 

"teşviki sanayi kanunu mucibince ve
rilecek prim karşılığı 

r 

Birinci bab yekûnu 

İ İkinci bab - Ticaret işleri 
F_ • 

Djtektebler ve müesseseler 
İ icare t mektebleri 
t i ca re t ve sanayi müzesi 
İâboratuvarlar 

F Fasıl yekûnu 
l" 

"^ürkofis ve haricî ticaret mümessillik
leri teşkilât ve masarifi umumlyesi 
turizm masarifi umumiyesi ve turizm 
teşekkülüne muavenet 

i. 

İkinci bab yekûnu 

, Üçüncü kısım yekûnu 

500 

106 500 

140 000 

1 600 

45 000 
1 50C^ 

46 500 

25^000 

73 100 

13 500 
1 500 

15 000 

30 000 

365 000 

4000 

3Ş9JD00 

472 100 

« * lesmmmemm* 
1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 480 
140 500̂  
193 000 

140480 
190 880 

1 600 

45 000 
? 000 
47 000 

73 600 

1 540 

43 200 
1 920 
45 120 

24 0 ^ 
70 660 

13 500 

Jt5 000 
_2S 500 

377 000 

4 000 
m sop 

12 960 

14 400 
27 360 

483 100 

397 400 

3 840 
428 600 
499 260 
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1934 
Malî senesi 

tahsisat 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe j Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 9 0 

691 

692 

6 9 3 

694 

Dördüncü kısım 

inşaat, tesisat, tamirat 

ölçüler kanununun tatbüa umumî 
masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci 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 borcu 

Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » 
1931 » 
1930 » 
1929 » 

» » 

» » 

Fasıl yekûnu 

Altm arama ve işletme idaresi 2199 
numaralı kanun mucibince verilen 
(200 000) liralık ibtidaî ve mütedavil 
sermayeye ilâve 

4 000 

118 000 
122 000 

4 000 
18 000 
22 000 

5 000 
2 000 
1 000 
1 000 
500 

9 500 

100 000 

1 000 

125 000 
126 000 

3 500 
7J)0(̂  
10 500 

5 000 

2 000 
1 000 
1 000 
500 

4 500 

960 

116 850 
117 810 

3 360 
7 000 
10 360 

4 800 

920 
960 
960 
480 

4 320 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

6 9 5 

Ol 

G!MT 

6ı»7! 

''eu»j 
700| 

7011 

702 

70:ıİ 

numaralı kanunla teşkil edilen 
petrol arama ve işletme idaresi ibti-
d&î ve mütedavil sermayesine yardnn 

Uyuşturucu maddeler mütedavil ser-

2061 numaralı kanun mucibince Güm-
rftk resminden muaf olan maddeler rü
sumu karşılığı 

^.skerî fabrikaların getireceği ^ 
ıpaddeler • 
$air efradın getîreceki madde-

Fa ı̂l yekûnu 
r Beşinci kısım yekûnu 

ı > 
^ÂlUna kısım - Beniz ticareti 
: müsteşarlığı 

BJemurlar maaşı 

Çerkez müstahdemleri ücreti 
t. 

^İlâyat müstahdemleri ücreti 

Ituvakkat tazminat 
î 

3233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
feret 

<|eceleri vadfe ifa ettirilen liman me
murlarına verilecek ücret 

Tilâyat mefruşat ve demirbaşı 

260 000 

381 500 

4 000 

1936 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lİra 

250 000 

700 000 
800 000 

1 506 000 
1 770 000 

178 644 

27 000 

74 220 

6 168 

528 

İL 000, 

1 0 0 0 

240 000 

672 000 

768 O00 

I 699 480 

178 644 

m my 
74 220 

0 108 

52£ 

1 000 

1 92$ 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

704 

705 

700 

707 

708ı 

70J> 

7 ı 0 

711 

712 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

Mütenevvi masraflar 

İcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Elbise bedeli 

Fasıl yekûnu 

Memurlar harcırahı 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
Yüksek deniz ticaret mektebi umumî 
masrafları 

Liman ve sahil hizmetleri 

Şamandıra imal, tesis, tamir, 
idare ve idame umumî masraf
ları 

Limanların temizleme, tarama, 
mayın imha ve buna aid vesai
tin mubayaa, tamir, işletme ve 
idare umumî masrafları 

Fasıl yekûnu 

23 000 

7 500 

9 000^ 

16 500 

3 000 
2 500 

5 500 

1 400 

4 500 
2 500 

500 

7 500 

2 000 

200 
3Û0 

500 

2 880 
2 400 

4 320 
2 400 

480 

7 200 

1 000 

13 272 

35 000 

1 920 

190 
_290_ 

480 

960 

13 272 

33 600 

6 000 

J3J0OO 

14 000 

5 760 

_IJ>80_ 
13 440 
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7 14 

715 

716 

!717 

718 

719 

Muhassasatın nev'i 

Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, 
tetkikat ve buna aid vesaitin inşa, iş
letme, tamir ve idare umumî masraf-
lan 

Liman idareleri nakil vasıtaları mas
rafı 

Tamir 
îşletme 

Fasıl yekûnu 

Deniz ticareti müsteşarlığı umumî 
masrafları 

2248 numaralı kanunun 11 nci mad
desi mucibince Devlet reisine aid de
niz vasıtaları ile kılavuzluk ve romör-
körcülük işleri için yapılacak mas
raflar 

înşaat, tamirat, tesisat 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafile Devlet
çe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

®eçen sene borcu 

Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

29 000 

2 000 
6 000 
8 000 

12 500 

201 000 

294 000 
2 685 250 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

35 600 

2 000 
5 500 

7 500 

8 000 

113 750 

4 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

34 940 

200 
1 000 
1 200 

250 
232 572 

4 053 150 

1 920 
5 280 
7 200 

7 680 

198 990 

3 840 

190 
1 000 
1 190 

240 
621 052 

4 079 150 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

Birinci kışı m- Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Memurlar maaşı 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Merkez müstahdemleri ücreti 

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 

Muvakkat tazminat 

Vekâlete merbut âli mekteb mezunla
rına 1437 numaralı kanun mucibince 
verilecek avans 

2233 numaralı kanun mucibince as
kerlik dersleri muallimlerine verilecek 
ücret 

4 800 

1 678 728 

9 180 

35 100 
6 000 
41 100 

Birinci bab yekûnu 

488 760 

24 200 

4 800 

1 350 
2 252 918 

4 800 

1 705 000 

3 000 

30 000 
6 000 
36 000 

499 300 

28 000 

5 000 

1 600 
2 286 300 

4 800 

1 703 824 

3 000 

30 000 
_6_000 
36 000 

499 300 

27 820 

5 000 

1 600 
2 281 344 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

733 

İkinci bab - Masarif 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

7 3 4 

Mefruşat 
Demirbaş 

Merkez levazımı 

Tenvir 
Teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

7 3 5 | 

7 3 6 

Merkez müteferrikası 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

737 

738 

7 3 9 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bab yekûnu 

1 220 
1 

1 221 

1 500 
2 000 
2 550 
6 050 

4 650 

350 
3 000 
3 350 

2 000 

7 000 
2 300 
9 300 

1 500 
28 071 

1 354 
500 

1 854 

1 500 
2 000 
3 050 
6 550 

2 600 

350 
3 000 
3 350 

2 300 

7 000 
2_500 
9 500 

1 200 
27 354 

1 780 
480 

2 260 

5 280 
1 920 

._2__930_ 
10 130 

2 500 

1 780 
.2_8§0. 
4 660 

2 210 

6 720 
2 400 
9 120 

1 150 

32 030 
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741 

742 

743 

O 

Muhassasatm nev'i 

Üçüncü bab - Müşterek mas
raflar 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas. 
rafı 

Mahkeme harçları 

Üçüncü bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

23 600 
35 000 
7 900 
800 

67 300 

52 400 
8 000 
60 400 

413 
1 037 
1 450 

700 

10 000 
139 850 

2 420 839 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

25 000 

8 000 
1 400 

34 400 

48 400 
8 000 

56 400 

50 
550 

600 

1 500 

92 900 

2 406 554 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 240 

7 680 
1J340^ 

27 260 

46 460 
__7_680_ 

54 140 

50 
_530_ 

580 

1 440 

83 420 

2 396 794 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

7441 

7451 

7401 

7 47İ 

748 

7 4 9 

ikinci kısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî masraflar 

Telif at, neşriyat ve propaganda 
[İktisadî ve meslekî mecmualar, ki-
tablar, haritalar, telif ve tercüme üc-
retlerile tabı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, filimler ve filim makinele
ri mubayaa, ihzar, kira bedelleri, is
tihbarat ve propaganda masrafları ve 
bu maksadlara müteferri yardımlar] 

Levazım ve alâtı fenniye 

Kongreler ve beynelmilel muessesat 
masrafı 

) 
Beynelmilel müessesata iştirak 
hissesi 
Kongrelere gönderileceklerin 
harcırahı 
Kongrelerin tesis ve idare mas
rafı 

Fasıl yekûnu 

Hayvan ıslahı sağlık zabıtası encü
menleri hakkı huzuru 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan tale
benin mekteb ve yol masrafları 

5 000 

1 000 

9 000 

2 

2 

9 004 

15 006 

80 500 

5 800 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

1 000 

9 000 
2 
2 

9 004 

15 006 

85 000 

4 000 

4 800 

960 

8 640 
2 
2 

8 644 

14 406 

85 000 

3 840 
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7 5 0 

7 5 1 

5 2 

Staj ve ihtisas masrafları 

Staj ve ihtisas için harice gön
derilecek olan memurların har
cırahı 
Staj ve ihtisas için 1935 sene
sinden evvel gönderilmiş olan
larla 1935 senesi içinde orman, 
keten ve baytarlık için gönde
rileceklerin tahsisatı 

Fasıl yekûnu 
İkinci bab yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

Birinci bab - Ziraat işleri 

Mektebler ve kurslar 

Orta ziraat mektebleri 
ipek böcekçiliği mektebleri 
Makinist mektebleri 
Ziraî kurslar 

Fasıl yekûnu 

Mücadele 
Muzur hayvanlar ve hastalık
larla mücadele masrafı 
Mücadele istasyonları 
Merkez mücadele enstitüsü 
Mersin efünigatuvarı umumî 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

42 000 
42 001 

.128.301_ 
143 307 

79 650 
5 000 
2 000 
12 000 
98 650 

220 000 
10 000 

230 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
50 001 
139 001 
154 007 

48 000 
48 001 
136 841 
151 247 

80 000 
5 000 
2 000 
6 000 
93 000 

200 000 
12 000 
8 000 

10 000 
230 000 

76 800 
4 800 
1 920 
5 760 
89 280 

197 840 
11 820 
7 680 

9 600 
226 940 
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Islah, taksir ve tetkikat 

Enstitüler 
Meteoroloji enstitüsü ve istas
yonları 
Islah istasyonları, tecrübe tar
laları, tohum teksir çiftlikleri, 
sıcak iklimler ziraati deneme 
istasyonu 
îepkböceği kışlatma ve fışkırt
ma ve boğma müesseseleri 
Tohum temizleme müesseseleri 
Fidanlıklar 
Tavukçuluk müessesesi 
Müf id nebatat tohumlarının te
darik ve tecrübe masrafları 
Seyyar zeytincilik bakım teşki
lâtı masarifi 
[tcabmda ecnebi mütehassıs ustalar 
istihdam olunabilir] 

Fasıl yekûnu 

Yüksek ziraat enstitüsüne yardım 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Baytarî ve zo
otekni işleri 

Mektebler, kurslar 
Hayvan sağlığı küçük sıhhiye 
memurları mektebi 
Kurslar 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

15 000 

61 000 

205 000 

3 000 
11 000 
60 000 
20 000 

2 100 

16 200 

393 300 

1 000^980 
1 722 930 

9 000 
7 000 
16 000 

15 000 i 

61 000 j 
ı 

210 000 ! 

2 000 ! 
10 000 ; 
66 000 
20 000 

2 000 i 

16 000 

402 000 

1 152 000 
1 877 000 

14 770 

60 720 

204 210 

1 920 
9.890 
63 760 
19 ̂ 40 

1 920 

15 840 

392 700 

1 129 100 
1 838 020 

9 000 

16 000 

8 880 
6_700_ 
15 580İ 
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17561 

7f»7 

758! 

759| 

700 

Mücadele 
Hayvan hastalıklarile mücade
le, tahaffuzhaneler inşa ve te
sisi 
Bakteriyolog ihane ve serum da-
rü l istihzarları 
Lâboratuvarlar 
îtlâf 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 
îhsa masrafı 
Tiftik cemiyetine muavenet 
Sergilerde kazanan yetiştirici
lere verilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 
îkinci bab yekûnu 

Üçüncü bab - Orman işleri 

Orta orman mektebi 

Mücadele 

Orman yangınları 
Orman haşaratile mücadele 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

123 000 

74 000 
13 000 
13 000 
223 000 

14 400 

143 000 
93 000 

13 000 
25 000 
3 500 
20 000 

45 000 
342J00 
595 900 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

11 285 

6 000 
1 000 
7 000 

117 000 

74 000 ! 
13 000 ! 
13 000 
217 000 

17 000 

104 000 
93 000 

13 000 
25 000 
3 500 
28 000 

45 000 
311 500 
561 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

6 000 
1 000 
7 000 

114 000 

71 280 
12 480 
12 480 
210 240 

16 320 

100 000 
90 360 

12 600 
24 280 
3 360 
26 880 

300 680 
542 820 

19 300 

5 760 
960 

6 720 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

7 6 1 

762 

763 

764 

Muhafaza, amenajman ve teşçir 

Muhafaza teşkilâtı ve masrafı 
Amanejman, teşçir ve fidanlık
lar 
Ankara ve civarının teşçiri 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bab yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - İnşaat ve 
tesisat 

Adana ziraat mektebi inşaat ve te
sisat noksanlarının ikmali 

Beşinci kısım - Müteferrik 
masraflar 

788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Tedavi ve yol masrafı ile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken ve
fat edenlerin cnaze masrafı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Geçen sene borcu 

3 500 

19 000 
48 000 
70 m 
88 785 

2 407 615 

20 000 

1 100 
24 000 
25 100 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 500 

19 000 
50 000 

H.S2L 
99 500 

2 538 000 

3 480 

18 600 
48 360 
70 440 

96 460 
2 477 300 

8 000 

2 000 
10 000 

12 000 

5 000 

7 660 

2 000 
10 000 

12 000 

4 800 
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Eski seneler borçlan 

1933 senesi borçlar ı karş ı l ığ ı 
1932 
1931 
1930 
1929 

3» 
» 

Fasıl yekûnu 

725, 1527 ve 1510 numaralı kanunlar 
mucibince ziraatte kullanılan su tu-
lumbalarına verilmesi icab eden rü
sum muafiyeti olub Şûrayi devlet ka
ran ile de verilmesi lüzumu tahakkuk 
eden 1932 ve 1933 borçları 

1933 senesinde tekaüd edilen memur-
larm senesi zarfmda verilmemiş ik
ramiyeleri 

Orman haritaları almak için aeriyen 
alât ve sair masrafları 

Arzuhal encümeni tarafından verilen 
ve umumî heyetçe kabul edilen karar 
üzerine muhasebei umumiye kanunu
nun 93 ncü maddesi hükmünden istis-
naen verilmesi lâzım gelen 928 yılı 
borcu karşılığı 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUM YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 500 
8 350 
4 300 
6 200 
3 600 
30 950 

23 500 

300 
J9J50 

5 071 611 

15 000 
4 000 
4 000 
2 000 

25 000 

14 400 
3 800 
3 800 
1 900 

23 900 

1 950 

3 600 

1 950 

3 600 

43 950 

5 150 511 

46 250 

6 079 251 
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771 

772 

773 

774 

775! 
770 

777j 

77 8İ 

779 

780 

781 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Vekil tahsisatı 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

648 numaralı kanunun 4 ncü maddesi 
mucibince verilecek gedikli küçük za
bit ikramiyesi ve 1059 numaralı kanu
nun 5 nci maddesi mucibince verilecek 
küçük zabitler mükâfatı 

Müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

Temsil tahsisatı ve akçe farkı 

1107 numaralı kanun mucibince gedik
li küçük zabitlere verilecek aile 
zammı 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

4 800 

14 013 141 

250 000 

2 700 

508 550 

144 000 

72 784 

12 600 
15 008 575 

45 000 

33 010 

94 758 

Hükümetçe 
taleb edilen 

jira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 

16 881 579 

250 000 

2 700 

508 550 

160 000 

80 000 

12 600 
17 900 229 

95 000 

33 010 

100 000 

4 800 

16 881 579 

250 000 

2 700 

508 550 

160 000 

80 000 

12 600 
17 900 229 

91 200 

31 690 

96 000 



— 167 — 

•fa 
«3 Muhassasatm nev'i 

'82 

83! 

784! 

'85! 

780! 

Vekâlet otomobili masrafı 

Tamir 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme . 
Def atir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve ede
vat ve mevaddı müstehlike mubayaa 
ve tamir bedeli, kütüb ve resail ve 
harita mubayaa, tabı masrafları ve 
.matbaalarda ve mücellithanelerde ica
bında kadrodan fazla çalıştırılacak iş
çilerin ücretleri] 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 

Masarifi tesisiye 
Mükâîeme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâîeme mas
rafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 300 
2 900 
4 200 

131 830 
3 000 

127 000 
120 030 | 

0 ! 
100 000 i 

115 230 
0 

96 000 

261 830 

818 164 
73 000 
891 164 

510 
15 050 
15 560 

15 500 

1 000 
3 900 
4 900 

960 
3 744 
4 704 

220 030 

700 000 
70 000 
770 000 

211 230 

672 000 
67 200 
739 200 

10 
12 550 
12 560 

14 000 

10 
12 050 
12 060 

13 440 
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Mahkeme harçları 

İkinci bab yekunu 

Birinci kısmı yokunu 

İkinci hısım - Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bal) - Daimî masraflar 

Muayyenat 

Tay inat 
[Efradı askeriyenin ve mekteb talebe
lerinin iaşe masrafı, aşçı masrafları, 
mevaddı gıdaiye fabrikalarile fırınlar
da kullanılan alât, edevat ve levazım 
bedeli ve amele yevmiyesi, fırın kira
lan, değirmen kiralama ve işletme 
ve zahire öğütme masrafları, seyyar 
değirmen ve seyyar fırın mubaya ve 
tesis masrafları, seyyar mutbah mu
bayaa masrafları, levazımın muayene 
komisyonlarının muayene, tahlil mas
rafı ve muuayene alâtile edevat ve ce
za masrafları, hastahanelerin 2615 nu
maralı kanuna göre arıtma masraf
ları, hastahane ve revirlerin eczaha-
nelerile kimyahanc lâborat/uarları ve 
diğer sıhhî teşekküller için muldazi 
her nevi yiyecek ve arıtma masrafları] 
Hayvan yem bedeli 
[Arpa kırma masraf lan ve arpa kır
ma, ezme makinesi mubayaa masraf
ları buu tertibe dahildir] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

5 200 

1 Mü 222 

16 374 797 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 107 m) 

968 440 

1 249 500 1 199 524 
19 149 729 19 099 753 

9 264 029 9 264 029 

2 500 000 2 400 000 



m-

S 
fe 

<Ü 
'O 
TJ 
C8 

3 

7 8 8 

78i> 

Muhassasatm nev'i 

Mahrukat, tenvir ve teshin 
[Ankara Ordu evi tenvir ve teskin 
masrafları, soba ve teferruatı muba
yaa masrafları, bin liraya kadar ocak 
ve fırın tamiri ve iki bin liraya kadar 
elektrik tesisatı masrafları, hastana-
ne ve revirlerin eczahanelerile kiın-
yahane laboratuarlarında ve diğer sıh
hî teşekküllerde ve fırınlarda ekmek 
pişirmek hususunda, kullanılacak her 
nevi mahrukat] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenni
ye ve tahkimat masrafı 

Demirbaş talim ve terbiye mal
zemesi masrafı 
Miatli talim ve terbiye malze
mesi ve levazımı harbiye ve fen
niye ve tahkimat ve buna muk-
tazi nakil işlerini yapmak için 
nakil vasıtaları mubayaa ve bun
ların işletme masrafları ve as
kerî fabrikalara verilecek sipa
riş masrafları, gizleme malze
mesi 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1 595 916 

1935 malî senesi için 

11 671 665 

3 900 000 
1 000 000 

95 000 
4 995 000 

75 000 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

1 645 916 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 580 080 

13 409 945 ! 13 244 109 

4 921 146 ! 
1 535 574 i 
200 000 ! 

4 724 300 
1 474 150 
rl92 000 

6 656 720 ! 6 390 450 

3 457 378 
3 532 378 

75 000 72 000 

2 852 000 
2 927 000 

2 737 920 
2 809 920 
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Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei tıbbiye 
[Levazım kimyahanelerinin tahlilâta 
aid her nevi alât, edevat ve ecza be
deli ve askerî tababet, eczacılık ve diş
çilik daimî ofisi aidatı, hastanelerin 
etajerleri] 
G a z ş u b e s i v e M a m a k l a b o r a t u 
arı masrafları 
(Tecrübe hayvanatı ve iaşesi, fennî 
kitab ve risale, laboratuarlara aid 
bilûmum malzemei iptidaiye, labora
tuar amele yevmiyesi, demirbaş ala t 
ve edevat masrafı, sis ve alev cihaz
ları ve bunlara mahsus bilûmum mal
zeme, gaz ve iperite karşı elbise, çiz
me ve bunlara mümasil teçhizat, gaz 
maskesi ve teferruatı, gazlardan ko
runma vesaiti, gaz odaları malzemesi, 
gaz imha vesaiti ve malzemesi ve 
bunların bakımına muktazi malzeme, 
müvellidülhumuza cihazları ve ben
zerleri, eczalar, kimyevî maddeler ve 
bunlara mahsus alât, edevat, termo
metre, hikrometre, gaz dedektörleri, 
bilûmum malzemesinin nakil ve sevki-
yatmda ve muhafazasında lüzum gö
rülecek bilcümle ambalaj masrafı, Av-
rupadan numunelik ve teerübelik ve 
sair suretle mubayaa edilen malzeme
nin mahallinden Türkiye dahiline ka
dar olan nakliye ve sigorta ücreti, diz-
barko ücreti ve sair rüsum, tedris mal
zemesi, gaz fişeği, gaz kibriti, sisler, 
oksijen cihazları, gaz elbiseleri, mas
keler, süzgeçler ve benzerleri, sıgnak 
inşası ve buna aid büyük filtre ve ye
dek vantilatör] 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

392 855 

13 : Î 8 7 

202 855 194 740 

44 000 13 ,440 

406 242 216 855 208 180 
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Levazımı baytariye 
Ecza ve malzemei baytariye 
Tecrübe hayvanatı mubayaa be
deli 

Fasıl yekûnu 

Hayvan mubayaa ve tazmini 
[Orduya mahsus bilûmum binek, top, 
koşum, katana, halisüddem yarış at
lan, ester, nakliye, koşum ve mekkâri 
hayvanatı. Hayvan tazmini, Kanunu 
mahsusuna tevefikan hakkı rükûba 
malik bilûmum ümera, zabıtanın ka
nunen muayyen olan ahvalde miirt 
olan mali zatî hayvanatı, harpte ve eş-
kiya müsademesinde zayi ve 1ele.f olan 
üeretli ahali hayvanatının kanunu 
mahsusuna tevfikan tazmin bedeli] 

Nakliyat 
[Esliha, mühimmat, eşya ve malzeme 
ve erzak ve mahrukat ve bilcümle me-
vaddı askeriye ve nakliyat ve tahmil 
ve tahliye masrafları, efrad ve askerî 
talebe ile hayvanatın her nevi vesait 
ile nakil masrafları ve tedavi ve mu
ayene ve tebdilhava zımnında bir ye
re gidecek zabitan ve memurini aske
riyeye verilecek yol masrafları ve yü
rüyüş halindeki kıta, efrad, zabitan 

ve memurini askeriyenin ibate ve bun
ların hayvanlarının ahır masrafları, 
levazım vesaiti nakliyesinin ve bunla
rın levazımmm mubayaa bedelleri, le
vazım vesaiti nakliyesinin işletme ve 
tamir masrafları ve amele yevmiyele
ri, ardiye, tatili edevat ve istalya mas
rafları, askerî mahkemelere celbolu-
nacak efradın ve askerî mahkemeler
ce verilecek ceza hükümlerinin infazı 
için bir mahalle sevkolunacak efradm 
yol masrafları bu tertibe dahildir] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

52 000 

1 000 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Bucümence 
kabul edilen 

Lira 

53J00 

428 000 

1 065 500 

52 000 

1-000 
53J00 

100 000 

49 920 

960 

50 880 

96 000 

1 000 000 960 000 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

7 9 4 

7 9 5 

7ÎMÎ 

7î>' 

Avrupa fabrikalarına gidecek heye
tin harcırah masrafları 

Manevra masrafı 
[Kadro ve kurmay seyahat masrafları 
ile bütçenin diğer tertiplerine taallûk 
eden masraflardan manevrenin istil
zam eylediği sarfiyat] 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir ve tamire aid yedek mal
zeme mubayaası 
İşletme 

Fasıl yekûnu 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

Staj, tahsil ve tedavi masrafı 

Staj için ecnebi memleketlere 
gönderilecek subay ve memurin 
ile dahilde lisan tahsil ettirile
ceklerin tahsisatı^ tahsil, yol ve 
tedavi masrafları 
| Dahilde ilim ve fen tahsil ettirilecek 
subay ve memurlarla askerî talebenin 
kaydiye ve tedris ücretleri bu tertipte 
dahildir] 
Subaylar ve memurin ve asker 
mensupları ile mekteb talebe
sinin Hükümetin sıhhî müesse
selerinde tedavileri mümkün o-
laniamasma binaen memleket 
dahilindeki ücretli müessesatta 
tedavilerine aid masraflar 

Fasıl yekûnu 

112 800 

50 500 

18 010 

9 000 
27 000 

54 010 

22 369 095 

54 000 

6-300 

60 300 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

25 000 

81 000 

10 000 

8. 000 
27 000 

_45_000_ 

24 514 520 

24 000 

77 760 

9 600 

7 680 
25 920 

43 206 

23 904 505 

100 000 96 000 

6 300 

106 300 
6 050 

102 050 
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1934 
Malî senesi 

tahsisat 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

798! 

; 9 9 

800! 

801: 

8 0 2 

8 0 3 

Şehitliklerin bilûmum levazımı inşa-
iye masrafı ve bekçi ücreti 

inşaat ve tamirat ve sabit tesisat mas
rafları 

[Mimar ve marangoz alât ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve teffiz muame
lâtında pul ve muhammin ücretleri, 
etüd, proje ve keşif (tanzim, istinsah, 
teksir ve daktilo) ve aplikasyon mas
rafları. Yeni yapılacak yapı işlerine 
nezaret etmek üzere vekâletçe tayin 

edilecek mühendis, mimar, sürveyyan 
ücretleri. Bilûmum malzeme! inşaiye-
nin nakli masrafları ile inşaat alât ve 
malzemelerinin bedeli] 

Ecnebi mütehassıslar 

Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem
leketlere gönderilecek subaylar ve me
murlar harcırahı 

İkinci bab yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

Askerî mektebler masrafı 

[Mekteblerin tedrisatına ve sanat alet
lerine ve spora müteallik alât ve ede
vat, dolab, sıra, anfiteatr demirbaş 
eşya ve malzeme bedeli] 

Askerî müze masrafı 
[Eşya, asar ve atelyelerin malzemesi, 
mubayaa bedeli, fotoğraf ve tasnif iş
leri, tabı, tenvir masrafları] 

6 200 

1 135 200 

6 200 

750 000 

79 200 

JH300 
1 285 400 

5 950 

720 000 

140 000 134 400 

23 654 495 

40 000 

1 800 

_JJHX)J 4 320 
_1^007^00j 966 720 
25 521 520 | 24 871 225 

30 000 28 800 

2 000 1 920 
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8 0 7 

8 0 8 ' 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 

1933 senesi borçlar ı karş ı l ığ ı 
1932 » » »' 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Memnu mmtakalar istimlâk bedeli 

Fen ve sanat umum müdürlüğü tec
rübe ve muayene masrafı 

[Fen ve sanat umum müdürlüğü ve 
müessesatının tecrübe ve muayene hiz
metlerine müteallik bilûmum silâh, 
mühimmat, alât ve edevat ve malzeme 
mubayaası ve tamir ve muhafazası ve 
lüzum görülecek numunelerin tedarik 
ve mezkûr umum müdürlüğe merbut 
resimhane ve laboratuara mahsus ec
za, yağ, pil ve saire gibi malzeme mu
bayaası ve yerli ve ecnebi asar teda
riki ve poligonda vüeude getirilecek 
bilûmum tesisat ve vesait ve bunlara 
mümasil masraflar bu tertipten veri
lir] 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 710 
60 510 

621 
80 
20 
10 
10 
741 

44 000 

25 000 

40 159 543 

24 000 
56 000 

500 

20 811 
15 020 
5 010 
5 010 

45 851 

44 000 

20 000 

" T î o İST 
44 837 600 

23 040 
53 760 

480 

19 980 
14 420 
4 810 
4 810 

44 020 

42 240 

19 200 

^^Î059S) 
44 130 678 
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1934 
Mal! senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8151 
\ 

846 

8 1/7 

818' 

8 19 

! 
820| 

821 

822; 

823 

824 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek muhassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maajşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

Daimî müstahdemler ücreti 

Muvakkat tazminat 

1107 numaralı kanun mucibince gedik
li küçük zabit aile zammı 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Masraflar 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

müteferrika 

Mütenevvi masraflar 

Bedeli icar 
Mahkeme masrafı 
Defatir ve evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

599 185 

3 156 

6 800 

3 200 
612 341 

7 650 

2 500 

2 098 

6 119 
10 

2 000 
8 129 

40 000 
5 146 
45 146 

697 490 

10 000 

300 000 

7 000 

4 000 
1 018 490 

6 000 

3 000 

3 000 

7 000 
10 

3 000 
10 010 

60 000 
5 000 
65 000 

697 490 

10 000 

360 000 

7 000 

4 000 
1 078 490 

5 760 

2 880 

2 880 

6 720 
0 

2 880 
9 600 

57 600 
4 800 
62 400 
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Resmî telefon masrafı 
İl Masarifi tesisiye 
2| Mükâleme bedeli 

10 
2 000 

sas 

Fasıl yekttttu 

Ücretli muhabere ve mükâleme 

ı Mahkeme harçları 

İkinci bab yekunu 
Birinci kısım yekûnu 

îhinci ta*m"••'-. Cüze mahsus 
muhmsastd 

BirincLbab - Daimî masraflar 

jMuayyenat 
Tayinat 
[Efradı askeriyenin ve mekteb talebe-

ı lerinin iaşe masrafı, mevaddı gıdaiye 
f abrikalarile fırınlarda kullanılan 
aiât, edevat ve levazım bedeli amele 

ı yevmiyesi, fırnt kiralan, değirmen ki
ralama ve işletme ve zahire öğütme 
masrafları; seyyar değirmen ve sey
yar fırm mubayaa ve tesis masrafla
rı, seyyar mutbak mubayaa masraf
ları, levazım muayene komisyonları-

i nm muayene, tahlil masrafı ve muaye
ne alâtile edevat Ve eeza masrafları, 

| hastane ve revirlerin eczanelerile kim-
|yahane, laboratuarların ve diğer sıhhî 
i teşekküller için muktazi her nevi yi-
j yeeek, yakacak ve sabun masrafları] 

2( Hayvan yeM. bedeli 
[Arpa kırma masrafları ve arpa krr-

| ma, ezme m&lrinesi mubayaa masraf -
| lan bu tertibe dahildir] 

1 360 2 010 

10 
1920. 
1 930 

166 000 200 000 192 000 

4 000 4 000 3 840 
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829 

8tf0 

831 

Mahrukat 
[Soba ve teferruatı mubayaa masraf
ları, bin liraya kadar oeak ve fırın 
tamir, ve iki bin liraya kadar elektrik 
tesisatı masrafları bu tertibe dahildirJ 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Muytabiye 
Askerî teçhizat 

Fasjl yekûnu 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fen
nîye 

Ecza ve malzemeı tıbbiye ve teçhizatı 
sıhhiye 
Nakliyat 
[Balina, mühimmat, eşya ve malzeme 
erzak ve mahrukat ve bilcümle mevad-
dı askeriye nakliyat ve tahmil ye tah
liye masrafları, efrad ve askerî talebe 
ilei hayvanatın her nevi vesait ile na
kil masrafları ve tedavi ve muayene 
ve tebdil hava zamanında bir yere 
gidecek zabitan ve memurini askeri
yeye verilecek yol masrafları ve yü
rüyüş halindeki kıta efrad, zabitan ve 
memurini askeriyenin ibate ve bunla
rın hayvanlarının ahır masrafları le
vazım vesaiti nakliyesinin ve bunla
rın levazımmm mubayaa bedelleri, le
vazım vesaiti nakliyesinin işletme ve 
tamir masrafları ve amele yevmiye
leri, ardiye, tatili edevat ve istalya 
masrafları, askerî mahkemelere eelb-
olunacak efradın ve askerî mahkeme
lerce verilecek ceza hükümterînin in
fazı için bir mahalle sevkolunacak ef
radın yol masrafları bu tertibe dahil
dir] 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

39 591 

209 591 

7 452 
200 

70 652 

3 500 000 

2 000 
1 000 

50 000 

254 000 

100 000 
250 

60 000 
160 250 

2 750 000 

1 000 
1 000 

48 000 

243 840 

96 000 
240 

•57.600 
153 840 

2 640 000 

3 840 
144 960 
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1934 
Malî senesi 

tahdsat 

Lira 

m*mtmm 
1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul ecölen-

Lira 

8 3 2 

8 3 3 

8 3 4 

8 3 5 

836 

837 

} 
I 

83i 

&30 

840 

Nakil vasıtaları masrafı 

Mubayaa 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

Uçuş müteferrikası 

Tayyare senitleri tazminatı 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Atış bombardıman, uçuş, telsiz fotoğ
raf, malzeme! sıyanet, tamirhaneler
de yüksek mesai, ihtira, tamir ve pro
totip inşaat ve buna mümasil müte
ferrik işler için ikramiye ve mesai ik
ramiyesi 

Tayyarecilik eserleri, tercüme ve neş
riyat ve tabı masrafları ve Avrupadan 
fennî ve meslekî kitablar celbi 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

inşaat, tamirat, istimlâk 
[Mimar ve maçanğoz alftt ve edevat 
bedelleri ve istimlâk ve, teffiz mua
melâtında pul ve muhammin ücretleri, 
etüd, proje ve aplikasyonj masrafları] 

Yabancı mütehassıslar ücreti 

Staj ve lisan tahsil tahsisatı ve Avru-
. j ^ tetkik »eyaha^ masrafları 

10 
4,0 

15 000 

ı im 

196 

2 410 
3 802 049 

40 
200 
2âfi 

100 000 

5 000 

1 500 

500 

2509 
3 278 990 

450 000 

70 000 

85 000 

40 
190 
230 

153 600 

4 800 

1 440 

480 

2 400 
3 349 430 

9 600 

79 000 

81 600 
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Muhassasatın nev*i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

S^^rr^rmrpyfMi İ-Tjgfe^: -:--.-. 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

8 4 1 

8 4 2 

843 

8 4 4 

8 4 5 

O 

Memleket dahil ve haricinde ücretli 
müessesatı sıhhiyede tedavi ettirilecek 
malûün masrafı 

îkinei bab yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Müessesat 

İiskerî mektebler masrafı 
[Mekteblerin tedrisatına ve sanat alet
lerine ve spora müteallik alât ve ede
vat, dolab, sıra, anfiteatr, demirbaş 
eşya ve malzeme bedeli] 
Amele yevmiyesi 

Üçüncü bab yekûnu 

Dördüncü hısım - Müteferrih 
masraflar 

Geçen sene borcu . 

Eski seneler borçlan 

1933 yılı borşları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » » 
1929 » » » 

Fasıl yekûnu 

Havayolları Devlet işletme idaresine 
yardım 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMÛMÎ YEKÛN 

2 000 
2 000 

3 804 049 

5 990 

5 990 

5 843 
858 
258 
270 
333 

7 562 

150 000 
157 562 

4 630 375 

6 000 
611 000 

3 889 990 

8 000 

8 000 

7 000 

1 500 
630 
280 
100 

2 510 

9 510 
5 017 060 
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851 
852 

853 
854 
855 
856 

857 
858 
85i» 
860 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek mulıassasat 

Birinci bab - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
yesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1142 ve 1144 numaralı kanunlar muci
bince denizaltıcı ve dalgıçlara verile
cek tahsisat 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masraflar 

Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masrafları 

îcar bedeli 
Mahkeme masrafı 
Def atir ve evrakı matbua 
[Tabı ve teclid malzemesi, alât ve ede
vat ve mevaddı müstehlike mubayaa, 
tamir bedeli, kütüb, risale, harita mu
bayaa ve tabı masrafları] 
Odacılar elbisesi 
[Hademelerle kadrodaki aylık ücreti 
35 lirayı geçmeyen müstahdemlerin 
elbisesi bu tertibten verilir] 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

-â» 
1935 malî senesi için 

1 313 500 

31 164 
110 500 
8 475 

10 

32 000 
1 495 649 

2 000 
4 000 
5 200 

2 466 
400 

5 826 

945 

9 637 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

1 459 244 

26 554 
120 000 
11 325 

10 

37 126 
1 654 259 

2 000 
4 000 
4 000 

3 920 
400 

5 826 

1 945 

12 091 

1 459 244 

26 554 
120 000 
11 325 

10 

37 126 
1 654 259 

1 920 
3 840 
3 840 

3 760 
0 

5 590 

1 870 

11 220 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî seuesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 0 1 

8 6 2 

8H3 

8 6 4 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl, yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

îkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Güze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
Tayinat 
[Deniz efrad ve talebesinin iaşe mas
rafı veya bedeli, mevaddı gıdaiye f ab-
rikalarile fırınlarında kullanılan alât 
ve edevat ve levazım bedeli ve amele 
yevmiyesi, fırm kiraları, değirmen ki
ralama ve işletme ve zahire öğütme 
masrafları, muayene ve tahlil masra
flı ve işbu işlere aıd alât ve edevat be-
dellerile levazım kimyahanelerinin 
tahlil işleri için tedariki icab eden alât 
ve ecza bedeli ve hastahanelerin te
mizlik sabunu ve ilâçlara konan şeker 
bu tertipten temin edilir] 

33 320 
8 000 
41 320 

10 
890 
900 

1 250 
64 307 

1 559 956 

355 770 

35 000 
8 000 
43 000 

10 
890 
900 

1 250 
67 241 

1 721 500 

400 000 

33 600 
7 680 
41 280 

10 
850 
860 

1 200 
64 160 

1 718 419 

384 000 
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3 

659 numaralı kanun mucibince 
verilecek yemek bedeli 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 
[Bilûmum deniz müesseselerinin elek
trik, gaz, tenvir ve teshin sarfiyatı, 
gemilere alınacak elektrik masrafları 
ve bunlar için lüzum görülecek tesi
sat masrafları ve bütün teshin ve ten
vire aid eşya, malzeme ve imal be
delleri bu tertipten verilir] 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 

Melbusat 
[Melbüsat ve müstehlik eşyanın mua
yenesi için muayene komisyonlarına 
lüzumu olan alât ve edevatm ve mel-

; busat eşyasının muhafazası için ecza 
ve malzemenin mubayaasile deniz ef-
rad ve talebelerinin talimatı mucibin
ce tahakkuk ve ita edilecek elbise is
tihkakı ve gedikli mektebi talebesine 
verilecek fevkalâde eşya ve dikiş ku
tusu muhteviyatı bu tertipten alınır] 
Teçhizat 
[Buz dolabile ütüleri ısıtmağa mahsus 
soba bu tertipten almır] 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

48 300 
2 700 
33 000 

439 770 

123 600 

20 300 

270 

144 170 

48 300 
2 700 
48 000 

46 370 
2 590 
46 080 

499 000 

133 600 

20 300 

270 

479 040 

128 260 

19 490 

260 
164 170 148 010 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

Levazım ve teçhizatı harbiye 

Torpido ve mayn işleri 
Mühimmat 
Tahkimat ve top işleri 
Gtemi tamir ve inşası 
Elektrik ve seyr.e aid işler 
[Esliha atelyesinin işletme masrafları, 
amele yevmiyeleri, müstahkem mev
kiin bilûmum ihtiyaçları, sefain inşa 
ve tamir, teçhiz, telvin ve malzemesi-
le fabrika ve atelyelerin işletme ve 
tesis masrafları, kömür, yağ, mai 
mahruk ve bilûmum levazım bedelleri 
amele ve ihtisas yevmiyeleri, telsiz ye 
seyre aid bilûmum fennî alât ve ede
vatın -malzeme masrafları ve top, tor
pido ve mühimmata lüzumu olan her 
nevi malzeme bedelleri taallûk ettiği 
maddelerden verilir] 

Fasıl yekûnu 

Sefain ve mevaki levazımı 
Levazımı müteferrika 
Devriçark 

Fasıl yekûnu 

Levazımı sıhhiye 

Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve malzemei baytariye 

Fasıl yekûnu 

70 000 
151 300 
ıooooo 
565 000 
85 000 

971 300 

120 000 
750 900 

m 900 

14 570 
650 

15 220 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

70 000 
118 000 
123 000 
493 000 
91 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

895 000 

120 000 
660 900 
780 900 

30 570 
650 

31 22$ 

67 200 
113 280 
118 080 
473 280 
87 360 

859 200 

111 520 
634 460 
745 980 

29 350 
620 

29 970 
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Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabuLedilen 

Iâra 

8 8 * 

8 7 0 

(871 

8 7 2 

8 7 3 

Nakliyat 

[Esliha ve mühimmat,, eşya ve malze
me ve erzak ve kömür ve bilcümle 
mevaddı askeriye nakliyat* ve tahmil 
ve tahliye masrafları, nakil -için am
balaj masrafr, . efrad ve askerî talebe 
ile hayvanatın her nevi vesait ile na
kil masrafları- ve tedavi ve muayene 
ve tebdilhava zımnında bir yere gide
cek zabitan ve mensubmi askeriyenin 
kamın mucibince verilecek harcırahla
rı, kıta halinde gelen ve giden zabitan, 
mensubin ve memurini askeriye ile ef
radm yol ve ibate masrafları, leva
zım vesaiti nakliyesinin ve bunlarm 
levazımının mubayaa bedelleri ve le
vazım nakil vasıtalarmm işletme ve 
tamir masrafları ve amele yevmiyele
ri, ardiye, tatili edevat ve istalya mas
rafları, askerî mahkemelere celbolu-
:nacak efradm ve askerî mahkemeler
ce verilecek ceza hükümlerinin infazı 
.jîjgin bir-mahalle sevkolunâcak efradm 
vol masrafları bu tertibe dahildir] 

Kitab, mecmua ve risale masrafları 

Nakil vasrtala-rı masrafları 

ı Mubayaa 
2. Tamir 
3 işletme 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Memleket dahil ve haricinde ücretli 
mtiessesatı sıhhiyede tedavi ettirile
cek malûlin masrafı 

39 520 20 000 19 200 

3 564 

100 
100 
200 

3 300 

1 000 

&.810 

10 
310 
400 

2 TOaj 

720 

6300 

1 000 

10 
300 

6 050f 

9601 
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Muhassasatm nev'i 

648 numaralı kanunun 4 ncü ve 1492 
numaralı kanunun 6 ncı maddeleri 
mucibince gedikli küçük zabitlere ve
rilecek ikramiye 

B i r inc i bab yekûnu 

İk inc i bab - M u v a k k a t mas
r a f l a r 

Ebniye inşa ve tamiri 

[Mimar ve marangoz alât ve edevatı, 
istimlâk ve tef üz bedelleri ve pul ve 
muhammin ücretler^ etüd, proje ve 
aplikasyon masrafları] 

Ecnebi mütehassıslar 

Ecnebi memleketler harcırahı 

Staj, tahsil ve tedavi masraf i 

Staj içjn ecnebi memleketlere 
gönderilecek zabit ve memurla
rın tahsisatları üe dahilde lisan 
tahsil ettirilecıeklerin yol ve te
davi masrâllarr ^ 
[Dahilde iüın ve*fen tahsil ettirilecek 
zabit ve memurlann, askerî talebenin 
kaydiye, tedris nlasraflari] 
Askerî mühendis ve fen memu
ru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek ta
lebe masrafı 
[Azimet ve avdet maktu: yol masrafı 
ve aylık tahsisat, mekteb ve laboratu
ar, tedavi masrafları, tahsil programı 
mucibince yapacakları zarurî ve haki
kî masrafları] 

Fasıl yekûnu 
İkinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı, 

Lira N 

10 
2 488 954, 

2O00G 

4&m 
12 055 

* 

20 068 

9 925 

" 

29;99£ 
109 048 

2 598 002 

1935 malî 

Hükümetçe 
|, taleb edilen 

Lira 

5 
2 391 125 

t 

29 000 

60 035 
12 655 

-

« 

45 800 

26 040 

7i m. 
164 530 

2 555655 

senesi için 

Encümence 
kabul edilen 

* • 

Lira 

£ 
2 291 805 

19 200 

57 630 
12 150 

43 970 

25 000 

68 970 
157 950 

2 449 755 



- 1 8 8 
wamajmm*tmmmmmMBmmmmmm 

"fa 
Muhassasatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

8 7 9 

8 8 0 

8 8 İ 

Üçüncü kısım - Müessesat 

Boğazlar komisyonu masrafı 
Boğazlar komisyonu ve boğaz
lar işaret, telsiz ve projektör is
tasyonları efrad tayinatı 
^Birinci maddede yazılı efradın 
imelbusat bedelleri 
JBirinei maddede yazılı mües-
sesatın. tenvir ve teshin masraf
ları, hayvan yem bedelleri, muy-
tabiye, işletme, nakliye ve her 
türlü tesisat tamir ve idare mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Deniz matbaası masrafı 
Mevaddı iptidaiye 
Demirbaş eşya 
îşlotme ve amele ücreti 

Fasıl yekûnu 

Deniz mektebleri masrafı 

Laboratuar tesis ve fennî alet
ler masrafı 
Kitab ve defter ve ders levazımı 
masrafı 
Deniz spor birlikleri masrafı. 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

2.635 

775 

3 000 

6 410 

19 000 
19 000 

2 500 

1 000 
500 

4 000 

29 410 

2 635 

775 

3 000 

6 410 

100 
100 

19 000 

19 200 

3 000 

1 500 
500 

5 000 

30 610 

2 530 

750 

2 880 

6 160 

100 
100 

18 240 
18 440 

2 880 

1 440 
480 

4 800 

29 400 
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Muhassasatın nev'i 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene borcu 

Eski seneler borçları 
1933 senesi borçları karşılığı 
1932 » » » 
1931 » » » 
1930 » » » 

Fasıl yekûnu 
- Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN. 

im 
Mafi senesi 
ta|tsteatt 

Lira 

- 820 m 
344 
İd 

im 
1 450 

4 m 818 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

* 

m 

315 
10 
10 

335 
835 

4 308 600 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

480 

300 
10 
10 

320 

800 
4 198 374 
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885 

886 

887 

888 

889 

8İ)0 

891 

802 

893 

Muhassasatm nev'i 

E Birinci kısım - Cüzlerde müş-
} terek muhassasat 
\ 
î 
İ Birinci bab - Maaş, ücret, 
I tahsisat 
t -
ŞMaaşatı umumiye 

L68S numaralı kanunun 58 aci mad-
tesi mucibince verilecek tekaüd ikra-

2 

|«Mafcdemfer «Nrti - .• t : 1 ;.-
P' . 

fffuvakkat tazminat 
E 

£204 numaralı kanun mucibince veri
lecek ihtisas ücreti 

| Birinci bab yekûnu 
t: 
•f; 

I îkinei bab - Masraf 

flefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 

ırtasiye 

Eüteferrika ve muhafız köpekleri İa-
gi 

itenevvi masraflar 

deli icar 
ankeme masrafı 

İPefatir ve evrakı matbua 
Jîademe melbusastı 
.i 
l Fasıl yekûnu 

1084 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

336 407 

5 940 

200 000 

12 820 

100 
554 267 

2000 

2 270 

5400 

1 100 
3 000 
1 25a 

830 
6 180 

j ı . ' . 'h "iıı 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Z4ra 
ssaşMasas 

412 808 

5 940 

9*0 080 

12 820 

100 

711 748 

Encümence 
kabul edilen 

lira 

5 000 
2 220 

5 000 

1 100 

1 250 
1 120 
3 470 

430 742 

5 940 
280 080 

12 820 

100 
729 682 

4 800 

2 130 

4 800 

1 060 

1 200 
1 080 
3 340 
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m 

8ö4f 

8951 

*M 

laüsrt 

mm 

Muhassasatın nev'i 

Harcırah 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Yabancı memleketlere gönderi
lecek komisyonlar harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Resmî telefon masrafı 
Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasü yekûnu 

Ücretli muhabere ve mt&aleme mas
rafı 

İkinci* bab yekunu 

Birinci kısım yekunu 

îkinci hısım - Cüze mahsûs 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
Efradı askeriye iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat 

Fasüyekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasüyekûnu 

1934 
Malî seaesi 
tahsisatı 

Lira 

14 381 
4 000 

1935 malî senesi için 

18 381 

100 
1 350 
1 450 

ljOO 
36 781 

591 048 

27 324 
4 500 
6 461 

38 285 

12 000 
900 
500 

13 400 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

15 000 
4 000 

10 000 
29 000 

50 
1 250 

1 300 

JLOÖO 

47 040 
758 788 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

26 188 
7 095 
5 387 

38 670 

21 000 
2 000 

500 
23 «500 

14 400 
3 840 

9 600 

27 840 

50 
1 200 

1 250 

lJftO. 
45,170, 

774 852 

25 140 
6 810 
5 170 

37 120 

20 160 
1 920 

480 
22 560 
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ft 
rsr ta Muhassasatın nev'i 

81)1) 

5)00|-

902İ 

î)03 

904 

9 0 5 

Levazımı sıhhiye ve teoriibe hayvanatı 
ve bunların iaşesi 

Sevkiyat 

Fennî kitab ve risalelerin ve gazetele
rin mubayaa ve abone bedelleri 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Birinci bab yekûnu 

ikinci bab - Muvakkat mas
raflar 

İnşaat, tamirat ve tesisat masrafları 

înşaat ve tamirat 
Tesisatı fenniye 
Amelenin beden terbiyesi için 
yapılacak tesisat masrafı 

, Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıslar 

Staj masrafı 

Staj için avrupaya gönderile
ceklerin tahsisat, harcırah ma
sarifi zaruriyeleri ve mekteb 
ücretleri 
Stajiyer talebenin teftişi için 
harcırah ve masarifi müteferri
kası 

Fasıl yekûnu 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

S5Ö 

5 000 

2 300 

1 000 
60 835 

152 730 
79 500 

2 000 
234 230 

23 550 

30 300 

500 
30 800 

150 

4 000 

2 000 

2 000 
70 320 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

140 

3 840 

1 920 

1 j20j 
61 500 

48 978 I 
40 000 

500 
89 478 

61 172 

47 020 
38 400 

480 
85 900 

61 172 

47 700 

300 
48 000 

45 790 

290 
46 080 
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fc 
Muhassasatın nevi 

906 

907 

1908 
909 
910 

0 

Yardımlar 
895 numaralı kanun mucibince 
sigorta sandığına muavenet 
Millî cemiyetlere muavenet 

Fasıl yekûnu 

İkinci bab yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım - Müessesti 

Fabrikalar masarifi umumiyesi 
Mevad ve malzemei iptidaiye ve 
müstehlike (mamul ve gayri-
mamul) ve işletme masrafı 
Amele ücretleri ve ihtisas yev
miyesi 
Muvakkat müstahdemler 
Demirbaş 
Nakil ücretleri 
Tesisatı cedide tevsiat ve ta
miratı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım - Müteferrik 
masraflar 

Geçen sene borcu 
Eski seneler borçlan 
2441 numaralı kanunun muvakkat 
ikinci maddesi mucibince İnhisarlar 
umum müdürlüğüne ödenecek eşya 
ve malzemenin birinci taksiti 
1928 yıhna aid mahkûmtinbih borç 
karşılığı 

Dördüncü kısım yekunu 

UMUMÎ YEKÛN 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
0 

20 000 

308 580 

369 415 

883 007 

2 316 014 
5 000 

93 700 
693 500 

10 000 

4 001 221 

5 000 
10 000 

681 
15 581 

4 977 265 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

20 000 
1 000 
21 000 

119 650 
289 970 

525 821 

1 321 705 
4 000 
93 700 
185 232 

10 000 
2 140 458 

10 000 
1 000 

50 000 

61 000 
3 250 216 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

19 200.1 
960 

20 160 

213 312 
280 812 

504 790 

1 303 771 
4 000 
89 950 
177 820 

9 600 
2 089 931 

9 600 
960 

50 000 

60 560 
3 206 155 
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Muhassasatın nevi 

9 1 5 

916 

917 

918 

1919 

9 2 0 

921 

İ9aa| 

Birinci kısım - Güzlerde müş
terek muhassasat -

Birinci bab.- Maaş, ücret, 
tahsisat * 

Maaşatı umumiye 

1683 numaralı kanunun 58 nci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami
ye^ 

Müstahdemler ücreti -

Daimî müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

657 ve 2047 numaralı kanunlar muci
bince verilecek tazminat ve uçuş üc
reti 

Birinci bab yekûnu 

îkinci bab - Masarif 

Mefruşat ve demirbaş 

Kırtasiye 

Müteferrika 

Mütenevvî masraflar 

icar bedeli 
Odacılar melbusatı 
Evrakı matbua 

Fasıl yekûnu 

1934 
Hal! senesi 

tahsisatı 
I/ira 

238 503 

44 016 
1 000 

45 016 

34 035 

54 790 

372 344 

1 500 

500 

1S8Ö 

187 
134 

1 000 

1 321 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb e<îüen 

Lira 

265 688 

8 500 

43 068 
3 000 

46 068 

30 000 

45 000 

395 256 

1 000 

1 0 0 0 

500 
200 
500 

1 200 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

265 688 

8 500 

43 068 
3 000 
46 068 

30 000 

45 000 
395 256 

960 

480 

960 

480 
190 
480 

1 150 
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1934 
Malî senesi 

tahsisatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 2 4 

9 2 5 

9 2 6 

9 2 7 

9 2 6 

Harcırah 

Resmî telefon masrafı 

Tesis masrafı 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 

İkinci bab yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım -Cüze mahsus 
muhassasat 

Birinci bab - Daimî mas
raflar 

Muayyenat 
Efrad iaşe masrafı 
Hayvan yem bedeli 
Mahrukat, tenvir ve teshin 

Fasıl yekûnu 

Levazımı askeriye 
Melbusat 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

8 150 

0 
120 
120 

30 
13 481 
385 825 

32 550 
9 207 
8 000 
49 757 

9 524 
2 350 
800 

12 674 

6 000 

25 
75 
100 

75 
9 875 

405 131 

33 000 
10 000 
8 000 
51 000 

10 000 
2 500 
1 000 
13 500 

5 760 

25 
75 
100 

75 
9 485 

404 741 

31 680 
9 600 
7 680 
48 960 

9 600 
2 400 
960 

12 960 
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Muhassasatm nev'i 

Levazımı sıhhiye 
Ecza ve malzemei sıhhiye 
Ecza ve maîzemei bâytariye 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
{Eşya, erzak, malzeme, alât ve ede
vat nakliyatı, efradtn nakliye mas
rafları ve tedavi, muayene ve tebdil
ihava zımnmda bir yere gidecek za,bi-
tan ve askerî memurların yol mas
rafları, tatbikattaki efrad ve hayvan
ların ibate masrafları] 

Makine alât ve edevat ve demirbaş eş
ya ve levazımmm mubayaa ve tamir 
masrafları 

Hayvan mubayaa bedeli 

tfakil vasıtaları masrafları 

Mubayaa 
Tamir 
işletme 

Fasıl yekûnu 

1493 numaralı kanun mucibince veri
lecek ikramiye 

Birinci bab yekûnu 

İkinci bab - Muvakkat mas
raflar 

înşaat ve tamirat ve bilcümle baliz 
tesisatı masrafı 

1934 
Malî senesi 

tahsisatı 
Lira 

400 
100 

500 

23 101 

26 894 

2 000 

3 135 
1 000 
9 000 

13 135 

2 000 

130 061 

29 200 

1936 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lti* 

400 
70 

4^ 470 

22 000 

27 000 

2 000 

500 
1 000 
8 000 
9 500 

İM 
127 470 

25 000 

380 
70 

25 920 

1 920 

480 
960 

7 680 

122 370 

24 000 
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PS Muhassasatın nev'i 

1934 
Malî sonesi 

tahsisatı 

Lira 

9:$<v! 

î»;t7 

9 a 8i 

i 

Ecnebi memleketlere gönderilecek za-
bitler harcırahı ve staj ve tahsil için 
gidecek talebe, zabitler tahsisatı ve 
mekteb masrafları 

Ecnebi mütehassıslar 

ikinci bab yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım -Müesseseler 

Matbaa masrafı 

Demirbaş eşya mubayaa, ta
miri 
Mevacidı iptidaiye 
işletme 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü hısım - Mütefer
rik masraflar 

Geçen sene borcu 
Eski seneler borcu 

UMUMÎ YEKÛN 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

9 600 
2 850 
41 65g 
171 711 

17 257 
10 000 
52 257 

830 
18 000 
1 634 
20 464 

179 727 

17 457 
20 000 
1 500 
38 957 

578 005 

50 
100 

623 965 

16 570 
9 600 
50 170 
172 540 

16 760 
19 200* 
1 440 
37 400 

50 
100 

614 831 
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«S W- Varidatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

a 
ı 
2| 
31 
4 

i 

i 5 
! 6 
i 7 

1 

!' 2 
i 3 
: 4 

5 

BÎRÎNOI KISIM 

İRAD .VE SERVET VERGİLERİ 

Arazi vergileri 

Arazi vergisi 
Hususî ormanlar rüsumu 

Fasıl yekûnu 

Binalar Vergisi 

Hayvanlar vergisi 

Kovun 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 

Veraset ve intikal vergisi 

Birinci kısmı yekûnu 

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 
815 000 
5 000 

10 800 000 

500 000 
8 750 000 
700 000 

4 500 000 
50 000 

14 500 000 

600 000 
5^) 000 

35 500 000 

1935 malî senesi için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

5 000 000 i 5 100 000 
100 000 i 100 000 

5 100 000 ! 5 200 000 

4 500 000 ! 4 619 000 

5 420 000 
840 000 
130 000 
550 000 

2 940 000 
455 000 
310 000 
5 000 

10 650 000 

500 000 
9 500 000 
900 000 

4 650 000 
50 000 

15 600 000 

600 000 

500 000 
36 950 000 

5 420 000 
840 000 
180 000 
550 000 

2 940 000 
455 000 
310 000 
5 000 

10 650 000 

400 000 
8-000 000 
1 000 000 
4 650 000 

50 000 
14 100 000 1 

600 000 

400_000_ 
35 569 000 1 
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Vamdatm nev'i 

1934 
Malî senesi 

mııhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

'Hükümetçe 
tahmin edilen 

'.'•'• L i r a 

ÎKÎNCÎ KISIM 

İSTİHLÂK VE MUAMELE VER
GİLERİ 

Gümrük vergileri 

Gümrük vergisi 
Ardiye resmi 
2456 numaralı kanun mucibince 
gümrüklere ibraz edilecek be
yannamelerle manifesto ve bar-
namelere yapıştırılacak müda
faa pulu hasılatı 

8 

Fasıl yekûnu 

Muamele vergisi 

İthalât.muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele ver
gisi 
Bankalar ve sigorta şirketleri 
muamele vergisi 

Fasıl yekûnu 

Dahilî istihlâk vergileri 

Şeker ve gligoz istihlâk vergisi 
Elektrik, havagazı istihlâk ver
gisi 
Ham petrol ve ondan çıkarılan 
maddeler istihlâk vergisi . 
2458 numaralı kanun mucibince 
muhtelif maddelerden alınacak 
istihlâk vergisi 

Fasıl yekûnu 

36 ooa ooo 
250 000 

•350.000 
36 600 000 

8 170 000 

•6 700 000 

400 000 
15 270 000 

5 800 000 

1 000 000 

1 200 000 

4-800-000 

12 800 000 

Encümence 
talimin edilen 

Lira 

35. Q00.i)00 ! 34 000 000 
300 000 i 300 000 

100 000 ! 100 000 
35 400 000 -i 34 400 000 

; S 650 -000 

6 950 000 

400 «J0' 
16 000JX)0_ 

6 000 000 

1 500. 000 

8 650^00 

6 950 000 1 

400 000 
16̂  W 000J 

I I I 

i 6 500 000 

| 1 500 000 

2 150 000 i 2 5000 000 

8 100 000 
17 750 000 

9 365 000 
19 365 000 
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m! 

i 

i 

i 

i:»! 

I-S 
Varidatın nev'i 

2 0 

211 

Oyun aletleri resmi 

Kara ve deniz avları 
i 

Nakliyat vergisi 

Sefineler rüsumu 

Damga resmi t 

Tapu hare ve kaydiyeleri 

Mhkeme harçları 

Pasaport ve kançılarya 

Noter harçları 

Diğer harçlar 

Hüfiıs 
Eczane ve ecza deposu ve tıbbî 
müs tahzar la r 
İ h t i r a bera t ı 

Fasıl yekûnu 

7 ; 

Hayvan sağlık zabıtası resmi 

i k i n c i k ıs ım yekûnu 

ÜÇÜNCÜ KISIM v 

Mülga vergiler bakayasından " 

1934 
Malî senesi 

muhammen atı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

65 000 

6 000 
9 000 
80 000 

100 000 
76 205 000 

30 000 

400 000 

750 000 

125 000 

5 700 000 

1 350 000 

1 700 000 

700 000 

600 000 

30 000 

350 000 

750 000 

300 000 

8 250 000 

1 300 000 

1 700 000 

700 000 

550 000 

30 000 

350 000 

750 000 

300 000 

6 250 000 

] 300 000 

1 700 000 

800 000 

500 000 

100 000 

120 000 

106 000 
5 000 

231 000 

100 000 
81 411 000 

100 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

120 000 

106 000 
5 000 

231 000 

100 000 
82 076 000 

100 000 
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&* 
Varidatın nev'i 

1934 
Malî. senesi 

muhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

2 2 

23! 

24 

2 5 

2 6 

2 7 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

İNHİSARLAR SAFÎ HASILATI 

Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, 
revolver, fişek vemevaddı infilâkiye 

2460 numaralı kanun mucibince tütün 
Ve müskirattan alınacak müdafaa pu
lu hasılatı 

Kibrit ve çakmak 

Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu miktar 

Fasıl yekûnu. 

Oyun kâğıdı 

Dördüncü kısım yekûnu 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLETE AİD EMVAL VE EMLÂK 
HASILATI 

Devlet ormanları 

İşletilen emlâk hasılatı 

Arazi hasılatı 
icar bedelleri 

Fasıl yekûnu 

31 000 000 

2 000 000 

1 225 000 
35 000 

1 260 000 

30 000 

34 290 000 

1 580 000 

30 000 
200 000 
230 000 

31 150 000 31 150 000 

2 800 000 !• 2 800 000 

1 225 000 
35 000 

1 225 000 
35 000 

1 260 000 

30 000 

35 240 000 

1 800 000 

' 30 000 
200 000 
230 000 

1 260 000 

30 000 

35 240 000 

1 800 000 

30 00f) 
200 000 
230 000 
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Varidatın nev'i 

2 8 

21» 

ao 

:ıı 

;)5 

:J8İ 

1934 
]\Ialî sonesi 

mnlıammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
talimin edilen 

Lira 

Emval ve emlâk satış jıasılatı 

Emval satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİLEN 
MÜESSESELER 

Devlet demiryolları 

Posta ve telgraf ve telefon 

Darbhane hasılatı 

Resmî matbaalar hasılatı 

Umumî mektebler hasılatı 

Madenler hasılatı 

Diğer müesseseler hasılatı 

Kılavuzluk ve fomörkörcülük hasılatı 

îzmir rıhtım şirketinden 

İstanbul rrhtrm şirketinden 

Altıncı kısım yekûnu 

300 000 
1 000 000 
1 300 000 
3 110 000 

50 000 

25 000 

10 000 

70 000 

50 000 

170 000 

64 000 

0 

439 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

250 000 
1 000 000 
1 250 000 
3 280 000 

1 000 

25 000 

1 000 

70 000 

50 000 

200 000 

80 000 

250 000 
677 000 

250 000 
1 000 000 
1 250 000 
3 280 000 

1 000 

25 000 

1 000 

70 000 

50 000 

200 000 

80 000 

250 000 
677 000 
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fa 
Varidatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

muhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

3 9 

40 

41 

YEDİNOt KISIM 

Umumî müesseseler ve şirketler hası
latından Devlet hissesi 

İmtiyazlı demiryollarından 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığmdan 
Cumhuriyet merkez bankasın
dan 
Cumhuriyet Merkez bankasın
dan kambiyo murakabesi muka
bili alınan 

Fasıl yekûnu 

Yedinci kısım yekûnu 

SEKÎZtNCt KISIM 

Müteferrik varidat 

Askerlik mükellefiyeti 
Devlete aid esham ve tahvilât, 
faiz ve temettüleri 
Şirketlerden ve müteahhitler
den teftiş mukabili alınan 
Faiz 
Akçe farkı 
Kıymetli evrak 
Tavizattan istirdad 
2459 numaralı kanun mucibince 
alınacak tayyare resmi 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 

Para cezaları 
Zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

750 000 
200 000 

100 000 

50 000 
1 100 000 
1 100 000 

1 100 000 

1 000 000 

300 000 
100 000 
100 000 
220 000 
30 000 

2 500 000 
5 350 000 

400 000 
850 000 

1 250 000 

750 000 
200 000 

0 

50 000 
1 000 000 
1 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

250 000 
150 000 
100 000 
200 000 
15 000 

2 500 000 
5 715 000 

250 000 
1 000 000 
1 250 000 

750 000 
250 000 

0 

56 000 
1 056 000 
1 056 000 

1 700 000 

1 000 000 

250 000 
350 000 
100 000 
200 000 
15 000 

2 000 000 
5 615 000 

150 000 
900 000 

1 050 000 
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fe 
Varidatın nev'i 

1934 
Malî senesi 

nnhammenatı 

Lira 

1935 malî senesi için 

Hükümetçe 
tahmin edilen 

Lira 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

42 

43 

44 

4 5 

4 6 

47 

4 8 

Müteferrik hasılat 

İstanbul üniversitesi hasılatı 

Sekizinci kısım yekûnu 

DOKUZUNCU KISIM 

Mukavelenamesi mucibince Musul pet-
rollarmdan alman 

Teberrüat 

İktisadî buhran vergisi 

1890 numaralı kanun mucibince 
maaş, ücret ve saireden 
1996 numaralı kanun mucibince 
binalardan alınan 
2416 ve . . . . . numaralı kanunlar 
mucibince kazanç erbabından 
alınan 

Fasıl yekûnu 

Muvazene vergisi 

Dokuzuncu kısım yekûnu 

ONUNCU KISIM 
Nâzım varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1 120 000 

117 000 
7 837 000 

500 000 

8 000 000 

1 500 000 

1 500 000 
11 000 000 

14 000 000 
25 500 000 

184 081 000 

1 500 000 

50 000 
8 515 000 

500 000 

9 000 000 

1 500 000 

3 750 000 
12 250 000 

jjywjjgo 
27 750 000 

194 923 000 

2 150 000 

50 000 
8 865 000 

500 000 

9 220 000 

1 500 000 

1 750 000 
12 470 000 

J5J80 000̂  
28 150 000 

195 013 000 



D-
Muvazenei umumiye kamımı : Madde - 5 

[Dairelerin barem harici memurları ile ücretli müstahdemler ve nakil 
vasıtaları kadroları] 



T. B. M. M. 
Memuriyetin nevi 

Daktilo 
» 

Kütüpane müstahzıiü 
Ser hademe 

» muavini 
1 inci sınıf hademe 
2 •» » » 
3 » » » 
4 » » » 
Şoför 

» 

Mütehassıs bahçıvan 
Bahçıvan 

1 » % 

» 
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 Maaş 
Lira 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 
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Memuriyetin nevi 

Sermakinist 
Litoğraf makinisti 
Makinist muavini 
Makinist çırağı 
Motorcu ve elektrikçi 
Sermücellit 
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 memuru 
Malzemei tefrişiye depocusu 
Elektrik ve avize elektrik levazımı depo
cusu 
Muhafaza memuru 
Elektrikçi refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye ambarcısı 
Dülger1 

> 
Doğramacı 
Kurşuncu 
Tenekeci 
Su yolcu 
Garaj memuru 
Garaj hademesi 

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 
1 
1 
5 

Ücret Mail; 
Lira Lira 

95 
85 
65 
35 
95 

100 
75 
50 
35 
40 
60 

300 
140 
95 

100 
85 
70 
65 
60 
65 
60 
50 
50 

60 
60 
50 
70 
50 
55 
45 
55 
55 
55 
30 
70 
35 
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Memuriyetin nevi 

Yorgancı 
» refiki 

Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
Kapıcı 
Bahçıvan başı 
Bahçıvan 
Kalorifer, motor ve itfaiye memuru 
Kaloriferci ve itfaiyeci 

» » 
Nakliyat kamyon şoförü 
Telefoncu 
Cilâcı 
Kayikhane bekçisi 
Saatçi 
Şofracıbaşı 
Sofracı 
Doktor 
Rençber 

Adet 

1 
1 
3 

29 
17 
8 
3 

29 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 

Ücret 
Lira 

60 
50 
50 
40 
35 
35 
45 
35 
70 
50 
40 
40 
50 
40 
35 
30 
75 
50 

100 
35 

Riyaseti Cumhur 
Seryaver tahsisatı 1 200 
Yaverler tahsisatı 3 50 

Divani muhasebat 
Daire müdürü 1 100 
Kütüpane memuru 1 60 
Müvezzi 1 40 
Kapıcı 2 40 
Kalorifer ateşçisi 1 50 
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Memuriyetin nevi 

Odacı 
» 
» 

Gece bekçisi 
Doktor 
Kalorifer, elektrik, telefon memuru 
Mahzen hamak 

Adet 

1 
1 

30 
2 
1 
1 
3 

Ücret 
Lira 

40 
35 
30 
35 
75 
65 
30 

Maaş 
Lira 

Başvekâlet 
Başodaej 
Odacı 

Kapıcı 
Müvezzi 

Hazinei evrak odacısı 
Şoför 
Matbaa idare memuru 
Doktor 

1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

50 
45 
40 
30 
40 
60 
50 
40 
30 
90 

100 
100 

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 (Laakal iki 
ecnebi lisânı"ve daktilo bilmesi şarttır.) 1 150 
Tasnif memuru 1 100 

» » 2 75 
» » 2 60 

Makinist 1 110 
Kalorifer ve tamirat memuru 1 80 
Kaloriferci yamağı (Yalnız altı ay istih
dam olunur). * 1 30 
Müvezzi 1 45 

» 1 40 
Başodacı 1 45 
Odacı 7 30 

Diyanet işleri reisliği 

Merkez 
Odacı 
Müvezzi 
Doktor 

Vüâyat 
Din öğütçüleri 

» » 
» » 

Dersiam 

» 
» 

9 
1 
1 

57 
46 
108 
9 
19 
54 
155 
77 
1 

30 
40 
30 

10 
8 
6 
20 
15 
12 
10 
8 
6 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Kur'an öğütçüleri 9 40 
» » ' 5 30 

Müftülükler hademesi 4 30 
» 5> 45 15 

Maliye vekâleti 
Merkez 

Vekâlet mütercimi 
Tabip 
Evrak müvezzii 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kalorifer ve tamirat memuru 

» » » 
Kalorifer makine tamircisi 
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 
istanbul ve Sultan Ahmet mahzeni evrak 
odacısı 
Hamal * 
Mütehassıs müşavir 

1 
1 

15 
1 
1 

48 
1 
2 
1 
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 
60 
30 
35 
80 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
50 
35 
30 

30 
50 

500 
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Müşavir 
» 
» 
» 
» 

Avukat 
» 
» 
» 

Memuriyetin nevi 

avukat 
» 
» 
» 
» 

» 
Tetkiki maliye mütercimi 
Fenerler idaresi maliye mütehassısı 

Millî seferberlik şubesi 

Millî emlâk idaresi 

Müdür 
Şef ' 
Memur 

Mümeyyiz 
Muhasip 
Tetkik memuru 
Kâtip 

» 

5» 

» 
Alektrik tamircisi 
Fen memuru 
Makine tamircisi 
Odacı 
Müfettiş 

Nafıa inşaat muhasebesi 
Müdür muavini 
Kısım âmiri 
Muamelât memuru 

Adet 

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

1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
1 

. 1 
1 
2 
2 

1 
2 
1 

ücret Maaş 
Lira Lira 

400 
350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
80 
70 
60 
50 

200 
150 

200 
150 
100 

120 
100 
100 
85 
80 
75 
70 

125 
100 
100 
35 

120 
100 

175 
160 
160 
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Memuriyetin nevi Adet 

Tetkik memuru 1 
» » 1 
» » 2 

Hesap » 1 
» » 2 

Kâtip ve hesap memuru 1 
» » » 2 

Kâtip 1 
Dosya ve evrak memuru 1 
Daktilo 1 

» 1 

Üeret Maaş 
Lira Lira 

140 
100 
75 

130 
90 
75 
60 
50 
60 
80 
75 

Damga matbaası ve Darphane müdürlüğü 

Kapıcı 2 
» 1 

Gece bekçisi 2 
Odacı 4 

Vilâyat 
istanbul vilâyeti başodacısı 1 
Vilâyat odacıları 177 

» » 200 
Kaza odacıları 341 
Kâtip 30 

» 20 
Gece bekçisi 51 
Birinci umumî müfettişlik maliye müşa
virliği kâtibi * ı 1 

Hazine avukattan 
Muhakemat müdürü 1 

» » 1 
Müşavir avukat 2 
Hazine avukatı 1 

» 2 
» 3 
» 3 
» 7 
» 4 
» 9 

40 
35 
35 
30 

40 
30 
25 
20 
50 
40 
30 

135 

400 
200 
100 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
120 

» 16 100 
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Memuriyetin nevi 

Hazine avukatı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muakkib 
» 
» 

Dava kalemi şefi 
Takib ve tenfizi ilâmat memuru 
istanbul rüsumu saydiye odacıları 

» >> » gece bekçisi 

Millî emlâk idaresi 
Müdür 

» 
» 
» 

Muhasip 
Kalem âmiri 

» » 
Başkâtip 

» 
Memur 

» 
» 

Hesap memuru 
Kâtib 
Tahsildar 
Daktilo 
istanbul elektrik tamircisi 
izmir » » 
Avukat 

» 
Odacı 
Elektrik tamircisi 
Elviyei selâse emlâk memuru 

» » » kâtibi 
» » » » 

-

Adet 

10 
15 
10 
16 
25 
34 
11 
1 
8 

12 
1 
2 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
3 

12 
25 
2 

30 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

90 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
60 
50 
40 

100 
75 
30 
35 

175 
120 
100 
80 

120 
110 
100 
75 
70 
75 
70 
60 
75 
50 
45 
60 

100 
75 

100 
80 
35 
80 
60 
50 
45 
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Mesaha 
Teslim • 

Memuriyetin nevi 

memuru 
ve tesellüm memuru 

Korucu başı 
Korucu 
Korucu 

Tahrir ^ 
» 
» 

Reis ve 
» 

A.za ve ' 
» 
» 

Mesaha 
» 
» 
» 

Odacı 

ve bekçi 

Adet 

3 
1 
1 

12 
10 

Tahrir heyetleri 
ve tatbik müfettişi 

» » 
» » 

tahrir memurları 
» » 

tahrir memurları 
» » 
» » 

memuru ve kâtip 
» » 
» » 
» » 

Muvakkat maliye 
Muallim 

» 
» 

tu 
[2] 

Hademe 

1 
1 
1 

15 
17 
10 
5 

17 
15 
32 
10 
3 
1 

meslek mektebi 
10 

1 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
45 
70 
30 
25 

- 175 
125 
100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
30 
30 

100 
75 
60 
30 

Tapu ve kadastro ILM 

Baş fen müfettişi 
Fen müdürü [3] 

» » muavini 

Merkez 

1 250 
0 0 
1 175 

[1] Müdür vazifesini ifa eder. 
[2] Kâtip » » » 
[3] Muavinlik tarafından idare edilecektir, 
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Memuriyetin nevi 

Nirengi ve poligon âmiri 
Harita takib memuru 
Fen memuru 
Fen memuru 

» » 
» » 
» » 

Kâtib ve daktilo 
Müccllit 

» refila 
» » 

Daktilo 
Başoclacı 
Odacı 
Müvezzi 
Fotoğrafçı 

» refiki 
Doktor 

Adet 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
13 
4 
1 
1 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

155 
100 
150 
95 
90 
85 
60 
60 
80 
35 
50 
60 
40 
30 
35 
60 
40 
40 

Kadastro mektebi 

Müdür 
Muallim 
Kâtip 
Odacı 
Mütehassıs müşavir 

Fen âmiri 

Fen memuru 

» » 
» » 

Jaloncu 
Daktilo 

» 

Vüâyat 

]\([üvezzi 

1 
11 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
11 
3 

70 
60 
50 
30 
120 

125 
110 
110 
100 
90 
80 
75 
65 
30 
50 
40 
35 
30 
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Memuriyetin nevi 

Gece bekçisi 
Mücellit 
Defterci 
Odacı 

» 

Kadastro ve tahdit heyetleri 
Müdür 

» 
» 
» 
» 
» 

» W 
Tapu azası 

» 
» 

s » 
» 

Posta: 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hâkim 

» 
» 
» 

» [i: 
memuru 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» [J 

ı 

Kâtib 

Daktilo 

Adet 

2 
1 
3 

15 
55 
3 
5 

\ri 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
1 
5 
5 
3 

12 
2 
1 
2 
9 

29 
21 
16 
4 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

30 
30 
40 
30 
25 
20 
15 

155 
140 
135 
130 
120 
110 
100 

0 
110 
100 
95 
90 
80 
0 

110 
95 
85 
80 
75 
70 
60 
0 

120 
100 
95 
60 
55 
50 
40 
35 
30 

[l] Mahallî tapu memurluğu tarafından munzam olarak 
görülecektir, 
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Memuriyetin nevi 

Fen âmiri 

Fen memuru 

» » 
» » 
» » 

» » 

» » 
» » 

Jaloncu 

» 
Müvezzi 
Odacı 

Adet 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
12 
15 
3 
7 
7 
3 
7 
5 
15 
9 
1 
1 
13 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

155 
130 
125 
115 
110 
100 
125 
115 
110 
105 
100 
95 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
35 
30 
25 
40 
30 
25 

Gümrük ve İnhisarlar V, 
Merkez 

Baş odacı 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Meydancı 
Hamal 

1 
18 
4 
2 
5 
1 

45 
30 
50 
35 
30 
35 



Memuriyetin nevi 

Tatbikat kur m 

Muallim ve kurs müdürü 
MuaUim 

İnhisarlar müdürlüğü 
İnhisarlar kalemi müdürü 

» » memuru 
» » kâtibi 

Evrak müdürlüğü 
Evrak kâtibi 

» » 
Sevk memuru 

Levazım müdürlüğü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Daktilo 
Dikici 
Hamal 
Elektrik ve telefon memuru 
Doktor 

Adet 

1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

3 
2 
1 

1 
. 1 

i 
1 
2 
1 
1 

Ücret 
Lira 

60 
. 50 

40 
30 
20 

200 
100 
80 

75 
60 
60 

120 
60 
50 
30 
30 
60 
75 

Maaş 
Lira 

• 

Zat işleri müdürlüğü 
Sicü kâtibi 2 75 

K.ibrit ve çakmak inhisarı komiserliği 
Komiser 1 300 

Âmir 
Memur 

Millî seferberlik şubesi 
1 175 
1 75 

Doktor 

Vüâyat 
1 90 

/ 
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Memuriyetin nevi Adet 

30 
13 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

30 
25 
60 
45 
60 

Maaş 
Lira 

Odacı 
» 

Kalorifer makinisti 
» ateşçisi 

Telefon ve elektrik memuru 

GÜMRÜK MUHAFAZA UMUM KUMANDANLIĞI 

îstüıbarat şefi 
» memuru 

Mimar veya memur 
Levazım muavini 
Sicil » 
Kaçak şubesi memuru 
Memur 

Enspektör 
Alay levazım memuru 
Tabur » . » 
Sivil hekim 

» » 
Hesap memuru 
Tüfekçi ustası 
Muhabere makinisti 

» » 
Kâtib 

ŞoförJ^, 

Odacı 

» 
Muhafaza müdürü 

» » muavini 

1 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
14 
11 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
8 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
11 
1 
8 
3 
4 
4 

200 
150 
150 
150 
150 
150 
125 
108 
98 
80 
125 
125 
108 
150 
125 
100 
80 
80 
108 
98 
80 
60 
45 
80 
45 
35 
30 
25 
165 
125 

fi] Sivil şoför yerine asker şoför kullanıldığı takdirde 
ayda maktuan ve azamî 30 lira ücret verilir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Bemz işletme âmiri 2 150 
Levazım depo memuru 1 80 
Hamal 2 30 
Motopomp makinisti ' 3 70 

» . müstahdemini 6 50 

Deniz mürettebatı 
Birinci kaptan 

» » 
İkinci » 

y> » 

Kaptan 
» 
» 

» 
Birinci çarkçı 
İkinci » 
Birinci makinist 
İkinci » 
Makinist 

* 
» 
» 

Motorcu 
Lostromo 

» 

Yağcı 
Ateşçi 

» 

Kömürcü 
Tayfa 

» 

Sandalcı 

11 
1 

11 
ı, 
3 
5 

13 
19 
1 
1 

11 
11 
3 
5 

13 
13 
10 
3 
4 

33 
4 

10 
2 

44 
82 

127 

125 
İÖÖ 
100 
80 

100 
70 
65 
60 
90 
80 

120 
90 
90 
G5 
60 
55 
60 
80 
45 
45 
45 
40 
40 
45 
40 
30 

Tamirhane 
Formen [ 1 90 
İşçi başı 1 75 
Kızakçı 1 60 
Tornacı 1 60 
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Memuriyetin nevi 

Tesviyeci 
Marangoz kalafat 
Demirci ve kazancı 
Kâtib 
Bekçi 
Deniz levazım memuru 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 
lira 

60 
60 
55 
50 
30 

125 

Dahiliye vekâleti 
Merhe» 

Mütercim ve kütüphane memuru 
Daire müdürü 
Doktor 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Kaloriferci 

» muavini 
Bahçıvan 

» muavini 
Bahçe amelesi 
Gece bekçisi 
Kapıcı 
Telefoncu 

y> muavini 

Vilâyat 
Vilâyat müvezzileri 

» » 
Vüâyat odacıları 

» » 
Kaza odacıları 

» » 
Nahiye odacıları 

1 
1 
1 
6 
1 
1 

50 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
1 

5 
55 
23 

106 
96 

286 
800 

120 
100 
100 

40 
45 
40 
30 

100 
40 

100 
50 
25 
40 
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 ı 
Levazım memuru ve daire müdürü 
Odacı 

Trakya 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 
Lira 

150 
150" 
150 
150 
150 
175 
40 

125 
125 
125 
150 
35 
30 

Emniyet işleri'U. M. 
Merkez 

Daire müdürü 
Müvezzi 

• * . . 

Odacıbaşı 
Gece bekçisi 
Asansör memuru 
Kapıcı 
Odacı 

Doktor 
Kimyager 

Vilâyat 

Daktilograf 
Hademe 
Nezarethane memuru 

1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

17 
1 
1 
1 

1 
4 
2 

100 
40 
30 
40 
40 
35 
35 
30 
20 

200 
200 

80 
30 
25 
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Memuriyetin nevi 

Sandalcı 
Hademe 

» 
Merkez odacısı 
Odacı 
Şoför 
Makinist 

Polis mektepleri 
Nizamat ve tatbikat muallimi 
Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye 
allimi 
Terbiyei meslekiye ve hizmeti filiye 
allimi 
Talim ve jimnastik muallimi 

» » » 
Hesap muallimi 
Fotoğraf muallimi 
Usulü tahrir ve endaht nazariyatı 
allimi 
Polis mektepleri hademesi 

» » » 
Aşçı 

» 
» yamağı 

mu

mu-

mu-

Adet 

44 
1 

20 
31 
32 
3 
4 

1 
1 

2 

1 
1 
2 
3 
1 

1 
3 

14 
1 
1 
1 

Ücret Mati$ 
Lira Lira 

30 
25 
20 
20 
20 
50 
40 

50 
40 

12 

10 
15 
12 
12 
10 

10 
25 
20 
50 
40 
30 

Jandarma U. K. 
Mimar 
Sivil muallim 
Telefon fen memuru 
Şoför [1] 
Matbaa ambar memuru 
Makinist 

[l] Kumandanlık şoförü olan birinin ücreti kanununa 
tevfikan işletme maddesinden verilir» 

1 
6 
1 
2 
1 
1 

150 
50 
60 
80 
80 

100 
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Makinist 
Mücellit 
Mürettib 
îşçi 
Çamaşırcı 

Memuriyetin nevi 

S 

Karantina memuru 
Aşçı 
Hamal [1] 
Odacı 

Adet 

1 
• 2 

3 
3 
1 
1 

17 
8 

17 

Lira 

80 
80 
80 
50 
25 
30 
30 
45 
30 

Hariciye vekâleti 
Merkez 

Daktilograf [2] 
» 

Misafirini ecnebiye şoförü 
Telefon memuru 
Başodacı 
Odacı 

» 
Başmüvezzi 
Müvezzi 
Motosikletli müvezzi 
Hazinei evrak muhafızı 
Gece bekçisi 
Hariciye konağı aşçısı 

» » sofracısı 
» » bahçıvanı 
» » kapıcısı 

Matbaa makinisti 
Musahhih 
Mücellit 
Mürettip 
Vekâlet bahçıvanı 

10 
1 
1 
1 
1 
1 

33 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1000 
80 
80 
50 
45 
40 
30 
40 
35 
40 
30 
50 
60 
60 
50 
50 
80 
75 
80 

100 
60 

[l] Çalıştıkları günlerde verilir. 
[2] Azamî yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 

tahsisati ddhiUnde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Kaloriferci 1 80 
Ateşçi , 1 40 
Doktor 1 100 

Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
Tercüman, daktilograf, doktor, kâtip, şoför, 
kavas, hademe, bahçıvan, kapıcı ve mak-
bere bekçisi [1] 294 2306 

Sıhhat ve I. M. V. 
Merkez 

Seferberlik kısmı âmiri 
» » » kâtibi 

Sıhhî mühendis 
» » kâtibi 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
sıhhî işler mütehassısı 
Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti akvam 
sıhhî işler mütehassısı kâtibi 
Mimar mühendis mütehassıs [ Sıhhî inşa
at için] 
Zehirli ve boğucu gazla hava hücumların
dan koruma mütehassısı 
Zehirli ve boğucu gazla hava hücumun
dan koruma mütehassıs mütercim ve 
kâtibi 
Mütehassıs mütercim 
Hukuk müşaviri 
Kütüphane memuru 
Santral memuru 
Tevzi memuru 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

150 
60 
300 
80 

300 

80 

300 

300 

150 
200 
175 
80 
80 
40 

* [l] Bu kısımda gösterilen hizmetlere ait ücret yekûnu 
dairesinde müstahdemler adedinin tesbiti ve ücretlerinin ta
yin ve tevsii vekâlete veya vekâletin tensip edeceği makam
lara bırakılmıştır. 
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ttaret Maaş 

Memuriyetin nevi / i&det Lira Lira 

Baş odacı 1 45 
Odacı 1 40 

» 17 30 
Kapıcı 2 40 
Marangoz 1 50 
Bahçıvan 1 40 

Ankara numune hastanesi 

Baştabip ve müdür 
Dahiliye mütehassısı (Ecnebi) 
Operatör (Ecnebi) 
Kulak, boğaz, burun hastalıkları müte
hassısı (Ecnebi) 
Çocuk hastalıkları mütehassı (Ecnebi) 
Fiziyoterapi mütehassısı (Ecnebi) 
Lâboratuvar mütehassisi 
Rontken ve radyom mütehassısı 
Operatör muavini 
Mütehassıs muavini 
Diş tabibi 
Asistan 
başhemşire [Ecnebi] [1] 
Hemşire (Ecnebi) [1] 
Eczacı 
Karantine memuru 
Elektrik memuru (Teknisyen) 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Şoför 
Kalorifer memuru 
Müracaat memuru 
Bahçıvan . 
Aşçıbaşı . 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Çamaşırcı 
Terzi (Kadın) 

1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

' t 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

300 
1100 
1100 

1100 
1100 
1100 
625 
300 
150 
125 
100 
60 

125 
110 
100 
70 

225 
125 
5Q 
80 

100 
40 
40 
70 
50 
30 
40 
40 

[l] HÜMiahmer 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 
İmam ve gassal 

Vüâyat 
istanbul sıhhat ve içtimaî muavenet 
dür muavini 
Odacı 

Adet 

1 
1 
1 
1 

39 
82 
2 
1 

mü-
1 
5 

Ücret 
Lira 

50 
60 
40 
50 
30 

1690 
30 

126 
30 

Maaş 
Lira 

6 

» 
» (Hükümet tabiplikleri için) 

Kapıcı (İstanbul sıhhat müdürlüğü için) 
Şoför 
Istimpot kaptam 
Tayfa 
Kâtib 

1 
5 
2 

57 
100 

1 
1 
1 
2 
5 
5 

126 
30 
30 
20 
15 
35 
60 
70 
40 
50 
40 

Hıfzıssıhha müzesi 
Odacı ve hizmetçi 

Kuduz tedavi müessesesi 
Baştabib ücreti 
Hizmetçi ve saire 

30 

1 30 
22 25 

Küçük sıhhat memurları mektepleri 
Hizmetçi 2 30 

» ve saire [2] 

İstanbul çocuk hastanesi 
Baştabip ücreti 
Rontken hemşiresi (Ecnebi) 

10 200 

1 100 
1 125 

[l] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere aded ve tah
sisat dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 

[2] Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin ücretlerinin tayini vekâlete aittir. 



• — 235 -

Memuriyetin nevi 

Başhemşire [Ecnebi] [1] 
Bahçıvan 
Aşçı [Yamağile beraber] 
Terzi 
Arabacı 
Marangoz 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [2] 
imam 

Numune hastaneleri 
Baştabip 
Baştabip ücreti 
Asistan 
Dişçi 
Makinist ve elektrik memuru 
Makinist ve etüv memuru 

» » » muavini 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı [Yamağile beraber] 
Kalorifer memuru 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [3] 
Bahçıvan 
Çamaşırcı 

» 
imam ve gassal 

» » 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

58 
1 

1 
3 
6 
1 
1 
2 
3 

(9 aylık) 1 
» 
» 

1 
1 
3 
1 

165 
1 
2 
1 
3 
1 

Ücret 
Lira 

110 
40 
45 
35 
30 
45 
35 

1320 

200 
50 
60 
80 
75 
75 
40 
55 
45 
40 
50 
60 

3760 
35 
25 
40 

45 

Maaş 
Lira 

7 

6 

Baştabip ücreti 
Zonguldak hastanesi 

50 

İl] Hilâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ecnebi memleket
lerde tahsil gören Türk hemşireler de istihdam edilebilir. 

F2İ Azamî 35 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat dahilinde behe
rinin tjayini ücuratı vekâlete aittir. Bunlardan maada ücret verilmemek, 
iaşe ve ibateleri'müessesece temin edilmek şartile 5 kişinin stajiyer hasta
bakıcı olarak isthdamı caizdir. 

[3İ Azamî 30 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat dahilinde beheri
nin tayini ücuratı vekâlete aittir. Bundan maada ücret verilmemek, iaşe 
ve ibateleri müessesece temin edilmek şartile 15 kişinin stajıyer hastabakıcı 
olarak istihdamı caizdir. 



Memuriyetin nevi Adet 

1 
1 
1 
1 

15 

Ücret 
Lira 

60 
15 
45 
50 

315 

Maaş 
Lira 

Asistan 
Ayniyat mutemedi ve ambar memuru 
Aşçı (Yamağile beraber) 
Şoför 
Hastabakıcı, hizmetçi ve saire [1] 

istanbul emrazı akliye ve asabiye hastayıesi 
Baştabip ücreti 1 150 
Mütehassıs tabip (Birisi baştabip ve müdür 
muavini) 
GÖz hastalıkları mütehassısı 
Mütehassıs muavini 
Başeczacı 
Hesab memuru 
Ayniyat mutemedi 
Başmüstahzır 
Karantine memuru 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Hizmetçi ve saire [2] 
Hademe 

Manisa ve Elâziz emrazı akliye ve asabiye hastaneleri 
Baştabip ücreti 
Sermubassır 
Elektrik, telefon memuru ve motorcu 
Kadın hasta bakıcı 
l&kek » » 
Kapıcı 
Hizmetçi ve saire [2] 

Heybeliada verem sanatoryomu 
Baştabip ücreti 
Başhemşire [Ecnebi] [3] 

[1J Azamî 30 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat dahilinde behe
rinin tayini ücuratt vekâlete ailtir. Bundan maada ücret verilmemek, iaşe 
ve ibateleri müessesece temin edilmek şartile 15 kişinin stajiyer hastabakıcı 
olarak istihdamı caizdir. 

f>2] Azamî 33 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat dahilinde behe
rinin tayini ücuratt vekâlete aittir. 

[3] Hilâlitûımer' h&mşir& mektebini ikmal edenlerden ecnebi memleket
lerde tahsil gören Türk hemşireler de istihdam edilebilir. 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
70 

\e has 
2 
1 
1 
5 
3 
1 

23 

m 
1 
1 

165 
60 

100 
100 
100 
90 
80 
65 
50 
50 

3750 
15 

\ianeU 
100 
40 
40 
20 
25 
25 

500 

100 
110 

file:///ianeU
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Memuriyetin nevi 

Hasta bakıcı 
» » 

Aşçı 

Makinist ve etüv memuru 
Bahçıvan 
Hizmetçi ve saire [1] 

Adet 

6 
6 
1 
1 
1 
1 

30 

Ücret 
Lira 

30 
25 
60 
35 

100 
40 

635 

Maaş 
Lira 

Muayene ve tedavi evleri 
Hademe 114 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

17,5 

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] 

Tıp talebe yurdu 
Müdür 
İdare tabibi 
Kütüpane memuru 
Aşçı 

» 
» . 

Şoför 
» muavini 

Külhancı 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

. 2 

100 
45 
75 
25 
25 
25 
25 
60 
75 
45 

200 

200 
100 

80 
50 
35 
30 
50 
25 
25 

[l] Azamî 35 lirayı geçmemek üzere aded ve tahsisat da
hilinde beherinin ücretini tâyin vekâlete aiddir. Bunlardan 
maada, ücret verilmemek, iaşe ve ibateleri müessesece temin 
edilmek şartile beş kişinin stajiyer kasta bakıcı olarak istih
damı caizdir. 

[2] Senenin sekiz ayında istihdam edilecektir. 
[3] Azamî 30 lirayı geçmemek üzvre adet ve tahsisat da

hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir, 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Hizmetçi ve saire [1] 87 1645 

Etimesut numune dispanseri 

Tabip 
Ebe 
idare memuru, ayniyat mutemedi, eczacı 
Kalorifer, etüv memuru, şoför 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Haydarpaşa emrazı entaniye ve istilâiye ha, 

Baştabib 
Mütehassıs tabib 
Asistan 
Rontken mütehassısı 
Başhemşire (Ecnebi) [2] 
Hastabakıcı 
Eczacı kalfası 
Kâtib 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 
Aşçıbaşı 
Aşçı yamağı 
Hizmetçi ve saire 

İzmir emrazı sariye ve istilâiye 
Baştabib 
Asistan 
Kulak, boğaz ve burun mütehassısı 
Başhemşire (Ecnebi) [2] 
Hastabakıcı 
Kâtib 
Makinist ve etüv memuru 
Şoför 

1 
2 
2 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

23 

165 
50 
75 
45 
25 
25 
20 

stanei 

100 
45 
60 
45 

110 
35 
35 
60 
50 
50 
40 
30 
80 

hastanesi 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

50 
6Q 
45 

110 
35 
60 
50 
50 

[l] .Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 

[2] EUâliahmer hemşire mektebini ikmal edenlerden ec
nebi memleketlerde tahsil gören Türk hemşireler de istihdam 
edilebilir, 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

Aşçıbaşı 1 40 
Hizmetçi ve saire 14 30 

Adliye vekâleti 
Herkes 
Vekâlet 

Doktor 
Mütercim 
Kâtib ve daktilo 
Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini' 

Temyiz mahkemesi 
Doktor 
Müvezzi 
Daire memuru 
Odacı 
Gece bekçisi ve kapıcı 
Kaloriferci 

» muavini 

Adlî tıp işleri 
Morg doktoru [#] 
Müşahedehane doktoru [*] 
Kaloriferci 
Müvezzi 
Aşçı 
Kapıcı 

1 
2 
5 
4 
1 
1 

19 
2 
1 
1 

1 
12 
1 

40 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
150 
60 
40 
45 
40 
30 
30 
70 
50 

75 
40 
80 
30 
30 
70 
50 

150 
150 
40 
30 
30 
30 

[*] Morg ve müşahedehane müdürlüklerini de yaparlar. 
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Memuriyetin nevi 

G-ardiyan 
» 

Odacı 
Kâtip 
Şoför 

Ankara leylî hukuk fakültesi 
Leylî talebe 
Tabip 
Hastane memuru 
Hademe [1] 
Aşçı 

» yamağı 
Askerî ders muallimleri [2] (Senelik) 

Ankara leylî hukuk fakültesi profesörleri [3] 
Dekan 
Hukuku esasiye profesörü 

» ceza ve usulü ceza profesörü 
» hususiyei düvel » 

Roma hukuku profesörü 
Hukuku düvel profesörü 

» medeniye » 
Hukuk tarihi ve Türk hukuku tarihi 
profesörü 
iktisat ve iktisat mezhepleri profesörü 
ilmi malî » 
Hukuku ticariye » 

» idare » 
» âmme » 

Usulü hukukiye » 
Tarihi siyasî » 
Tıbbı adlî » 
Doçent 

Adet 

3 
2 
6 
1 
1 

si 
150 

1 
1 

19 
1 
2 
3 

lörlen 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
30 
30 
50 
60 

50 
35 

575 
50 
30 

1200 

U3] 
200 
250 
450 
200 
200 
300 
700 

350 
350 
200 
350 
250 
150 
300 
150 
150 
175 

[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 olmak üzere bir 
dersin müteaddit profesörlere tevzii caizdir. 
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'm 

Memuriyetin nevi 

_ Vilâyat 
Mübaşir 
Süvari mübaşirleri 
Kaloriferci 

» muavini 
Telefoncu 
Kapıcı 
Meydancı 
Odacı 

» 
» 

Şoför 
» 

Adet 

580 
750 

1 
1 
1 
1 
1 

60 
57 

35Ö 
1 
2 

Hapishaneler ve tevkifhaneler 
Baş gardiyan 

» » 
» » 

Birinci sınıf gardiyan 
İkinci » y> 
Gardiyan 

» 
Arabacı 
Şoför 
Elektrik memuru 

» » A 

Makinist 
Hademe 
Memurini ruhaniye 
Nisa gardiyanı 

» » 
» » 

Aşçı, çamaşırcı ve hamamcı 
Haricî hastane hademesi 

» » » 
imam 

» 
» 

Hapishaneler inşaat depboy memuru 
» » bekçisi 

1 
11 
71 
88 
15 
58 

655 
1 
3 
1 
i 
1 
1 
3 

16 
72 

150 
5 

12 
10 
1 
1 
3 
1 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

6 
40 
60 
40 
40 
30 
30 
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 
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Memuriyetin nevi 

Tabip 
Eczacı 
Hastane memuru 

îhtisas mahkemeleri 
Odacı 

» 

Adet 

1 
2 
2 

11 
11 

Ücret 
Lira 

100 
75 
40 

30 
25 

Maaş 
Lira 

Maarif Vekâleti 

Merkez 

Memaliki ecnebiyedeki talebe müfettişliği 
Kâtipleri 3 7 
Mütercim 1 150 

înşaat dairesi 
Müdür (mimar) 1 300 
Mimar 1 200 
Telefon memuru 1 50 
Tamirat ustası 1 50 
Pedal memuru 1 80 
Mürettip ve mücellit 1 60 
Müvezzi 2 35 
Başodacı 1 45 
Odacı 1 40 

» 26 30 
Gece bekçisi 1 35 
Kapıcı 1 35 
Bahçivan 1 70 

Vilâyat 

Maarif idareleri odacıları 4 30 
» » » 35 20 
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Memuriyetin nevi J 

Yüksek muallim mektebi 
Doktor 
Eczacı ve hastane memuru 
Alıcı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

Mülkiye mektebi 
Müdür 
Doktor 
Ahçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Kâtip ve daktilo 
Kütüpane memuru (8 aylık) 
Mubayaa komisyonu kâtibi 
Doktor 
Ahçı başı (ecnebi olabilir) 
Ahçı 
Fennî tesisat memuru (ecnebi olabilir) 

» » » muavini 
Demir işleri ustası 
Tahta işleri ustası 
Hasta bakıcı 
Hademe [1] 
Şoför 
Bahçıvan 

Güzel sanatlar akademisi 
Müdür 
Mimar 
Mimar ressamı 

Ldet 

1 
1 
1 

15 

1 
1 
1 

14 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

50 
45 
50 

225 

100 
50 
50 

210 

enstitüsü 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

24 
1 
1 

1 
1 
1 

150 
50 
40 
80 
60 
60 

100 
120 
75 

150 
75 

100 
100 
40 

480 
90 
50 

100 
150 
150 

[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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Muallim 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 

Kâtip ve 
Hademe 7 

Kalorifer 

Memuriyetin nevi 

daktilo 
ê kapıcı [1] 
memuru 

Adet 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

L") 
1 

Ücret 
Lira 

300 
220 
200 
160 
150 
100 
60 
60 

338 
50 

Maaş 
Lira 

Lise, orta, muallim mektepleri ve musiki muallim mektebi 
Doktor 

» 
Elektrik ve kalorifer memuru 
Müteferrik müstahdemler 
Aşçı [yamağile beraber] 

» » 
» » 

Hademe ve saire 

» 
» 

[1] 
Musiki muallim mektebi müdürü 
ikmal mektepleri 

Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 
Çırak 

» 

Müdür 
Fen memuru 
Kapucu 
Gece bekçisi 
Hademe ve odacı 
Şoför 

. müdür ücreti 

Rasatane 

Devlet matbaası 

17 
20 
1 

14 
. 1 

3 
9 

50 
40 
75 
50 
75 
60 
50 

1100 18785 
1 

18 

1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

200 
35 

30 
30 
30 
25 
20 

350 
200 
30 
40 
30 
80 

[l] Azamî AO 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 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Kitap ve matbua toplama müdürlüğü 
Hademe 1 30 

Müdür (doktor) 
Doktor 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 

Prevantoryum 

Aşçı (yamağile beraber) 
Hademe [1] 
Elektirik memuru 

Mücellit 
Hademe 

» ve bekçi 

Kütüphaneler 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

23 
1 

1 
6 

49 

250 
150 
80 

100 
50 

100 
460 

50 

50 
30 
20 

Tarih encümeni kütüphanesi 
Hademe 

İstanbul arkeoloji müzesi 
Eski eserlerin muhafazası encümeni huzur 
hakkı [2] 
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) 

30 

16 

5 
1 

36 
18 
1 
1 
1 
1 

40 
50 
30 
25 

100 
150 
30 
30 

[l] Azamî 40 lirayı geçmemen üzere adet ve tahsisat da
hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve ve
kâletin göstereceği makama aittir. 

[2] Ayda dört defa içtimai geçmemek üzere her içtima için 
maktuan dörder lira verilir. 
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Memuriyetin nevi A 

Topkapı müzesi 
Bahçıvan 

» 
Odacı 
Mücellit 
Marangoz 
Kurşuncu 
Duvarcı ve sıvacı 

Türk ve islâm asarı müzesi 
Fotoğraf ve duhuliye memuru 
Hademe 

» ve gece bekçisi 
Serhademe 
Müzeler meclisi idaresi hakkı huzuru [1] 

Ankara etnografya müzesi 
Başmüstahzır 
Müstahzır 
Gece bekçisi 
Başbekçi 
Hademe 

Müzeler 

Hademe ve bekçi 
Hafriyat ve harabe bekçisi 

» » » 
y> » » 
» » » 
» » y> 
» » » 

Ankara arkeoloji müzesi 
Serhademe 
Hademe 

İzmir müzesi 
Tamir memuru 
Hademe 

.det 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
5 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
5 

4 
4 

16 
4 
1 
1 
3 

1 
o 

1 
5 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

40 
30 
25 
70 
60 
60 
60 

40 
30 * 
25 
35 
10 

100 
60 
40 
35 
30 

30 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

35 
30 

40 
30 

[l] Bir ay zarfında iki içtimai geçmemek üzere her içtima 
için beherine maktuan beş lira üzerinden. 
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Memuriyetin nevi 
Ücret Maaş 

Adet Lira Lira 

Konya müzesi 
Scrhademe 
Hademe 

35 
30 

Ticaret, sanat ve meslek mektepleri ve. enstitüleri ve Riya
seti Cumhur flârmonik orkestra heyeti muallim ve idare 

memurları ve müstahdemleri 

Müdür 
» 
» 

Muavin 
» 

Kâtip ve 
» 
» 

Kâtip ve 
» 

hesap memuru 
»x » 
» » 

daktilo 
» 

Dahiliye şefi 
» •» 

Ambar depboy memuru 
» » » 
» » » 

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 

» 

1 
1 
9 

13 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

84 
1 
7 
1 

100 
75 
50 
35 
25 
90 
75 
60 
70 
50 
90 
50 
75 
60 
50 

40 
75 
60 
50 
75 
40 
30 

100 
60 

1798 
175 
150 
135 

[l] Muallimlerden birine ilâveten verilir. 
[2] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisat da

hilinde beherinin şehrî ücretlerinin tayini uekalete ve vekâ
letin göstereceği makama attir. 
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Memur 

Memuriyetin nevi 

Leylî talebe 
Mülkiye mektebi 
Yüksek muallim mektebi 
Gazi muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 
Muallim mektepleri 
Musiki mualli mmektebi 
înşaat usta mektebi 

Adet 

3 
2 
2 
1 
13 
27 
1 
6 
15 
10 
15 
22 
12 
12 
3 
5 

130 
130 
240 
2590 
120 
165 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

130 
125 
120 
115 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
50 
40 
30 
25 
20 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

İdare heyeti 

Rektör 
Dekan 
Eczacı mektebi müdürü 
Dişçi mektebi müdürü 
Arkeoloji enstitüsü mütercimi ve kü-

/ tüpane memuru 
Türkiyat enstitüsü mütercimi 

Mütehassıs müstahdemler 
Camcı ustası 
Elektrik makinisti 
Kartograf desinatörü 

1 
4 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

400 
200 
75 
75 

80 
55 

120 
100 
100 
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Memuriyetin nevi 

Elektrik makinisti 
Marangoz ve 

Ordinaryüs 
» 
* 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

Profesör 
» 

> 

tamirci 

Tedris heyeti 
Ecnebi ordinaryüs ve 

Adet 

1 
1 

profesörler 

1 
1 
1 
7 
3 

11 
1 
9 
4 
1 
2 
2 
1 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

80 
50 

1181 
1020 
980 
940 
900 
860 
820 
780 
700 
621 
404 
350 
293 

Ecnebi mütehassıs yardımcılar 
Yardımcı mütehassıslar 

Laborant 
Bahçe mütehassısı 
Hastane hemşiresi 

Türk asistanları 

Asistanlar 

1 
1 
6 
7 
2 
7 
2 
1 
8 
1 
5 

20 
42 

404 
350 
333 
265 
175 
150 
130 
100 
150 
333 
100 

60 
50 

Tercümanlar 

Tercüman 4 75 



Müdür ı 
Lektör 

» 
» 

— ZOÜ — 

Memuriyetin nevi 

Yabancı diller mektebi 
muavini 

Müteferrik müstahdemler [1] 

Adet 

1 
1 
1 

23 

Ücret 
Lira 

150 
200 
150 
100 

7500 

Maaç 
Lira 

Nafıa vekâleti 
Merkez 

Demiryollar inşaat dairesi 
İstimlâk 

» 
Daktilo 

Daktilo 

Daktilo 

âmiri 
memuru 

* 

Münakalât dairesi 

Sular umum müdürlüğü 

1 
1 
i 
1 
1 

1 

1 

200 
75 
90 
80 
70 

75 

75 

Daktilo 

Doktor 
Daktilo 

Hukuk müşavirliği 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 

75 

100 
80 
75 

[1] Beherine verilecek ücret 50 lirayı geçmemek şartile 
tahsisatı dahilinde adet ve ücretlerin tesbiti Maarif vekâ
letine aittir, 
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Memuriyetin nevi 

Malzeme müdürlüğü 
Muamelât memürü 
Ambar ve hesab memürü 
Müracaat memuru 
Mtib 
Daktilo 

» 
Daire müdürü 
Elektrik ve telefon fen memuru 
Elektrikçi 
Santralci 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Ateşçi 
Bahçıvan 
Bahçe amelesi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Tevzi memuru 

» » 
Marangoz 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

Adet 

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

62 
2 
3 
1 
3 
2 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

90 
80 
75 
75 
90 
75 

100 
120 
50 
50 
30 
80 
50 
60 
25 
50 
40 
30 
55 
45 
50 
30 
30 

Tercüme, neşriyat, müze ve istatistik müdürlüğü 
Müze memuru 
Mütercim 
Neşriyat âmiri 
Mütercim 
Desinatör 
Mavici 

» 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Seferberlik şubesi müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Fen memuru 
Memur 

1 
1 
1 
1 

150 
200 
175 
150 
100 
100 

60 

200 
120 
120 
80 



Memuriyetin nevi 

Nafıa şirketler ve müessesi 
Makina ve elektrik mühendM 
Elektrik mühendisi 

» » 
Memur daktilo 

Vüâyat 

Yol ve kâprü işleri 
Yol mühendisi 

» 

Mebani işleri 
Mimar veya mühendis 

» » 
» » 

Su işleri 
Desinatör 

» 
» 

Rasat şefi 
» 
» 
y> » muavini 
» memuru 
» * 
» » 
» » 
» » 

Savak memuru 
Komiserlik ve su daireleri odacıları 
T- _. — - - • -

İVa/ta /e% mektebi 

Kütübhane memuru 
Atelyed 
Aşçı 
Hademe 

A4et 

üeri 
1 
1 
1 
1 

3 
2 

5 
4 
5 

2 
1 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
9 

44 
60 
7 
4 

15 

1 
1 
1 

14 

Ücret iMaâŞ 
Lira Lira 

300 
250 
200 
75 

300 
250 

200 
150 
100 

120 
100 
75 

150 
120 
110 
75 
30 
25 
20 
15 
10 
45 
30 

70 
65 
60 
30 
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Memuriyetin nevi 
Ücret MaaŞ 

Adet Lira Lira 

Iktısad vekaleti 
Merkez 

Müşavir 
Mütehassıs 
İhracatı teşkilâtlandırma müdürü 
Millî seferberlik müdürü 

Reis 
Mütehassıs 

Murakıp komiser 

Reis 
Aza 

Reis 
Mühendis, aza 

Tarif eler bürosu 

Murakabe heyeti 

Deniz ticareti fen heyeti 

Sanayi tetkik heyeti 

1 
1 
1 
1 

1 
3 

2 
6 
7 

1 
4 

1 
3 

500 
600 
500 
175 

500 
400 

400 
300 
200 

400 
300 

500 
400 

2 300 

Müfettiş 
Sanayi müfettişleri 

1 400 
4 300 
5 200 

Reis 
Müherfdis 

» 

Elektrifikasyon bürosu 
1 500 
2 400 
2 200 
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Ücret 

Memuriyetin nevi , Adet Lira 

İş 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 

» 
Kütüpane memuru 
Ressam 
Evrak mütehassısı 
Daire memuru 
Şapiroğraf 
Muakkip 
Müvezzi 
Başhademe 
Hademe 

» 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Steno mütercim daktilo 
Daktilo 

» 
» 

Doktor 

1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 

25 
35 
2 
1 
1 

10 
10 
18 
1 

400 
300 
200 
300 
200 
120 
120 
300 
120 
50 
75 
50 
45 
35 
30 
60 
60 

300 
100 
80 
65 

100 

1 500 
2 400 
2 250 
2 150 

2 500 
2 400 
1 300 
2 300 
4 200 
2 200 
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Ücret Maaş 

Memuriyetin nevi Adet Lira Lira 

YHayat 

Ticaret mektepleri 
Muallim 

» 
Kütüpane memuru 
Kaloriferci 
Hademe 
Müze müstahzırı 

» Hademesi 

İstanbul deniz ticareti müdürlüğü 
Fen heyeti reisi 
Aza 

Makinist 
Telefoncu 
Serdümen 
Tayfa 
Daktilo 

» 
Odacı 

Yüksek deniz ticareti mektebi 
Müdür 
Muhasebe memuru 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru 
Muit 
Dosya memuru 
Muallim 

» 
Hademe 
Aşçı 
Kapıcı 

2 
6 
4 
1 
1 
12 
1 
2 

iğü 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
2 
8 
1 
3 
6 

)İ 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
7 

10 
3 
11 
1 
1 

120 
80 
60 
75 
40 
30 
50 
30 

200 
150 
120 
100 
80 
50 
45 
35 
50 
45 
30 

250 
120 
100 
100 
80 
80 
120 
100 
80 
60 
30 
50 
35 



Makinist 
Tayfa 

» 
Odacı 

Başmühendis 
Mühendis 

» 

— 2 5 6 . -

Memuriyetin nevi 

Mülhakat limanları 

Ereğli havzai fahmiyesi 
ve müdür 

Maadin kontrolörü 
Telefoncu 

» 
Hademe 

Müdür 
Muavin 
Müstahzır 
Hademe 

TaJililhane 

Diğer mmtakalar 
Maadin kolcuları 
Seyyar maadin kolcuları 

» » 
Kantarcı 

» 

Emanet madenler memuru 

jydet 

3 
1 

17 
1 

1 
4 
3 
3 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

12 
3 
4 
1 
2 

Ücret 
Lira 

80 
35 
30 
30 

500 
300 
150 
50 
60 
40 
30 

200 
150 
80 
30 

30 
35 
30 
35 
75 

Maaş 
Lira 

# 

Hususî kanunu mucibince kadroya ilâve edilenler 
Türk gemi kurtarma şirketi murakibi 1 200 
Vapurculuk Türk anonim şirketi murakibi 1 150 

Ziraat vekâleti 
Ziraat fen müşaviri 
Baytar fen müşaviri 
Mütercim 
Grafik memuru 

Merkez 
1 
1 
1 
1 

300 
250 
150 
100 
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f 

Memuriyetin nevi 

Tabip 
Kâtip daktilo 
Müvezzi 

5» 

Odacı başı 
Odacı 

» 

Makinist 
Bahçıvan 
Arabacı 
Serhademe 
Hademe ve gece 

Merkez lâbııratuvan 

bekçisi 

Vilâyat 
Orman idareleri odacıları 

» » 
Ziraat » 

» y> 
» » 

Baytar » 
» » 

» 
» 

» 

» 
» • 
» 

Ziraat mütehassıs usta basıları [1] 
Ziraat aşıcısı ve 
Islah müfettişi 

seyyar öğreticileri [1] 
-

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları 
Baytar idareleri gardiyanları 
Orman mühendisi 
Orman mühendis 

Müdür 
» muavini 

Şef 
Bahçıvan 
Bağcı 
Eşçar bahçıvanı 

1 muavini 

Orta ziraat mektepleri 

• 

Adet 

1 
7 
1 
1 
1 
1 

19 

1 
1 
1 
1 
6 

5 
23 
5 

14 
21 

3 
14 
20 
8 
3 

132 
58 
18 
41 

5 
5 

20 
5 
4 
5 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

100 
65 
40 
35 
45 
40 
30 

100 
60 
40 
35 
30 

30 
25 
30 
25 
20 
30 
25 

1250 
400 
175 
50 
30 
85 
75 

60 
40 
40 
50 
60 
60 

[l] Azamî iki yüz elli lirayı tecavüz etmemek üzere adet 
ve tahsisat dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Çiftçibaşı 
Ahçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe ve saire [1] 

Muallim 
» muavini 

Dahiliye » 
Demirci ustası 
Marangoz 
Tesviyeci 
Dahiliye memuru 

Makinist mektebi 

Fidanlıklar 
Bağcı 
Bağcı ve bahçivan yamağı hademe ve sai 
ire [1] 

Tohum ıslah istasyonu 
Makinist 
Demirci 
Hademe ve saire [1] 
İpek böcekçilik mektepleri hademesi 
Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memrları 
mektebi muallim kurs ücreti (Beher saati 
beş lira hesabile tesviye olunur) Senevi 

Adet 

4 
5 
5 
5 
5 
75 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

22 

2 
1 
8 
6 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

60 
50 
50 
50 
70 

1765 

100 
60 
45 
50 
50 
50 
50 

70 

500 

60 
50 
220 
30 

Bakteriyolojihane 
Makinist ve elektrikçi 
Hademe ve saire [1] 

Serum darülistihzarları 
Makinist 
Hademe ve saire fi] 

6000 

1 
20 

2 
60 

60 
510 

80 
1500 

[l] Azamî kırk lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin şehri ücretlerinin tayini vekâlete 
aittir. 
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Memuriyetin nevi 

Aygır depoları müstahdemini müteferri
kası [1] 
Sultansuyu harası müstahdemini müte
ferrikası [1] 
Karacabey harası mürebbisi 

Distofajin darülistihzan 
Müdür 
Muhasip 
Sevk memuru 
Lâburatuarlar: hademe ve saire 

Orta orman mektebi . 
Müdür 

» muavini 
Şef 
Aşçı 
Şoför 
Hademe ve saire [1] 

Adet 

60 

25 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
7 

Orman komiser ve fen memurları 
Orman komiseri 

» » 
» » muavini 
» fen memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » muavini 

Mektepler leylî talebesi 
Orta orman mektebi 
Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları 
mektebi 
İstanbul orta ziraat mektebi 
Bursa » » » 
izmir » » » 
Adana » » » 
Adana makinist mektebi 

10 
4 
1 
2 
9 
3 

19 
3 
4 

136 

75 

50 
75 

119 
75 
75 
52 

Ücret Maaş 
Lira Lira 

1600 

650 
100 

150 
70 
40 
25 

60 
40 
40 
50 
50 

140 

200 
150 
150 
200 
150 
120 
100 
80 
75 
40 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı 
dahilinde beherinin tayini ücuratı vekâlete aittir, 
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NAKÎL VASITALARI KADROLARI 

Gümrüîi ve inhisarlar vekâleti 
Adet 

1 Ana gemisi 
11 Açık deniz motörbotu 
36 Liman motörbotu 
5 istimbot 

10 Motorlu sandal 
47 Sandal 

Emniyet işleri U. M. 
3 Hizmet otomobili 
8 Motor 

36 Motosiklet 
50 Bisiklet 
16 Sandal 

150 Süvari binek hayvanı 
4 Polis nakil ve takib arabası 

Hariciye vekâleti 
1 Misafirini ecnebiye otomobili 
1 Motosiklet 
1 Bisiklet 

Sıhhat ve içtimaî M. V> 
15 Hizmet otomobili 
4 Kamyon 
2 Cenaze arabası 
7 Çift atlı yük arabası 
4 Kamyonet 
2 Fayton 
1 Motor 
9 Hasta nakliye otomobili 
1 Cenaze otomobili 

22 Motosiklet 
1 Hasta binek arabası 

Adliye vekâleti 
3 Hizmet otomobili 
4 Kamyonet 
1 Araba 



Adet 

Maarif vekâleti 
4 Kamyon 

22 Binek ve yük arabası 

Nafıa vekâleti 

15 Otomobil 
4 Kamyon 
5 Kamyonet 

30 Binek atı 
2 Motosiklet 
1 Bisiklet 

îktısat? vekâleti 
12 Motor 
13 Sandal 
1 Balıkçı gemisi 
2 Mekteb gemisi 
1 Römorkör 

Ziraat vekâleti 
2 Binek otomobili 
7 Kamyon 

28 Kamyonet 
143 Araba [Binek ve yük] 

>m< 





E - CetveH 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 6 

[Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaralan] 

t 

> 
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M. Muhassasatın nevi 

BAŞVEKÂLET 
Muhtelif evrak hazinelerinm tasnif ve tevhidi ücret ve umumî masrafları 

ÎSTATÎSTÎK ü. M. 
1 Ücret 

MALÎYE VEKÂLETİ 
1 Komisyonlara memur gayri muvazzaf aza ve ehli vukuf ücreti 
2 Kazanç ve bina temyiz komisyonları 
3 Muvazzaf tetkiki itiraz komisyonları 
4 Kazanç, bina ve muamele vergileri hesap mütehassısı ve eksperler 
3 1567 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
4 2243 » » » » 

Ecnebi mütehassısı ve tetkikat bürosu masrafı 
4 İstanbul memurları kursunun tedris ücreti 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
4 Belediye ve koy mümessilleri tarafından intihab olunacak komisyon 

azaları ve vukuf erbabı ile amele ve muvakkat jaloııcu yevmiyesi 
İstinsah, münakale, kroki yapmak ve kayidler ile dosyaları ayırmak için 
istihdam olunacak muvakkat memurlar ücreti 
İskândan müdevver muamelâtın tapu kavillerini çıkarmak için istihdam 
edilecek muvakkat memurlar harcırahı ile ücret ve sair masrafları 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 
2510 numaralı iskân kanunu mucibince yapılacak sevk, ibate, iaşe, teshin 
ve tedavi masraflarile hariçten getirilecek muhacirlerin celb masrafları, 
arazi ve emlâk ve tohumluk ve alâtı ziraiye ve hayvanların mubayaa s 
bedeli ve mevaddı iptidaiye ve naktî sermaye ve muhacirler için yapıla
cak ev ve köylerin inşa ve tr mir ve arazi bedeli ve bu hususlar için is
tihdam edilecek muvakkat memur ve amele ücretlerile harcırahları ve 
diğer bilûmum masarifi 

MATBUAT ü. M. 
1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, kâğıd, kılışe, tabı ücret ve mas

rafları 
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F. M. Muhassasatm nevi 

•HARİCİYE VEKÂLETİ 
452 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edileceklere verile

cek harcırah ve kongrenin sair masrafı 
2 Beynelmilel temessükâtm tercüme ve tabı masrafları 

453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaşma komisyonları 
454 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masrafı 
455 Tahdidi hudut komisyonu ücreti, harcırah, idare masrafları ve kule mas

rafı ( 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİ 
484 Sarî ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 
485 Trahom mücadele masrafı 
486 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 
487 Cüzzam mücadele masrafı 
488 Verem » » 
489 Sıtma » » 
498 Doğûtn ve çocuk bakım evleri 

ADLİYE VEKÂLETİ 
529 5 inşaat 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 mas

raf, harcırah ve ücretleri 
571 2 Vekâletçe halka, müesseseleı-e 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 
586 1 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mektepleri muallim ve idare me

murları ücreti 
587 Meslek mektebleri ecnebi mütehassıs ve mütehassıs muavinleri ve tercü

manları ile ecnebi muallim ve usta ücuratı ve bunların memleket dahi-' 
linde gidiş-, geliş ve seyahat har e r ah ve yevmiyeleri 

589 Yeni ihdas edilecek inkilâb müzesi için vesika toplama masrafı 
590 Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafları 
591 Arşiv tasnif, nakil ve tesis masrafı ' 

NAFIA VEKÂLETİ 
632 1 Müstahdemler ücreti 
637 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
640 1 Müstahdemler ücreti 
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F. M. Muhassasatm nevi 

641 2200 numaralı kanuna göre yapılmakta olan Sivas - Erzurum ve Malat
ya iltisak hattı bilcümle ücurat ve masarifi karşılığı 

642 2214 numaralı kanıma göre yapılmakta olan Filyos - Ereğli hattı bil
cümle ücret ve masarifi karşılığı 

643 . 2134 ve 2611 numaralı kanunlara göre yapılmakta olan Afyon - Antalya 
ve Burdur - İsparta hattı bilcümle ücurat ve masarifi karşılığı 

İKTİSAT VEKÂLETİ 
682 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
687 2 Lâboratu varlar 
688 Türk ofis ve haricî ticaret mümessillikleri teşkilât ve masarifi 

umumiyesi 
691 ölçüler kanununun tatbiki umumî masrafları 
710 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
712 2 Limanların temizleme, tarama, mayin imha ve buna aid vesaitin mubayaa, 

tamir, işletme ve idare umumî masrafları 
713 Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, tetkikat ve buna ait vesaitin inşa, iş

letme, tamir ve idare umumî masrafları w 

ZİRAAT VEKÂLETİ 
748 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
751 4 Ziraî kurslar 
752 . 1 Muzur hayvanlar ve hastalıklarla mücadele masrafı 

2 Mücadele istasyonları 
3 Merkez mücadele enstitüsü 
4 Mersin efümigatuvarı umumî masrafları 

753 1 Enstitüler 
2 Meteoroloji enstitüsü ve istasyonları 
3 Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, tohum, teksir çiftlikleri, sıcak ik

limler ziraati deneme istasyonu 
4 Ipekböceği kışlatma ve fışkırtma ve boğma müesseseleri 
5 Tohum temizleme müesseseleri 
0 Fidanlıklar 
f Tavukçuluk müessesesi 
9 Seyyar zeytincilik bakım teşkilâtı masarifi 

755 1 Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurları mektebi 
756 1 Hayvan hastalıklarile mücadele, tahaffuzhaneler inşa ve tesisi 

2 Bakteriyolojihane ve serum darülistihzarları 
3 Laboratuarlar 

758 1 Haralara muavenet 
2 Aygır depoları 
3 Koyun damızlıkları mubayaa bedellerile numune ağıllan 
4 Kara sığır damızlıkhaneleri 

761 1 Muhafaza teşkilât ve masrafı 
2 Amenajman, teşcir ve fidanlıklar 
3 Ankara ve civarının teşçiri 



P. M. Muhas sasatm nevi 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KABA KISMI ) 
798 Şehitliklerin bilûmum levazımı inşaiye masrafı ve bekçi ücreti 
800 Ecnebi mütehassıslar 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 
839 Yabancı mütehassıslar ücreti 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( DENÎZ KISMI ) 
876 Ecnebi mütehassıslar 

ASKERİ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
904 Ecnebi mütehassıslar 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
937 Ecnebi mütehassıslar 

-" « • * • 





C - Cetveli 
Muvazanei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Varidat nevilerinden her birinin müstenid oldukları hükümler] 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Birinci kteım 

îrat ve servet vergileri 

27/6/1931 
2/7/1338 

Kanun 

15 recep 1277 Nizamname 

4/7/1934 Kanun 

Arazi vergisi 

1833 Arazi vergisi kanunu 
240 Kars, Ardahan, Artvin vilâyetlerile İğdır ve Sür

mene kazalarında alınacak maktu verginin araziye 
müteallik hükümleri 
Tahriri yapılmayan yerlerden alınacak tevziî vergi 
hakkında 

2567 Arazi vergisi kanununun muvakkat 3 ncü maddesi 
yerine kaim olan kanun 

1 kânunusani 1285 Nizamname 
18/4/1341 Kanun 

Hususî ormanlar rüsumu 

Orman nizamnamesi 
627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun t nci 

maddesi 

4/7/1931 
25/6/1932 

19/4/|934 

Kanun 
Tefsir 

Kanun 

Bina vergisi 

1837 Bina vergisi kanunu 
176 Halkevleri binalarının bina vergisinden muafiyeti

ne dair 
2413 Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 7 numa

ralı fıkrasının tadili hakkında 

6/7/1931 
27/11/1933 

28/3/1935 

Kanun 

Sayvanlar vergisi 

1839 Hayvanlar vergisi kanunu 
2340 Hayvanlar vergisi kanununun 19 neu maddesinin 

ikinci fıkrasının tadili hakkında 
2677 Hayvanlar vergisi kanununun tadiline dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hşsılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Kazanç vergisi 

22/3/1934 
28/5/1927 

9/1/1926 

9/6/1930 
5/7/1934 

Kanun 
> 

2395 
1065 

710 

1701 
2574 

Kazanç vergisi kanunu 
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde ifayi vazife eden 
bazı ecnebi rüesa ve memurları muhassasatının 
tevkif ata tâbi tutulmaması hakkında 
Türkiye dahilinde piyango keşidesinin münhasıran 
Tayyare cemiyetine aidiyetine dair kanunun ka
zanç vergisi muafiyeti hakkındaki 2 inci maddesi 
Tütün inhisarı kanununun 54 üncü maddesi 
Kazanç vergisi kanununun 41 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştiğine dair 

Madenler tüsumu 

26 mart 1322 Nizamname 
27 kânunusani 1324 irade 

9 teşrinisani 1325 îrade 

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 y 
Ruhsatnameye merbut krom madenlerinin nisbî 
resimlerine ittihaz edilecek tedabiri teshilkârî 
hakkında 
Maden mültezimlerinden almaeak harç ve rüsum 
hakkmda 
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 bahşûlunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Maadin nizamnamesinin 50 inci maddesinin tadili 
hakkmda 

3/4/1926 
4/7/1931 

9/4/1932 

Kanun 

Karar 

Veraset ve intikal vergisi 

797 Veraset ve intikal vergisi hakkmda 
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 karart 
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Vergilerin ye resimlerin ve sair hasılatın mtistenidatı 

Tarihî : Nevi No. Hulâsa 

tkinci kısım 

istihlâk ve muamele vergileri 

11/4/1334 
7/1/1932 

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 

1/5/193Ö 
29/3/1930 
12/6/1930 

12/6/1930 
7/1/1932 

24/5/1930 
31/5/1930 

20/2/1340 

8/6/1930 

6 şubat 1332 

3/6/1933 

Kanun 

Tefsir 

Kanun 

Gümrük vergileri 

Gümrük kanunu 
1918 Gümrük kanununun 12 inci faslmın mülga oldu

ğuna dair kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
kanunun 72 inci maddesi 

905 Gümrük kanununa müzeyyel mevad hakkmda 
1723 Gümrük kanununun 12 ve 110 uncu maddelerinin 

tadiline dair 
906 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

1940 'Gümrük kanununun 107 inci maddesini muaddil 
41 Gümrük kanununda miktarı tayin edilen para ce

zalarının beş misline iblâğ edilip edilmiyeceği hak
kında 

1560 Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki ka
nunun 5 inci maddesinin tadiline dair 

1499 Gümrük tarifesi kanunu 
1535 Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin tadi

line dair 
1549 Gümrük kanununun 35 inci maddesinin ve müzey

yel kanunun 43 üncü maddesinin tadiline dair 
1605 Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel kanun 
1577 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
1717 Gümrük tarifesi kanununun 5 inci maddesinin 10 

uncu fıkrasının tadili hakkında 
1720 Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair 
1926 Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 

tadili hakknda 
1641 Tohumlukların gümrük resminden istisnasma dair 
1669 . Gümrük tarifesi kanunu ile tarifede yapılacak tas

hihler hakkında 
418 Türkler ve Türk şirketleri tarafmdan satm alman 

buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasma 
dair kanunun birinci maddesi 

1699 Buharlı sefinelerin gümrük resminden istisnasma 
dair 
Hilâliahmer ve Salibiahmer cemiyetleri namma ge
lecek eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair 

2268 Umumî ihtiyacat ivçin hariçten getirilecek madenî 
su boruları ile aksam ve teferruatından gümrük 
resmi alınmamasına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

22/2/1926 
2/6/1929 
10/6/1930 
26/2/1931 
14/5/1932 
8/6/1926 

9/5/1927 

Kanun 752 
1527 
1710 
1756 
1962 
917 

1020 

14/12/1929 

14/12/1931 

31/5/1933 

28/12/1933 

22/12/1934 

28/5/1934 

23/12/1934 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 
. 

151 

1895 

2255 

2372 

2646 

2456 

2672 

Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resim
leri hakkında 

Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafiye
tine dair 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların gümrük resminden muafiye
tine dair 8 haziran 1926 tarihli kanuna müzeyyel 
kanun 
Gümrük muafiyetine ait bazı hususî kanunların 
meriyetlerinin devam edip etmiyeceği hakkında 
Balya Karaaydm şirketi namma ithal olunacak 
(gazoyl) ün üç sene müddetle gümrük resminden 
ve muamele vergisinden muafiyeti hakkmda 
1499 numaralı tarife kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında 
Gümrük kanununun 36 ncı maddesinin tadili hak
kında 
Gümrük kanununun 49 ncu maddesini, değiştiren 
kanun 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka pul ilsa-
kı hakkındaki kanun 
2456 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkmda 

10/5/1934 
23/12/1934 

Kanun 

Muamele vergisi 

2430 Muamele vergisi kanunu 
2663 Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 

(O) fıkrasını değiştiren kanun 

Dahilî istihlâk vergileri 

12/6/1930 
22/7/1931 
19/4/1934 
5/6/1934 
24/5/1934 

26/5/1934 

Kanun 1718 
1871 
2414 
2427 
2442 

2448 

Şeker, petrol ve sair mayi, madenî mahrukat ile 
elektrik ve havagazı sarfiyatı istihlâk resimleri 

1871 numaralı kanunun 2 nei maddesinin tadili 
hakkında 
1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa mü
zeyyel kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

28/5/1934 

28/6/1934 

5/7/1934 

Kanun 2458 

2546 

2583 

Hulâsa 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisine 
dair 
2458 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra
sının tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesi
ne dair kanun 
2546 sayılı kanuna müzeyyel kanun 

30/9/1336. 

20/4/1340 

Kanun 

Oyun aletleri resmi 

33 Kahve ve gazinolarda bulunan bilardo ile tavla, da
ma, satranç tahtalarından alınacak resim hakkında
ki ikinci maddesi 

490 1340 senesi -muvazenei umumiye kanununun resmin 
sureti istifasına dair olan 11 inci maddesi hükmü 

18 safer 1299 Nizamname 
19 nisan 1298 » 
22 haziran 1305 » 

22 haziran 1305 » 

2 cemaziyelevvel 1324 » 

16/4/1338 
2/2/1340 
6/4/1340 

Kanun 
» 
» 

18/1/1926 

22/4/1926 

6/12/1928 Karar 

Kara, deniz av vergileri 

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. 

218 Zabitai saydiye nizamnamesini muaddil 
404 îstanbulda av tezkereleri resminin tezyidine dair 
465 tstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizam

namenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde muharrer 
rüsumun tezyidine dair 

721 Zabitai saydiye nizamnamesine bazı mevat tezyili-
ne dair 

820 Zabitai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhanesine 
müteallik nizamnamelerin bazı mevaddım muaddil 

17 Sünger saydedenlerden 820 numaralı kanun mu
cibince saydiye resmi alınmıyacağına dair Büyük 
Millet Meclisi kararı 

10/4/1340 
25/6/1932 

Kanun 

Nakliyat vergisi 

472 | Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
2030 J yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkında 
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Vergilerin ve resimıerin ve sair hasılatın mtistenidatı 

Tarihi Nevi No. 

15/4/1338 
6/4/1340 

6/4/1340 

26/2/1931 
7/5/1932 

28/2/1339 

Hulâsa 

Sefineler rüsumu 

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 hakkmda 
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 
14/12/1929 

28/5/1934 

Kanun 

Damga resmi 

1324 Damga resmi kanunu 
1541 Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasının tadili hakkmda 
2455 Damga resmi kanununa müzeyyel 

28/5/1934 » 
23/12/1934 » 

Tayyare resmi 

2459 Tayyare resmi hakkmda 
2647 Tayyare resmi hakkındaki kanunun 6 ncı madde

sine bir fıkra ilâvesine dair 

16/5/1929 
24/5/1928 

7/4/1932 

19/3/1931 

10/4/1340 

Kanun 
Kanun 

Tapu harçtan 

1451 Tapu harçları kanunu 
1331 Mübadil ve gayrimübadil muhacir ve saireye ka

nunlarına tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayrimenkul emvalin tapuya raptma dair 

1944 1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senst-
leri harçlarının af fine ve gayri mübadillere verile
cek gayri menkul emvalin harçtan istisnasına dair 

1771 -Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi ve intacı * 
hakkında 

474 Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp, İğdır kazaları ve 
Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesindeki tasarru
fa ait 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7 ramazan 1277 Kanun 

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 

7/1/1932 

3/7/1932 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

Nizamname 

Kanun 

», 

929 

1697 

2036 
2010 
1833 

1837 
1301 

1921 

2057 

15/12/1934 2613 

Arazi kanunu ve tapu nizamnamesi, mahlûlen Ha
zineye kalan veya ihya suretile yedi tasarruf a alı
nan mahaMerin bedelâtı misliye ve müzayedeleri 
Vilâyetlere ait mekâtibi iptidaiye ve taliye bina
ları senedatının bilâ resim vilâyet namma 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 ecnebiyeııin Türkiyede bulunan sefaret 
ve konsoloshanelerinin vergi ve rüsumdan istisna
sına dair 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâfname teati 
eden düveli eenebiyeye 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 mcı bendi fıkra 
(3) ketmi bedel hakkmda 
Malaganlardan, noterlikten musaddak senetle alı
nan gayrimenkullerin tapuya tescili hakkmda 
İşgale uğrayan bazı mahallerde vuku bulmuş olan 
tasarruf muameleleri hakkında olunacak muame
leye dair 
Kadastro ve tapu tahriri hakkmda 

18/6/1927 
22/5/1926 

9/6/1934 
20/12/1934 

Kanun 

Mahkeme harçîan 

1086 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 12 inci faslı 
844 Eytam ve emlâk bankası kanununun 10 uncu mad

desi 
2503 Adliye hare tarifesi 
2629 2503 saydı kanunun bazı maddelerini değiştiren 

kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın mtistenidatı 

Tarihi Nevi No. 

12/5/1928 
7/4/1932 

20/11/1334 
23/6/1927 
23/5/1928 
21/5/1934 

Hulâsa 

Kanun 

Pasaport ve kançılarya ve saire 

1260 Tabiiyet muamelâtından almaeak harçlara dair 
1942 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 

kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
Pasaport kanununun 3 üncü faslı 

1143 Şehbenderlik rüsumu hakkında 
1318 Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkında 
2437 Pasaport kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 

kanun 

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 

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 îrade 

28 nisan 1304 Nizamname 
9 haziran 1321 İrade 

*. 
12 ağustos 1317 Nizamname 

* 2/3/1929 Kanun 
4 17/5/1928 » 

28 haziran 1322 İrade 

964 
984 

1262 
1527 

1939 

1401 
1271 

Nüfus kanunu 
Eczacılar ve eczaneler hakkında 
Ecza depolarından alınan ruhsatiye harcı hakkında 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkında 
Müstahzaratı kimyeviye rüsumu kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkında 
İhtira beratı 
İhtira beratı kanununa bir madde ilâvesine dair 
İhtira beratları ile alâmeti farika rüsumunun taz
ifi hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesi 
İhtira beratı ve alâmeti fanka rüsumunun tazifi 
hakkında 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel madde 
Alâmeti farika nizamnamesine müzeyyel 
Sıtma mücadelesi kanununa bazı maddeler tezyili 
hakkında 
Eski eserler müzesi idaresi için ebniye kalfaları, 
dülger, taşçı ve emsali esnaf tezkerelerinden alman 
resimden Hazine hissesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi , Nevi No. Hulâsa 

14/1/1926 
18/4/1341 

7/4/1932 

19/3/1931 

12/5/1928 
7/4/1932 

13/3/1926 

2/6/1929 

2/6/1926 
1/4/1928 

23/3/1929 

24/5/1928 

24/5/1928 

kanun 

Kanun 

716 
627 

1944 

1771 

1260 
1942 

781 

1505 

893 
1217 

1407 

1331 

1331 

Borçlanma kanunu 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 23 ün
cü maddesi 
1331 numaralı kanuna tevfikan verilen tapu senet
leri harçlarının affine ve gayrimübadillere verilecek 
gayrimenkul emvalin harçtan istisnasına dair 
Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi ve intacı 
hakkında 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 
Mübadeleye gayritabi eşhastan metruk olup hakkı 
iskâna malik olanlara verilmiş ve verilecek emvali 
gayrimenkule hakkında 
Şark manatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair 
Umumî tahriri nüfus icrası hakkında 
Mübadeleye gayritabi 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 
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 

Sayvan sağttk zabıtast resnn 

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 muad-
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 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Üçüncü kısım 

Mülga vergiler bakayası 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş olan vergilere mü
teallik kanun ve nizamnamelerin meri bulundukları 
senelerde tahakkuk etmiş veya bu zamanlara ait 
matrahlar üzerine tahakkuk edecek vergiler baka
yası. 

Dördüncü kısım 

inhisarların safî hasılatı 

9/6/1930 
7/6/1926 

26/2/1341 

18/11/1933 

28/5/1934 

11/6/1934 

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 

558 Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarı 
hakkındaki kanunun 6 ve 14 üncü maddeleri 

2331 1701 numaralı kanunun 33 ncü maddesinin sonuna 
bir frkra eklenmesi hakkında 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 

2506 Ekiciden tütün alma kanununun 4 ncü maddesi 

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 hasilâh 

Tuz talimatnamesi 
Tuz talimatnamesine müzeyyel fıkaratı nizamiye 
Tuz fiatı hakkında 

468 Tuz resmi hakkında 
575 Tuz resminin tezyidi hakkındaki ikinci maddesi 

1270 Veresiye tuz satışına dair 
1518 Tuz satışı ve tuz fiatlan hakkında 
2101 • 1518 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin tadili 

hakkında 
1669 Gümrük tarife kanunile tarifede yapılacak tashih

l e dajr 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. 

22/3/1926 Kanun 

1/6/1929 » 
15/6/1930 » 

Hulâsa 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

790 İspirto ve meşrubatı küuHye inhisarı hakkında 
Kibrit ve çakmak 

1503 Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında 
1722 Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 

10 milyon dolarlık istikraz aktine dair mukavelena
me 

7/1/1932 

18/4/1341 

14/1/1933 

10/6/1933 

23/5/1934 

Revolver, fişek ve mevaddı infHakiye 

Kanun 1927 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarları halikında 

» 627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun revol
ver inhisarına ait 57 inci maddesi 

Karar 13759 Madenlere yapılacak ımevaddı infilâkiye satışları
nın maliyet fiati üzerinden icrası hakkında 

» 14451 Madenlere yapılacak taş barutlarının maliyet fiatı 
üzerinden satılmasına dair 

Kanun 2441 Barut vre patlayıcı maddelerle malzemeleri fişek 
ve revolver inhisarı kanununun 4 neü maddesi 

21/6/1927 

18/6/1934 

Kanun 

Oyun kâğıdı 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında 

2521 laman işlerinin Hükümetçe idaresine dair 

Beşinci kısım 

Devlet ormanları rüsum ve hasılatı 

1 kânunusani 1285 Nizamname 
22/4/1340 
6/12/1340 

L5/4/1340 
26/3/1337 

Kanun 
» 

» 
% 

504 
526 

484 
109 

29/12/1340 Tefsir 56 

Orman nizamnamesi 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkında 
Ormanların fennî usul dairesinde idaresi hakkında
ki kanuna müzeyyel kanun 
Devlet ormanlarından köylülerin intifama dair 
Devairi resmiyeye verilecek telgraf ve telefon direk-
1 erile fukara ahaliye tevzi olunacak mahrukat hak
kında 
Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı 
kanununun birinci maddesinin 1 inci fıkrasmm tef
sirine dair 





. %M/mâ 

3/e/ı< 

1 Q / 4 / İ & M ^ 

Vergilerin |ffr reaimlerin ve sair has^atm müstenidatı 
• T*ST$L t*. Hfcvi . ;- ;-$fo. 

•JMFıT.j^fc-yth.rı ı • / „,(,,.r ı.ıi_ il 11 IL fj ' ıH/ı>;ı« .|i w>'ı ! ııı u ı 

24/5/19S 

IS/^/lŞtdj;;' ' Tefsir 

23/8/182*'. " Kanun 

» 

142 

1407 

1505. 

,1# 

Kamıtı 
2033 

1S36 

ma 

a^ i6 î 

"Mübadil, gayri mübadil muhacir ve saireye ka
nunlarına- tevfikan tefviz veya adiyen tahsis olu
nan gayrimen^kullerm tapuya ragtr hakîpmda 
Emvali metruke hesatrç oarilerinitı bütçeye irat 
kaydtrta dair, 
24 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı kanunun 6 
^neı maddeainjin tefsirine dair 
18 mart 1926; tarihli kanunun neşrinden evvel ha
rabede ve mülteci şrfaiiİe gelmiş ve resmen İskam 

'yapılmış olanlara iskâıv tomSserileıı evlürfa borsfilan-
ma kanunu mucibince temlikine dair 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile-
cefe-araaiye dair 
24 mayıs lf>2$ tarih ve) 1331 numaralı kanunun 
7 inci maddesinin tefsirime dair 
Yabanî ağaçların aşılanmasına dair 
21 m&rt 1931ı tarih ve 1(778 numaralı kanuna mü-
jseyyel kanun - ; 
lîübâideİ^ ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkmdişki 18/3/1931 tasrih ve 1771 numaralı ka-
nunamüzeyyel ': . 
Mazbut emlâk ve yurtluk, ocaklık maaşı, mukabilin? 
de verilerek elan emlâk ve arazi hakkında fc 

Altmet kEHm 

Devletçr i^n*e edilen müesseseler 

as/6/ıg^ 

3İ/Î2/& 

2$/ll/^ 
»w 

Ka^un 

-> 

Be#Mi &&&9*M&* . ' 
lQ4â, D«vİ»t demiryolları ve limanlan idarei umuaıiyeai. 

, .. nî» teşiİlât ve vezaifine [d*ir 
137i A ş a r i n ; Mersin - Tarşuk * Adana, den^ra lU^ ü t 

-, Haydarpaşa Uman sirkelileri ve Zurihte şark de» 
miryollaj'i başkası arasında münakit itü&Enameler 

PHi& vtttigtiltf ve Uhfon 

• 37€ Pbsta kanunu* 
' H78 Fosta tonunu ile telgraf ve telefon 
\ bazı maddelerinin tadili, bakkmda 

kanununun 

-• i 
-t 







-m 
Vergikrjn ve resimlerin ve sair nasrtatm müstenldatı 

Tarihi Neyi ' No. 

22/12/1034 Kanun 

tiulâsâ 
•r . . < . » . 

2640 Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile telli 
ve telsiz -telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdi-
kma dair. 

2ff mart 1332 , Kanunu muyafckat 
29/11/1336 Kanun 

16/1/1340.. Talimatname 

Darphane ha'süatt 

Tevhidi meskukât hakkında 
66 İstiklâl madalyası hakkındaki kaftunün harea mü

teallik maddesi 
Altın ve gümüş meyat ve masnuata. damga. darbı 
hakkmda .. -

Umumî mektepler hasüatt 

1/4/1334 
3 nisan 1333 • 

18/8/1335 

18/3/1926 

8/6/1926 

29/5/1934 

Kanun 
> 

Kararname 

, Kanun 

» 

» 

78r8 

915 

2467 

Mektebi mülkiyenin tesisine dair 
Ücretli resmî mekteplerde müteaddit evlâdı bulu-' 
nanlara gösterilecek müsaadat hakkında 
Leylî mekâtip talebesinden alınacak ücuratm Mali
ye ve Maarif vekâletince tayin ve tesbitine dair 
Memurin kanununun memur çocuklarından alına
cak'mektep ücretlerinin tenzili hakkındaki 88 inci 
maddesi 
Lise ve orta mekteplere alınacak leylî meccani ta
lebe hakkında 
İstanbul Üniversitesinin mnvazenei umumiyeye 
alınmasına dair 

Madenler hasılatı 

21 şubat 1327 
15/8/1334 
26 mart 1322 
7 mayıs 1310 
3 ınart 1328 

îrade 
Mukavelename 
Nizamname -
Tezkere . 
İrade 

' 1/4/1931 Kanun 

12/4/1341 » 
6/4/1340 » 

1794 

608 
463 

Ereğli korâür şirketile aktolunan itilâfname 
Ergani bakır madeni hakkında 
Maadin nizamnamesinin 52 inci maddesi 
Mihalıççık kil madeni hakkında 
Ereğli maden ocaklarından harice satılan kömürün 
beher tonundan alman resmin 2,5 kuruşa tenziline 
dair 
26"mart 1327 tarihli .maadin nizamnamesinin 50 inci 
maddesinin tadili hakkında . . 
Taşocaklan nyıamnameşinm tadiline dair 
Zonguldak şimendifer, y» liman rüsumunun ten
zili ' hakkında 
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Vergiletti ve* resimlerin ve sair hasılatın nıüstenidfttı 

Tarifi Nevi No. 

,4/2/1140, • 

,•4/7/11)31 
6/7/l$31 

23/3AI34 
4/7/lMl 

12/4/1&41 
U/4/1İ334 

Kanuu * ' 406 

1887 
1839 
2395 
1836 

60î> 

7/6/31)26 

7/8/d26 

1/6/^929 
15/6/030 

7/1/1932 
28/5/İ927 
11/4/İ334 

7/4/1936 

906 

905 

1499 
1723 

1918 
1055 

803 

17/4/1338 
9/4/1840 • 

10/5/İ934"-

12/6 /̂1930 

22/7/İ931 

18 ssjjer 1299 

» 
Tefsir 

Kanun 

> 

» 

Nizamname 

222 
41 

. 2430 

1718 

1871 

!22 hsiziran 1305 Maddei nizamiye 

18/1/1926 Kanun 

19 n&an 1298 Nizamname 

721 

21 hleiran 1305 

Hulasa 

iradeli talimat 

Telgraf ve telefon kanununun 3 üncü maddesi* 
nin (B) fıkrası 
Bina vergisi kanununun 16 inci maddesi 
Hayvanlar vergisi kanununun 20 inei maddesi 
Kazanç. vergisi kanununun cezaya ait ihükümleri 
797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 
muaddel 45 ve 46 indi maddeleri 
Maadin nizamnamesinin muaddel 71 inci maddesi 
Gümrük kanununun 98, 99,. 102, 103, 104, 108 ve 
111 inoi 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 tarihti 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 
Cezayı naktUerin beş misline iblâğı hakkında 
Cezayi naktilorin beş misline iblâğı hakkındaki ka
nunun gümrük cezalarına da şümulüne dair 
Muamele vergisi kanununun cezaya 'müteallik hü
kümleri 
Dahili istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 10 uncu 
maddesi 
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 2 inei 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 uncu 
maddesi 
Zabıtai saydiye nizamnamesine bazt mevat tez-
yili hakkında 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
2 inci ve 11 inci maddeleri 
Dersaadet ve tevabii balıkhane nizamnamesinin 
muaddel 13 üncü maddesi 
İstanbul balıkhanesine ait talimatnamenin 13 ve 
14 üncü maddeleri -
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatm müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

29 mart 1296 Tahrirat 

7 kânunusani 1301 Nizamname 
15/8/1311 Tahrirat 

15/4/1338 

23/5/1928 

18/5/1927 

4/4/1929 
18/4/1929 

Kanun 

» 

» 

» 
» 

216 

1324 

1086 

1412 
1424 

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 

1582 

1440 
825 

1632 
865 

433 

509 

893 

24/1/1927 

3/3/1926 
14/5/1928 

992 

964 

767 
1262 

Av tezkereleri hakkındaki talimatın cezaî hü
kümleri 
Midye ve istiridye nizamnamesinin 2 inci maddesi 
Tezkeresiz ve damgasız getirilecek post eki Ur 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 
îcra 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 
Geza kanununun mevkii meriyete vazma müteallik 
hükümleri 
Askerî ceza kanununun 140, 146, 165 inci maddeleri 
Ticaret kanununun 38, 40, 52, 53, 64 ve 116 m « 
maddeleri 
Sunî ipekten mensucat imalinin meni hakkındaki 
kanunun 4 üncü maddesi 
Noter kanununun muaddel 21 inci maddesi 
Nüfus kanununun İ9 ve 31 inci maddeleri 
Nüfus kanununun muaddel 13 ve 40 mcı 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 hakmdaki kanunun 45 
inci maddesi 
Türk kodeksi kanununun 9 uncu maddesi 
İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun- 18, 
19 ve 20 inci maddeleri 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10 mart 1296 Kanım 

22/12/1934 » 

28 nisan 1304 Nizamname 

3/5/1928 Kanun 

17 temmuz 1323 Nizamname 

2637 

1234 

9/6/1930 Kanun 1701 

26/2/1341 » 558 

21/6/1927 » 1U8 

5 ramazan 1286 Pıkrai 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 

İhtira beratı kanununun 39, 40 ve 47 inci mad
deleri 
Taşınması yasak olmayan silâhların alım ve satı
mı hakkındaki kanunun 5 ııci maddesi 
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 
Oyum 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 küuiiye 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 tnüstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

10/9/1337 Kanun 151 

8 saf er 1284 Nizamname 

9 kânunusani 1327 M. Nizamiye 

26 teşrinievvel 1329 Nizamname 

11 mart 1330 » 

23/5/1928 Kanun 
26/11/1339 » 

6 ağustos 1330 Kanuna muvakkat 

30 teşrinisani 1380 » 

1315 
'376 

4/2/1340 Kanun 

2Q/2/1930 » 
30 mart 1331 » 

25/6/1927 » 

25/6/1927 » 

30 teşrinisani 1330 Kanunu muvakkat 

406 

1567 

1149 

1160 

»A 

8 ağustos 1276 Talimatname 
10 nisan 1322 Nizamname 

25/7/1931 

8 mayıs 1326 
27 mayıs 1325 

27 teanmuz 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 inci 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 ye 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 

i 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 nncu 
maddeleri 
Tatili eşgal kanununun 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 ikametlerihakkın-
daki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 4 ve 9 
uncu maddelerini muaddil 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

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 

Kanun 
» 

> 
» 

> 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

1423 
839 

859 

1593 

1056 

618 
815 

1111 

1076 

872 

10/6/1930 1704 

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 

» 

Nizamname 
Kanun 

» 
Kanunu muvakkat 

Kararname 

Kanun 
Kanunu muvakkat 

Kanun 
» 
» 

677 

1447 

1050 
1426 

2129 

2219 

2239 

2257 

Ağıllar kanununun 7 inci maddesi 
Sıtma mücadelesi kr.nnumıımn 17 ve 19 uncu mad
deleri 
Pirinç ziraati hakkındaki kanunun 12 inci maddesi 
İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve 
satılması hakkındaki kanunun 20 inci maddesi 
Umumî hıfzıssıhha kanununun 82 - 103 üncü mad
deleri 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun 
muaddel 5 inci ve 8 inci maddeleri 
Limanlar kanununun 11 ve 16 inci maddeleri 
Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve 
limanlarla kara 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 ıbazı maddeleri 
Emvali gayrimenkulenin tahrir' ve tahdidi hak
kındaki kanunun para cezalarına müteallik me-
vaddı 
Deniz yollan işletme kanununun 18 inci maddesi 
Serseriler hakkındaki kanunun 16 inci maddesi 
Madenî uf akluk para kanununun 9 uncu maddesi 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

5 şubat 1328 

6 nisan 1329 

26/3/1931 
12/6/1933 

Kanunu muvakkat 

Kanunu muvakkat 

Kanun 1782 
2309 

12/6/1933 » 

12/6/1933 » 

31/5/1933 » 

8/6/1933 » 

30/5/1933 » 
8/6/1933 » 

j 

81/5/1933 » 

31/5/1933 » • 

31/5/1933 » 

2/6/1934 » 

11/6/1934 » 
30/6/1934 • » 

24/7/1322 Nizamname 

2308 

2313 

2253 

2278 

2243 
2279 

2248 

2256 

2251 

2490 

2506 
2550 

Polis nizamnamesine müzeyyel mevat hakkındaki 
kanunun 9 ve 10 uncu maddeleri 
Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanunun 12 ve 
15 inci maddeleri 
Ölçüler hakkında 
izmir mhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatınm satm 
alınması hakkında 
Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tahvi
lât ve ıhisse 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 hakkmda 
Mevduatı koruma kanununun cezaî hükümleri 
ödünç para verme hakkındaki kanunun cezaî hü
kümleri 
Denizyolları ve Akay işletmeleri ile fabrika ve ha
vuzlar teşkilâtı ihakkmda 
1 naziran 1929 tarin ve 1499 numaralı gümrük ta
rife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli ka
nuna eklenen kanunun birinci maddesi 
iktisat vekâletinde Deniz ve Hava işleri müsteşarlığı 
teşkiline ve iktisat vekâleti bütçesine tahsisat ko
nulmasına dair kanun 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 25, 49, 59, 
71 ve 73 ncü maddeleri 
Ekiciden tütün alma kanununun 13 ncü maddesi 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayı
lı kanunun 57 ve 60 nci maddelerini değiştiren ve 
bu kanuna bir madde ekleyen kanunun 2 nci mad
desi 
Borsa muamelâtı resmiyesine dair 

18/4/1341 

29/5/1929 

6/5/1926 

Kanun 

Kıymetli evrak 

627 

1473 

833 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun icar ve 
isticar kontratolarile ferağ ilmühaberleri ve sairenin 
satış fiatları hakkındaki 8 ve 9 uncu maddeleri 
Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 
hakkında 
1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 inci 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dari 
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Tarihi Nevi No. 

12/5/1927 

2/6/1934 

Kanun 1025 

2490 

Hulâsa 

Hükümetle efrat arasında teati olunacak mukavele
name ve şartnameler hakkında 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 5 nei mad
desi 

Tavizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat muhtelif sene
lerde muvazene ve takviyei ziraat kanunlan ve di- -% 
ğer hususî kanunlar mucibince tavizen tevzi edilmiş 
olan mebaliğden vaki tahsilat 

26/11/1339 Kanun 
28 mayıs 1316 Nizamname 

18 temmuz 1323 » 

18 temmuz 1323 Nizamname 

10/4/1340 Kanun 

18/4/1341 

22/4/1*341 » 

18/3/1926 » 
24/5/1928 » 

30/12/1341 » 

16/5/1929 ' » 
21 mayıs 1321 Nizamname 

Müteferrik hasılat 

376 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 mcı mad
desi 

474 Artvin, Ardahan, Kars vilâyetlerile Kulp ve İğdır 
kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa nahiyesin
deki arazide hakkı tasarrufa ait kanunun 8 inci 
maddesi 

627 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun Top-
kapı müzesile saraylardan alınacak duhuliye resmi-
ne ait 5 inci maddesi 

656 Sulama ücreti hakkındaki kanunun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10 ve 11 inci maddeleri 

788 Memurin kanununun 30 uncu maddesi 
1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydine dair 
701 Mevcut evrakı naktiyenin yenilerce istipdaline 

dair 
1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkmda 

Gümrüklerce icra edilen muayenei sıhhiyeye dair 
tahlili sani ücretleri 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

Dokuzuncu kısım 

Fevkalâde varidat 
î " • ! ' • 

5/6/1926 

26/5/1927 
30/11/1931 
29/5/1932 
26/4/1934 
26/5/1932 
8/5/1933 

26/4/1934 
11/4/1935 
30/6/1934 

Mukavelename 

Kanun 
•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

1050 
1890 
1996 
2416 
1980 
2174 
2417 
2688 
2548 

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 zeyl: 

Muvazene vergisi kanunu 
Muvazene vergisi kanununun 10 uncu maddesinde 
mevcut bir sene müddetin bir sene daha uzatılması 
hakkında 
Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak.alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirile
cek yiyecek bedelleri hakkındaki kanunun 5 nci 
maddesi 

Onuncu kısmı 

Nâzım varidat 

18/5/1929 

12/5/1927 

2/6/1929 
22/3/1926 

21/6/1927 

29/5/1934 
22/12/1934 

Kanun 1454 

1023 

1525 
790 

1118 

2466 
2643 

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 
İspirto ve meşrubatı küuliye inhisarı hakkındaki ka
nunun 29 uncu maddesi mucibince vilâyet idarei 
hususiyelerine ve Tayyare cemiyetine ait hisseler 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun 2 inci 
maddesi mucibince Hilâliahmer cemiyetine ait hisse 
Buğdayı koruma karşılığı kanunu 
Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı mad
delerinin değiştirildiğine dair 

* 
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Tarihi Nevi No. Hulâsa 

28/5/192.7 
23/5/1928 

2/2/1929 
14/12/1929 

3/6/1933 

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 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı 
alâkadar eden hükümler t 

Kanun 

> 

1055 
1319 

1390 
1543 

2261 

1470 
1715 

601 

927 

1722 

1301 
1375 

1042 

904 

1 mart 1332 Kanun 

6/2/1340 407 

16/5/1927 

2 haziran 1319 

28/5/1929 

27/6/1932 

» 

Şûra karan 

Kanun 

» 

1029 

579 

1470 

2036 

Teşviki sanayi kanunu 
TevŞvikı sanayi kanununa müzeyyel madde hak
kında 
Teşviki sanayi kanunu tadilâtı 
Teşviki sanayi kanununun 26 inci ve 42 inci mad
delerinin tadili hakkında 
Teşviki sanayi kanununun bazı maddelerinin tadi
line dair 
Ziraî kredi kooperatifleri hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 
muafiyete dair 96 inci maddesi 
Şeker fabrikaları hakkındaki kanunun 2 inci ve 
8 inci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kap
lıcalar tesisi hakkındaki kanunun 5 inci maddesi 
Kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesinin dev
rine dair 
Bazı muafiyetlerin ilgasına dair 
Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 
ve Haydarpaşa limanı hakkında münakit mukave
lenamenin tasdikma dair 
Devlet demiryolları ve limanları idarei umumiyesi-
nin teşkilât ve vezaifine dair 
Islâhı hayvanat hakkındaki kanunun damızlığa el
verişli Aygır ve boğaların her türlü rüsumdan mu
af olduğuna dair 37 inci maddesi 
Muamelei mütekabile esası üzerine itilâf name 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 hakkında 
Balya - Karaaydm 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 gayrimenkuîlerin 
harç, rüsum ve puldan istisnasına dair 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Tarihi Nevi No. Hulâsa 

7/1/1932 

3/6/1933 
25/12/1933 

21/12/1933 

14/1/1933 

11/6/1933 

Kamın 1918 

2262 
2360 

2354 

2107 

2300 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 
1933 senesinde hükmü merî olacak ticaret muahe
deleri ve muvakkat itilâf nameler ve sair kanuna 
müstenit mukavelenameler ve hükümler 
Sümerbank 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 hakkmda 
Bazı vekâlet ıbiiıalarile Temyiz mahkemesi ve ha
pishane binalarının inşaatına dair 
Devlete ait bir 'kısım binalar satış bedelile resmî da
ireler yapılması hakkmda 
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Ç-Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde * 7 

[ Hidematı vataniye maaşlan ] 
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Esami 
Maaş 

miktarı Şartı tahsisi 

Kanunun 

M Tarihi 

Usat tarafından şehit edilen Âkdağ 
Maderii kaymakamı Tahir • 

ş Zevcesi Memnune 
•Kerimesi Mihrûnnisa 

» Nilüfer 
» Tahire 

Mahdumu Ertuğrul 

Detseadette şaiben idam olunan Urfa 
Mutasarrıfı sabıkı Nusret Zevcesi Hay
riye 

Konya hâdisei isyaniyesinde vazifesi 
uğrunda şehit edilen Bozkır kaymakamı 
Demir; Asaf zevcesi Samiye ve iki 
çocuğu . 

Şehidi millî Bogazlıyan esbak kayma
kamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [*] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

Gebze ve havalisi kuvayi milliye ku
mandanı iken şehiden vefat eden Yahya 
Kaptan: 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 

Büyük Türk şairi Abdülhak Hâmit 

12,5 

Teehhüllerine kadar 

Tahsilini ikmal edinceye 
kadar 

10 

10 
5 
5 
5 

10 

100 

25 
481 

80 
481 

107 

Kaydihayat şartile 

23 /9 /336 
13 /4 /340 

25/12/336 
13 /4 /340 

19/3 /337 

271 

275 

443 

14/10/338 

19/10/338 

19/3/340 

f*/515 numaralı kanunla evvelce tnuhassas $ lira mûâşı S Ura zamla 10 liraya çıkarıl
mıştır. 
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Bahriye nazırı esbakı Birinci General 
merhum Ahmet Cemal: 

Zevcesi Seniha 

Mahdumu Behçet 

.Sadrı esbak merhum Talât zevcesi 
Hayriye 

Doktor Bahattin Şakir : 
Zevcesi Cenan 
Mahdumu Alp 

» Celâsin 

Şehit Tevfik Sükûtî hemşiresi Se-
nıye 

Damat Ferit tarafından idam edilmiş 
olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahim 

Zevcesi Fatma Belkis 
Kerimesi İclâl 

» Necibe 
Mahdumu Celâlettin 

Oeneral Abdülezel hafidesi Naciye 

Şehiden vefat eden binbaşı Muhtar 
hemşiresi Binnaz 

Mitat: 
Kerimesi Fatma Memduha 

2> Mesrure 

General Gazi Osman haremi Fatma 

15 

5 

25 

15 
5 
5 

10 

10 
5. 
5 
5 

15 

9 
9 

25 

I Mektep tahsilini ik-
j mal edinceye kadar 

Mektep tahsillerini 
ikmal edinceye kadar 

478J13/4/340 

479J13/4/ 340 

480İ13/4/34.0 

481İ13/4/340 
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Maaş 
miktarı 

Babıâlr vakasında şehit edilen Harbiye 
hazırı esbakı General Nazım Kerimesi 
Atiye 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 
Hemşiresi Lâtife 
Mahdumu Mitat 

» Süleyman Asım 

Sadrı esbak merhum General Mahmut 
Şevket zevcesi Dilşat 

Üçüncü Ordu Kumandam General İsmail 
Hakkı Validesi Haoibe 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit mer
humun : ' 

Haremi Mazlume 

Mahdumu Cehri 

Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun 

Zevcesi Munise 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 
Kerimesi Melâhat 

» Zafer 
; » Nimet 

Ömer Naci merhumun : 
Zevcesi Emine Adviye 

Irak Şeyhülmeşayihi Uceymi ^ 

Merhum Memet Ali zevcesi Belkıs 

10 
10 
10 
10 

62,5 

40 

20 

6 

6 

20 

10 
5 
5 
5 

10 

50 

4 

ttMMÎMia 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

•M I tarihi 

| Mektep tahsillerini ik-
\ mal edinceye kadar 

| Eramil maaşı alnia-
| mak şartile 

Mektep tahsilini ik -
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

481 13/4/340 

515 24/4/340 

481 13/4/340 
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Esami 
Maaş 

miktarı 

Kanunun 

Şartı tahsisi j¥ Tarihi 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat 
Hikmet : 

Mahdumu Ahmet Reşat Hikmet 
» Ömer Fuat Hikmet 

Gümüşane Mebusu şehit Ziya : 
Zevcesi 

Mahdumu Muammer 

Kerimesi Yadigar 

Maraş ulûmu riyaziye muallimi sabı
kı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 
Mahdumu Celâlettin 

J> Kemalettin 

Esbak Kastamonu mebusu İsmail 
Mahir: 

Zevcesi Fatma 
' Kerimesi Fatma İffet 

3> Ayşe Ferihan 

Mahdumu Bekir Oündüz 

Denizli mebusu sabıkı Hakkı Behiç 

Denizli komiseri Hamdi: 
Zevcesi Fevziye 
Kerimesi Perihan 

Mahdumu Cengiz 

Validesi Firdevs 

Mustafa Necip hemşiresi 

Su Şehrinde idam edilmiş ojan yüz
başı Nuri : 

Çocuğu 

10 
10 

. 5 
5 
5 

5 

25 

5 
5 
5 

5 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

} Yirmi yaşını ikmal 
J edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Mektep tahsillerini ik
mal edinceye kadar 

Teehhüllerine kadar 

Mektep tahsilini ik
mal edinceye kadar 

Teehhülüne kadar 
Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Tahsillerini ikmal edin
ceye kadar, kızların te
ehhülüne kadar 

481 13/4/340 



304 — 

Esami 

Muş mutasarrıfı merhum Servet : 
Zevcesi 

/ 
Karamağara nahiyesi müdürü Tevfik: 

Zevcesi Hafize 
Kerimesi Ayşe 

Mahdumu Hami 

Kızılca nahiyesi müdürü şehit Adil : 
Validesi Selime 
Zevcesi Havva İsmet 
Kerimesi İffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdullah ha
remi Hatice 

Konya hâdisei isyaniyesinde şehit 
edilen Ali Kemal : 

Zevcesi Emine 
Kerimesi Nefise 

Trabzon valii esbakı Cemal Azmi : 
Zevcesi Müzeyyen 

Ziya Gök Alp merhumun: 
Kerimesi Hürriyet 

» Türkân 

24 üncü fırka kumandanı kaymakam 
Mahmut : 

Refikası Şaziye 

24 üncü fırka Erkânıharbi yüzbaşı 
Yakup Sami: 

Zevcesi Şahende 
Mahdumu Sami Bali 

Maaş 
miktarı 

10 

10 

10 
5 

15 

30 
30 

40 

20 
10 

Şartı tahsisi 

Teehhülüne kadar 
Tahsilini ikmal edin
ceye kadar 

Teehhülüne kadar 

Teehhüllerine kadar 

Tekaüt, eytam ve era-
mil maaşları varsa 
katolunacaktır ( Bu 
maaşlar maktu olup 
kız ve erkek çocuk
lara yirmi yaşına ka
dar verilir ). 

Kanunun 

As Tarihi 

481 13 /4 /340 

482 13 /4 /340 

515 2 4 / 4 / 3 4 0 

518 11/11/340 

649 22 /4 /341 
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Esami 

305 

Maaş 
miktarı 

mamam 

Şartı tahsisi 

Kanunun 

M Tarihi 

Maraşlı doktor Mustafa 

Zevcesi Naime 
Mahdumu Ayhan 

Mâraşh şehit Evliya : 

Zevcesi Şerife 
Kerimesi Muazzez 
Mahdumu Fehmi 

Kozanlı şehit Saimin hemşiresi Naciye 

Şeyhülislâm esbak Musa Kâzım mer
humun: 

Zevcesi Ratibe 
» Aliye [*] 

Şehit Jandarma mülâzimi evveli Sü-
feyyanın validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tâhif : 

Hemşiresi Sabiha 

Topçu binbaşılığından müstafi mef
hum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 
Kerimesi Türkân 

Nafıa vekili merhum Süleyman Sırrı: 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Fikri Ziya 

» Safuhan 
Kerimesi Öülseren Lema 

» Gülbeğ-irn 

Saruhan mebusu merhum Reşat: 
Zevcesi Atiye 
Oğlu Mustafa Reşit 
Kızı Samime 

/*/ Evvelce muhassas yirmi lira maaşına 
olunmuştur {Kanun „V 1101). 

10 
10 

10 
10 
10 

15 

20 
40 

10 

10 
10 

40 
30 
30 
30 
30 

50 
50 
40 

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 şartı le 
mahdumlarına ikmali 
tahsillerine ve diğer
lerine izdivaçlarına 
kadar maktuan . 

Eytam ve eramil maaşı 
verilmemek şartile zevce
sine kaydihayat suretile, l 753 24/ 2/926 

oğluna ikmali tahsiline ve 
kızına izdivacına kadar. 

yirmi lira daha zammedilerek kırk liraya iblâğ 

649 22/4/341 

732 8/2/926 
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Esami 
Maaş 

miktarı 

M mmmmmmmmm 
Kanunun 

Şartı tahsisi A2 Tarihi 

Sami zade Sezai 

İstanbul mebusu merhum Abdurrah-
man Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Çorum mebusu merhum Ferit Recai: 

Zevcesi Klmran 
Mahdumu Bahir 

Mertyum Doktor Vasfi 
Refikası Nazmiye 
Mahdumu Feridun 

Sivas vali i esbakı merhum Reşit 

Zevcesi Melek 
Mahdumu Memet Celâlettin 
Kerimesi Fatma Hikmet 

a> Emine Pikret 
* Nimet 

Mahkemei temyiz reisi evveli müte
veffa Hasan Fehmi zevcesi Kâmran 

Sabık İstanbul mebusu Ahmet Salâ-
hattin : 

Rjefikası Seza 
Mahdumu Haldun 

100 

30 

20 
10 

20 
10 

20 
10 
10 
10 
10 

30 

40 
10 

Eytam ve eramil maaşı 
katolunmak üzere teeh
hül üne kadar 

Zevcesine teehhCt ettiği 
zaman katedihnek üzere 
kaydihayat ile, mahdu
muna yirmi yaşına veya 
ikmali tahsiline kadar 

Refikasına teehhül ettiği 
takdirde katedihnek 
üzere kaydihayat ile, 
mahdumuna yirmi ya
şına veya ikmali tah
siline kadar 

Eytam ve eramil maaş
ları verilmemek suretile 
zevcesine teehhül ettiği 
takdirde katedilmek üze-

• re kaydihayat ile, mah
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 kadarj 

993 

1098 

19/3/927 

19/6/927 

1099 19/6/927 

1100 19/6/927 

1102 19/6/927 

1103 19/6/92' 

1104 19/6/927 



M 7 -

Esami 

Kırşehir mebusu Ali Riza merhumun 
refikası Necmiye 

General Celâl : 
Kerimesi Hadiye 

» Redife 

Kütahya mebusu sabıkı merhum Seyfi 
mahdumu Şemsettin 

Rize mebusu merhum Rauf: 

Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Belkıs 

» Melâhat 

Mardin mebusu sabıkı merhum Der
viş zevcesi Meryem 

Şehit binbaşı Ali Kabulinin kerimesi 
Fatma Bahire 

Menemen hadisesinde şehit edilen Kubilay 
merhumun annesi Zeynep 

Menemen hadisesinde Şehit edilen bekçi 
Memet oğlu Hasan zevcesi Fatma 

Menemen hadisesinde şehit edilen bekçi 
Hayrettin oğlu Şevki validesi Naciye 

Maaş 
miktarı 

20 

2,5 
2,5 

10 

30 
10 
10 

30 

15 

30 

15 

15 

Şartı tahsisi 

Eramil maaşı verilme
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 katolunmak şar-
tile 

Kay di hayat şartile 

Yaşadıkça ve maktuan 

1 Evlendiği zaman kesil-
I mek üzere maktuan 

Evlendiği zaman kesil
mek üzere maktuan 

Kanunun 

M Tarihi 

1105İ19/6/927 

1141 2 3/6/927 

116l|25/ 6/ 927 

1171İ25/ 6/927 

1174J26/ 6/927 

2038İ27/6/1932 

2364 27/12/1933 

2432İ17/5/1934 





L 
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G-Cetveli 
Muvazneei umumiye kanunu: Madde - 7 

[ Gelecek yıllara sari mukavelât aktine mezuniyet verilen hizmetler] 

4 



310 — 
Kanun 

No. 

21341 
2611J 

Ankara şehri su tesisatı. 

944İ 10Q11 Devlet demiryolları inşaatı. 
1688 Yollar ve köprüler inşaatı. 
1712] 
2269 J 
1391 Ford mukavelesi 
1722 Kibrit istikrazı. 
2234 Düyunu umumiye 
1050 Muhasebei umumiye kanununun 50 inci maddesinde gösterilen 

hizmetler 
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 ikramiyen* dahilî istikraz aktine dair 

Afyon Karahisar - Antalya demiryollarrmn inşasına dair 

2135 Elâziz şube hattının inşasına dair 
2173 Gölcükte tamir limanı ve tersane yaptırılmasına dair 
2185 An karada yapılacak polis mektebi- hakkında 
2200 Sivas - Erzurum hattı ile Malatyadan başlayarak Divriki civarında 

bu hatla birleşecek iltisak hattının inşalar hakkında 
2214 Füyos - Ereğli hattile Ereğli limanının inşasına dair 
2246 Küçük menderes nehri ile tâbilerinin ıslâhına dair. 
2267 Ankarada yapılacak jandarma mektebi hakkında. 
2282 Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için iki milyon liralık ta-

ı ahhüt yapılmasına dair 
2300 Devlete ait bir kısım binalar satış bedelile resmî daireler yapılması 

hakkmda 
2370 Memleketimizde bir Trotil fabrikası kurulmasına dair. 
2397 istanbul Üniversitesinde istihdam olunacak ecnebi mütehassıslarla 

akdolunacak mukavelelere dair kanun 
2405 Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatının ikmali hakkında 
2425 Millî Müdafaa vekâletince gelecek senelere sari taahhüt icrasına dair-
2511 Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara şehri suyunun bu barajdan 

temini hakkında 
2519 istanbul Adliye binası için 500 000 liraya kadar istikraz yapılması 

hakbında 
2557 Maarif vekâletine bağlı mekteb ve müesseselerde kullanılacak yabancı 

Devlet tebaasından muallim, mütehassis ve ustalar hakkında 



— 311 — 
Kanun 

No. 

2594 Anadolu ajansı ile 10 seneye kadar taahhüdat icrası için Hariciye 
vekilliğine salâhiyet verilmesi hakkında 

2604 Vilâyetler evi müteahhidinin istihkakı için bono verilmesine ve vilâ
yetler evinin tesisat ve mefruşatı için 200 000 liraya kadar taahhüd ic
rasına ve 1935 ve 1936 seneleri bütçelerine konacak tahsisat ile öden
mek üzere bono çıkarılmasına dair 

2620 Ankarada yapılacak orta mekteb binası için 200 000 liraya kadar ta
ahhüde girişilmesi hakkında 

2664 Ziraat vekâletine bağlı Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ile mektebler 
ve müesseselerde kullanılacak yabancı Devlet tebaası hakkında 



F - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[ Maliye vekâleti bütçesinin 190 ncı faslına mevzu ihtiyat tahsisatının nakledileceği tertibler 

1 — Mahkeme masrafı 

2 — Mahkeme ilAmma müstenit deyin taıhakkuk etmiş olan tertiplerden tahsisatı kalmayanlar. 

3 — Geçen sene borcu tertibleri. 

4 — Eski seneler borçlan tertibleri. 



İ - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 7 

[Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşya ] 

Eşyanın nevi 
Eşyanın ne halde 

getirildiği 

Halı nesç ve imalinde kullanıla- | 
eak çözgü ve kaskaan iplikleri j Kaskam ipliği 

Yumurta talaşları 

Türk ve şark halı ve kilimleri 

Barsaklar 

Amerikan bezi, tülbent, salaşpur, 
patiska 

Keten, jüt, manila ve emsalin
den mamul çuvallık mensucat 

'i 

Şeker 

Safi keten mensucat 

Sellüloit, galalit ve oryantal ha
litaları 

Otomobil resimli ilân kâğıdı 

Mülâhazat 

Senede 150 000 kiloyu tecavüz 
etmemek şartile 1933 - 1934 
yılları zarfında ithal edilmiş 
olan ipliklerin müddetleri ilk 
gümrük muamelesi tarihinden 
itibaren 2 seneye iblâğ olunmuş
tur. 

Rus tütünü 

İnce ağaç talaşları 

Mamul halde 

Tuzlanmış halde 

Top halinde 
I 

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. 

i Şekerleme ve helva ihracatını te-
|̂  min için 

Ayintap ve havalisinde ve tstan-
bulda el işi muhtelif örtülerin 
imalini temin için. 

Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık ima
lâtı için. 

Yazı kısmı Türkiyede tabettirile
rek ihraç edilmek için. ( Fort 
müessesesine mahsustur). 

Amerikaya ihraç .edilmek üzere 
Rusyadan celbedilecek îstanbul-
da işlenecektir. 



M - Cetveü 
[ Pansiyoner talebeden alınacak ücretler ] 

Muvazenei 

Adana mektebleri 
Ankara » 
Afyon Karahisar lisesi 
Balıkesir lisesi 

» orta mektebi 
Bilecik » » 
Bursa lisesi 
Çanakkale orta mektebi 
Diyarbekir lisesi 
Denizli » 
Edirne » 
Erenköy kız lisesi 

» » » ilk kısmı 
Erzurum lisesi 
Eskişehir » 
Galatasaray lisesi 

» ilk kısmı 

umumiye kanunu: Madde - 9 

Lira 

160 
225 
130 
175 
150 
130 
160 
150 
150 
130 
150 
200 
175 
165 
180 
250 
250 

Gazi Anteb lisesi 
İstanbul mektebleri . 
izmir » 
îzmit orta mektebi 
Kastamonu lisesi 
Kayseri » 
Konya » 
Kütahya » 
Manisa mektebleri 
Niğde orta mektebi 
Sivas lisesi 
Trabzon lisesi 
Tekirdağ orta mektebi 
Tokad » » 
Yozgad lisesi 
Zonguldak orta mektebi 
\ 

Lira 

120 
200 
200 
140 
140 
150 
140 
120 
150 
120 
140 
145 
150 
120 
140 
150 



L - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde - 12 

[ 1934 malî yılı zarfmda mevkuf tutulacak memuriyetler 



— 316 — 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Şûrayı Devlet 

10 İkinci sınıf mülâzim 1 35 
7 Mazbata kalemi müdürü 1 55 

15 Üçüncü sınıf kâtip 2 17,5 

4 

İstatistik umum müdürlüğü 

14 Tasnif şubesi memuru 
15 » » » 

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 İstanbul müftülüğü cihat tevcihi ve yazı 

işleri kalemi mümeyyizi 1 25 

1 20 
2 17,5 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 

70 
17,5 
17,5 
14 
30 
25 
10 
12 



- 3 İ ? -
ÎJerece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

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 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

7 Muhafaza müdürü 1 55 

Dahiliye vekâleti 

19 Vilâyet tahrirat kâtibleri 8 10 

Hariciye vekâleti 

ı ı 
2 1 
3 2 
4 1 
5 14 
6 16 



Derece 

7 
8 
9 

10 

— m — 
Memuriyetin nevi Adet 

10 
11 
28 
20 

Maaş 

104 

Filî kadro dışında kalan memurlara ait temsil tahsisatı 
Adet Lira 

1 
1 
3 
6 

11 
12 
32 
11 

100 
35 
30 
20 
15 
12 
10 
5 

77 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

14 Sicil ve memurlar müdürlüğü kâtibi 1 20 
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 Hıfzıssıhha müzesi müdür muavini 

17 » » mulaj cı muavini 
7 İstanbul Çocuk hastanesi nisaî hastalık

lar mütehassısı 
14 İstanbul çocuk hastanesi asistanı 
10 Numune hastaneleri operatör muavini 

1 
1 
6 
1 
1 

15 
6 
1 
1 

1 
1 
1 

55 
17,5 
55 
25 
17,5 
12 
10 
40 
14 

55 
20' 
35 



Derece 

14 

7 
13 
17 

18 

— 319 — 
ı Memuriyetin nevi 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi mual
lim tabip 
Tıp talebe yurdu müdürü 
Ebe talebe yurdu müzakereci ebe 

» » » kâtib, mubayaa memu
ru ve mutemedi 
Ebe talebe yurdu ayniyat mutemedi 

Adet 

1 
1 
1 

1 
1 

Maaş 

20 
55 
22 

14 
12 

42 

Adliye vekâleti 

Adlî tıb işleri umum müdürlüğü 

7 Morg müdürü 1 55 
7 Müşahedehane müdürü 1 55 

Maarif vekâleti 

Lise, orta, ikmal ve muallim mektepleri 
6 Muallim 14 70 
7 » 40 55 

24 45 
83 40 
54 35 
25 20 

Güzel sanatlar akademisi 
4 90 
3 55 

Gazi orta muallim mektebi ve terbiye enstitüsü 
4 Muallim 3 90 
7 » 1 55 

11 » 4 30 

8 
9 

10 
14 

4 
7 

» 
y> 
» 
» 

Muallim 
3» 



Derece 
— 320 — 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

17 Sanatlar mektepleri kâtip ve hesap memuru 2 14 
18 » » ambar ve depboy » 2 12 
7 » » muallimi 1 55 

Müze ve rasathane 
7 Muavin (Bir mütehassıs) 
8 » ( » ) 

10 Başmülâzim (iki mütehassıs) 
12 Mülâzim ( » ) 

r 264 

1 
1 
1 
1 

55 
45 
35 
25 

Nafıa vekâleti 

Nafıa yüksek fen heyeti 
1 
2 

7 

5 
6 

12 

Reis 
Aza 

Heyeti teftişiye 
Müfettiş 

Münakalât idaresi 
3 ncü sınıf başmühendis 
4 » » » 
Memur 

1 
2 

2 

2 
1 
1 

150 
125 

55 

80 
70 
25 

Sular umum müdürlüğü istikşaf fen heyeti 
6 4 üncü sınıf başmühendis 1 70 

14 Kâtip 1 20 

Tarife ve muhabere müşavirlikleri 
14 Kâtib 1 20 



Derece 

— 321 — 
Memuriyetin nevi 

Vilâyeti memurları 
6 Yol başmühendisi 
7 Mühendis 
8 » 
6 Su işleri başmühendisi 

Adet 

12 
10 
12 
1 

Maaş 

70 
55 
45 
70 

Demiryollar inşaatı taşra memurları 
5 İnşaat başmüdür muavini 1 
5 Şube başmühendisi 
6 Kısım başmühendisi 

80 
2 80 
3 70 

Ziraat vekâleti 

20 

17,5 

16 

14 Vilâyat orman idareleri mühendis mua
vinleri - 4 

15 Vilâyat orman idareleri 1 inci sınıf kon-
doktörü 1 

1G Vilâyat orman idareleri 2 inci sınıf kon-
döktörü 8 

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 

13 Vilâyat baytar idareleri 2 nci sınıf sıh
hiye ve muayene baytarı 

14 Vilâyat baytar idareleri, birinci sınıf 
muavin baytarı 

15 Vilâyat baytar idareleri 2 nci sınıf mu
avin baytarı 

15 Fidanlıklar 2 inci sınıf memuru 
7 Tohum ıslahı istasyonları 2 inci sınıf müdürü 1 
9 » » » müdür muavini 

11 » » » 2 inci sınıf şefi 
12 * » » baş asistanı 

9 
35 
4 
21 
4 

i 1 
2 
2 
2 

30 
22 
20 
17,5 
17,5 
55 
40 
30 
25 
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Derece 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
14 

17 

Orta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* • • - 3 2 2 -
Memuriyetin nevi 

ziraat mektebi muallimi 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 

mutemedi 
Orta 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

muhasebe 

• * 

> 

memur re, 

ziraat mektebi ayniyat memuru 

Adet 

1 
2 

16 
16 
14 
4 
2 

1 
1 

Maaş 

90 
80 
70 
55 
45 
35 
30 

20 
14 

151 

»e« 
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Muvazene! umumiye kanunu : Madde - 13 
[Muhtelif kanunlar hükmüne tevfikan her yıl muvazenei umumiye kaiiuiıuha raptö-

dilmesi lâzımgelen kadrolar] 

No: 1 
1508 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince verilecek tazminat kadrosu 

Amenajman heyetleri 

Başmühendis 
» muavini 

Mühendis 
TCondol̂ tor 

Tazminat 
Lira 

3 
3 
2 
9 

miktarı 
K. 

50 

50 

No: 2 
2005 numaralı kanunun üçüncü maddesine göre pansiyonlarda 1035 malî yılı 

içinde kullanılacak ücretli memur ve müstahdemler kadrosudur 

Müzakereci 
» 
» 

îdare memuru 
> » 
» » 
% > 

Doktor 
» 
> 
> 

Aşçı (Yamağile 
» 
» 

Vazife 

S - ? •" ' 

* beraber) 

Müteferrik müstahdem 
» s 

Hademe 
> 

Adet 

40 
30 
40 

* 15 
30 
30 
30 
2 
5 

15 
25 
7 

15 
25 
15 
10 

300 

AyüK 
ücreti 

40 
35 
30 
70 
60 
50 
40 

100 
75 
60 
50 
60 
50 
40 
50 
40 

Mülâhazat 

t / 

(Hariçten) T.' ^ 

(Ücretleri 2ö limyı g^m^mek üzereüiCaarif vekâ
leti tayin edecektir). 



> 

<fc 

\ 

* 

* 

/ 
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H - Cetveli 
Muvazenei umumiye kanunu : Madde -17 

Gedmiş seneler bütee kanunları maddelerinden hükümleri 1933 malî senesi zarfında dahi de
vanı. edecek olanlar! 



m 

1339 senesi birinci avans kanunu - No. 311 
: Madde 6 — 15 nisan 1338 tarihli rü

sumu bahriye kanununa merbut cetvel 
•haricinde olup Dersaadet liman riyase-

tince ötedenberi alınmakta olan rüsum" 
kemafissabık istifa edilir* 

1340 senesi mart ayma mahsus muvakkat bütçe kanunu - No. 425 
Madde 7 — Bilûmum tekâlif ve rüsu

mun kavanin ve nizamatı mukarreresi 
mucibince tahakkukuna ve düyunu Ha
zinenin sübııtuna esas olan mekadir ve 
üisbetler tebeddül etmemek şartile Ha
zinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 

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. 

1340 muvazenei umumiye kanunu - No. 490 
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
ti aen tahtı karara almağa İcra Vekilleri 
Heyeti ırfezundur. 

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 
nıimasebe 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
galattı rmaksızm derdest olunan oyun 
al âtının rüsumu müterakimesi kanunun 

neşrinden itibaren bir malı zarfında tes
viye olunmak şartile cezaları af ve asha
bı hakkında ikame olunan davalar iptal 
olunur. 

27 teşrinisani 1336 tarihli kanunun 
ahkâmüe 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 tarafmdan va
zıyet edilip takdiri fiat hususunda ta-
haddüs eden ihtilâfat hasebile mahsubu 
faahhur eden aşar tekasitinden eyyamı 
güzeşte faizi aranmaz. 

1341 senesi muvazenei umumiye kanunu - No. 627 
Madde 5 —- Topkapı müzesile saray

lardan ellişer kuruş ve diğer müzelerden 
onar kuruş duhuliye ücreti almır-. Sıhhi
ye, müzesi meccani olduğu gibi alelûmum 



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 

S 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 - icar ve isticar kontratolarmdan: 
t.. / Kuruş 

Senevi 100 liraya kadar bede
li icarı mutazammın olanların 
beheri 10 

Senevi 500 liraya kadar bede
li icarı mutazammın olanların 
beheri 20 

Senevi 501 lira ve daha fazla 
bedeli icarı mutazammın olanla
rın beheri. • 50 

B - ( Bu fıkra 833 numaralı kanun
la tadil edilmiştir. ) 

Madde 9 — Nüfus hüviyet cüzdanla
rı âti deki f iatlaıia 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 muaf i yata 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 furuhtıma Maliye vekili mezundur. 

A - içinde veya civarında hiç arazi-

327 — 
I 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 f ıka-
ratı sabıkada muharrer emvali gayri-

I menkule son taksitin tediyesi zamanına 
| kaçlar Hazine lehine birinci derecede 

haciz vazı şartile bidayeten katı surette 
ferağ olunur. 

i 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- t 
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 aîdesincc ehem
miyeti maslahata ve icabatı mahal!iyeye 
gqre 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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ee 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 
İcra 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 elyevrn Türkiyede 
mevcut diğer sefarethane ve konsolos
haneleri için tahsisi veçhile bilâhare, ta
pu senedi itasına Maliye vekili mezun
dur. Ankarada sefarethane ve konsolos
haneler inşaatı için memaliki ecnebiyc-
den celbedilecek malzemei inşaiye güm
rük resminden muaftır. 

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. 

1927 senesi muvazenei umumiye kanunu - No. 1011 
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 zabıtan 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-

1929 malî senesi bütç 
Madde 11 — Mukavelenameleri mu

cibince irntiyuzi i şi rketlerl e n ı i i teahhitler-
den teftiş mukabili alman mebaliğin büt
çe haricinde sarfı ve kadroda, göster i 1-
meksizin bu kabil şirket ve müteahhit
ler nezdinde komiser veya fen memuru 
i st ihdaı m gayri caizdi r. 

Ancak yeni aktolunan mukavelât do
lay isi le bir malî sene zarfında işe başla
yan şirket ve müteahhitlerden teftiş mu
kabili alınacak mebaliğ bir taraftan va
ridat bütçesindeki tertibi mahsusuna irat 
kayıt, diğer taraftan bu mebaliği teea-

murin kanununun 20, 25, 69 ve 72 nci 
ve 88 nci maddelerinden 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 bük
ünle 2, 8 ve 9 uncu maddelerinden maada 
bilûmum ahkâmının 1927 şenel maliye
si haziranı ve yalnız memurin kanunu
nun 86 inci maddesi hükmünün 1927 se-
nei maliyesi teşrinievveli iptidasından 
itibaren tatbikma başlanır. (Bu madde 
1201 numaralı kanunun- birinci ve 1452 
numara! kanunun 19 uncu maddelerile 
kısım tadil olunmuştur). 

e kanunu - No. 1456 
viiz etmemek üzere İcra Vekilleri Heye
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. 
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1931 malî senesi bütçe kanunu - No. 1848 

Madde 8 — 19 maytıs 1930 tarih ve 
1615 numaralı kanunim birinci madde
sinde yazalı 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 
a hamak şartile nakliyat icrasına mezu
niyet verilmiştir. 

Madde 19— Bir vekalet 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. 

Yukarı derecelerdeki vazifeler maa-
satı karşılık gösterilmek suretile daha 

•aşalrı derecelerden memur tayini caizdir. 
[Bu madde 2544 numaralı kanunun 

ikinci maddesile tadil'edilmiştir]. , 

Madde 22 — Maaşatı zatiye düyunu 
muhasebei umumiye kanununun 47 inci 
adres indeki esasa tevfikan cari sene 

bütçesine mevzu tahsisattan tesviye 
olunur. 

Madde 25 — Varidat bütçesinde nâ
zım varidat unvanı altında 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 v-a-
••ridai/ Maliye 'vekâleti masraf bütçesin
de açılmış olan hususî fasıldan alâka
dar dairelere tediye edilir. Bu fasıldan 
yapılacak sarfiyat 10 uncu maddenin 
takyidatma 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 müfettişlerile ko
lordu kumandanlıkları odalarından ve 
vilâyet makam odalarile içtima salonla
rından gayri Devlet dairelerindeki elek
trik tenviratı 6 - 8 metre murabbaı ze
min sathına 100 Woltt hesabile direkt 
veya difüzörlü lâmbalarla yapılır. Bu 
dâirelerde 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
yetine kadar millî Hükümet bütçelerin
den mütevellit tahsisatsız borçlara mu
kabil -hak sahiplerine, yedi senede itfa 
edilmek ve senevî Jo 5 faize tâbi tutul
mak üzere tahvil verilir. Bu tahviller 
1 ağustos 1932 tarihinden sonra Maliye
ce Hazineye ait olarak satılacak emval 
bedellerine mukabil başa baş nakit ve 
umumiyetle teminat mukabilinde kabul 
olunur. Ancak 1513 numaralı kanuna 
tâbi olan borçların miktarı 100 liraya 
kâ<$ar olanlarile 100 lirayı geçmeyen ke
sirleri nakten tediye olunur. 

Hariciye vevkâletinm Beynelmilel ya
taklı vagonlar şirketile ecnebi memle
ketlerdeki alacaklılara tediyesi muktazi 
tahsisatsız borçlarının mezkûr vekâletin 
1932 malî senesi masraf fasılları tasarru-
f at nidan tesviyesi caizdir, 

Madde )6 — 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 



masra f hesaplarında akılacak maddeler-
do gösterilir. 

Madde 20—- Açıkta kalan memurlar
dan filî hizmet müddeti yedi seneye1 

kadar olanlara dörtte bir, on beş sene 
ye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden 
fazla, olanlara yarını maaş nisbotin.de 
açık maaşı, verilir. Bunların 788 numa
ralı kanunun 85 inci maddesi hükmüne 
tevfikan, ilk iki aylık lanı maaş almak 
hususundaki hakları malıtuzdur. 

Madde 21 -••- Maaşatııi tevhit ve te
adülü hakkındaki 1452 numaralı kanu
nun 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası. 
hükmü 1683 numaralı kanunun meriye
tinden evvelki hükümlere püre tekaüt 
edrlinte mülhak ve hususî bütçelerden 
ücret alanlara da şamildir. 

(900 numaralı kanun ahkâmı mah
fuzdur)-

Gerek eski hükümlere güre ve gerek 
11>83 numaralı tekaüt kanununa tevfi
kan tekaüt edil ipte tediye edilmiş ser
mayesinin en az nısfı Devlete ait olan 
müesseselerle sermayeye verilecek faiz 
veya teruettüü Devletin teminatı altın
da bulunan bilumum müesseselerde va
zife deruhde edenler dahi 1452 numara
lı kanunun 14 üncü nmddesile 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 
maaşlarile ücret mecmııunun 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. Alelûmum mütekaitlerin ver
dikleri beyannamelerde gösterilen yer
lere senesi içinde1 gitmeyenlerin harcı
rahlarından, istihkaklarından fazlası te
kaüt maaşlarının her üç ayhğının nısfı 

tevkif edilmek suretile istirdat olunur. 
Madde 25 — Bütçelerdeki tedavi ve 

yol masraftan 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
mı hi verilecek paramn mecmuu asalet 
ve vekâlet suretile 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 — îşbıı kanunun meriyet 
tarihine kadar teraküm etmiş bulunan 
tapu münakalelerinin merkezde tesci
li için mesaî 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 
müiehaddis vaziyetin netayici kanunu 
mahsusla tesbit ve tanzim edilinceye ka
dar bu va/iyetin işletmeğe taallûk eden 
hususatı Nafıa vekâletince tayin oluna
cak esaslara g<Jre idare olunur. 

Madde 'X) -— Resmen işletmeğe açılmış 
ve bakımı da işletme idaresine devredil
miş bulunan hatların devir mazbatalar i-
le teshil edilen nevakıs bedelleri için Na
fıa vekâleti bütçesinden ifraz edilecek 
mobaliğ işletme idaresine verilir. 

Madde 34 — İşletmeğe açılmış 
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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 mıntakaya inhisar etmek 
ve işletmede cari usuller tatbik edilmek 
sartile meccanen nakledilir. Bunun gi
bi muhtelif hatlardaki nevakısm ikma
linde müstahdem seyyar inşaat memur 
ve müstahdemleri de vazifeten seyahat-

1933 muvazenei umun 1933 muvazenei umumiye kanunu No. 2211 
Madde 9 — Devlet demiry alları 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

lerinde iş vagonları ve eşyalar üe birlik
te meccanen nakledilir. 

Madde 35 — Ulukışla - Boğazköprü 
hattının noksan kalan tesviyei türabiye 
ve imalâtı sınaiyesi ile bilûmum aksa-
mındaki ray ferşiyatı, mebani ve balast 
gibi sair nevakısın ikmali için mütead
dit senelere sari bir buçuk milyon lira
ya kadar taahhüdat icrasına Nafıa veki
li mezundur. 

velce tahakkuk edip te henüz tesviye 
edilmemiş olan vergi ve resimler dahi 
bu hükme tâbidir. 

Madde 20 — 22 nisan 1341 tarih ve 
649 numaralı kanuna bağlı cetvelde ya
zılı maktu kaydı kaldırılmıştır, 

. . . . > . >m< 
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